=

Година х.

BapBa~ 22 Августъ 1897 г.

Брой

28-29.

ВАFПЕнекий ОЕщинакий Бtстникъ
ИЗЛIIЗ!. ТРИ ПЖТИ ВЪ }I'БСЕЦА,
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и
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llпсма, статии, пари

числа.

Цtната на вtетника за ГОАина е
ОТАtленъ брой

Ва първа страница

10

всичко що е за

За обявления се плаща

лева.

4

n

в:hстиик& се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна

"
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ст.

за дума:
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втора страница
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ИЗВОАЪ отъ рtwанията на Варн. Гр аА. Общ. Съвtтъ.
23-й Юлuй

i.-eg.

Да

се

боядиса

1897

год.

вътрi;шностъта

на зданието съ

водна боя безъ цвi;тя (дюзъ). 3а тая
в:анжтъ м1>стнит1>
жи наи износни

ц1>лъ да се по

бояджии и В:ОИТО отъ т1>хъ пр1>дло

условия, нему да се въз.''Ioжи

извър

шванието сжщата работа.
Нужднии в:редитъ, Еакъвто за това отв:рива 1000
лева, да се вземе отъ § 21 на тъзи годишнии бюджетъ.

104'80

дева и в) и-Встото на

lldaU7J

J{олев7J

тоже по

306.

8

въ сжщата

Сllрацит-В на

м-Встностъ

покоiiнип

отъ 6'69 О м.

лева иди ш\ всичкото-53'52 дева.

удобрява пропвв-:hдеНllil па

8а продаванието
възлага съгласно

на

и

7

8

означенuт-:h по гор-В

поеинит-В

усдовuя

того търгъ
м1>стu и ги

върху

слi;дую

щит-В лица:

1) М-Встото въ IV уч. В:В. IX със'гояще OT1io 448 О
метра върху Gебасmuлuо д. Гpuгopo по 3 л. 80 ст. О

40 ст.
2) !Нстото въ сm.щиИ участъкъ кв, VШ N 34 отъ
29-й Юлш't 1897 год.
304 О иетра върху Feopzu Ko:нcyxapoB7J ПО 5 л. 30 ст.
299. I. Отъ днесъ до второ распореждание приго· О му иетръ идп ц-Влото за 1611 лева и 20 ст.
3) М-Встото въ сжщии уч. и сжщии в:варта.'lЪ
товлявании за проданъ въ града ХЛ1ЬО'О ще се продава
спор1>дъ сл1>дующата ц1>на (нарв:ъ): 1 в:ачество 650 гр. подъ N 35 отъ 304 О 1\1. върху Лиро llваи0во по 6
20 ст.; II в:ачество 750 гр. 20 ст,; Ш в:ачество 800 гр. лева и 25 ст. О м. п~ш ц-В."10ТО за 1900 ."1ева.
4) l\-HCTOTO ВЪ сжщий уч. кв. VШ N 31 СЪСТОЯ
20 ст. и П. Натоварва г. Кмета да издаде още днесъ
ще отъ 304 О и. върху ЯuаUlt Христово по 3 лева и
нужднии прив:азъ зао привtждание въ испълнение на·
35 ст. иди цi;лото за-1018 .'1. 40 ст. и
ст(.ящето р-Вшение.
5) М-Встото въ V уч. ЕВ. 45 буква 6 състоящо
300. Разр1>шава на Г. Емета Жев:о Ив. Жев:овъ
отъ
594
О метра върху Д, ЛltрадЖUе60 и Хр. Вели
четиридневенъ ОТПУСЕЪ, начиная отъ 30,и того.
иова
по
5
л. В:В. иу иетръ И.'lИ Ц-В.'lОТО за 2970 oI"1евв.
301. Да се увОЛ1fлt отъ 28 того отъ длъжностъта
307.
Ередита
предвиденъвъ § 22 на тъвгодишнии
Градсв:ий: Инжинеръ А. Парусuадu в:ато тая длъж
Бюджетъ за купувание гранитни камъни ва ПОСТИ.'lа

ностъ се запави до уволнението му отъ воИсв:ата.

5-й Авгусln'О

1897

ние

год.

Разр1>шава на Емета Жев:о Ив. Жековъ ис
в:ании му 7 дневенъ отпускъ по бол-Взнени причини
начиная отъ 2-и того.

303. Мнението ва г. ВарнеНСIШЙ ОЕр. Управптелъ
ивложено въ писмото иу подъ N 7078 отъ 29-й IО.шii:
р-Вшението

N 276

неудобрението иу тая

частъ

отъ

отъ с. г., която се отнася аа uедо

nущаииеmо да се сmРОЛ1Jlо едн,оеmа:нсии
'[~a «Оооориа», в:оято

частъ отъ

улицит-В ивъ града, да се употр-Вби за сжщата

ц-Влъ-постиланието улицит'.h и пжтищата ивъ и ОЕО

302.

н. г. относително

,му :метръ или ц1>лото 8а-1702 .,"1ева

clpadlt

Оо УЛlt

това си р-Вшение той

.'10

града, нъ не съ грани'l'НП, а съ обив:новенни

камъни.

308. За деmаЙЛ1l0mо 'НШlaсюше 1садасmралuаmа
С1Иt.шса uа града да се достаВIЖТЪ отъ 3ападна Европа

200

листа дебела 1l0дnла1llеuа lшuга .за черmа1lие. по
тр·.hбната сумма Ш\ юmто Iшига, 600 ."Iella, да сс В8еме
отъ I~редита зn. каВ:1нпата СШll\lШ\ ПРОДВllденъ пъ § 1
на Бюджетя.

309. Прошението на Сmоitцо Сmоi{ЧС(J'Q за да се

отпустпе отъ ОБЩIlИСI~атn. Iшсса сдн& IШрllчна ПО1\IОЩЬ

(Съв1>та) силно ПОАържя,-да се обжаol"10ва пр1>дъ г-на

ва л-:hв:уванпето па сестра му Е.'шсавета B~ граница

Члена Д-ръ
Есантовъ исказа инение да не се обжадва това р-Вше
ние по причинит-В посочени въ особното иу инение

150

Министра на Вътр1>шнит-В Работи.
При вземанието на това р1>шение

N 276 отъ н. г.
304. 1. Да се отговори на Бъ."1Г. Строит, Друж~ство
че Общината е отда."1а нему, по 6 дева О .метръ, 1l0сmuла
въ р-Вшение

'mtemO 0.'0 nлочu гла61lOmо аЮJlре 'На адаииеmо сmролще
се за Тмеграфо-Пощенсиа
Uтшщил и че за всички

-да се остави безъ пос."11>дствие.

310. ~HCTOTO въ IV участъкъ па гр. Варна отъ

В:В. м. 1\I1>жду със1>дп: I\~атина Апосто."10ва, Л."Iе~си

ИВilНОВЪ и отъ

дн-В

страни

ПdiТЪ,

да се

за."1UЧИ по

в:нпгит1> на Общината отъ ШIето на по~оiiната Сmав

u

ра Х. Дlшче(Jа II запише върху тс.ва на дъщеритi>
hиi"ща и ]{ириЛliЛ Х. ДU.lt1lе6и О~'lIжжени първата Ста
Тll Маринова, а другата .даваръ Иванова, които да
се снабдhY.тъ за него с ..... I\:р-:hпостенъ A~TЪ.

311. Да се заП."1ати на Катииа С. Авгер1lидu за
:
отч;ужденното
й за урегу."1ирание у."1. ~ Сев1>рна" , м1>
I:азванието иу да извърти това, ще държи
него от
сто,
състоящо
отъ 44 ~B. :lIeTpa, по 15 ."1ева Bc1>I:oll:
1'0ВОРНО,-II П Ако Дружеството сд1>дъ .тоя отговоръ
квадратенъ
метръ
иди за ц1>."IОТО -600 ."1С,Щ.
пакъ отв:а~ша да извърши сжщата работа, натонарва
312.
удобрява
oц1>H~aTa 4250 .1ев3. на l~упенит:J;
постоянното присm.тствие да направи потрi>бното ва

щети и загуби, ~оито посд-Вдватъ

пзвъртванието

u

Общината отъ от

ЕаЕТО нам-Ври за добрi>.

305. Да се заП."1ати: а) м-Встото на Георm д. Раф

mQnОЛУ въ Пуч., У."1. "Радина", отъ 20 О м. ПО S .,"1ева
О му иетръ иди ва всичкото-160 дева; б) иiстото
па Илия Ди.ШОJ1Р06О въ Ш уч., ул. "Еавалска ", отъ

13'10

О м. ПО

8

."1ева О му 1\Iетръ

И."1И

ва всичкото

за подвпжнпii лости оттаты:ъ нопата гара три .llа
уни отъ опр-Вд1>':"1ената аа тая ц-В."1J~ Ео:юшссия и раз ..
р1>шава да се З:1П.ЩТИ тая СУ:lша отъ оъотв-Втствую

щпii: §

на Бюджета на Варненеца

Bac/t.lo

отъ когото Сdi ~упени Сiliщит1> мауни.

liШiОЛ06Q,

Стр.

Прiщисъ.

ПРИЕА3Ъ

No 260.
гр. Варна, 19 Августъ

1897 годива.

Подписавий Еметъ на гр. Варна, ва испълвевие
р':hшевието ва ОбщинсlCИЙ Съв':hтъ отъ вчера подъ
ом 313 и ва основание чл. 13 отъ ПраВИ"ШИlCа за хл':h
барит':h.
Постановихъ:

I. Отъ 21 того (четвъртыс)) до второ распор':hж
дание Х..1.':hба приготовляванъ за продань въ
ще се продава по с.,'!':hдующата ц':hпа (нарICЪ):
I'BO lCачество 750 грама 20 СТОТИНlCи

П-ро
Ш-ТО

"

800
850

"

"
"

20
20

града,

lCaTo отива отъ до.лпия :край па "ЧеЕи-дере« до A'h отиде
до морското :крайбр'hжие (само дерето "IIатаФI:\ Rу.ла

гж" е оставено задружна м-Бра м'hжду жите.лит·h отъ
се..1.ата Га"l.ата, ЯЙ.ла. lIcTpe л: Меми Софуларъ и жи
те.лит':h отъ градъ Варна); отъ таJ\IЪ Еато отива, Гьо.л
джу ICЪТЪ БатаlC..1.аръ, ПашовсlCИТ-В гробища (паша
мезар.ларъ) дерето ,,~ован..1.ЖКЪ" ~O Павар..1.Ж дере; отъ

тамъ lCaTo отива ДIЭ еЕин.лИЕа Пеир..1.И; отъ тамъ като
отива АО ГЬОJlIЮШЪ бунаръ, отъ тамъ Еато отива ~ypy
чешме, до Ор.лово,гв'hздо; отъ тамъ Еато отива, Mai:l-

.лумова багча подъ баиря на се.ло Кьо~людже до RepЧа.лж Егреги

"talCa
ICрай

на

"
"

.лЖЕЪ

No 237 отъ 29 м. м. lОлий

Оав.лЖ-Еу.лаreъ,

воврно:

СеЕретарь: П. В. Пе·грановъ.

AOA'h

отиде до ICрая

и да

се

и

Пр'hписъ.

:Министерство па ВЖ:ПR. работи и псповtдапиата.
ДрагоиаНСR:> отдВление.

Съ су.лтанъ Абду..1.Ъ Азизова турга (гербова Енига
ва Р'вшения, мазбата (рапортъ подписанъ отъ всич
китъ Ч..1.енове на единъ съвътъ) CqeTOBOAcTBO и за опис
вание и раСПОД1мение haC.-1'13дство).

ПрJЪдсmавлечuе ото ;,tолumсmвователь.
д'13.ло

ствие

пата

па

сж

1C3TO тр'13бва да се раЗГ"l.'13да,
M'hCTOTO. С1l1иренпии азъ отидохъ

спорната

.мера

въ границата на Вар

r:D ДYHaBc(~aTa об..1.асть u въ ПрИСN.Т

.МIOсю.лмаПll

писани

11

не

МIOС'Ю.нmни,

пъ регпстра,

па

състаВIIХЪ

1:0ПТО

ВИСОЕО

Шllе

зас'h

данпе. Въ съставеното топа зйсi>дй.пие, причините..1.ИтВ
па настоящия

аЕТЪ, .мУСТ8фа А"шевъ, Дувахджи Хад

жи А..1.И ага lНустаФовъ, Хаджи

Мехмедъ ага Исмаи
.ловъ и OCMaHC~O поддаННIlТт, гърци, Хаджи .ннаlCО
Ф.лОрIlевъ, Недю Юрдавовъ, Фи.шпъ Василевъ и Ми
хаи..1.Ъ СIJТПрОВЪ и АРУГИ нiшоп, на ЕОИТО имената еж
писани въ регистра, ДОЕазани ПЪ..1.НОJlЮЩНИЦИ отъ страна

па nСПЧЕИТ'h жите"lИ на града

Варна, пр'hдъ

Пех..1.И

ванъ Мехмедъ ага Абду.л..1.аховъ, БаlCИРЪ Абду.лЪ'Р8Х
:м:ановъ. ИбраХIlJlIЪ Абду.л.лановъ жите..1.П отъ се.ло Га
.1.aTa, ВарвеН"ЮIИ ОlCрЖГЪ и пр-Вдъ Другит'.h жпте..1.И
lШ

това

се.10,

справед"l.ПВИ

за

които

УШlжпте..1.НП

шерuатски

свид1>те..1.ства

е

ДОlCазано

че сж

дерето

Енимж

пограничната

съ

отъ

же.лаемъ

страна

на

да се

шерuата

се

да

расаитатъ
се

оттег·

пам-Бсватъ

и

отъ жите.'IИТ-В

на се.ло Петреj Жю

СС..1.а,

ЕО ИТО спид'Ьте..1.И състаВ..1.яватъ мно

жество АОГ..1.3СНОТО дохаватеoJ1СТВО И"lIl общеизв-Встность
(Мертебеu '<'евй. 'ГУРДС) щото не :може да се Еаже

на документа за Варн. Град. мера.

па

Ераи па

сеинъ Ха.л~ыъ АlIIУДЖОВЪ, А..1.И Пех.ливанъ АБДУ..1..ла
ховъ и ИСJlIaИ.лъ ЮрЮЕЪ Мехмедовъ отъ жите.лит'h на
се.ло Меми СоФу.ларъ; Маз.лумъ Абду.лъ Рахмановъ,
Абду..1.Ъ Еадиръ Абду.ллаховъ и А.ли Чаушъ Абду.лъ
Рахмановъ отъ жите.лпт1> па се.ло 1tЬОЕ.людже ОТЪ
ВарнеНСЕИТ'h

ПРЕВОДЪ

.пхчпо

горния

на гьо.лз,

противостоптъ

поржча

рямъ А6Аул.лаховъ

пеНСl.!:l1ii Ol~ржгъ

горния

отъ да противостоятъ". Съ засвид-Бтс.лствупанисто на
Хюсеинъ Ве..1.иенъ, Хюсеипъ Ходжовъ и Х.н.ли.лъ Па
муковъ отъ жите.лит'h на се..1.0 ЯЙ.ла; Ежса ог.лу Ве
ЕИрЪ Абду.лъ Рахмановъ, Фаз..1.Лi АБДУ.'I..1.ё:iХОВЪ и Иб

(Подп) Rметъ: Жеко Ив. Жеко въ.

ва топа

до

.лятъ и да имъ се възбрани отъ да

относите.'IНО ТТ1шата на Х.,"'I':hба 0'.г1l1':hнява~IЪ.

ДО..1.у~.шевото

отъ тамъ Еато отива до

тия граници мера отъ старо вр-Бме пасам'Ь безспорно
е БИ.'Iа наша мера. До д-Б доБИТЪЕ'ЬТЪ на ВСИЧICИТ:В го·
р':hозначени жuте..1.И се по.лвува отъ ТР'Ьвата И во.дата
па тая п()гранична M'hpa въ тия нр'hмепа всичreит-Б
жите.ли на гор1юзначен()то се.ло Галата lCaTO се па
моЪсватъ

ПЗС..1.уша и р':hши на

j

БонджуlCЪ и отъ тамъ Еато отива отъ баира

сждъ.

Ш. IIРИlCаза 1IIИ подъ

28-29.

край на Е.лма.лж lCу.лаЕЪj отъ тамъ кат() о:ива, горвия

П. Въ ICOrOTO отъ продавачит':h хл':hбъ, билъ той
баlCалинъ, ахчия и пр, се наJ\I':hри хл':hбъ за проданъ
не споредъ HaplCa (ИICСИICЪ), ще се под.'!ага на глоба,
съгласно чд. 96 отъ ,,3alCoHa за ГрадсICИТ':h ОБЩИНИ D ,
или спор':hдъ характера на преСТN.П;Iението ще се дава
подъ

Брой

"ВарпенсlCИЙ ОбщинсlCИЙ в..вСТНИlCъ"

2.

съ

ГУДИ"tи

че

ще

се

съг.ласятъ

да

.лъжатъ

Еато

се

доreаза

при

сжтствите.лно
по
шериятсreи
пр':hдъ жите.лит-Б
на
гор-Возначеното се.ло Га.лата че по НИЕаЕЪВЪ пачинъ
п-Вмжтъ прапо да се пам-Всватъ въ гор-Бозначената
погранична. м-Бра и да противостоятъ и че истцит'h
и пр-БдстаВ..1.яванит-Б отъ т-Бхъ жите&ll.И споредъ lCalCTo
е писано безпорно сж свои.-1и тая погранична 1II-Бра
и сж се ПО..1.зува.ли отъ пея, т-В, свид'hте.лlIт-h,
оп
p-Вд'h.лИХN. и поreазахж
границит-h на таЯJll-Бра, въ
uрисжтствие на Исмаи.лъ Ибряхимовъ JIlухтаринъ па
С8..1.0 ICаДЖj МеllIИШЪ СеoJ1.ИМОВЪ мухтаривъ на се.ло
Паша и отъ ТIЭва се.ло Хасанъ бей АриФовъ и Мех
медъ 3еreериевъ; Ве.JlИ O~MaHOBЪ, АЕЪ Еермах.ли Ибра
ХИllIЪ МустзФовъ и Исмаи.лъ Абду.л.лаховъ отъ жите
.лит-В на се..1.0 ГО"l.':hма Франга, Иорги Еа.левъ, Кьосе
ог.лу НИlCо.ла ДИJ\IИТРОВЪ, Янчо Еа..1.евъ и Еоджа Па
раСЕева Андрiэсвъ 1)'.1'Ъ жите.лит'h на се.ло I~естсричь
отъ Варненсreит-В се.ла, че водата, която тече отъ чеш
мета, ЩО е до дерето на МаЕСУДЪ ага отъ вънъ Та
тарСЕИТ'h врата, отъ вратит'h ЩО оreрЖ~Еаватъ града
Варна, отъ M'hCTOTO ОТЪ гд-Бто отъ старо Bp'hMe тече

па право до-д-Б отиде до гьо"ш. вътр'.hшната страна па
тая вода е па жителит:В отъ градъ Варна, а ВЪПЕаш
пата
страна е па жите.лит-В отъ гор'hозначепото се.ло

u

ЕаДЖj отъ Еириша, ЩО е задъ тая чешма .до д-В отиде

ржка ва гор;Возш\чената ы'13ра, заявихж пскъ IcaTo ка до ср'hдня точreа вьтр'hшната страна е на жите.лит-Б
зах;;;.: "Вид'hв3.та М11ра съ опреД1ыевията II показанията отъ града Варна, вънкашната на жите.лит'h отъ гороЪ
на ВСl1qкит:В lCaTO отива отъ JlIOPCEOTO Ерайбр-Вжие и означепото се.ло ЕаДЖj пр'.Ьдницата на чешмята Оргап
отъ .лозята "Терсане" , отъ горния ICpaii на дерето джи е па жите..1.ИТ'h о'.гъ това се.ло ЕаДЖj а вадна

"Ку.ло", Щ') е къмъ това се.ло отъ "Тепе тар..1.а" и отъ
1II-Встата на помаЕЪ Сi.\;IИХЪ дО АБДУ"lъ-GaI~жевъ ами.
.лжкъ,

отъ ТillIrъ Еато отива, отъ ПN.ТЯ

агичь чешме",
отъ тамъ

и

"ЕЮЧУЕЪ

отъ 'Гопуз.лука до дep~TO

:кара

Б~турп;

lCaTo отива, отъ пжтя отъ срiэщу Чобанъ
бунаръ отъ дерето "Rара-боутъ" до дерето "ЧеIШ" и

та

U страна е па ГОР-ВПОJlхене'i'ИТ':h ВарненсlCИ жите"l.Иj

отъ

хендеЕа

па

ветхит-В

.лозя, на Баг.ларъ .нмаджи,

Харманъ Тепе, що е ICЪМЪ се.лото Паша, до дерето
Ба..1..IИМЪ, ЩО е ЕЪМЪ тОва се.ло; отъ таJllЪ хато отива,
отъ Дюзъ Rаван..1.ЖКЪ до м-Бстото подъ пазвапие "Еод
жа бурупъ. отъ тамъ

lCaTo Отива, отъ ЕаваIZ.лж .дере

Брой

28-29.

"ВарнеНCII:ИЙ Общинсв:ий B-ВСТНlШЪ"

АО баира па пжта

до

ce~lO

Ею;uюр.lIО~Ъ;

ОТЪ

тнмъ

ставБYi, тъй ясно, тъii рефо1СI:ТllО

в:ато атина при ПEiта

,. Таш.ilЖ тепе" подъ тенето Шахъ
.я:Й.ilа и ПIIДЪ Сарж баиръ; отъ тамъ Il:aTO ОТlllН, 1I0.\Ъ
новопостроеПRТи.

таБНЯj

отъ тамъ отъ под'"

JI:Y.ilI1Гili. отъ В~ЧН~10ТО на пжтя ни НОВО

си с ..1уЖЖТЪ въ търговията;
BC'BK,nA1;; а това, в:ато е тъй,

ДЖI1U"'11.l

('е.,1О (R.hh-ь:ь.,И)

сп

вадружна

мера ~г:hжду жите.ilИТ.в ОТЪ

М'hжду житеJl.ит-t само на ce.ilO ГО.il1ша Франга и тоже
на градъ Варна. А и Аб-Бт-В страни като приехк.. и
подтвърдиха спор':hдъ както е ПИt:ано, съобравно съ
това се отск..ди и С.il-Бдъ порк..чвание и дв-Вт-В страни
се задъ.ilЖИХк..

че О'i'Ъ сега нататъв:ъ

се рапортира на вашата висока

страна. Да

дава вапов-Вдъ ПОД.il.вжи на който има прr.во ва това".
На двадесеть и петий день отъ м-Всецъ Ребию.ilЪ ахжръ
ХИ.ilЯД:1 и AB1>CT':h и деветдесеть и третя годипа. (8-й
Май 1876) llечатъ: Ec.-СеИАЪ А.ilИ.
Врегистровано на Номеръ 572 (Ио П.)
Споредъ инструкциит-В митото му е триста гроша,
N-o 313. Това мито триста гроша се взе на 15 Май

92 (1876

г.)

печатъ:

Варненский

съв-Втъ

Темиви

ХУЕУКЪо

3а

в-Врностьта на

превода въ петехъ страници

на тука СЕрепенит-В два листа съ тоже тука

скрепе

ния му съотв-Втствующий текстъ. (Подписалъ)
преводачь: Ст. И. ПОПОВЪо
Министерството на Външнит-В работи и ИсповiJ.~
данията

васвидiJ.телствува

отвъдъ

ПРИ~'lожения

си

с.1УЖЖТЪ

то НЮJ:Oжемъ и

HllP-

Ю\

да

ВРЯ.

(;11,

!Н!Ъ НЮШ

да Ви поздрашж съ до

бр-В дошле Il да Ви И;ШгодарЫi

честьта, КОЯТ() пра

i'J3

1
l\Iислш, че не ще Otka-,-Rе викой, Il че вс1;I~ОЙ отъ

Васъ,

па

копто

и

P0.il3

единственната

да

Иll.1Ъ

въ

учи.шщсто

другъ,

ще прщщае, че

II

въпъ

отъ

пего,

като въспитате~'lЬ, играе, ПСПЪ.-IНява УЧIIте~"IЬТЪ. И ето
ващо азъ пр-Вди ВСIIЧКО ще Ви запозuаЫi съ състава
на учитеol1СКIIЯ

персона;IЪ,

в:ато

ще отGi;л-Вжа;

II него

вото пром-Вненпе и ДОПЪ~'lнеНlIе, което е стаПЖ~"IО пр"hвъ
тая

година.

у ЧIIте.'lСВ:ШJ персона~"IЪ пр-Взъ Jlшпа.1зта учебна
година се състоеше отъ

55

I

УЧIIте."!п

и учптеЛЮI.

l\Iинистерството на Народното просп:hщеuпе го
намали ва тая учебна годпна на 52 учите."!lI Il у-кп,
ВС~'l-Вдствие на което и по други още ПрIlЧПНИ. Учи~'lПЩНОТО Настоятелство постаНОВll 1I ОКр.iY.жниii: учи
лищенъ съв-Втъ утвърди УВО."Iнеlшето на учитедпт-В:

AHгe~'lOЬ НИКО~'lОВЪ" И~шя Ивановъ, и Георги Еотаровъ
и учите~'lКИТ-В: Еокопи Руссеш\, Марпя НПIl:о.10ва, Е..-

савета Наумова, Анна Радиuнова и РаНна Чуш~ова.
А ПО собственно желание напуснжхж: учит~'IЬТЪ: Мп
хаилъ Еовачевъ и учите,,'шата: Николина А~'lексиева.
Обаче С~'l-вдъ туй ва ПОДПЪ~"1ванпе персона.'lа се
навначихж учитедит1;: Иаринъ Димитровъ, Савва Гре
в:овъ. Ради Радевъ, Добри Аврамовъ, Вълчо Добревъ,
Христо Арнаудовъ и Симеонъ Еэраджовъ.
(C.IoВABa)

под

писъ на Драгомани на си Ст. И. Попповъ. - Гр. Софиа
30 ]олий 1897 год.
(Под) ва Главенъ Секретарь (не се чете) по

регистра

П()С~1УЖIНIЪ съ

Hehh

съ

Iште наl\Iъ-учите~1ИТ-В съ своето ВНlВIaние.

ве ще се нам.вс

ватъ нъ гор-Возначепит-Б пограничпи меrи едни на
други и не ще протнвостоятъ. Така се врегиструва и
по искание

не

рамъ ва приятна Д~1ъ~~нос'rь

Ce.ilaTR

Еадж и ПаЩ<l и отъ града Варна; Вишне.ilИКЪТЪ, що
е подъ гор-Возначената табия, е оставена вадружна мера

теqевпето на коя да

Пр-Вди, обаче, да доiiД::t на думата

рето Еоп:адиве A0l':h отиде до морското крайбр-l,жие,
сuор-hдъ както е писано, е независима мера ви ~Iште
.ilитт. отъ града Внриа, но гор1ЮЗНI1ченото Б/l.МИМЪ
е

3.

е работа. Съ BeЫi сп С~1УЖmТЪ въ медеЦUЮtта; е'Ь HeJк..

д() RY.il:tJ<'H Еемеръ-Дере, отъ подъ ()нначения Таm~1Ж
Тепе, отъ ХЙllIЙМЪ сую до чешмата, що е ,11,0 б:\Пра па
пк..тя 3,1 ce.ilU ДжафеРЛИИj отъ та мъ I~aTO отива, uр-hдъ
EapMe.il:1BaTR водеНl.lцаj отъ тамъ в:ато отива, отъ де.

дере

Стр.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩIШСКО УПРАВЛЕНИЕ

N-o 1558.

ОБЯВЛЕНИЕ
.A~

КРАТЪКЪ ОТЧЕТЪ

Гр. Варна,

3А
Състоянието на

ВарнеНСЕИТ-В основни

народни

УЧИ.ilища и вървежа на учебното AoВ.ilO въ т..вхъ пр-Ввъ
учебната

1896--97

година.

Уважае:лш Господа 1е ГОСnОЖlt!
Параграфъ 34 отъ

"Инструкциата за уредбата

и управлението на основнит-В училища" вадължапа
главниа учитель въ Ерая на bc-ВЕа учебна година да

9893.

Августъ

19

год.

1897

Варпенското rpaACII:O ОБЩIIНСI~О YnpaBJl.CHUe обя
шша ва анание, [10 пъ С. с. ДII.1ДЖИ~1ерII, Артакдари,
С .."1иnеНСll:~ ОКОЛlIЯ, ItyлаВ:~"Iпii:, ДСРМСНЪ-Il:ьоii, Панда
клий, Хасаново, I~yв:apeBO. Х. ДIIJIIПТрОПО, (Яl\luопска
и ЕаuаКoIшiiска ов:одии), Чаиръ Хармзпъ (ДОUрllЧСЕа

околия) и Аладаглuii: (I~арнабатска) ОКОЛШI се ПОJIЦll~'lО
по овцет:s БО,,"I:hстьта. "lliapI;a", а по едрия рогат'Ъ
доБИТЪЕЪ въ с. Дуганово, ЕаваК~'lпii:ска ОВ:О~"IИя, се поя

вида бод-Встьта "Шапъ"о

дава публично отчетъ, ва състоянието на УЧИ.ilищата,

учителския персоналъ, числото на ученицитiJ., дисци
плината вънъ и вк..тр-В въ училищата и въобще всич
ко, JI:OeTO е ставало въ TiJ.xoь. Независимо отъ туй,
аэъ

имахъ

години

честьта

подъ

редъ

да

Ви

четк..

подобни

до сега вече осе:мъ

отчети,

така щото, авъ

намирамъ съвсiJ.м·ь излишно да давамъ подробни обя
снениа

ва

вначението

на

отчета,

тъй

Еато, Еавзхъ

по гор..в. Вий сте имали вече случай да слушате
и другъ пк..ть таЕива отчети. А ще в:ажк.., само това,
че

ва да

:могж

да ивложк..

по

ясно

всичttо,

Еоето

ще

имамъ да Еажж., то авъ ще си послужк.. на много м-В
ета съ едни само числа. С..'lушанието на подобни чи
сла, в-Врвамъ, че ва многома отъ Васъ ще се види,
до неИдiJ.

си, отекчите~'lНО,

нъ авъ иемогк..

отъ да не

Ви помолк.. Аа имате :малко търпение. Днесъ е обще
привнато, че само едната стаТИСТИЕа може да ни прiщ-

J\9 9894.
Гр. Варна,

19

Августь

1897

год.

Варненското Градско Общинско Управ."Iение обя
вява за BHaHlIe, че на 5 IОнип т. г. Сifiртъ-АданскиП:
Общ. Еметъ, Ва.ilбунаРСЕа Око~'Шя, I;oraTO пров1;ря
валъ

прихода

отъ

горит-В

нам:Sри.'lЪ

една фа~"Iшива

20 ст. никелова монета; СifiЩО на 3-п ]О.'lПй Щръ

:EJIелсв:иИ: Общино Писарь Еогато приема.."1Ъ отъ Ве.1ика
Петрова

добиче
монета.

отъ

с. Щрък."1ево

пари ва

ham-Ври~'lЪ ск..що едпа такава
И

дв-Вт-В

шу:мъ и ЕRлай

в:апанъ на едно

20

ст. фа.1шива

БИ.1JП направени отъ смесъ

много

-

ЕУР

по-.."1-ВКИ отъ обикновепнит-В и

съ пръсть JIIо~е~'IИ да се сгъвзтъ. СifiЩО у Utapo-3а

J;'орсgий:

жителъ

И."1ИЯ

Стояновъ

се

ha':ll:-Ври."IR едпа

~С~Т:Ер~4~.============~",;В~а~р~н~е~н~с~~и:;и~-'~О~'~б~щ~и~н~с;:,:~:и~Й~В~1>~(.~.т;н~и~к:с:ъ~"=============Б",,Р=n=Й=2=8==2=9=._
фалшива 20 ст. монета, ~оято се различавла отъ БъolI

20 ст. НИЕелови монети само
била отъ Ool10BO и малко грубо ИЭol11>ена.

гарс~ит1>

по това, че

сл-Вднята,

е било извадено' отъ водата удавено, въ ЕВК

вото положение саоевр-Вменно би до отнесено до Град.
Общ. Л-Вкаръ за :медицинс~а по:uощь, нъ вече е било
I~pCHO

да

му

се

помогне.

4. На 31-и сжщи:и. :м-цъ жителят-h отъ с. Паша

EMeTЪ~ Ж. ИВ. ЖЕКО ВЪ.

~жтла димитръ Димовъ и Димо ДИJ\ШТРОВЪ (баща "И

Ce~peTapь: П. В. Петраново.

синъ)

,

като

:минавали

покрай ча ира въ

коит~

1. На

l1-й

~oгaT.)

Юлий

год.

1897

т. г. о~оло

отъ

хлъвнала И

тавана

по

12

На

И. д. Варн. Град. Началникъ: И. В. ИКОНОМОВо.
за Секретарь: С

сълбftта.

В

сн.щиЙ:

М'цъ

ДJlексиевъ.

.... АоМоеТ ...

3а чиc.'lОТО на ИСК.1аниЙ: добитъ~ъ въ Вари. Град. Общ.
с~отобойпа пр-Взъ
до

вр1>мето отъ 1-й

Августъ

15

1897

год.

ПОСJI-Вднята се

Мехмедовъ паднжлъ на оемята нъ несъ

]5

UdiТИ съ ре

Ч9.сътъ пр-Вsъ

знание, ОТ',ь гд-Вто веднага биде отведенъ ва меди
цизс~а ПОl>roщь въ м-Встната Държавва БОol'ШИЦI\, въ
въ 101/~ час'Ьть пр-Взъ вощьта е умр'hлъ.

2.

два

на нас~оро-пристигнжлий

СЪ маслини въ BapHeHC~OTO пристанище ~орабъ "Дер
виmъ~~ именуемъ Еминъ Мехмедовъ отъ гр Бруса
(Турция) отишелъ заедно съ слугата си Мустава Еи
бовъ и Гарабетъ Рупеновъ живущъ въ гр. Варна
да снематъ o~oдo 30 ~ошове отъ тавана иа l>Щl'авията
ва Варненский: ТЪРГtшецъ Петръ :Мос~иди. при сли
занието си

ГРЪJ\шалъ

моментално паднжлъ на земята и ив 1,ЪХНiY>oI1Ъ.

Августь

капитанина

Алимъ Хюсеновъ

волверъ върху Димо Димитровъ, ОКОДО 10 год, които

Произшествия станали 80 гр. Варна прtзъ м. ЮJlИЙ Н. Г.
деньтъ,

~oдa съ снопи

. б и-ли напад" 'Т e~eTO",
- uаемателъ на чаира

имевуеми: А.;IИИЪ Хюсеиновъ и Георги Черневъ, отъ

ом 9754.

8

натоварени

нsYiТИ итъ слугит1> на А{JИфЪ а

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
Гр. Варна,

съ

м:-встностъта

OKOJIO 10
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:,а
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с:

Ф

E-t

~

IXI

о

'"
::1
C.I

со

чаl.JЪТЪ uр-Вэъ

вощьта имевуемий У гасъ l\:иркоровъ отъ гр. Варва, се

163

32

2178

8

197

13

94

4

2689

промъкналъ въ домътъ на Нарненица Георги Иванuвъ

1

уч.

No. 356

и ~Оl'ЗТО lIOCol'l-ВДНИИ ивл-Ввълъ въ дво

р'Ьтъ си да 8ftкдючи пн.тната врата, първий ИЗrlЪЗЪДЪ

отъ

дамътъ,

гд-Вто

съ Рдинъ ножъ И

билъ скритъ И го е нападнжлъ

сл-Вдъ \Сато

на равн и :м1>ста по Т'влото
биде заловенъ

На
вото д-Вте

3.

му наиесълъ

14

рани

инб'hГЪJlЪ 11 ВПОС.'I-ВД<':ТRlJе

отъ полицията.

Варва,

й сжщий м-цъ пр-Внъ девьтъ дв1>ГО1l,ит
на BapBeB~aTa Айmе Халилона, именуем:о

18

ва

Августъ

1897

год.

Вар. Гр. Бетер. Фелдшеръ: Хр. Георгиево.

Мустафа ЛИ~1ИЛОВЪ, се ОТКJIОНИЛО ОТЪ надзора на майка
си и отишло

15

p1>~aTa ОКО-ЛО воденицата на Варне

неца Т. Агалиди, гд1>то веивв1>стно ~a~ъ паДНN..Il0 или
р-Вкзта и пов-л-Вчено по течението на по-

вл-Внло въ

CAHTITAPHA

СТАТИСТИКА

За Jt1bCe'ЦQ Юлий

о т ъ

к О И Т О

Yмpf.m по възрасть

1897

год.

ОТЪ

КОИТu
ф

=
=

~
C:I
Q

Q

Q

98 12 -

9946191513 6-42157262197113 7 '9513291013--4748 78[

Внд'kхъ и удоетовi>рявамъ точвостъта Вари. Гр. Л-Вкарь~ Д-ръ .я:нопулосъ.

1

Брой

28-29.

"Варненсв:ий Общинсв:иii Вi3стнив:ъ"

Стр.

5.

В1>ДОМОСТЬ
На станалит-В раждания и умир~ния ВЪ гр. Варна прiзъ. мiceцъ Ю ..шП 1897 година.

30000
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19 \ 8

I

Варн енсв:ий Градсв:и JИкарь: А-Р'Ь Янопу"ос'Ь.

ВАРНЕНСНА ОНРЖЖIfА ПОСТОЯННА КОММИССИЯ
.м

гр. Варна,

14

1.
прi>въ

2G·Й

2630.

т.

Августъ

'1ть mРU1Сласнu учttЛuща, в2) с:жщuй О'Кр:ЖZ1J.

Почти B~oВв:a година една отъ най-глаВБитi> при.
въ

на

ОRржжнитi>

КЪСното

идвание

почванието

Bpi>Me

трив:ласни

на учевицитъ

Отъ друга страна,
ници,

или

редовнитi>

училища

въ

родителитi>

Иl\IЪ,

занятия

ов:ржга

е:

отъ селата.

закъснiшанието

си тъви уче

ИЗВИНЯllатъ

гдавно

съ

туй, че RЪСНО имъ би.'IО съобщено ва отпарянието на
училищата.

За да се избъгнжтъ

подобви заR:ъснявания прiзъ

учебна година, умолявате се, Господине
:Кмете, да обявите въ повъренната Вамъ община чръвъ

1897 -

98

оБЩИНСRИЯ

глаша'гай,

че отъ

l-TO

мi>сецъ Септемврий ОRржжнитi
въ ОR:рж.га (Бал чи къ, Добричъ

ЧИС,,10 на идущий

ТРИR:.'Iасни училища
и Правадия) сж от

ворени.

Желателно е, тона да се обяви кодкото е въз
можно ПО-СR:ОРО И да му се даде възможната наИ·го
.л:..вма г.л:асность.

за .Llрiдсiдатель:

г.

Пр-Ввъ

на

ученицит'h и учеНИЧRИТ-В ва

1897/~

това

година

ще се вапочне отъ

и ще трае до l·Й СептеlllВрИЙ

(Cp'hAa)

вр-Вме

ще ставатъ и повторител·

Вс-Вкой ученикъ и ученичка ще се ваписва въ

това училище и отд-Вление, въ което ще С.1-Вдва прiвъ

ДО Г. г. Rлеmовеmtb въ Варне1lСJШЙ
01СР:ЖZ1J. За сведение до -г. г. У'tUЛUЩ1fЛtrJztЬ
ИнсnеЮJlорtt и Дuре1Сmориmп на 01СР:ЖJICUU

не

Августъ

2.

о]{ржжно.

чини за

учебната

нитi> испити.

год'

1897

ЗЗlIисванието

годината.

3. IIри заuисванието hobo-пое.ТiYiпившитЪ ученици
и учеНИЧRИ трi>бва да се довеждатъ отъ родпте.7шт-k
си Ji.'IИ отъ настойницит-В си и да uрiщставБ\>.ТЪ на
учителя или учите.'Iка R:ръще.1НО свид'hтелство. че сж
навършили

си и,

е

aR:o

най

Ma.'IRO

шестата

ь ВЪЗМОЖIIО,

присадева

д-вкарСRо

сипаницата

година

на въврастьта

евид-Втелство,

(шарR:ата).

qe

имъ

А бившит-В уче

ници и ученички трi;бва да пр-Вдставьr;.тъ само уqи
лищното си спидi;трлство отъ МИНЖ.'Iата учебна година.

4. Не се приематъ въ уqИ ..1IJщето вр-Вменно д-Вца,
които страдатъ отъ нi>коп прпл-Впчиви БО.'Iести, а не
се приематъ

ва

винаги:

попрiщенит'h

пъ ума, глухи

т-В, нiмит-В и С.'I'hпитi>.

5.

) це

Редоннитi учи,,'шщви завятия

отъ 1-й Септемврий т. г.
Покавватъ се родител.ит-В
подлежжтъ

на задължите.'IНО

на

тия

се вапочнsy.тъ

д-Вца,

които

учение, да ги ваПИШN.тъ

и испратЫiТЪ въ училището въ ГОР-ВОПРЪД-В.'Iевото
вроВме. Инъкъ, спр-Вмо родите,,'1ИтВ на В"'R:iYiснiыит-k

ученици и учеВИЧR:И ще се приспособи чл.
"Закова ва Народното Просв-Вщение" .

40

отъ

Г,,'1авенъ Учитель: И. Г. 06р'.Ьшковъ.

А. ПОПОВ'Ь

ва Ч.'Iенъ СеR:ретарь: А. З .. атевъ.
Пp-kписъ

ВАРНЕНСКИ ОСНОВНИ НАРОДНИ УЧIIЛПЩА.

ВАРНЕНСКО

ОRРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ.

(Отдiление Административно.)
см 6486

ОБЯВ.il.ЕНИЕ
.м.
Гр. Варна,

14

гр. Варна ЮДИЙ

год_

ОЯРЖЖНО,

399.

Августъ

12 1897

1897

ДО Господа Окол1tuскшmь На
чалнuцu въ BapnellCK1tu Окр:жtO.

год.

Управ.л:ението на Основнит-В народни училища нъ
гр. Варна има честь да обяви съ настоящето си на
ив.тересующит-k се граждаНи сл-kдуш.щето:

На 23·Й IО.л.иИ Т' год., I·Й illумеНСRИЙ финансовъ
приставъ,

при

при-Вманието

пари отъ равни данъв:о-

Стр.

п,,"'!атци, е намi>ридъ една фадшива

20

СТОТИНI~ова НИ

хелова монета ЕОЯТО се раздичавада въ това, че бида

СИНЕава, БУЕВИ'l"}; ОЕОдО гърба "съединението прави

сидата " сж разцапани и не ясно четдиви, гърбътъ
тъпъ И не .ясенъ. венеца тоже разцапанъ. Тя била
направена отъ ЕУРШУМЪ.

Това, Еато съобщавамъ прi>длагамъ Ви Господи-

не

Брой

.. ВарненCI~ИЙ ОБЩИНСЕИЙ B-БстниЕЪ"

6.

Началниче да разгласите

за

това на

населението

отъ пов-Бренната ВИ ОЕОДИЯ за да се пр-БДПRзва ОТЪ

подобни фалшиви монети, а С'S'lщо и Аа се сл-Бди за
пздирвание на фаДШИфИЕ&торит-Б.
(Под.) ва ОЕржженъ ynравитель: Т. Раевъ.
и Под. СеЕретаръ: Ст. Атанасовъ.
В-Брно.

СеЕретаръ при ВарнеНСЕОТО град. ОЕОЛ. Управле
ние. Т. Джезаровъ

28-28.

пр-Бменно УЧИ..lището И.,lИ пъкъ БЖАе IIСК.,lюченъ отъ
него по .А.ошо пове,1ение И.,lИ С.,lабъ усп13Х'I>.
Държавното ВинаРСЕо.3еМ.,lеАЪ",tчеСЕО УЧИ.,lище въ
гр. П..l-Бвенъ е cp-Бf',НО

УЧИ.,lище съ ТРИГОfl,ишенъ курсъ.

ВЪ H~ГO се пр-БПОАаватъ: БЪ.,ll'аР~fШИ и Русскии ЯВИЦИ,
.itитература, Аритметика, А.А.гебра, Геометрия, ГеОАе
вия, 300.,lОГИЯ, БотаНИЕа, Минера.,lОГИЯ, Гео.,lОГИЯ, Фи
зика, Метеоро.,lОГИЯ, География, Обща (Нсорганическа
и Органическа) и 3еW.,lеА"iыческа ХИ1\ШН, 3еl\ыеА'!ыие,
СКОТОВЪАСТВО, СЕОТО..l13чение, Пч;марство, ВубаРI:ТВО,
3е.,lенчарство, .itозарство, Винарство, Техно",lОГИ.я, .it'BСОВЪАСТВО, 3ем.lеА1ычеСЕU Економия, 3еМJlеА1мческо
ЕНИГО80АСТВО, ПеАагогия, ЦЪР'rание иРисувание.
3а праЕТlша на ученицитi> УЧlмището има: Аобр-Б
нареАена нинаРСЕа изба, ГО..l-Бмъ разсаАНИЕЪ за м-Бст
ни и ю!ерю:ански JlОВИ. овощарски разсзАEIlШЪ, образ
цова пче.,lарница и бубарница, метеОрОJlогическа стан
ция и Аоста ПЪ.,lНИ сБИрЕИ по: винарството, ..lозарство
то, зеМ.,lеА-Б..lието, химията, геОАеВlIята и АР.
Uвършившит-Б Еурса на УЧИ.,lището

Държавно ВинаРСRо-3емлед':hлчеСRО Училище

rp.

въ

се ПО.,lзуватъ

съ правото на еАна ГОАишна военна С.,lужба.
г. П.,l-Бвенъ,

Пл':hвенъ.

] 7-и Ю..lИИ 1897 г.
Отъ Диревцинта.

ОБЯВЛЕНИЕ
,Ng 599

Вармн. Държ. А!вическа Гимназия "МаРИН-Лl!Iза':

Ивв-Встява се на интересующит-Б се, че учебната

ОБЯВ.itЕНИЕ

1897/98 гоА. на Държавното ВинаРСЕо-3еМ.,lеА-Б.,lчеСЕО

687

УЧИ.,lище въ гр. П.,lЪвенъ ще почне отъ 1-й Септем
ВрИИ

т. Г., а приеманието

25-й

fiO

зо·й Августь

Же.,lающит-Б

на

НОВИ

ученици

-

Евартири , ва

Аа постжпЫiТЪ за свое'/(осrmщ .'lf1tе1fЛЩ~t

тр-Ббва Аа испратЫiТЪ или I10АаАа>.ТЪ въ ДиреЕцията
на учи.:шщето наЙ-ЕЪСНО АО 25-й А вгустъ, прошение,
I1РИАружено съ C..l-БАующит-Б АОЕументи:
1) УЧИ.,lИЩНО СВИА-Бте.,lСТВО, че еж СВЪрШИ..lИ съ
Аобъръ УСП13ХЪ и, наИ-ма.,lЕО, похва..lНО повеАение Ш
Х.,lассъ на h-БЕое наРОАНО E.,laCCHO УЧИ..lище И.,lИ гим
навия и то не I10-ранО отъ еАна ГОАина;
2) Еръще.,lНО СВИАi>те..lСТВО, отъ Еоето Аа се вижа
че не сж I10-ма..lЕИ отъ

3)

МеАЯЦИНСЕО

ГОАИНЯ, нито по-стари отъ

14

СВИАоВте.,lСТВО,

ОТЪ сипаница и че сж напъ.,lНО

че сж

18;

присаЖАани

здрави и Аобр-Б

вити тoВ..leCHO ва механическа работа;
4) Свид-во, че сж В8писани пъ нi>коИ:

раз

I1ризовате

..lенъ учаСТЪЕЪ, ВЪ С..lУЧ8П че СЖ навърши.,lИ

16

ГОА.;

5) СВИА-Бте.,lСТПО ва занятието на РОАите.,lитi> И1IIЪ,
ИВАаАено итъ haA.,l-Бжното оБЩИНСЕО упраВ.,lение и
И I10Аписано отъ haA.,l-БжниЙ УЧИ.,lиmенъ инспекторъ и

6) Писменна гаранция отъ СТО (100) .,leBa за пр-БА
варите.,lНО
НИ..lИ

въ

обезпечение

Понеже, СЪГ",'ШСНО съ праВИЛНИЕа за ученичеСЕитi;

отъ

ВЕ.,lючите.,lНО.

загубит-Б, ЕОИТО биха

причи

УЧИ..lището.

синове

на

ИСЕ.,lючите.,lНО

РОАите.,lИ,

занимающи

СЪ зеМ.,lеАi>..lие

Ония ПЪЕЪ,
tмидuя, тр-Ббва'

ЕОИТО

се

r..laBHO

града, ЕОИТО

И.,lИ отраС.,lит-Б му.
да nОЛУ 1t.пl.11l0 сти

УЧИ~1Ища и

В) Да ПР-ВАСтавжтъ при I1рошеЮlЗта си, осв-Бнъ
гор-БпоменатитВ АОEJМенти, още и С..l-БАУЮЩИТ-В:
1) СВИАi>те..lСТВО ва състоянието и ванятието на
РОАите..lИТ'В ИМЪ, ИЗАаАено отъ haA..l-ВЖНОТО оБЩИНСЕО
упраВ..lение

и ПОАписано

отъ

инспеЕтора

на наД..li>ж

НИЯ учебенъ ОЕрЖГЪ и

2) Гаранция, ПОАписана отъ Ав-Б .,lица, ч:е тов (га

рантиr:k) ще 8ап.;tаТЫiТЪ всичката израСХОАвана ПО сти
пеНАИянта сумма, въ с.;tучaii че той наnyстне пр-hжАе-

оставя тъ да

желаЫiТЪ да иматъ у себе си учеНИЧЕИ

год-Бмина и за

съ

храна,

учеНИЧЕИ

EO.,lEO

осв-Бтление,

даватъ

отопление

и

I10ДЪ

пранье

наемъ,

ли

или

бевъ т-Бхъ, съ каЕва ПОС","'1-Бдна пдата въ един а и дру
гия случай. Евартиритi>
он сгднии,

ва

тр-Ббва да бжджтъ хигиенич-

жив-Бенье

и ванятие

осв~тляватъ и отопляватъ добр-Б.
2) 3аинтересованит-Б родители
направо

или чрiшъ свои

диреЕцията

на

да

пр-Бдставитеди

ва УЕазание и съв-Бти

тирит-Б. На т-Бхно расположение
одобренит-Б Евартири.

гр. Варна, 23 Юлий

1897

учен.,

се

да се

отнасятъ,

въ града,

относително

до

Евар

се държи списъка на
год.

Отъ Диревцnнта.

3-3

"БЪЛАРИЯ"

I·во Българско Застрахователно ДрУжесrво
въ гр.

б) Да Сп.. сииове иа лозари, 61lиap~e ~tЛ~t зеlttледnлцu;
б) Да ИЗАЪРЖЖТЪ 'Конкурсеио ~tCmmlo по ВмгареК1еu
Jl811JC'O, Маmеltщmика и Ботаuuка спор-БАЪ программата
на. ТрИЕ.,lаснит-Б

се

sаявЫiТЪ ва това въ диреЕцията наН·ЕЪСНО до 10-й
А.вгустъ, Еато обовначятъ въ заявленията еи: уча
СТЪЕа, улицата и ~ на кжщата, ЕОЛЕО стаи, съ ЕаЕва

И",lИ

же,,"'!аЫiТЪ

учеНИЧЕИ ще

на Евартира пр-Бвъ идущата учебна 97/98 година, да

При приеМ8нието, I1рИ еАваЕВИ АРУГИ УС.,lОВИЯ, ще
се прави прi>Апочитание на ония каНАИАати, които
сж

напр-Бдъ

жив-Бы;.тъ само въ Евартири, одобрени отъ ДиреЕЦИЯ
та на Гимназията, I10Еанватъ се: 1) ВСИЧЕИ жители на

Русе.

ОБЯВ.itЕНИЕ

"'1.

97

А.генцията на 3aCTpaXOBaTe..lHOTO Дружество"Б?1Л
2аР~tл", въ Варна съобщава на Г. г. Аомопритежате
..lИтоВ, ЗАанията на ЕОИТО сж би..lИ Ао сега застраховани

рпи Аружеството "Дачuл-Ро1ttшнлtл"

и "Rац~юuала" и

на соито СРОЕЪТЪ за застрахованието истича, че Дру
жеството "Болгар~m" приема Аа имъ вастрахова имо

тит-Б съ УС..lовия много по износни ОТЪ EO..lEOTO тв
СЖ би..lИ вастраховани Ао сега при хазаниитоВ иииос
mpaи~e дружества, ЕОИТО вече не работатъ въ Rнзжес
ТВОТО.

Брой

"ВарнеПСRИЙ Общинский В-Встникъ"

28-29.

Же.;tающит1> 1'1.3 се ВЪВПО.,1вуватъ отъ износнитi1
умuвия на Дружеството »ВолгаР1t/t" умо.;tяватъ се Аа
се

отнесътъ

Ао

йгенцията

му

въ гр. Варна при г. г.

г· Райков'О & Г. Матеев'О, кантората на които се на
мира

въ

ТЪРГ(JВl:IC1iта

Пl1яца

сръщу

l\рiшостьта

1

•.

участыс

При сж.щата агеНЦ1lЯ се п~иематъ и 8аетрахощш за

едната е нова и отъ дод1>

застраховки ва СТОICи, мобе.,1И и АР. съ

БОСНИ

изба, всички отъ

7.

простъ

:материалъ, покривъ керемиденъ; :м-Встото върху, което

сж СЪ3ИДl1НИ горнит1> ПОСТРОllКИ съ

около

кв. метра,

250

оц1>нена,

дворътъ е отъ

ПО.'IOвината

500 .'IeBa,

отъ коато ще почне наддаванието.-3аинтересуванит'h
:могжтъ

n

ватъ

жИRОТЪ по всич\Си общеиввестни комбинации, а С.iБщо
и

Стр.

къ прпсжтственнит'.h

Варна,

ТВЪРА-Б ив

14

Августъ

год.

1897

Сжд. Прпставъ: Н. Т. Новаковъ

1--1

премия.

дии и часове да се явя

наддаватъ.

ВАРНЕНОКИЙОЖДЕБЕНЪприеТАВЪ

ОБЯ13,;IЕНИЕ

.~.

ОБRВЛЕНИЕ

3898

""1 3611
Обявявамъ, че сл-Вдъ двукратното пуб."'lИкувание
настоящето въ единъ отъ м-Встнит-В в-Вствици ще про·
давамъ въ продъ.;'lжение

часа,

лонето

на

ва

де нъ и съ

31

5%

въ

24

Варненца Диийтъръ Атанасовъ, въ

:мiютнит-В лозя, ~Iестность

".iИалкакокарджа" отъ ок(\

ЛО три декара, със-Вди; Атанасъ Тодоровъ, Георги Пет
ровъ, .Ачикъ-башъ Георги, Сироти & .iИжгжрдичъ и
пжтъ, оцiшено за

400 .'IeBa,

отъ която оц-Внк!! ще почне

наддаванието.

3аивтиресуванит-В
и

чассове,

да

се

могж-тъ въ ПрИСiliтственит-В дни

явяватъ

въ

кавцеларията

ми

и

над

даватъ.

Нарна

]Dлии

28

годииа

1897

С;ьд. Приставъ:

2- 2

Варна,

г. 3ахариевъ.

14

Августъ

год.

1897

Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ

1-1
ОБЯВJJ.ЕНИЕ

}о! 3940

ОБЯВЛЕНИЕ
А;'

Обявявамъ че въ продъ.'Iжение ва 31 день отъ
пос.'I-Вднето двукратно публикувание настоящето въ

единъ отъ м-Встнит-В в-Встници ще произв-Вда публич
на проданъ на долоозначения IШО'ГЪ принадл-Вжащь
на Х. Матио Х, Филчеву отъ Варна за дългътъ :му
ICЪМЪ Варненската Градска Община отъ ~33 .1. 50 ст.
и др. именно: JJ.oBe въ Варненскит1> въ местностьта

1,Теке" отъ 2926 кв. метра, м1>жду със-Вди: Х Тодошъ
Х. 3ахариевъ, Стоино Ивановъ, Алеко Илиевъ и Ни
ICола

ще

Еирчевъ, оц1>нено за

прчне

438

лева, отъ която ц1>на

продажбата. Сж-щото лозе е свободно отъ

вс1>какъвъ з~поръ.

Желающит1> да го купятъ :могатъ да пр1>гд1>датъ
ICнижата и наддаватъ въ !{'анцеларията вс1>КII ПрИСdiТ
свенъ

день

и

Обявявамъ, че въ ПРОДЪ,,"1жение на

Гарабетъ .Артипопъ и II,У,ТЬ,
кв.

метра

отъ

отъ

построспа па

простъ lIШТСРЩЫЪ, три

OI~O."IO

50

стап, съ дnоръ

270 кв. 1IIечю, оцiшепа 100 ."Iспа. ПОМСПiFтата l~iYiща
се продава за

U3ДЪЛЖСНIlе ДЪ,,"1ГЪТЪ по UСПЪ.1ПlIтеДПШI

листь .N2 258ti/86 год. U8дадспъ въ ПО."1sа па I~остадинъ
Георгиевъ 9а ОКО,,"10
вс1>ки

присжственъ

Варна,

П. Сждебенъ Приставъ Т. Новановъ

2-2

день

му, а имеппо: l~п,ща пъ Варпа У участъкъ подъ .1\'9 366,
м'l,жду със-Вдп: Ипапъ Панаi.i:топъ, Иосифъ Б-Вновъ.

745 .ilena

Пр-Вглежданието

31 Юлий 1Н97 г.

31

посл1>дньото двукратно пуб.'IIlкование настоящето въ
единъ отъ м'hстнит1> в1>стници, ще продавамъ на
публиченъ търгъ С.'I-Вдующиi.i: неАПИЖIIМЪ IIМОТЪ, оста
НdiЛЪ отъ покойнии [еоста Ненчспъ па паС.11>дницuт-В

чассъ.

гр. Варна

4062

8

и др.

ICНИЖt\та
день

Аnгустъ

и наддаванието

въ ICанцеларията

1897

:МОЖII

МИ.

год.

Сжд. Пристаnъ: Н. Т. Новаковъ

2-1
ОБЯВЛЕНИЕ

~

3892

ОБЯВJIЕНИЕ

Обявява1\IЪ, че сд1>дъ ДВУICратното пуБЛIIкование
настоящето въ

еАIIНЪ

отъ

продавамъ публично въ

съ

5%

пъ

м-Встнит1> в1>СТНИЦII, ще

продължение ва

31

день и

24 часа, половина отъ кжщата на Варне.

неца Атанасъ Димовъ за И9ДЪ,,"1жение дългатъ му ICЪ:МЪ

Варненеца Стефанъ д. 3абиогду по ИСПЪЛНIIтелниИ: му

листь N 2526/97 г., находяща се въ Варна, П учас
тысъ N 633, със-Вди: Еостадинъ 3афировъ, БОЖII,,1Ъ
Юрдановъ, насл1>дницит1> на Иванъ Петровъ, Не
д'hлчо

Ничевъ и пжть,

едноетажна съ три стаи, отъ

хоцто дв'hт1.1. състанляватъ една в1>хта постройка, а

ом

4138

Въ допълнение на обявдеппеТО::lШ подъ ~9 3321
отъ 10 IОлиii т. г. пуб,,1иковано двукратно въ "Дър
жавенъ Вi>стникъ" броИ: 170 отъ 5 того, обявяваяъ
на интересующит-В се, че пуб."Iичната продажба на
ДО.'l-Возначения неДВШБ:ШIЪ имотъ е почнжта отъ 6
того п ще трае до 9 СептемвриИ: т. г. и c.'I-Вдъ това
съ правонаддавание

5%

гр.

Варна У' участъкъ

на

ОКО,,10

120

кв.

пъ 24
N 215,

метра

отъ

часа, а то ~: ICжща пъ
двуетажна,

построена

камеННОТУХ.'Iенъ :иате-

Стр.

Брои

"ВарвеВСRИЙ Общинсв:ий в..встнИI~Ъ"

8.

ов.яВ.ilEНИЕ

риалъ, съ дв-В стаи и са~'lОНЪ отъ гор-В, дв-В стаи,
вала и .мааза отъ дол..вj втора пристройв:а отъ cm-Всев:'Ь
материзлъ, три отд..вления, съ пов:ривъ м..встни Еере

миди, съ дворъ ОRоЛО 600 ЕВ. метра, оЦ'hпепа ва 8000
.:1ева, припаД~'l..вжащи на .япаRО Д. ЕОRИНОСЪ.

Наддавапието ще почне и по дол..в отъ оц'.lШRата.

Желающит..в да ги кушжтъ могN.ТЪ да ваддаватъ вс..вRИ
Dрис~ственъ день въ Rанцеларията ми.

Варва,

Августъ

11

ОВЯВJ1.ЕНИЕ
ом

Ю~ий т. г.

Въ допъ~нение на обяв~ението ми uодъNо. 3448
отъ 17 Ю~ий т. г. пуб~ив:уваио двув:ратно въ "Дър
жавенъ В1>стникъ" брой 170 отъ 5 Августь т. г. обя
вявам:ъ ва интересующиТ'В се, че llуб~ичната про.
на

дo~-Ъ

означения

Jtt

2450

пуб~ив:оваво двув:ратпо въ

отъ

"Държа

в\jвъ В1>стникъ" брой 170 отъ 5-й Августъ т. г. обя
вявамъ па ивтересующитh се, че пуб~ичната про
дажба па до~1>U8вачевит1> пе ДВИЖИМИ имоти е поч
ната отъ 6 Августь И ще триРо до f1·Й Септемврий т. г.
с~-Бдъ това ще има правонаддавание 5% въ 24 часса,

гиевъ, Ст. :Което въ, Панайотъ Драковъ, ЕФтимъ Па
рушевъ и пжть, оц-Внено ва 600 ~eBa, 2) ~озье въ
сжщи'Г'h ~озя, м-Rстпость "l\Iанастирь" отъ 6 дев:ара,
при със-Вди: Атанасъ 3~aTeBЪ, Х. Симеоп'J> Сиров:овъ,
Теохари Х. Димитровъ и пжть, ОЦ1шено за 1000 .;t..
Наддаванието ще почне и ПО'до~у отъ оц1шв:ит-Б.

да

ги: RУПЫ'iТЪ

вс-Вв:и присжственъ
гр. Варна,

М:ОГЖ'IЪ

да

наддаватъ

день въ канце~арията ми.
Августъ

14

год.

1897

Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ

OR0v10 35

кв.

метра, съ

дворъ oв:o~o 135 в:в. метра. ОЦ1шена ва 2500 ~eBa.
НаДАававието ще почне и по AO.;t.oВ отъ оц-ВВЕата.
Же~ающuт-Ъ да

ы'i

RУПЫ'iТЪ

могжтъ

да

наддаватъ

вс1>в:и Ilрисжтственъдень въ Rанцеv1арията ми.

гр. Варна,

А8ГуС'1'Ъ

14

год.

1897

Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ

принад~ежащи ви Варнепица Георги J1.еопдиевъ, тоВ
еж: 1) ~OBьe въ ВарпеПСRИт-h ~овя, м-Ъстность "Гo~-вTJ>
".
ma-н.ОRзрджа
, отъ 4 декара, при със-Ъди: Н. Геор-

Же~ающит'h

неАВИЖИМЪ имотъ е поч

стадинъ и пжть, съзидана на

3895

Въ допъ~нение на обяв~еиието ми

17

389.7.

ната отъ 6.Й Августь И ще трае до 9·Й СсатеJ'iШрИЙ
вечерта часса петь и съ праrю наДАавание 5% въ 24
часса, а именно: Ежща'1'а па Евдокия Въ~чева и Ва
си~ка Еостадинова въ гр. Варва П участъв:ъ No. 439,
при със'hди: Парасв:ева Стефанова, .яров:имъ Георгиевъ,
!Серана ЕостаДИНОВ/J, Дy~гepъ Св:у~и, MO~AOBaHЪ Ко

Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ

2-1

л

дажба

год.

1897

28-29.

ов.яВJ1.ЕНИЕ

No. 3899.
10

Въ допъ~нение на обяв~ението ми No.
Ю.;t.иЙ т. г. IIуб~ИICувано двув:ратно въ

от'!.
"Държа

3337

венъ в'hствив:ъ", броii

170 отъ 5 Августъ т. г. обя
вявамъ ва интересующит-Б се, че пуб~ичната ПРОАажба.
на До.;t.1l0звачения недвижимъ имотъ е почн~та отъ 6
Августъ И ще трае до 9 Септемврий т. г., c~-Ъдъ това
ще има правонаддавание 50/0 въ 24 часси. а имеНВlJ:
Ежщата ва Варневица Аведив:ъ l\fардирозиянъ въ гр.
Варна У участъв:ъ

No. 207,

при със-Бди:

Pa'lY Воя

джиевъ, Михранъ Х. Артюновъ и пжтища, еАноетажна

съ ДB~ стаи, саловъ и гозба, въ дворътъ има и друга
построи&а, съ

AB-h

ОВЯВJtЕНИЕ

което

.Jn 3896.

400

Въ допъ~нение на обяв~епието ми

No. 3335 отъ

10 IO~ui:i т. r. пуб~ив:ошшо ДВУЕратпо пъ Държа
nенъ Вi3СТНПRЪ", брой 170 от ь 2 Августь т. "г. обя

е

съзидана

uъ

заедно

съ

3500

дворното

1I1'bCTOTO,
е

отъ

въ

OEO~(}

~.

Же~аюmит-В да ы'i ICУПЫ'iтъ МОГЖТЪ да наАдават'Ъ
nс'hв:и присъстпенъ день пъ кавце~ярията МИ.
гр. Варна,

14

Августъ

1897

год.

СЖД. IIриставъ: Н. Т. Новаковъ

дажба на до~..ьоэначеппя педuнжимъ Иl\IОТЪ е почната
отъ 6 Августь И ще трае до 9 Септемвриii т. г. C~1>ДЪ

5%

пов:ривъ в:еремидевъ,

ЕВ. метра оц-Впена ва

ПЯВШll'Ь ва пптереСУЮЩllТ..в се, че пуб~ичнат~ про.
T~Ba ще има правопэддавание

стаи, С3.;t.овче и кухня, всичв:и отъ

Tyx~eBЪ материя.;t.ъ.

часса, а именво:

24

Ежщата на ВаРПСНICата ХараIC~ИЯ Ст. Васи~опу~о въ

гр. Нарна 1 участъв:ъ подъ No. 350, СЪС-ВДИ: AH;e~ъ
Дорони,

Jtеовардъ

СанбриICО, .яни ВаАЖИ и

Авуетажна съ по петь стаи

Ц1МОТО

Cw:IaAICa
ршыъ,

здание изба пъ
вода,

съ зидана

пов:риuъ

съзид,ана,

салонъ

отъ

в:аменъ

ЕереМl1девъ,

заедпо

съ

метра, оц'hпепа ва

.....

n

въ етажъ.

дпорътъ ICухня,

дворното

е

отъ

подъ

чет~а съ

и ТУХ.;t.евъ

м-Встото

мате

върху Еоето е
')в:o~o

470 ICB.

16000 wleB3.

Нзддаванието ще почне

II

ОВЯВJtЕНИЕ

пжтъ

по доду отъ оц1>ПICата.

"RеwlЗЮЩИТ'h да ыi I:УПЯТЪ, могжтъ да П3дАаватъ вс'}ши
ПрИСЛiственъ денъ въ ICанце~аРllята МП.

Д~Ba се подъ наеl'rIЪ отъ 1 НоеJ'irврий
ното вавед-Бние

n у него градината ва Хаджи ПаваRО
ЕарабатаRЪ наХОАяще се въ гр. Варна V уч . .J11. 5 ср-Вщу
приморсв:ата градива. Же.;t.иющит1> да ги наемат'Ь
подробни св-Вдевия
и~и

Варна, ne'Шmюща на Христо Н. BOUHU7COI1Z.

ва

могл,.тъ да се отнасятъ писменво

~ично Ао IIритежате~я.

Варва, 25 IО~и:il:

гр. Варва, 14 Августъ ] 897 ГОА.

Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ.

1897 г. питей

1897 г.

Притежатмъ: Х. Панано Иарабатакъ.
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Лз3ава Вари. Гра31ЖО Общ. Уnравде"uе.

