Година х.

Варна,

1

Августъ

г.

1897

Брой

26.

ВАРНЕНСКИ'й ОБЩИНСКИЯ ВtСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТ!! ВЪ М'БСЕЦА,
обикнов<:>нно на ].

ПИС~lа, статии, парп

1О и 20 числа.

Управл:енпе въ Варпа

Цtната на вtетника за година е

За обявления се плаща
На първа страница

лева.

4

Отдtленъ брой

"
"

ст.

80

1r.

Варна, .клето Л{еltО(Jо
Сърдечно
гопожелания,

..'Iенъ

благодаря

Вар нен ци

ва тоБХНlIт1> бла·

искавани по случаи днешния,

за Варненци,

знnменате·

день.

Фсрдпнапдъ.

гр. Варна,

-

честитъ се

считамъ съ приятния дългъ да подвесiYi. предъ В. Ц.
страна

данничесICИ

l1pi>cTo.'!a

на Варненци, тi>хнитi> ваи вi>рнопод

чувстна

н

сърдечна

и Династията и

предданность

КЪ::IIЪ

б.lагопоже.'!знията имъ въ

Jt!едалеко бъд.У.ще да RИДЫiТЪ В. Ц. В

пъленъ Госпо.,.

,;царь на независима и обединена .6ългарил.

ЖИВЫIте В. Ц. В. за б.13ГОТО на отечеството. Да
живi>й България.
Емзтъ; Жеко въ.

~аДАВ 1f шr нова К~hща юшгиръ II
J
Д уч . •)1я. 1079 ВЪ Варна, при

Пf

"Сакалж-Чешме,
стояща

отъ

4

БJlИ30
стаи,

до

:муссаАата,

са.юнъ,

съ

антре, бал

конъ, отдолу подъ Ц'IМ3.1'а 1\13.аза и съ

l\IeTpa

300

дворъ.

За споразумение при Георrи ЦиnчеВЪ8

Обявление.
Императорското
търси

съотв1ствена

Германско
КЛiща

подъ

2 "
1 "

четвьртастранпцп

сгради па

11 "PycceucICa". При пвешшието това Р'}Шlепие, Д-ръ
ECaUTOB'I.:.oCTl\ua при uсобпо ~шепие. 1'ои памира прuв

пр-Вдu

ва осповате.1П:l,

пзе~щuието

строепuетu

попеже

р-Вшепието.

еДlIоеТ<lЯШИ

бll.\3

съ

здашш

по

което
nь

се

у..шца

КЪД'ВТО се нахожда м1>стото на Г. Р,ычева.
277 1. Да се преднпди въ ОБЩUПСI:llll Бюf,жетъ,
за ИСП..1ащаПllе на Христо ГеuдО611Чо, за идущота 1897
година, су:\шта 72025 ",епа, заедно съ Сiliдебнит-Б рав

По случай на днешнии l\шогознзменате.lенъ
и
ПЪ.'!енъ съ значение, частно за Варненци, день, - поли

В. отъ

С'1'ОТ.

"Съборна",

rосподарю!

ва

u

трета

Да ('е .не ПОi!ПО.lяпа да се СТрОЫiТЪ

забранява

До Н. Ц. ВисочестБО ВмгарсюlU .кuлво

освобождение

3

• . .

втора страпица

бата на А. Ра.,1чепъ,

София--Двореца

за дума:

по l\Ia..1ICO отъ ABI\ етажа въ У..1lщuт·J.: " ПирО1JlСltа" ,
"Uъборпа". "Ниш~а~, "Мария Дупва", .,АПТШIЪ,., I-ii

дадена

тическото

всичко що е ва

n

въстmша се праща до Градско-Общинското

КОНСУЛСТВО
наемъ

въ

Варна

за канце.;шри.я:

и частно ЖИ..1ище, съ наи-мзлко 5-6 хубави стаи.
ПРИЯВ..1енил се приеиатъ всекидневно отъ 11-12
часа пр1>ди п ..шдн-В въ KuHCY~lCTBUTO.

НОСICИ и ..1ихвит-В на тал су:\ша, отъ

Апри..1Ъ

24

u

1897

годипз до окончате.лното llСП..1ащание, съг:шсно llСПЬ.л
ните",нии ..1истъ J,1 4092, издаденъ отъ Барвен. Окр.

СiБД'Ь
И П. Навначавана коммиссия състояща отъ ~MeTa
ЖеICО Ив, ЖеICОВЪ, помuщuикъ K:\IeTa К. В. Поповъ,
И CiYi.b-:I>ТВIIЦИТ-В Д-ръ Ив. l~сантовъ, АООСТО,,1Ъ Сав

вовъ, и НИКО.АR 8ъ.н>:ановъ, ICолто да ll3УЧ1l R:аквз
сушш ИМ<1 Al\ uъбllр<t. ГеJlдО(JIlЧо от ь общиват<\ B<J. не
ОрИСmдени

да

още

ДО!С..1<1ДВ}!

чате~шо

мас"ш

Р'hшепие

278.
I>:Mela R:.

мнението

11

llисменно

Н....

си

сжВ-вт ....

Пu

Т03И

ВЪПрОСЪ

за взе313нuе

о!Сон·

оо него.

Нанначава f~О1lШССИЛ състолща отъ помощн.

l\1IlРОС~ШIJОВЪ, 11 сыз>тнш~IIт'h: Ап. С:ншовъ,
Д-ръ !СсавтоlЗЪ, OC~I. Еф. Х. Рухи и граДСЮI ИEJджиuеръ
която да опр,],Д'1Ы1l едипъ l:в:\рта~\ъ пъ новата чигап

CICa JlJaX:I..1:l ~a I)ICO"'O йО се.шьiiС/I/(j(l
си по l~o.lICO

lшадр.

метра

и

даде мuевието

JII'h~'ft) Аа се остаВII

па ТПSl

ceMciicTIlf..
~79 I. Да се зап.ЩТИ: 1/ па 1'. Рамо 11 П. lJал,кlЮ(JQ
В3 ОТЧЮ3ДeIJO'IО 1I11IЪ 1II'пето ОТЪ 36' ИО IШ. метр:! <lf\ урегу
.шрпапuе у.шцнта "В . .АеВСIШ" по
И..1И ва Ц'В,,10то-295 ~1.

20

8

.1Сиа на О :\Iетръ

егот.

u

2) На .кат1lна С. АбгереUllдu аа ОТ(lюзденото
38.
80 R:B. метра J111>сто ва урегу~шраНJ!е у",ица .СВверна'·
по 8 .;1. О JIITpa JМИ на ц-В.ЮТU 310 ..lеlЩ 40 СТОТ.
И 3) На Георm u· Георги еба за отчюаденото :uy
10. 30 О метра l\li;CTO за уреГУ..111рание У.Апцата "Цнрь
Барисъ" по 10 ..1еlШ J1.Ш ga це..10ТО 103 ..1ева.
П. Да се ООЗВО..1и на Ловла ДIlJtllmрО(JО bpoB:\leHHO-Ао
второ раСПОР-В~Iщание. да пусне въ общинскиii R:ана-лъ
нечистотиит1; отъ двора сп, ср-Вщу една TaICca отъ 50 ..1.
При IJц-Бнлнание м-Ветото па Еатерива С. Авге
реНИАИ Ч..1ена ОТЪ c;nnoВTa А-ръ I~сантопъ, остана при
особно мнение. Тои настоява да се вап",ати ва ОТЧЮ3
деното
м1эсто по 20 ",ева на Ометръ.
~80 I. rpaACICoTo 1I1oВCTO отъ 90 кв. метра, ..1 ежа'

u

3-2

-

ще м-Вжду кжщата на Лб. Г. ОарЖО1Ьебо, да се UТСТiliUП

ИЗВОД"Ь ОТ"Ь рtшенията на Варн. Град. Общ. Съвtтъ.

276 1. Прошението на Дшшmро Ралчебо, аа да :му
се DОЗВО..1И

да построи

на У..1иц~та проектирана'rа

отъ

него КiYiща вьрху собствен ното му м-Бсто, находяще се

въ у",ица "Съборна", да C~ остави бi13Ъ пос",-БДствие;

на тови ПОС..1-вднии,

за разширение

на

двора

му,

по

~1. 50 ст. Ометръ, П..1И ва ц'Й..:lОТU да внесе въ об
щинската R:aCca - 225 ",ева.
Н. rpaACl:OTO м-Бсто отъ 300 О м-Бтра въ "Еадиръ
Баба", до кжщата на Eeopzzt АmанаСО60, да се прода
де на пуб..1иченъ търгъ.

2

"Ва'РпеНСRИИ ОБЩl1lJСRПЙ ,В:lщ'ftншъ"
о ....."'"

» ,UWЩШ:;• • ;:::д;:;;::;. .. ц; ........ 't" •......."_LJ&J:tQЧi\I~..,.,.,,...,...J?J:II'Y>I>-z:

Пl! JШьстаmа, JroПТQ Ru,МиеПJJта.6 ИЗfI31\fериwtа въ

V УЧ' у,,\пца .)faReAdRCRa" до Е4'Ьща~а ва Марил. Ди
ltшmрова и Димитръ Ба"\~:шч.и, със.тоящи ОТ'Ь ОG:О.лу

750

О метра ватоварва технич. отд-Б",ение да състави св:ица
ва прuдltвmnreтo

иМ'Ь.

281 Да <'е В8П.18ТИ ва Лед/мл Иванова ва ОТ9ув,
II пр:uвъ 1895 L'ОАи.ва Mic:ro отъ 21 О С\lетръ
12 ...1 . О 111· Jl.щr за. ц.1l.лО!I'О - 252 ",ева.
282 ОсвобожД!lШ\ нае1l[ате",я ва :AZOpC"1l'lJltb /fшl1t

A~IIOTO
по

3.

Сав60Во да П"'8ща З~ през Т,ЪЗГОf.l,ишни

3

~~:~"'j\• • •~ ~ . ~ ........ ~'"'N'4I

Idi

....

11 М;ВСТОТII .въ .1I,·Ветuостьта "Шяцшжнъ" дО.·..10вЯта
па СРЩIОIf.,,& Геqрги-евъ СЪC'J:ОЯJце рт"Ь 1:)6 111. О!метра
върху Ди),итро Г. ШУJ;рюев'Q вз 25,,\. И. '~IO СТ.
2) Мъстото въ м-I;ствостьта J\Iавастнръ до ,,\0·

в-ет{] HR' еимеПН'Б Peт.rprnmпС'GС'I'tNfЩe 'OТ'L 2{}() Irn':"
метра }Зьрху Лишт СJ)'Ю2Щ'/(О6r.. .в3. 21.гt~' 30 ст.
" ~) М-Бrтото въ .l\Г!>СТНОСТЬТit ,,\../есъ севlItесъ" до

..10:Ве.то на 3Ю1lIбю,,\ъ Беt::ирова, СЪСl'ОЯ'Ще отъ:21i12: GJ метра
пьр'ху Яна"u С'lJlоlt'Ч"О6й ва 21

..t.

1 О сто'г.

сезон:ь наеll1Ъ

ва нов()иостроевата женсrcа баня. RОЯТQ отъ прiшъ"tва.

нпет,)

i:t

B~ГOДBa.

283

съ u-Бсъв:ъ, II
ва

це,,\та

1)

раSI1И не

ЧИСТОТИИ,

е стаПI1",а

В~рпеRск~к~Е~мназ. "ФеРi1инандъ 1."

си.

Призвава

че

се при·· 1

м-I;стото, Itзходяще

И.д.Д.Ъi1:Ь 'rабlUl" ца ц.!апll Л

,o:t'Д

1.-3.4-;

G.1

160

ОБЯВЛЕНИЕ

мe;J;',I1<l.

. .n

при със-llди: Иванъ Иапо",овъ, Васи..1Ъ Бояджи, Дони
ТраiiICОRЪ, и П~ТЬ е подарено отъ общината превъ 1886

1'. Аа Насто 1'ра1tКО6Й. и.
2) Да се· ШНl1е Г -НlIтариусу, ва обеЗСИ..1ва

Hue'

Rр-Б

·поетния аr.-тъ:uвдаденъ ватова lIf1>ето Ва Руса Иванова.

При l1веlllнuие това р'hшенне Г. г. съв1iТНИЦИТ.в
О~а8чевъ, Вь~шановъ; и Еса:нтовъ бiха наПУСНЙ,;lИ

356'

Дире-reциЯ'та на Дъrжцвната МЖЖСRа Гимнавия
"Фердинандъ 1" въ г. Bal?Ha. иввiютява. па и ";тере
сующит1> се, че"ваПИСЩЦJието :вй.уqеници ва :1~97!98

учебна

година

ще IIОЧНIЗ

на 20·Й . .ABГY~TЪ и. lI\e се

продължаВ<L ДQ йQ-й с. м. Пр-:Взъ това врiше ще

"'J.U-

нжтъ и поправителнит-:В иепити.

sаеhдинието

Новит'h ученици и ученичит'h ОТЪ други учили·

284 Да се UСП.-1ати отъ ОnЩИПСI::itТi\ R:acua (~ушraта
31 .1. 60 СТ. 1l испраТII на Господина сждеuвш'I при

ща, подаватъ прошевиезз ПрИ(;1мацие, придружено ~ъ

ставъ при Варнен-. Окр·. q;БДЪ, ис~ана съ fНJс1lюто му

медицинско СВlJд'hтедство ва прi;сажда.вие.

..,W 3388

отъ :И/Х 95 г. П. Уuъ.ШО1l!l1щава reш~та И.l11

пр1зNнз-Вреното йтl, него .л}ще да

ш~в-Вде дcI1XO ШНТ

тивъ В"раЩl. ЖИТff.-1Ь П. ШЩlt"О60 9i1. С"LБИРЮlие ~l'Ъ
него по сждебепъ РЬАЪ, СУШlата 31 ..1. 60 СТ., r~аято
таи, въ битnостьта си Rассиеръ ПРИ оБЩlнrати, е ()ДЪР;
жа.;\ъ отъ заlJ~НLтата на УЧИЛИЩНИЯ С.Ауга ЯН1>:О Три

фовоnъ и ЗЪАърж:а.;\ъ у себеси.

бе',И', да ги прати по

ПрnНЯД.-1сжн()('тъ.

чевъ и ВЪ..1кацовъ 6-1;ха напусаit.lи заседаниетu.
285. НавнаЧ<lВ 1 1~():.\ШIJСШI състоящ~ отъ помощ.

E~[eTa Е Мuрu;мавовъ, и отъ Г. г. I.:жв11тницитn:
ЯВIZо С.А.аВЧURЪ и ГеОРГI1 I~<tС:-lбовъ, 1~IIЯТU. да опреде.-11I
учаСТЪRЪ отъ .градс"аmа ОБЩU1lсnа гора ml d>чение
ПР'hвъ н. год. СЪГ.1:1сно ч.-1. 38 отъ ааЕ,JII<\ Ва. l'оритВ.

, 2~6 . 1) ПраЗJlIllJllЬ, градсюz ;Ш1Jсmа СЪСТIJЯЩU и AB'I,Т!> оть 349 О иетра. въ У.ШЦI "П~fРИНЪ" СЪ~'IЦIIН съ
м..встата п а Яваш) 1l1ЩО(Jо, l { -lJаСliла Иванова Аа се
1!ъ

едно, I~oeTO ~,\a tJe

ИВВ3ДLf на

ПРОДf1.вь

чр-Бзъ пуб..1ичепъ търгъ.

и: П

безъ оБЩUlIр~.цff,'l·,nD.ь.аватъ
ЛИЩНИТЪ

еи

ПроrnениеТ,Q па Ивано Ни/!О6й аа A~ му се
отъ

ТШI дгЬста,

ИlIIеli() онова, Еоето е със:Вдно СЪ пеговот.О, да се остави

бсвъ ПОС~l1>дствие.

свид'hтелство и
свид'Втелства отъ

прошение

свид,'hтеollС'Г,Ва., а

заедно съ учи

1>:011'1'0 минаватъ
направо въ ПQ-горенъ, ,В:..1ассЪ,. uр'hдстапятъ саllIОУЧИлищвит-t СИ сви)l.i-rелства.
'

ония.

Всички уqеници. които сж ваВЪРШИ~lИ 17 ГОДIf~И
пр'hДСТaJ3ЯТЪ . И СRИД.};т'С~lства. че, ,С;Б ваПIIсави въ н1;,
привовате ..~енъ.

участъв:ъ.

При ваписваtшето. наможнит'h
пр'hдвuдената

ощъ ню:она

д()лнит'h кдассовсн
<1{

б'hдаит'h

TaI::Ca,

подаоатъ

свид-в.'1'е.,lС1.'ва
та,

за да. с'"

прошения,

ва

учениия ВЕШСЯ'l',Ъ и
такса (8 лева '3
отъ IV КoIlассъ~наPOfYВ'

уЧll..1ищiш

.1еiщ

12

ученици,

.освобоДЫ>.тъ

придружени

б:iщность,

издадени

OT'l.t

Ta~,

съ ФОР~Ia.1Нf.

пр~зъ

теRуща

година..

13~
ваедно

yд..eRllЦЦ

ЩШ

съ родите.1ИТ'h

се

явяватъ

си иди УПЪ.1номощени

.ваuи.с..В!iliИеЗ'_о

отъ ро

дит~дйтt, наСТQИ;EJЕ1ЦU. КОИ!I'О саllIОРЖ9НО се tюдписват:ь
въ особенна I~НИГа,. u.ъ дирекцията.

Редоввnт'h

QТСТЪПd ср"hщу една Ч'вна едното

-ЦN:...тъ

на

1

ванятия

въ всички

Елассове ще поч

и Сеuте)IЯрИИ~

Външнит'В

у']еНИЦIf

тр'hбва Аа бжДi'Ъ.ТЪ

пр1>два

р:uтелtJо Шetстаневи въ Rвартири, уд.оБРtJНII отъ дnреЕ
Ци?,та.. C'IJt'.1a~Q(] праВИЛВlrв:а за, ~qеf:lиqеСICихiJ квартирIJ.

287 Сумм",та 2704 ..швва. в:оато Каnюnан'Q Христо
КQНСlJШ'lАдUUО60 А..tЪ:ЕИ на общин. 1>:асса ва О'J)(')'1'жпено

то му lII1>,а,То, съ р:Вшеuие ~g 4\ \ ,9() Г, отъ град об
ЩШI

свид'hтеollСТВО, Rръщелно

Бившит-:В ученици, RОИТО ИllIатъ

RОИ

При вве:.\rавие това ръшевие :съв-Бтвицитk С",ав

еъеАИUI<YiТ'Ъ

училищно

уnраВ..l8ние, <У.ГЪ

1.6,9

О

по

1,6

.1ева.

АЗ се ИСU.tЗти въ три. срrша f lШ'l'О сега се

..1ева. С.;\;ВДЪ1IIIflliТЪ JlГJ;сеца -

С~li>д'Ъ Al1уvи шеат.Ь< \l..всеца,.

Ш

Гр. Варна, 30-й IО.шА

1897 год;
Отъ Дирекциата.

2-1

~eTpъ,

ОБЯВ.АЕВИК

внесътъ 9ДО

900 .Аева. и,!рстяна~и.'II'В

А1 5D~

Дирев:цията па

Държавната Мй>жсв:а ГимназиЯ

288' ДЩIDеllЩШ.ilатrШ~ОlIJЪ Н,J(}щинщшта IЩССI1 на Хр.
Лд~(tн.tJ f}()J{д.()fJ1tlllJ.J~~Щ'f3!i'д, 114 ~le~a в;.\ Qf:·rp0a. и Р'.:tнба на j "Фердинандъ I"B~ г.

~o iШeJ:tlВWl!а LI1p-hs:ь j 895;ilX 01ПН;ФИАUПЪ ивановъ
'1ри

lШ·р.е:.»а tж:ба...

Ыро вreJ\1ПШiН~УJ'l'(JЩ\ prhnreRше пам. ЫлЮ':t U\ЮРDИ
Иванъ Ноев'!> п 1:iiJ,'lШIJltll ЕСЯlI'l'ОБЪj'Т'Qhтапnхзыuрд

~БJIО ЩJ61lllе Т Js nегТ!Ж (СIМ1~fасШI ~J\; се lICJi"щт" Гe~
NJm.tЯrJ J Ю>f1ДОc.Q~j..'I!U

~la.

2"1'19 ~~МбрИuа 'lI"р1'J'l(l~не:дщнfИ' HR 2.5 и· 2е. мии м 1;-

а!ТТ<.t;
IQ1IJ'f1il g"flT
~
•
<o,v •

W><.IO

~ ~A.

.. r!WI
m v rv _

-

8а

IJр'tАа~ието

ва

.

три

zpadCJm .шьста аа лозья Нlli:ro'Д~Щн- се- пъ &p'HeH~ oWIНЩ
в{.ъ m!Пt!r8QQТЪ'fА

се

"Ш<i'Шl"'шП.q;f1

8JU:(''Ъ'' 1.1, L'И В!NJЩ\;i.~
в:ав:то e.I'Br'J,Ba =

!Iar:racт"p'l>
1"
С
'
"
,
.
"
есъ
выlуy l1UС.1ФАнпт4\ 'l1'3Д;<\IИ'Щ'1tf.

Варна иввТJt-'ТЯmtНft интере'
, сующитт. се, че. за идущата уче.-бна година ще се прие
1IНIТЪ въgшни

уqе~НllЦИ само а:ЕО

C8i настаненИ въ Евар

'1'ири, уд(}брени или посочени ОТЪ fl;ирев:цията, за туи
умоляватъ се:

1. llсички жители въ града,. RОИТО же:n:аБУ>;ТЪ за
идущата учебна година да даватъ Rвартири ва уче
ници, да се съобравььтъ

.'.Ifir n:a учевщи.11k

съ правилнив:а

на Rвартирu

lCOii..т.{J се НRit1Uр31П" диреre~tJ'Щ'~

IJ

да явrn>.тъ ваЙ-RЪсНО до 10·й АВГустъ въ дирев:цията:
~., тэчнии .щре~~('НlmваIJИn'i'О Y~1nqa'i'a; ш: па re<ъща

та и уч~щтъ[Ыt) 6) ЕО1JШо. Ге'J.IЮI 01\rЯ'l'ъ оо. Rnl:\р.'гири ~a
ученнци'l"h, е'Ъ Jбоg.IJачение ГО.1.~ИiЩ"td ищn и шw
!YlП, кеНто ПСRсt'FЬ 3'а i'fu~kg JRnAр;ГИptlt' .

Л. RаинтеР~nR3ПИТ~ РОДИ1:ели да се

обръщатъ

лиqно иличрtаъ QВОй УПЪЛНО1lЮшени прi1дставитми
ТУЕЪ

въ rpaAi1. дО
квартири и съвЪти.

диреRЦпята за

Гр. Варна, 28 й Юлий

HY~ДHOTO

число

гажь. ОЦ"'1... GuфtlЯ за Иездра 11 ~б'ратнn. TpelroooТ'.h
тръгват:ъ вcd>шп ,ВторItи.кт,; ЧеТRЪр'l"ЬК'Ь1 Сжббота и
недыJIя отъ Gофил, на 7 часа 40 м, су!1'рИН~, а OТ~

Мевдра-нв 9 ч. сyrrринь

1897

год.

П. Rш'1'Ъ': Н, В. ПОПОВЪ

Отъ Диревцпята.
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СеЕретарь: Петrт»ов"Ь
И.къ ш\ Адм. Отдi>.tение: П. Кvртевъ

Вариен. Д"Ррж. дtвичеека Гимназия "Марпя-Лупаа"
ОВЯ:В.АЕНИЕ

_._----""';";;-;~.
~-----------

.Л@ 664'

ВАРНЕНС[~ИЙ ОЖДЕБЕRЪ ПРИСТАВЪ
......,....,...........
..
..............
, .........

~"""~~"""""".,,,,,,,,,,,,,,,,,,

~.~~.~,~,~,

ТЙSI почватъ отъ l-й СептемвриЙ.

2)

Новопост.;у;пвающит'В учеНИЧЕИ при прошенията

си за ваписванье прiщстаНЫ'iJ:'Ъ УЧWlИщно, Rръщелно
11 меАИЦИНСЕО свидътелства, а лаНСRитъ-само учили

ЩНО

~видtтелство.

ЕДНИrJi't и друrдт-в

ньето си се явяватъ

заедно

при

съ родитеJЩТ':k

които

училището

ще

познаnа

за

пръдставителида

4) Пансионътъ при СiYiщата Гимназия се отваря
отъ 1-й ОептемвриЙ. ВаЕантни мъста въ него н1ша.
т~й ~a" iНlание на ·интереGуващит1!. се.

8ариен. Държ; Дtвичеека Гимназия "Марпя-..7Iупаа"
0БЯВ.YtЕНИЕ

JW 687
.Цонеже, (о,ъглй~н() съ правИ~НИRа за ученичеСRI1ТЪ
ученички ще

се

оставятъ да

живofнжтъ сам:о ВР :Евартири. одобрени отъ Дпре[щия
та на ГимнаВИЯ'rа. llQкаВБа'r';Ь Ge: 1) ВСИЧЕЦ житрлп Юl
града, ЕОИТО желаЫ'iТЪ да ИllIат';Ь у себе си учеНИЧЕИ
на квартирv ПрЪ3';Ь II~ущаТI:\ учебна {) 1/98 година, да
ваявЫiТЪ ва това въ ДИ[JеЕцията наИ·ЕЪСНО до 10-й
Авгуетъ.

W&T(J

обозначятъ

етыta' 'улицата и

.Ni·

храна

(1ТО[fление 11

съ Еа'ква: пос.,Ъдна

~j: у'щ

RОJШО стаи, d-ь

у.чеНИЧ~I:1 дава'.I.'Ъ

освi>тление\

аезъ Т':В'Х'ь,

заЯВliевията

на Еlliщата,

го .. Ъмина и ва каЛЕО
съ.

пъ

под'Ъ

пранье

ItftRBa
йаемъ,

.1И

или

П.1ата :Въ едиItа и дру

гия ·С'лучriJ:I. :ЮвартиритiJ трtбва да бiYiд'iYiТ"Ь ХИJ;'иенич
ни;

\:гО:ДНИ

ьсВ'hrrJ1пватъ

'2:)
напрап\)

gf.1.'
II'

:жnвъенве-

заня'r..Н~

на

y'H~g,

да се

ОТОП~1яват'Б добрЪ.

8аинтересоваНI1ТЪ

РОДИ're.1И

I1лИ чpd1зъ свои

диреюция.та

и

~Ш ув:азанuе

да

пр'hде'l'RВИ'I'РЛИ

и ~ъвtти

'il.'ИР'ИТ'Б. 1I'~ тъ'Х,но ра'СlIOложение

'Се

:мi>сецъ пуб~ЩЕУВ:ШО
брой

па интереСУIOшu.т·h

се, че пуб.шчвата

..1.1Ю6вачепu.ii:

23

Юлий

отнасятt.Ь,

въ града\до

BA]fIEHCKO

(')ТНО(JитеJЩО

ОБЯВЛЕНИЕ

отъ ДВ'lп'll

страШI lliYiТЬ,

ц1ща

.1.3.'Iията и П,Yiть цlша 600 .1.ева: на ДОЙ'/О д. Мухдево
1) 'Е:mЩ~ U1Ь j3,фUI\ V уqястъ~ъ.М 5 съ АIlUРЪ ОЕО..1.0
4-28 иеад. 1Eevpa между C,Qci>AU: П'ШЪ ИваllЪ iliавови

rr раНД;lФIЫОВ;Ь,

Н[ШО.\I\

Иванъ С:г..IRНОв.ъ

И. у..йИЦ<l\ цъна 1О00() J1еIJИ Л) ~жща въ СdiЩUU уласrI' .
I:RapTa.!I.'1> 126 бу{Сва Н съ дноръ () 7,(} &в. петра между
със-Вди: XPI1CTO Х, АuаСl'<lСОRЪ. праВАНО м1н:.то и пщ.'СЬ
ц1ша 1000 ..1.ева; III) ..1.0зе 3 деЕ:ара II 2 ара НI ЕВВА.

метра пъ м1>стностьта • ВМI'..1.аръ" "между СЪСЪДП.

Ва

сп.лъ :g.lШl1аов':f>, Н~tА'&.tчu QеН:ЧlfЯТI1\

Пу

I~араНФII.1Ъ

..:lyor.lY И lliYiТЬ Ц lша 320 .teca: На и'lllЛ д. Мухлеоо
.\озе

1)

7

декара

въ 111 UCl'UOl:TbTНo

"Вitя.ларъ"

lI11;жду

С'Бci>дтг. емврп Яm::rrrь, Ре 'IYr'I1 H:ia,tiOB Ь, Tphrf,'''if>IMIf>
Сабу,Ре'уС'Ь, Т()РАаllЪ ДI1;1I11Т1}ОВЪ lJ пд..: I;{"
Н lша . 800
..1.евз; П) .l.UHe 1 АеЕ:аръ '2 a}J<\ ВЪ М IЮТНUl:Т{,l':L ~IIIаш
Еi'lШ.l аръ" :о.rежду съе'J1ДИ: Ге"реll СIIlIIСОIlОВЪ, Арабад
жи

[1шсо.ла,

IIХ..ТI>, ч'lша

Дюштръ

24(}

Ilощ:па'l'II'Г'l.

ИlштеЧНШl

Н <I'I',1tr;;'bli, A.IClCCll

Иваuовъ и

.1.сна.
ШIOТII

оаемъ J\:'bllb

се

ПРОА:t I!:\ТЪ аа

Ог

IIвдъ.lжеПIIС

ЯнаПl'lIIСНЪ п ДР'

ио пс

ПЪ.l.НИТe.l.НПЛ ~lIIСТ:Ь "\~ 6596!!)7 г. на 74000 .1.ева и АР.

.'П\е.ННОЩIlТ'Н Аа nНСllIатъ у'ыстпе нъ търгътъ 1110гжт1> Аа Пp€Г.lеЖАатъ IШЮЮ1Та. по [Jрода:I~ба1'а nС1ШU
ПРИСJiiтствеJI'l,

день

нъ

Еанце.ШрlIята

!lIП,

rp. Варна. 16 Ю~НШ 1891 ГОА.
2~ 1",

П

C'nA· I1pHC~&6Ъ: Н. Т. НоваКОВЪ j
ОБЯВtllЕВИЕ

~Дин~.

Обявява се \За BH~, "!t въ Четвъртъкъ, 17 того

е започнато редовното ПРЪJ30внание на ПiYiТНПЦИ п ба-

~163~.

Въ АОП'JМНСШIС па обяВ.1.енпето ми ПОД';Ь ЫО 77::\6
[)Т:Ь 2,6 II( 1\1. Dуб.щr-;ув(\uо Аl3уЕрат.но в;ъ ,.Аържа!lенъ
В1>СТllUI~Ъ"

броii

Тl}ресующuт:h се

]~.9 отъ

10 T,OL'O

че пуб..Щ'Iаата

начеНIIТ-В неАВИЖIНШ

ще ПРUАЪ.l.жава до

88'95
~~

е nтъ 1~ того

Х1\ПЪ въ ~~ЩJlir учаa'tl'J>l:"'В 1r.hЩD.,У СЪ
ВеЩJЩ~)ntь, ГеорГll X~nCTOB;Ь, Георrи
ПеТЕОU1Ь JI ПkJ.ТЬ Щlша 6500 .t~tщ: Ш) xaJI'J> въ BG1-pЩШ.<lRОТО вемлnща на шаСt;~ТО ШУllf8Д1:>-ДQБРIJ'1:Ь
съ
01':0;.\0 3965 :св. метра ывет'о nIJ'Ж'4У ~ъ~Ъдп: l{:ръетю
МаТ'вевъ и пжть, Ц'llна 8000 .1сва; П') праЗАНО l\I1>сто
въ сжщпU: учаСТЪЕЪ ПОДЪ J1p 21и J[ ~mIA. l\IeTpa bts"Zl:
1IIежду със-hf'и: BacqUf.A Гео Pl'lre B3i Г~()рги I~ОАжа Тар

t..~

~~~--------_~~~~

26 I€>\II'Ulf'

продажба ва ДО

имот}> почната

~щtJl

Г'РАдСКО ОБЩIIнеко УПРАВJIЕНIlЕ,

гр. Варна,

l1Д:ЪР'

оБЗВЮШll1Ъ

2000. .1.6ва: П)
C1JAtrr Дж~и..1.rъ

се д;ьржи СШltlЪRа на

Отъ Дирекцията.
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.N1i 2.721

въ

IV У-ЕЪ .\'! 333 1IIеЖАУ СЪС'ЬАII: I~o

стз;r,uнъ ВОIIШОВЪ И

год.

1897

',50 отъ 11 того,

пеДВИЖЮIЪ

о:zt;t>бреПИ'1't"Rвартири.

гр. Варна,

AuyltpaTDO

жавев:ь. В-8СТВИ~Ъ"

нас,ж'ВДНUЦli,

Отъ Дпревцията.

вацр:в:lJ,Ъ

26 111.

1) ЕЖIqЗ въ Варна

дат

освобождеЦJIе отъ тая п.лата, подаватъ особно за това
проrttе1'r'I1'e', 'придружено съ свидiпелство ва БЪдность.

;свартири~ ва

Въ АfJDъ.лненuе на обшм.епието си ПnАЪ
отъ

ващJCВЗ!

3) При за:писваНБето си учеНИЧRИТЪ внасятъ II
сл-Вдуемата училищni1. таЕса. Вtдnитt ученицп, за

..

36 и2

иi7,[И

имъ.

2-1

Ар

ще продъ.лжаnа АО 1] Августъ ne'lepbTIL часа петь, и
въ 24 Qaua с-ь [Ы'Аданщше 5{)/'о: па Ееорm. д. М!Jхлеtr1i

стойницитъ СИ. Ученици, ЕОИТО идiYiТЪ ОТЪ други
мъста, ДJrJiжви: ~ж. да c(J явпв.:rъ съ rmЪoi1u()Мощенит1>
писмено отъ родителитъ имъ настойници въ Варна.
родителитi>

--~--_~

ОВЯ:ВJ[ЕН~1'Е

3'аrrисваньето на учеНИЧRит"h за учебната 1897/
98 година се захваща отъ 25-й Августъ и трае до
l-й Септемврий, пръвъ Еоето връме се извършватъ

1)

ПnИf>МIlит,t и повторитР..JШИ иепити. Редовнитt наня

~

11

с.'ъоБЩ<tвамъ Шl ян

ШlOдая~ба па АII.1УШJ

имоти ПОЧШLТI) е. о.тъ 1]

C<YiIЦuii
Августъ веqерьта часа петь, II

въ 24 часа tYЬ НSААзваВffe д% R -именвu: 1) &<Yiща въ
Bapms П ~T'IE'!> UOA\Ь J'iJ 31,1 )fе~щу със-БАU ~ "Га
насъ Анастасовъ и отъ трп

страНII ПiYiть ц1>на

..1.ева: П) .1.06е въ lII-Бстностьта

"Турна-тепе"

l()ОО

Ов. НИ-

Стр.

Брой

"Варпенсв:ий Общивсв:ий В-Встнив:ъ"

4.

ВЕЛОСИПЕДИ

EO.,la 2 Аеа:ара и 3 ара между със1>АИ: В. Хрис,:овъ,
Атанасъ Григорияди и нас.л'БдвицитоВ на Х. RocTa
За.,l2iiНМО.,lУ чоВна 200 .,leBa: Ш) .,lOSe въ 1\гвствостьта
"ВаЯ..l.аръ" 7 дев:ара между c'bc-Вди: ДИ1\lИТРЪ C~.,laKa,

Х. Данаи.,lЪ Х. .А.епrер'JВЪ, haC..l.-БДElИЦИТ-В на 1 еорги
Кара Бошнака и ПЖТЬ, ц-Бна 1000 .,leBa, IV) .. ..l.08e въ
сжщата м'hстностъ 2 Aell':apa между със-БАИ: Еочо Ван
ге.,lОВЪ, Христо Ганевъ, Еирчо ИlJвевъ и Х. Боiiв:о
ц'hна 25() ..l.eBa и У) .юзевъ M'hCTBocTbTa "Чешме

Аекара 7 ара, и ~6 кв. метра :между със1>АИ:
До:Пчо МУХ.,lевъ, Димо Панков~ u DЖТЬ цiша 600 .лева.
Пом-Бнатит'h имоти ПРИН3А.,liпжатъ Шt Наси.,lЪ Нико

DO.,lY", 6

.itовъ, продаватъ се

за

ИЗАЪ.,lжение

ипотечния

26.

01'Ъ ваи ('О.tидuата система
ратъ

за

»Kaiser"

се нами-

цiши И М13сечuи BBOl:OBe
пр оданъ съ ум-В"ени
r

при Леонъ Минасиянъ

-

ул . ."Цариградска" М

3-2

гр. Варна,

ваемъ

2/14

Февруарuй

Варна

416.
г.

1897

В:ЪМЪ. СтеФанъ .н:вашчиевъ и АР. ЗiJ 6750 .лева по ис
ПЪ.,lните.лния .,lисть No. 6595/97. 1'. Же..l.3ЮЩИТоВ Аа
взематъ участие въ търгжтъ могжтъ да пр-БГ.Аеждат'J;

книжата по продажбата всоВки присжтственъ (\ень въ

Честь имаме Аа Ви ув,.вДО:lIИМЪ,

че нашето

дру

жество учредево въ Варна ПОАЪ Фирмата

канце.,lарията ми.

гр. Варпа,

ЗАРА и &ИВАС'Ъ

19 IО.itиll 1897г.

П. (]ЖД. Приставъ Н. Т. Новаков-ь.

2-1.

ерастурена отъ Анесъ и пр1>образувано ПОАЪ
съдружничесв:а

ПРОААВА СЕ

НIYIЩА

отъ

четири

добри

стаи, еАИНЪ мутфакъ~ СЪ 150 в:ваАратни lII'hTpa M'hCTO
въ IV·ii уч. подъ ом 1382 задъ старата бо.шица.
За споразумение при Еостадинъ Георгиевъ Еара
Хюсеини при ТаТ' Еапия въ Аюгена на ТЖПТЖВ:..l.ията.

Д~Ba се подъ наемъ ОТ'Ь

НАРАНО, &ИВАС'Ъ и ЗАРА
в:оято приема ВЪрХУ себi:; ~и ав:тпва и пасива на рас
туреното Дружество.

Приемете мо~шмъ,

r

. .,

изражението отъ ОТ

..l.ичното НИ в:ъмъ Васъ почитание.

3-3

ОБЯВ.А.ЕНИЕ

новата

Фирма

Зара и Бивасъ.

1 Ноември-И 1897 г. питей

ното завеАоВние и у него градината на Хаджи Панако

Еарабатакъ находяще се въ гр. BupHa

V у ч . .N95

гр. Варuа, 2/14-й Февруарui't

ср..вщу

1897

г.

приморещата градина. Же.лзющитt. да ги наематъ за
подробни своВдения могжтъ да се отнасятъ писменно
и.,lи

Като се основаваме на горвьото ОI~РiliЖUО

.,lично Ао llритежате~lЯ.

Варна,

25

Ю.,lиИ

1897

г.

Притежатe.-lЪ: Х. l1анако КаDабатакъ.

3-]

ще се занимава съ в:упуваuие-продавание на СТЪR.,lерия,

Фнлнси,

ВАРНЕНОI~ИЙ СЖДЕБЕНЪ_ПРИСТАНЪ

см

артив:у..l.И

отм'l;ствит-В

настоящето

в1>стници, въ ПРОДЪ.,lжение на

чно ВЪ КaIще.,lарията на BapaeBC~. Ождебно Пристав
ство АО.,lНИТt. имоти, на haC.,l-Бдницит'h на пов:оi'i:нил

Варненецъ llо-лихронъ Х. Харчевъ, за УАОВ.,lетворение
ИСВ:ЪТЪ на Варненецз :Михаи.,lЪ Ив . .науси, Пv испъ-л
ните.,lНИЯ :му .itистъ .м 554 97 ГОД, на 1 Барн. Мир.
СЖДИЯ: 1) .il.uвие въ Варнен. .,lозя. м-Встность "Кова
в..1.ЛiКЪ" отъ 21/2 декара, със'hди: Атанасъ Андоновъ,
Димитъръ Ивановъ, Пав..l.И Димитровъ. и пжть, оц'k
нено 160 .,leBa. П) .,lозе въ сжщит-Б .ловя, м-Бсностъ .. Фра
със-:Бди:

Ваеи.,lЪ

подобви.

Андонон, Е. Ем.

Аа подпише

3<1. В:ЖlЦата,

р'hшение, може да ПОАпише
менти,

именно:

митницата стоll':И пристигна.,lЦ

sимате

ва UCT-ВГ..lение

ДОВ:У-
отъ

за Аружеството, В:витан

ции и ВЪtJбще вс:Вка .И3ДЪ.7Iжите..l.ва СПрямu Аружест
вото бумага съ ИСВ:.,lInчение на bc-Бв:аf:ВИ дов:ументи
RОИТО sаДЪ.,lжаватъ

и.ли авгажирватъ дружеството. Мо.

.7Iимъ Аа земите бiы'hжкз ОТЪ тув:ъ ДО.,lНИЯ МУ подписъ.

МО..l.имъ да ни почтете съ Вашето

Аов1>рие и Аа

приемете Г . . . . изражението на от""ичното ни RЪМъ.

Васъ уважение.

JlJлuасо Варако
Жозефо Вttвасо
Жозефо Де Зара

инадаватъ.

СЖАебенъ Приставъ: г. Захариевъ.

Аа

само С.,l-БАУIOЩИТ-В

писма, АОRумевти

Хиоти

Ю.,lиИ 1Ой 18&7 ГОА. Гр. l1арна.

МО.,lимъ

б'h.,lоВжв:а отъ тув:ъ АО..l.НИЯ 1оIУ llОДПИСЪ.
Нашъ ГОСПОАИНЪ ИОСИФЪ Бивасъ, по особенно раз

И ЕараФи.itЪ Иарииовъ, отъ 7 дев:., оц'hнено 200 .iteBa.
Надаваиието ще почие отъ оц-Внв:ит-Б. 3аинтересова
вип МОГЖТЪ въ присъственитi> дни и часове да се аня

2-2

и ДРУГИ

Понеже нашъ ГО\ШОДИRЪ Елия Еарак,) е самъ на
товаренъ

31 денъ и съ 5% въ 24 часса, ще продава:мъ пуб.,lИ

вга-дерси",

тр~пеза

ПОДЪ СЪАружническата Фирма:

НАРАНО, &ИВАС""'Ь и ЗАРА

3332

С.,l-Вдъ AByRpaTBoTo пуб.,lив:ование

въ единъ

RристаJlИ, .,lампи, пр-Вдм:Вти tlЪ емаи, мета.,lИ

чесв:и принаД-Л-ВЖElОСТИ за

Обявление

H3'lЪ

ПИСIIIО,..

честь имаме да Би увt.АI}МИМЪ, че като зима ме ПРОАЪ.,l
жаванието работитоВ на TъpГOBc~aTa Rжща Зара и Би
васъ, нии основахме въ Варна едно дружество, което

HalIIЪ Г-нъ ЕЛИА Карако ще подпише:
»

»Иосивъ Бивасъ:

"

Нздава Варн• .l}юдско Общ. YnpaSolleuue.

