Година VIП.

Варна,

19

Августъ

1895

г,

В120Й 26

,==~=~~====,=====

БАРНЕНСХИЙ авщинсхий Вiатни~ъ
] [ИС~I:1,

Иализа ТDИ пЖ,ти въ M~ceцa,

n-Ьстшша

оБИIшовевно на 1, 10 и 20 чис~щ.

Отдtленъ брой 10 ст.

Въ реДaI~цията ни се ПО.1учи

JТсmаВо17lЬ па

у.

втора

"

чствьрта

жество. Цiльта на дружеството е: да изучва п~оно
мическото положение на страната и да изнамира сред

подобрението му.

Дружеството ще

nаждатъ за продапъ

водството на страната; б) ще урежда поучите.1ПИ сказ·
ки, съ които ще освi>Т.1ява обществото върху

Ball БЪ.10 брашно
Ti> тъх:ъ тт.Г.10.

и

нуждата

ВОдството

отъ нови прi>дприятия

въ стра вата

И.1И

върху

6ряванuе на с;у,ществующит1>;
нието и в-Бщото

списвание

Y:\li>CT-

ио прош:!·

начинит1>

cBoii

ще взема инициативата и.-ш ще съдъйст-

I

занаятчии.

Ивпциаторитъ на това то.шова неоБХОДПl\1O днесъ
,,1ИЧНИ граждани.

еж едни

отъ наи ВПДНl1т1>

Т1> се обръщатъ и

3пдаровъ

I:'},

с.1.1;дуеJllа

да

~3f»
Общината

np·l>A-

т1>.

Хва~щ на та~ива

инте,,"'Iигентинъ

БЪ.1гарпнъ,

търгуванието

сите.1НО

гдъто и да се намира изъ

разоряющп се

ПКОНО!lIИч~еIШ сънаро,

дници. да чуе Г.1асътъ па Софиiiскит-Б инпциаТОрll II

се

намира,

съ което

ще си

сръдата пъ

съвдзде

която

памЪтникъ. Ниii отъ l~ърдце поздраВ"lЯВШ1!е I1НИЦlIато-

Изводъ отъ Рtшен. на. Варнеи. Град.-Общин. Съвtтъ.

11 IОлии 1895 год

I

еДI1ПЪ

ХВЪр.'Iени дiща, това ~oeTO т-Б иска'Гъ, но ~.11;дъ като
пр1>дварптедвого УСllНОВhYiТЪ, съгдасно закона за това.

Да се ОТЧУЖДhYiтъ по устаноiюниU: редъ чреаъ
търгъ 13-т-Б градски мъста (грамади) находящи се въ

229)

Варненскит-В ловя.

230) Ра3р-Бшава се на П. I{:lIIeTa Ст. Явашчиевъ

се,цемъ.дневенъ

231)
то на Бр.

отпускъ, начин:ал отъ t 2 того.

Да се оцiши JII-Бстото, отчуждено ОТ"Ъ ~10зе

Саржоглуви въ м1>стностьта "Трака", съ

стояще отъ 8050/100 кв. м. за разширение :моста на Ен
Rсиноградекия пжть. 3а тая цъль назначава се :Ком-

въ

съ т'Ьхъ

за право-продава

ее 'Гю~("унатъ K,H~TO

."'IIII\e

обllкновенно-по

.1СВЪ.

:!38) ГР:lДСIШТ1; J:аС:ШСJШ ДIOГСШJ пъ П )"1 да сс
Дllгпатъ О'ГЪ Ш1СТО:Jщето 11:11'1> JIt'IH:TO 11 ПОС'Г[LВ1,У.'l'Ъ па
Общ. IIраздно ;\liCTO до I'[)'bl\I~OTO У(Ш~ll1ще "Су.пиш",
Iсупепо оТЪ Ы. х. ,:lсфтеровъ, върху JCOCTO да се по
СТРОl&ТЪ

ощс

приспособи,

228) Да се даде на I\:асапъ Янако ЕостаДIIНОВЪ TaHOBeHllii
и съпругатiJ. МУ Х. Су.1тана Ява~ева отъ град. ПОk

въ със1>днит·1;

таксата отъ (;видi>те,,"'Iствата

за с;:"щата ц·lыь,

нrржкотворепъ i

ритт. Софиiiски Граждапи.

зарзаватъ

зарзаватъ

да се не ДОllуща.10

другит-L пос.тt.ДУIOЩIl, llЗСllЩllIl ()тъ едно I! С,У.що

да се завве:ме наи енерГllчески на основаванието ва та

кова икономическо дружество ва

съ

1 уч -

ние отровни вещестна, обяснява се така: llзетото пръвъ
ПLБТЬ свидЪте.1СТВО за казапат:1. чt."'IЬ, ако ще С,,"'Iужи
ва Ц1ыа годпна, да I'е т,шсуnа съ 1ОО ~leBa; ay~o е ва
п() !lШ."'IКО врi>яе, съобразно съ това посд1;дното, като

- -въ градъ или се.10 - нравствен но II мо
ра"lВО е Д."'Iъженъ пръдъ своит1> отъ день на день се
повече

на продавачит1>

237) Ръпншието на СЪВ'вта J'~ 392-94 1'., отно

Вс1ши

Бъ.lгария
повече и

дева ВВ3ШIOоuразво, да сс остави uсзъ

350

дюгени и мъста-да се остпви безъ ПОС.,IЪДСТВllе.

на lIВИL\иаторп

доб.1.-БСТНll РОДО,,"'Iюбци.

сс

2000

град. ~асапски дюгени въ

ва такова бешсорпетно п б.1I1ГОДЪ
сдружавание е една отъ нап б.1а
честь

~1СШ\ 3<1. к;\",щата Ш1 Ат.
M'hCTO, находяща CIJ въ V уч.,
отчужди
iJ:1. I1СПР:l.В.1(ШIJР па Haii

Прошението

:!;)G)

начинание.

щ)'1;ГО~l1>ма

се
~:;?O кв. Я.

Прошепието Щ\ IOp. К ГрЪН'1НрОПЪ, подъ
отъ т. 1'., за да му се отпустпатъ отъ

UОI:.тhДС'l'вие.

и прави

15

.;"\2 5935

Вх .

съ една покана

къмъ ВСИЧIШ БЪ~'Iгарски граждавИ<, 1I ги подканятъ по

ГОРОДf.Iит-Б

но отъ

К,i'>щата.

сто

скоро да ГИ . послъдватъ въ топа Шl'l'}ШОТПЧ6('I;:О

Инициативата
те.1НО за стравата

."'IУl\;созенъ

~paЙBaTa у.шца (до дерето); ::IШТСрIlП.Ы отъ К,Уiщата
ще прибере 3идаровъ, :ша, ра3UllРП се, събори самъ

вува за отваряние ва практичес~и недЪ.1НИ и вечерни

и винаги дружество

ПРОШШО"lIШ I\'hпа

и ПШШГlI съ опрi;д-Iыепо отъ сюш

Отпущатъ

:!i.:4)

иепптвание мъстнит-Б сурови i\Iатериа.1И и пропзвi>де

за

съ

добрi> испеченъ, въ OIщлчсста фор~щ,

того.

ленно·търговски :музей, които да има и ОТДЪ"lенпе за

училища

189.) год.

.1ева :~\li>ссчно, което, упе.1IlчеlШС, да СС счита отъ

печатенъ органъ;

г) ще взеJllе инициативата за уреждание на ПРО:ШJlU

ния. и-д)

•

:!:;~i) Да се уве.1ИЧЛ за.П"Jaтата Щ\ СТПРНlIIЯ па по
жарната ~О~Iaнда-Допчо Н.l\:аlI'ГЙРДЖIНШЪ още съ 20

за подо

В) ще ОСllГОрll издава

на

стрзници

страница

Позво.lява се на x.'-ЬбаРПТ'l> въ града да из

232)

ще събира и изучва разни данни по произ

Х.11>бъ,

ностьта

трета

1~ IО~шii:

llос;тига

Ц1>~lЬTa си, между другит1>, и съ СJI1>Дующит1> ср-Бд

ства: а)

и

етот.

10

•

lШIССIIЯ. състояща отъ П. I~1\IeTa Г. Ноевъ, Ч.1снопет-Б
ва l)ъвi>та: Н. Енчовъ, I~. МIIРОС.lавопъ, Ахмедъ Еф.
ТЮТЮПД~IШ и Градс~пii Ппжuuеръ.

UClBO-

основаното въ Ст. София БългаРС/iО И1iо'Но.mIЦtC/iОДру

ства за

<!3

се плаща за редъ:

На пьрва страНllца

лева.

ВСПЧIЮ щО с

11

се праща до ГраДСI,о-ОGЩIIJIСIШТО
у праn.\еllllе въ J3зрна.

За 06RвлеННR

Цtната на вtетника iза година е

4

статни, пари

ГОПIl

ТО.1JСОIЩ

,2l.югеUII,

'т.

КО~'ШО'ГI)

може

да се

копто да се отдад;у,тъ подъ насмъ по ус

рсдъ.

lIi1.тlнНl.ТЪ

AJCO шtС:l!:tТf>.lJ!тt. на Сt'I'ШIl ПlIТ'h дю.
СЪ нък:ои

преТl:UЦ,11I

[[О

поводъ

това

распорежданпе на Общината., дй. ШIЪ се повърнатъ
прЪп.штеНllт1; пари ва напрiдъ, и UСIlq~п дюгенп, ста
ри

и

до

~рая

новн,

439)

§

на

да

отдадътъ

подъ

ваеыъ

чрезъ

търгъ,

Аа се уси.ш отъ ~редита па запасиШI фондъ

ху'! отъ т.

240)

(:С

т. година.

Да се

г~ 06щинс~и uюдж~тъ

СЪ

5000 .1ева.

доставятъ два ппсуара, отъ които еди

на да се по~тави въ

11

уч. при

"Ибрямъ-Rапу",

а

другия въ Ш уч. при I:асаПС~llт1; дюгепи.

241!

Приема се по нача,,1iJ отдапанието

на пр-Бд_

приемачъ отхранванпето граДСlштi подхпърдени дъ_

Стр.

Брой

"ВярненCI~ИЙ Общинский ВiютниIC'lo".

2

ЦВ. Натоварва се Общ. Управление да изучи всестран

26

Министерство Jla НаРОАНОТО ПросвtщеНltе.

ио тови въпросъ И ако НШI-:Бри това ва по-добро и по
износно, да състави поемнит-:Б условия ва това, хоито

ОКРIYiЖНО

,ца се пр-:Бдставятъ на Съв-:Бта ва удобр-:Бние.
242) Да се урегулира улицата между зданието на

.NJ 9037.

Нико Еасабовъ и джамията ,.Аптираманъ" въ Пуч.,

Ст. София,

Еато се отчужди ва сега само м-:Бстото отъ двора на по

сл-:Бднята. Чешмата, която се намира на това м-:Бсто, да

Това р-:Бшение да се съобщи на Г. Варненский
Окр. :Мюфтия, за да направи нуждното отъ негова
страна ва вдиганието, споредъ религиозния имъ оби
чай, костпт-:Б отъ нахоДящит-:Бсе въ това м-:Бсто гробове.

24;;) Да се равшири къмъ двора настоящето по
)(-:Бщение на Общин. Управ.;Iенпе въ такъвъ равм-:Бръ,
колкото е необходимо ва пом-:Бстванието на ц-:Блия му

персовалъ. освенъ Биб.'lиотеката. Натоварва се г. Кме
та

да

~o

е

направи

нуждното

по

това

разширение, колко

244) 1. Житната Борса въ г. Варна да почне да
фонкциuнира безъ друго отъ lO-й Августъ т. г. П.
Пранилника за житнит':h пазари въ Варнен. Uкржгъ,
гласуванъ отъ Варн. Окрmж. Постоянна Коммиссия

и Вари. Общ. Сън'hтъ на J 6 .я:нуариЙ

1892 г., одоб

р'hнъ отъ Господина Мивистра на Фивансиит'h съ
пр-:Бдписание .N! 7834 отъ :!9 -II-и, сжщата год .. да се
при.'lожп

въ д-:Биствие въ всичко

относяще

се

до ка

ваната Бор~а, но само съ н-:Бкои необходими ивм-:Бнения.
24б) Градското M'hCTO въ 11 уч. подъ .ffi 918 отъ

51 28/100 кв. :метра да се пр'hгледа и опръд-hли,
отъ окржжающит1>

го

кому

съсъди слъдва да се отстжпи,

и да се оц-hни.

246) ~HCTOTO въ IV yq., квар. 10·Й, състояще отъ
30б ';1/100 ICB. Me'.rpa, написано
въ ICнигитъ на Общи
ната върху

Садул.'lа

ДжаJJI1.'lОВЪ,

да

се наличи

отъ

името на послъдния и се запиши върху К. Филзкто
ва, ICОЯТО u да се снабди за него съ кръпостенъ актъ.

~4 7) MicroTo въ

V

уч.

кварталъ В. отъ

92610/100

ЕВ. метра, да се зали'lИ
въ вадл'hж. счетовод. Общ.
книги отъ и.мето на св. Ст,::фавъ Ив. ПОIIОВЪ пзапи·
ши върху Травдафилъ .я:невъ и Матея Х. Филчевъ,
които и да се снабдят'Ъ съ крiшостенъ aв:~ъ.

ОТЪ

BAPHEHCI{OTO

ГРАДСltO ОБЩИНСКО УПРАВ,IШППЕ
.М 319
17 Августь 1895

Пр1mUC7>

'Отъ търговцитъ житари въ пов-Вренната ми Община
купуванитъ храни, на основание чл. 15 отъ "Пра
вилника ва житнит-:Б пазари", и чл. 88 отъ ,,3aICoHa

.за ГрадсICИТЪ Общини",

ПоеТаНоВих ....:
Строго се забранява при исплащанието на хра·

нит'!;, монетит-h да се исплuщатъ по другъ ICурсъ, ос
венъ по ICypca на Банката.

Л. Нарушитео1ИТ-В на настоящий ми прихавъ ще
<le подхвъргватъ на глоба, съгласно чл. 96 отъ 3а·
ltOHa ва ГрадсICИт':h Общини"; и,
Съ грижата да бджтъ ва испълнението на

"

m.

настоящий ми прикавъ натоварвамъ:

надвирателя

на

житната борса, Град. Общин. агенти и помощницит':h
8ИЪ в надл1;жпитъ

ПолицейсICИ

дър

ръда и

изгубвание всичкит-:Б памътници

и старини,

ICОИТО иматъ h-hкаRВО научно, художествевно или въоб
ще културно вначение ва миналитъ връмена въ исто

рическия животъ на народа. 3а т.8iви цъль, хав:то Ви
е изв-hстпо отъ пр-:Бди нъколко години се учр'hди въ

София BMtapCKlt Народено Музей, въ който тр-hбва да
се събержтъ

и запавБYiТЪ всиqICИТЪ археологичесв:и и

стиографичесICИ пам-:Бтници и материяли, които между

открие
или

ще СПОМОГRЖТЪ за пълното и

на

се

страната

и

ви

прибере

намиратъ

и

народа

всички
още

ни,

а

старини,

скрити

въ

иsгубвание

TaICa

недрат&

и

сжщо

пръдмъти

или пъкъ сж нам':hрени, но изложени

ние, уничтожавание,

всестранно ивуq

на

да

ХОИТО
вемята

ва опропастява

распродавание

на

чужденци. БмгаРС/i,uit Народеиь Музеи е вапоqвалъ да
сжществува

и дtйствува

едвамъ

отъ нъколко

години,

та събравитъ въ вего старини още дълечь не могжтъ
да прi>Дставятъ
всичв:итъ

историческо-културня.та

онсзи пам..втници, съ каквито

вемята ни. До сега при липсвавиьто

Rартина

ва хора, нарочно

наредени за тжви работа, много чужденци
д!\ купятъ,

A-h

събержтъ

и изнесiY.ТЪ

на

е пръuълнена

сж усп-hли

въ странство твър

цънви въ нс'Вко отношение ва нашето историческо

минжло в-hщи. Ma~apъ че отъ ICаICЪ 8зл-h8е

ваконътъ

ва издирвавие

на старо

старини

вр-hменни пр-hдмtти,
нистерството

чатъ

въ

освенъ съ ряэр-:Бшението

на llросвъщението,

ва, че стариви

ни плочи

се ;;абрави извосътъ

в:ато монети,

съ образи
странство

и др.
отъ

на Ми

обаqе пав:ъ се случ

БРОНЗОВIl

статуйки, камен

подобни антики се sавли

хора

които

често

пжтуватъ

нарочно да събиратъ
стари uрЪдмети.
Отъ друга
страна твърдi; много стари пръдмети пам':hрени отъ
прости жите."IИ сж бивали вахвърлени, ИСIIочупвани,

(ако сж били мъталически) оставени на дъждоветъ и
разрушението. Тъй че Народниbl'i.ТЪ Музеи се е ли
шилъ отъ много антики
ва това,

че

сж

твърдъ важни,

били И8насяни

въ

благодарение

чужбина или

сж

чинове.

Еиетъ: Я. СnавчеВD.

Вi>рпо. Секретаръ: П. В. Петранов'Ь.

то случайно

сж

ги намирали.

По тъзи причини,

не

обходимо е да се В8ематъ о вр'Вме енергич-ески м-hрки,
щото да се вапазятъ и събиратъ поне т-hзи, в:оито още

l'OA.

Пр-Вдъ видъ ВЪВМОЖIlостьтаотъ подбиванието, или
покачвание стоиностъта на монетитъ при исплащание

1.

грижи полаl'атъ всички

биw1И повр-:Бждани и унищожавани отъ работници, хои

ПРИКАЗа
Гр. Варна,

Всi>в:и знае, хакви

ва вие

31 Юлий 1895 г.

година.

жави да се събержтъ и напавIiYiТЪ въ Мувеи отъ пов·

другото

нъзможно по-скоро.

1895

До Господа OKP.iК:JlCHumJb Управители.

се пр-:Бм-:Бсти на друго съотв-:Бтствующе м-:Бсто въ Tlfви м-:Бстность.

Юлий

11

не

Clh продадени или уничтожени, и отъ друга стра

на да се ваправятъ усилия, щото вз напрtдъ до хол

кото се

:може ПО-СICоро да се ивдирятъ и прибержтъ

всичкит-h антични пръдм':hти и да се наредятъ въ Музея.

.министерството на Народното llросвi;щение рас

чита ва най голъма помощъ въ тови случай ва Ад
МИRистративнитъ власти. Понеже н-:Бма въ насъ дру
жества,

съставени отъ отд'hлни инте"шгентни хора,

които да се грижатъ ва археологичесICИ ебирв:и, то ес
тествевно адм:инистративнитъоргани еж единствениит-h

надеждни помощници на народния :МувеЙ.

Имало е

обаче, ва съжаление, случаи, дъто н-hкои и ОТ'Ъ т-:Бви
органи не сж вемаДII

6

вр..вме бързи мi>рв:и

ва вапаs

вание и пр-hпращание въ Народния Музей пам-Атници

T-h, ЕОИТО имъ сн,. БИRали посочвани отъ Министерст
вото,

ТИЯ,

а още по-малко

които

еж

еж се грижа.пи

става.1И

тукъ-таме

ва

ивъ

овия

откри

повi;ревнит':k

имъ части. Ва НОВООТICрити н-hв:ои памi>тници, власти
тъ често не сж се научанали или пъв:'Ь научвали еж

се, но твърд-:Б IeЪCHO, хогато вамi>ренит:В старвви вече

Брой
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сж. бивали поврiщеви и опропастени, или распродаде.

направения

ви на частви лица, било B'ЬTp'h въ страната, биJtо въ

Ti;xЪo

прi;дметъ.

па

Като ИВJ1агамъ горньото, намирамъ ва необходи ринитiJ и значението на единъ 6ozam'b Вародеll'О Музей
да се обърна ICЪoMЪo Васъ Господине упраНП'fe.JJЮ, обиче да Bi;pBa че ще употрi>бит-В всичкит-В старания

Аа се распоредите, щото подв'hдомственвит-h Ви орга.

ВII до направятъ ВСИЧlCит1> УСИJ1ИЯ, гд-Вто да спома.

.гатъ най-енергически на Народния Мувеи, ва достn:
ганието на неговит1> ц-hлn:. Спор'hдъ това ще обърне

те вниманието на OKOJ1. НачаJ1НИЦИ, а т-В на
подв"nдомственви върху сл-Бдующит'k точки:

своит-В

1) Всичкпт-Б антични пp'hдм-Вти, гд-Вто и да се на

миратъ, пр ин аДJ1-БжN..ТЪ

тi;жlCИ (антики) каменни

на

Държавата.

Намi>ревит-В

старини трi>бва да се опис

ватъ и ако има въвможность

да се испращатъ

въ На

родния .муаей въ София чрезъ м-Встната власть.

2) Админпстративнит'h ВJ13СТИ да ивдирватъ, УВ

паватъ и съобщаватъ незабавно

.д-В, кога •

отъ Ваша страна, щото поДвi;дом:ственнит-В В.и оргапи
тоЧно да ИСПЪ.lняватъ Ыинистерскитi; наставления по
въпрос'Ь И ще бдит-В щото т-Вви органи въ ц-h

тови

.1ИЯ ВИ oG:P.iЪ.rЪo, да б.iЪ.ДЖТЪ живи И енергнчни агенти
на НLРОДНИЯ 1.1увеЙ.
(IIодписаol"1Н) Министръ:

ВАРНЕНСНО ГРАДСКО ОБЩИНСНО УПРАllДЕПИЕ.

намира ОТЕРИТИЫiТЪ прi>дм-Втъ и да се распоредятъ да

изнамi>ревит-В

ОБЯВЛЕНИИ

старини до тогава, до Ео

трiJбва да става по (,ЕОРО.

Гр. Варна, 14 Августъ 1895 год.

3) ВoI'I3стит-Б трiJбва да ув-Вдомяватъ :Министер.
.ството винаги гд-В се правятъ раскопки, ЕаЕВИ прi>д

мi;ти сж намiJрени в кой ги е прибралъ.
4:) Да се поканзтъ всичв:итъ лица, които ирите
жsватъ каЕВИТО и да бшIO старини: lCам:ъиъе съ над

писъ. бронвови статуйки,

бронвови печки съ надписи,

равни украшения

отъ бронзъ

гривни, пръстени

съ камачета и и безъ тъхъ, шлемо

(пиринчь). като: обици,

ве, разни старовр-Вменни с"nчива и оржжия От'Ь 6ропsъ,
като мечове~
ни кандилца:

върхове отъ копия,
глинеии

стрi;J1И,

СТОМНИЧЕИ,

сетпi> глине·

дi;лви,

чукове

ОТЪ

каМЪЕЪ, стр'hли и ножове отъ кремъкъ (наречени отъ
народа "lCJ1инове,стрi>J1IСИ,гръмове~, ва които вiрватъ
че падатъ отъ небето и се ХВЪрJ1ЯТЪ отъ гръмотеви
цата,

староврi>мс"и

ТИ, стари

ноденични

камъни, в:ре:мани-1ttоне

ИЕОНИ и други "антики",

китi> тi;sи

пр-вдм..втп

ИJ1И

да испращатъ всич

чрезъ

Mi>cTl:laTa власть И."I
направо въ Народния Муsей, rAi>TO полученитi> прi>д

.мiти ще се оцiшяват'Ъ споредъ истинската имъ стой
.ность,

5)

която ще се исплаща

ОБЩИНСЮI

ематъ прi;дставеннитi; старини ва по нататъшно прi>

Dращание въ народиия Муsей.

Да се задължжтъ Общинскитi; У праВ.'1ения да

<lпишатъ

на

RpaTKo

които се намиратъ

всИЧRИТ'h

памi;тници

:къ веМJ1ището

имъ и

и старини,
със·гавенит..в

(шиси да испратятъ въ Народния Музей.
7) Администратпвнитi; власти тръбва вниматеJ1НО
слi;дятъ

равни

Варненс1СИЯ Градско-Об

врии, часа по

3

CJ1-nАЪо П.lадне, въ пом-Вщепието

ще се произведе търгъ съ тайна
давание

на

му,

конкуренция за 0'1'-

пръдпри~мачь доставката въ

триста ХИ.1ЯДИ

Варна

на

парчета БаНДЪРМСl~И гранит

(300.000)

ни камъни, НУЖДНll за ПОСТИJ1анието на У."Iицата "В.'1а

диславъ", ПРОДЪollжение на У.lпцата "ilpohC.laHCEC3".
Искавий ва.'10ГЪ ва право участи въ търга е J1e-

ва

5%

лева

златни

отъ

нача.1натз

цъна Бъзсходяща

на

90.000.
Переторжка ще се допустне до С.1Ъдующuii день

5 Сепремврии, часа до 4 ВК."Iючително слъдъ пладн-В.
Поем:натi> условия по това пръдприятие МОГ'l'iтъ

да се видятъ въ Общинското УпраВJ1ение 01'дIменпе
T-hхничес1СО, въ всичlCИ присжтетвенни дни II часоне.

пi>какви ста

ва това на надлi>жнит'в

или UKOJ1. Управлеаия, ЕОИТО ср..вщу расписltа да при

6)

СЪГ.lа\,но ръшеIlието на

щинскиц Съвi>тъ отъ 9 Мартъ н. год. подъ J'9 126.
Варненското Градско Общuнско УараВoIlение, обявява
на интереСУЮЩllтi; се, 'lе на 4 идущия и-цъ Септем

на стопанитi>.

ВСИЧЕИ .'1ица, които притежаватъ

рини, да заявятъ

•

м 6219

гато се прибератъ въ Народния 1\1узей, Кието ПО във
](QЖНОСТЬ

Г.lавев:ъ

въ 1fинистерството,

Еакъвъ паМ1lтниЕ:Ъ ИJ1И старина сж бпдп

.се запавятъ

К. Ве."шчковъ,

Секретарь: П. Генчевъ и Иача.1НИКЪ на От,ц-ВJ1ението
А. П. AHreJ10BЪo. СкреПИJ1Ъ пр-Вписа Подсекретарь
при BapHeHCRoTo ОЕр. УпраВ.lение Ив. С. Ба.lтаджпевъ,
Върно. Секретарь при ВарвеНСЕОТО Град. Окол.
~Управление: Т. Ажезаровъ.

<lТЕрИТИ, отъ ЕОГО намi>рени И прибрани, гд-В сега се

да

.министерството

3

Народното ПросвiJщение lCaTO е уб-Вдено, че Вий, Г-не
управите.1Ю, напълио съвнавате важностьта ва ета

чужбина.

)iO

отъ

Стр.

проходнщи

пръстевари,

Вслiдствие

въ с. АЯЗ.lаръ.

на

Варнен.

ГраДСЕО-ОКО

Поповска ОКIJ_lИЯ -се ПОЯВП."IИ. А въ

седо Есирдже, КУРТ'ь БунарскаОВ:О."IИЯ, БО.lЪстьтаШапо
по EOHeTi> и въ селата Г. Орманъ и Чаир.1Ж'ГЬО.1Ъ,

БаJ1ЧIIКСК3 Оrcолпя, БОJ1iстьта Враста по едрил р. до
битъкъ

се пр'hкратили.

8о11атари,

книгопродавци и въобще всички тъи наречени "аu
muuадж;uu", които оБИlCновенно ва една нпчтожна цi;
на и въ вамi:ша съ лъскаВи пиринчени

писмата

~lИИ:ско Управ •• ение подъ.Ni .Ni 6939, 6940, 5459 и 7040
ОТЪ теrcущии мi>сецъ, съобщава се на наседението,че
БО.-1iJстьта Шарuа по овцет-В въ гр. ВаДЧИЕЪ, и Шаnо

.лр

Гр. Варна,

пръстени, кръст

17

6328

Августъ 1895 год.

чета, обички, ножички откупуватъ отъ проститi> хо
ра антики, lCоито често иматъ rOJ1iMa научна важность.

ВС.1i;дствие писмата па Господина Варненский
Градс1СИ Начадникъ отъ вчерашна дата подъ .Ni 7122

Трi;бва да се расuореди щото това прi;купувание на
~тарани да се прi;крати ва напрi>дъ и да се разгласи

и

чреsъ

общисlCИТ-В упраВ.'10НИЯ

ва всеобщо ввание,

че

Народния Музей въ София купува всичкитi; видове
старини 8а най ивносни Ц'hни, 1C0ито се опрi;дi>.'1ЯТЪ
споpi;дъ истинската цi;на на старината, а не саио спо
p"nAЪo ц'hната на метала отъ кой.то тя е направена; въ
всi;ЕИ случай ИузеIЖТЪ плаща Bci>lCora :много по висо
Еа ц-Бна, отколкото може би да даде единъ 8J1aTapЪo,
пръотенаръ вли ав:тиканжия, които като, на прим-Връ,
uатарит..n

gyп:rватъ

Аа ги пр-hтопяватъ

старини

и да

като простъ :материалъ

спечелятъ

отъ

Ti;xЪo

ново

7123 приканватъ се всички ДО.1НИ чинове отъ П().'1
ската АРТИ.lерия-приапвит-В 10 и 11-1886 и 1887
год., sапаснитiJ .кава.1еристи отъ 14 И 15 ПрИЗИВИ n
ВСИЧКИ С."'lУЖИВШИ запасни п-Вхотинци отъ

11

прививъ

-отъ Ловчанската О В:О.1ия, които се намиратъ по ра·
бота въ гр. Варна, да се явятъ

на триведi;лно обу

чение, KaICТO с ..1Ъдва: АРТИJ1.1ериститi> въ I-й АРТИol"Iле
рийский полкъ въ гр. СеВ.;Iиево на l-й Септемврии,
.кава.;Iеристит-В на 2·Й ЕОНННЙ ва Н. Ц. Височество
ПО.1RЪ въ Г. Ломъ на 30 того, а п'hхотинцит..n въ 17-й;

ДОРОСТОЛСlCии ПО..1Itъ въ ГР. Ловечъ на 20-й того.

Стр.

.А1. 6339
Гр. Варна. 17 Августъ

год.

1895

Вцрненското ГраДС1Ю Общинско ~Управ.. ение при
I.апва всички

ония

граждани, които

еж

вавзе."'lИ град

СIШ праздни м..вста между .10зята още пр1>зъ
и

сж

Брой
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4

ги

.lIосади."'lИ

съ

"Ю3Я,

и

II.iOAa

отъ

на

[1;82

които

г.
се

ползува'1':Ь, да сеявятъ въ пов':hренното менъ "JT прав
ление непременно до гроздоберъ и заП.lатятъ стоп
востьта

M':hCTOTO,

на

по никакъпъ
сумыата,

ИН31>Ъ

да IШЪ

H..s:ua

се ПОЗВО.1И

пачинъ гроэдоб('рш до гд..вто не внесжтъ

която

Д."'lъжжтъ.

П. Еметъ: М. 11етровъ.
Секретарь: П. В. Петрановъ.

ОТЪ ВОЕННОТО МПНПСТЕРСТВ~
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2 декара, 5 ара и 35 квадратни метра, находяще се
въ sеЛf.iIlщето на ВарнеНСКIlт1>Л08Я, м':hетность "Шаш
кжнъ". между със':hди: Иванъ Щеревъ, Георги Же

ковъ и отъ ABi>Ti> страни ПdiТЪ. lIървопачална ц':hна

264 ."'leBa

и въ дееетъ дневенъ

срокъ

съ

право

надда·

вани е 5% върху послi>днята по.ауqена ц':hпа.
Желающит1> да го купятъ могжтъ да пр':hГ.iеж
датъ книжата по продажбата въ канцеларията ми вс1>·
ки

ПрИСiYiтственъ

день

Варна,

и

часъ.

25 Юлий 1895 година.

П. Ождеб. Приставъ: Н. Т. Новаковъ.

3-1

.111, 2564

'r.

Подписанний: И.
Новаковъ Помощникъ Сжде
бенъ Приставъ при Варненскии Оitрliiженъ С;ъдъ, на
П градскии испълнителенъ участъкъ, на основание ис

)n

Пр1mнсо Оlilо Пр'imuсо

12344 изда.девъ отъ 1
въ полза на Деспина
Янева, противъ Тоцоръ, МихаJIЪ и ОО'l'ира Ганеви за

Въ Военното Министерствопостоянно постх"пватъ
:масса прошения отъ насе.iението за ()б.'lегченпе по но
сението военната С.iужба на взетите отъ наборнит1>

остатъкъ отъ дългътъ и:иъ 76 лева 90 СТОТинки и
по испълнението разноски, съгласно Ч."'l. 1021 И 1025
отъ гражданското сждопроюзводствообявявамъ на ИВ
тересующит1> се, че отъ деньтъ на посл'hднето три
кратно публикувание настоящето ми въ "ВарненскиИ:

06ЯВЛЕНИЕ
J\~ 2509

ко~аIИССИИ момци,

за

новобранци, но не

ПОt:Тaiпа.iИ

пълните."'lНИЯ листь подъ
Варненскии МировиИ: UliiДИЯ

още въ частит..в на воиската, а така. С;hЩО и ва таки

Общинскиii. в..встникъ- въ течение на тридесетъ еди нъ

па ПОСТЖП3."'lи вече въ

день ще продавамъ на публиченъ търгъ ханрата ·2,1/.2
декара въ Варненскит':h ловя, м':hстность "Чаиръ", меж
ду със1>ди: Димитръ Трандафuловъ, Скули .ивановъ,
Вереника Саркивова и Агопъ Мурадовъ. llървонача.'l

частит1> на войсв:ата,

но се е

шш1>пп.1О се:и..вuното имъ подожение шш пъкъ по дру
ги

причинп.

ПО[Ji~:ке ОП."'lllкванпята по неправидно вземание на
воеИШl

е.'Iужба 11 данание

ДОПУСТIIЯU

въобще

разни

отъ закона за пост;nпалит..в

облегчения

на ц1>на

400 лева.
Же.щющит1> да ББ. I~УШIТЪ свободни сж вс1>ки при

още въ части

т..в новобранци споредъ §- 730ТЪ "Закона за взе::шшие
новобранци" ! се разг .. 1>ждатъ и се разр1>шаватъ отъ

('жтственъ день н ч:ась да прi>г.iеждатъ книжата по

продажбата въ канцеларията ми.

върховнит1> пров1>рите.'IП на наборнит..в КОМl\IИССИИ, то

Военното Министерство обявява Вс!.

внание, че

всич

ки ОП.1l1квания и пре.шения да се подаватъ чрезъ Уп

Варна,

т1> да сж

почнiYi:Ш

M1>iiHO'l'O

по.iожсвие на воiiницuт1>,

пече въ редовет..в
до

об."'lСl>чение по измiшение

ua

ЕомаНДFIрИТ..в

Отъ СЮIИт-В

на

BOll:CIeaTa,

ва по.iковет..в

които

на се

се вамиратъ

тр1>бва да се поцанатъ
по

иерархическп

редъ

JJОИНИЦИ.

Всичкит':h прошения, които t:e поданатъ направо
до Господина Военниii: JНинистръ ИДll въ Военното Ми
нистерство

ще оставатъ безъ ПОС.'Ii>дствия

и на таки

ва п'h:щt да. се отговори.

От. София,

2·ii IОдий 1895 год.
Отъ Военното Министерство.
3авiргыъ за И-къ Hn' Отд-Вдението Дим. Поповъ.
в..врпо, CeKpeTapI. при Нарненското Оl>рК.жно Управ
.'Iенис:

'1'.

Раевъ.

В1>рно,

CeI>peTapr.

при

Управ.lеНllе: Т. Джезаровъ.

Варпенското Град.

Око.'!.

ОБЯВЛЕНИИ:
A~ 2368

19i1 ."'leBa

Дъдгъ и по ис-

рааноеЮI, съг.ЩСНО Ч.'l. 1021·и

1025 отъ

ГраждаНСI>ОТО Сждопропзводство обявяваl\lЪ на ·пнтересующитi> се,

че отъ пос.'l..вДНО'l:о трикратно пуб.1l1-

:кувавие настоящето мн

J\'i 282
Гр Варна, 16·Й Августъ 1895 год.
Г.. авния учитель нз Варненскит..в основни народ
ни училища има честь

A<t обяви съ настоящето
инт~ресующит'h се граждани е.l':Sдующето:

1)

3аписванието

28 й Августъ
Септемврии.
рите."'lНИТ':h

2)

пъ "Варненскиii Общинскии

си на

учеuицит'h и ученичкит1> за
година ще се започне отъ·
т. г. (Понед':h.шикъ) и ще трае до 2·:Й:.

прi>зъ учебната

на

1895-96

11 р:Взъ

това

np'hMe

ще ставатъ

и повто

нспити.

Вс':hЕСой

учеНИl\:Ъ

и ученичка

ще се Rаписва въ

топа училище, въ което ще сл':hдва.
3) При записванието, новопостжпившит':h
ци и ученички

учени·

тр':hбва да се довеждатъ отъ

родите

ли тъ си" или отъ настойницит:В си и да пр':hдстаВI1fiТЪ
на учителя И."'IИ учите.дката кръщелно свид':hтелство,
на въз-

растьта си и, ако е възможно, л1>карско свид':hтество,
че ШIЪ е присадена сипавичата (шарката).

Бившит-В ученици и уqеuички тр..вбва да

llодписанниii Н. 'Г. НОВaIЮВЪ, Пом:ощшшъ Сждебенъ Приставъ при Варнеискии ОЕСржженъ Ождъ, на
П ИСП'Ь."'lните.iеиъ отд1ыъ, на основание испълнител.нпя ,.iшстъ подъ.i\r 849, .ипдаденъ отъ Ш Варненскии
l\fuровпii: С;У,ДIJЯ въ подза на 'Год,оръ Еостандиновъ,

ПЪ."'lнението

год.

че сж наВЪРШIЫИ наii:-малко шестата година

ОТЪ СЖДЕБ. ПРIICТАВII ПРII ВАРIШН. окрЖЖ. еждъ

протгш'Ь Нпко."'lа Щеревъ за

.895

06ЯВЛЕНИЕ

д1>iIствпятз си.

lIрошенията

Августъ

Варненски Основни Народни УЧИJlища.

равдевиятз на дпвизионнит1> nб.iасти до върховвит1>
пров'hрите.llШ комииссии, пр..вди

8

П. Ождебенъ Приставъ: Н. Т. Новаковъ.

3-1

пр-Вд-

ставББ.ТЪ CIJ.MO училищното си свид..втелство
отъ минж;хата учебна година.
4) Не се приематъ въ учи;хuщето пр-Вменно д.нца,
които страдатъ отъ прил...впчиви БО.'l1>ети; а не се при
ематъ за винаги: повр'hденит-В въ ума, г.'lухит-В, н..в
м:иr-В и сл-Впит-В д-Вца.

5)

Редовнит-В училинщи заШIТИЯ

ще се наченжтъ

на 4,п Оепте:мвриll: (Понед..вo'lНИКЪ).

заmЬЛJьжка. д..втскит-В училища (набавачницит-В),

СЪГ.'lаснu взетото отъ почитаемото училищно настоя

телство рi>шевие, еж закрити и пр-Взъ тая учебна го

Вi;СТНИI(;Ъ", пъ течение па тридееетъ еДIfНЪ день ще дина н..вма да има такива УЧИo'lища.
се продъ.'Iжава публичната продажба на .'Iозето отъ
Главевъ учите.'lЬ: И. Г. Обрtwковъ.
Реo1l'Ь:ТОРЪ-ОТГОВО\>ВШм. ПЛ. И. ДобjJе6'О
ПзiJffва: Вариеи. ГраiJс1СО Общ. Ущшвденuе
Печатнuца на Хр. Н. B"...O-::инu-1C-O.,.----

