Xl.

} 'ОДll Н(I

Варна, L/hб60Т<l, о);) 10.1пlI

1S~~

г.

ВАРНЕНСКИИ ОБЩИНСКИЯ ВtСТНИКЪ
113.1113.\

9EТlIPlI 1IЖТlI

)ltcIЩ'\,

UlJ

ПIIС)!:J., етаТIШ,

06ИБновепно вс1>Ба С..к60та.

3а обявления

Цtна на вtетнииа за годинэ е

4

веll'lБО

11

що о

10

33

се Пl1аща за АУС'Ы:

Ва първа СТр:lllllца

лева.

ОТАtленъ срои

парн

въетншщ се праща до ГраДСБо-06ЩIIНСIЮТО
УпраВ.:Iенuе въ Варна

3

" втора СЧJ:l.Нlща . • • •
" трета u IlcTn(,!'T:I. странuци

ст.

ст от.

2"
1"

Варненско Градеко-Общин.Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
,X~

920]

~a тържеС1'пеНIIОТО 01'ПРН~~ДIIУВёlние иеторнqеСI~а1'а дата 27-й
.ю~lИЙ - UеноБОЖ,;~еНlJе'110 на гр. Варна О'l'Ъ
~iщ. J!ПIJНВ.,Ilенве нарrJjжда сл'hДУIОЩDта:

турското

В.;13Дl1чество,

ПРОI'РАМl'lА
За отпразднуванието памятнин день ,,27-й Юлий"
Варна

1.

Въ съборната

се отслужи

2.

отъ турското владичество

1

б) УЧИwi1ищнитi> настояте.\И:

ЦЬРlша, СУТРИНЬТ3,lце

В) Учите-oI1ПТ'В и Учите.l&итi;;

I

божественна

ще се свърши въ

!)1

oI1ИТУРГИЯ,

конто

но шествие до П.?lОlцада
ОБIЦИНСКО упраВJlение,

пр'ьдъ
гд'вто

павидионъ,

Градското

БЪ

Шествието

ще

се

а) Г-да начзлници'г1;

П.

нареде

ВеIIЧI\lггl; дюкннн, дО СВЪРШВ<lННСТ() на.

нарочно

часа въ

1О С.У Т -

"
риньтз, ще се оте..:lУЖИ )10деоенъ.

3.

г) ЕснаФит'в и
Д) Гражда НИТ'}>.

ч.

СД'Бдь JlИ'fургията ще б"Б-де

приготвений

- Освобождението на гр.

нридружзва

ни тържественни нраЗДНIIЦИ,
О1'Ъ:

на всичкит'Б гра-

ждански и военни учрi>ждения, заедно съ

подведоз!Ственнит'Б IОIЪ чиновници.

Гр. Варна, 25 10.1ПЙ 1898 год.

ПрИ.7IИЧНИ народни 3Н331енз,

ОЮlчеНII

съ

а вечеРЬ1'а

ос

в1;тдени.

JlРlоюрекзта градина, ВЪ която Iце СВII-

ри военната lНУЗШШ, lце б"у~де ОСВ'ВТ.;1ена.

}\:\Iетъ: Жеко Ив. Жеков..

CehpeTapb:

П. В. IIетраПОJ1i

Стр.

ИЗВОАЪ ОТЪ рtшеннята на 8арненский Общ"н Съвtтъ
Юлий 1898, год.

.9

Общинската Варака, находяща се ВЪ купен

205,

Nn 9

при., Татаръ-ftапия", Аа се ПрО,J,3Ае СЪ търгъ, ПОАЪ у
с-ловия, щото

-лицето, върху

тутакси

което се въз-ложи,

ако не-IЖ

с-л-Бдъ УАобрението на търга и осно

БОА и отъ материа-ла ri: това 1II'BCTO, Общинското У прав
-ление Аа БУ;. събори за негова см-Бтка,
вие ПОС.il.-БА,а-лит-В

отъ тоя

ГО ва това

като ва покрива

раЗНОСI~И,

продаАе

часть

матерпа-лъ.
Да1l01tа 01Строа, отъ ВНОСИ1llИЙ ва ПР[)А3НЪ въ

U

206.

граАа аелсн:чю1Со (варванатъ), за наПР-ВАЪ Аа се събира
ва ко-ла, както с-л-Бдва:
1) Отъ eAlJa КО"lа текъ •..

отъ

50

ст.

»

" ЧИФТЪ (HO-ЛCI~а и конска)

З)>>

"

17

БIlВО.il.СЮ\

1 .1,

]-л. 40

207. ПраЗАНОТО Г Р3АСICО м-Всто въ IV У'1. кв. II .ro 1о
236. 761 J ио Ом .. остаП:1.i1.0, въ проивв-Бдепии зи. не·

го търгъ, ~ЪPXY НtlрНl::uеца Иорuалtо Х. Хасанова, да
uъ HHA-л,.вЖИIlТ-В

lши.ГIl

на общината

ВЪрХУ

Атанасо Георгиева, отъ когот .• е внесена Ц'В..:iата му стои
вость, кои ГО и да се снабди 8а него съ кр-Впостенъ
актъ.

208. Прошението па файmонджuшmь и бричкаА
ЖИllт't->, да се защ),j>Т1I

иl

Да се прив-Вде незабавно

u прикавъ

ЦrJ р1>:У"'<lцията ва

въ ИСПЪ.il.нение

ивдадении ва

отъ мин. РОАива.

215. ДЛо:JIClМluтlЬ иа оощшеата отъ изброенит~ въ
това р-hшение лщ~а, СУШIИ, Аа се еъбиратъ оеаъ
Llсiщо lIIедлевuе, тутаiCСИ. Ако А.il.ъжащит-В ги -ли
ц>! УПОРСТВУВi\ТЪ и не ИСIGi1ТЪ доброво..:iНО да РИ за
п-латжтъ, противъ ОСiЬденит-В, ивдаNНIитi> ИСUЪ..:iните-л
ний ",истове, Аа се привеАЖТЪ въ ИСПЪ.1неl1ие незабав

но, а противъ другит-В. да се <JаведiЬТЪ пр-hдъ над-лi>

жнит1> СiЬди",ища искови А-Б-ла, З3 която Ц вль упъ-лно
мащава Е11ета и",и преАов-Вреното отъ Ht:roO ..:iице, да ва
ЩIlIЦIlВi\ интересит'h на общинаТ<L нр1>зъ всички еж
ДВВНИ

инстанции

въ

княжеството.

216. Да са ва.il.llЧiЬТЪ ОТЪ ЮIИГИТ-В на общината,

2)"

се запише

29

~apa"'a
Jlа се остави безъ ПОС"l-ВАствие пи П.
,., .....

решение,

събаряниетс>

вото отъ Вон:ча Георгиева общинско 1Iгht:ТО подъ

събори

Бр()и

B:-IрНРВСКПИ Общински И Вl>ствикъ

2

тра1lшаритi.

ПБЪ граАа, да сс остави осзо nОСЛlьдст61lС.

ИС1>:анит-Б се неправи-лво отъ ВариеНСКIIТ-В жите-ли:
Мусmа.фа XlOcejl1l0Bo, ИСJtаuло E.ltuHOBo. Хlo -ейно AX.~ee

дово 11 ШЮ1СРЮ Х. Хасапооо В<1пасло на отстжпенит-В U1l1Ъ
'КооаЧ1llЩU общински м .вста, ОКО-ЛО СъБОРEJ:tта ЦьрI~ва
ва 18К7 -90 год- (за 5 год.), по ЗО ..:ieBa годишао, и",и за
ВСИ'lЮIт1> ТИЯГОАИИИ ПU l!Ю ..:ieBa отъ ве-Вкои IIТЪ
т'J.хъ; и отъ Ama1lac7J Mal'KOB7J 70 леlЩ -ва HaeTil.T<L
1IIY iIрнзъ 1895 ГОА., нъ съБОlJена 6 месеца UР-ВАИ сро
ка зи. I-:I,ито е паета барака,.Ni 1 до АНГ..:iиИската ске-ля.

{J<l

, 217. 1

На.,lоженит-В на

AHaOU7J

Haylttooo и Георги

Х.Лztрuл1СОВО съ UРИI::~.ЗИ ПОДЪ М .N! ~53 и 396 отъ
1!59u ГОА, глоби, ва нарушеВI~е прави-лата ва строение
Ч;\СТНИ ВАания, Ю\ пърни

50

лева, а на АРУГИ

25

.лева,

При ввеманието това р-Вшение помощ Е]\[ета Ми
рос",авовъ искава мпение: трамкарuт1> Аа се спиратъ з~

АiI ее ')T1I1-ВHЫi1'Ъ. Н. Г",nбатtI, ha-ложеВR на Ио. Миха

1Ilющерий: са1l10 при заВВАенuето на Хабер1taна до Об

ш~ние (,NiЩ!1т-Б Пр<l.ни",и., Аа се събире отъ Мltлю Анас

щин. Jlправ-ление и при
да

XOДЫiTЪ изъ

ске",ята

и да не се

допуска

града.

20::1. Д<i се ОПРUСТЫiтъ А.il.ЪЖИМПТ-\; Ю\ общинаТ:-J,
отъ неАоборu, отъ Въ~шо Груевъ 90 ",ена и отъ МН
НU..:iЪ

Щu",иянопъ

16

-лева.

:Но. Прошението на СЪ,J,ържате.шт1. тухларнuци
въ Варненското вемлище, Аа 5апази общината тух-лар
вицuт-В имъ отъ наводнение и ги освободи отъ П"'<1
щаниетuваеll1а за тия ТУХ..:iарнпци ви.
стави бевъ пое-л'hдствие,

1897

г.,

Аа се о

211. Да се спадвr, отъ С1l1'hткита на Христо Шо
това, С-Л$дуемата се СУlIма (117 ..:ieBa) ва наемъ на фур
ната .Ni 90ь II уч, отъ 20·И Септ. до:)1 Деке1lIВрИЙ
1896 год., ПР1JВЪ което вр1>ме тая Фурна, по распор-Вж-
Аание па Общи некотО У праВ..:iеuие е би",а съборею'\ и
IIlотовъ ве е могъ",ъ lJ,a АЪрЖI1 до cpo~a, за КUЙТО ыi е
вае..:iЪ, <1 остат ък<1.,
сu3.данието

на

:ма, се събере

216

-лева

п-латената

41

ст., ПРllчuтаЮЩIl ~e, с",1>дъ

1I1Y

ср-вщу

въ haii-неПРОДЪ..:iжuте-лно

212. 1 Наема ва оБЩIlНСЮIТ-В
боклукъ",

отда/l,ени

Вi1емъ

търгувание,

ва

пр-Взъ

1896

тоя нае1l1Ъ сум

npi>Me.

1897

II

Р вшението сп

43

отъ

17

Януарии

това р-Вшение помощ

Емета

Г. Ноевъ остана прп особно мп1>ние. Той настиява д:'\
ве се К..:iассиФицирать каванит-в M1>CTIi, а за BC'Bl:O м-Б

сто Аа се събире ннсмъ по 2 -лева на О lIIетръ годиш~
во безраз..:iИЧНU, ващотu ва ГОАИВИТ-В ва които се иек;\
тоя наемъ, е би-ло поuтановено да се събире ТuЙ (наема)
едНlНШ() ОТЪ всички 1II-ВСТ~.
213. Да се опрости на Сllрацит-В на пuкойний П.

А. ПОПОВо остатъка, 45 "'. 60 C'l'" отъ и~тег-лената отъ
пос •• -БАШJU въ UIIТUOlСТЬТii му ГРilД Общ. И~()ВОМЪ ('y~1М}I,
която ТОII пр-nдн А'\ IJпра!Jдне.

1896

Г()д. еа няру

Т-В; НiI.il.ожеlЩ

IH.

Г-лоб 11-

IН! А1l11l01l0 Нuколовй 25 ..:ieBa и н:'\ Ва

сило Лостово 50 .1ен;!, ТОЖG з<\ нарушение тия Uр!iВИ
~iO\ (IJРИЮIi:!Ъ Но 299/93 Г. И постаН(jН.rlение Но 522/97 Г')
на uърнии-д:\ се 'НllJоети, а на другиii, НRМ3..:iИ на 1 О
~It:lla --- КО"'КОТО ('ИМО Аа (Ое съби ре отъ него.

2 ] ~ Прошенист ' на НU1Сола Ради1l0Во, Аа се осво
60АI1

отъ

1I.4аЩ-18иетv с",i>Ауе1l1ИП се rjJ3A.

ОТ'"IIИТllТ.в му Ilр'ВЗЪ
Кt:реIlИД:-JРПI1ЦI1ГН
c•• -l'Д'·Тtше.

на..:iОГЪ за

1896 и 1897 ГОА. върху м'нетото на

1IIY

варНици,

Аа

се остави

безъ по

При взе1l11Шl1егu B<i тона р-Вшение ио!\[. E:ueTa Г.
Ноенъ UСГi-lна при оеобно JlllIeHlle. Топ н,\стоява N' се
събире ОТЪ Р<lДИНОВ:-J Пf1-Лf)ВIшаТfL ()тъ Ollp'RA-В.-tеНllТ-В
ва тия ГОДИНИ, за

откриванието варници, такси, ВdЩОТО

ва м-Встото, ВЪрХУ което сж би-лu ПQставени: Вi1РНИЦU
т'Ь му, ТuП п-лаЩ<1 наДvll,ЖdllU Юlе11Ь Hi1. общината

J,l~ Да се иOCTHBЫiTЪ
tHt

наnРlbЧlt1Щll (кушщи) на
1"V" и V

Ol'ро\дитf> на Народниг-Н УЧИ-ЛИЩ:i въ

M-ВСТIl въ м. "T~apa I уч и ш\тораРUil нrН:ТОЯНIIОТО I1рисжтствие съ иввърппш
Н\97 години подъ
l НИето на 'l'ОIЩ съu6р:iВНО с-ъ Ц 118111'1>,
nu които с& ОТАад::

год. отм-Внява.

При вземанието на

ОТЪ

II

Аа се съб~ре отъ паемате.il.итi>

ПОАЪ НО

61

тасово, [юи г. е наЩJ>lВlfoЛЪ наруrпеНllето, и

",етнит в

ПМЪ спор-Вдъ тъвгодишната такса ва разрi>дит-В, въ ко
пто ще бiЬД&ТЪ поставени DC-ВlCО отъ тия 111'1> ета.

и

ШZOОо СЪ ПРl1казъ ПОДЪ НО

се е ПОМИН;l.-tъ.

тия огради KitTO II-л-Вве

UjНlе11зча

на

на

безъ Р}\Н-

въ

споразумеuие

съ пр-В

СЪЩИ-Г'В.

~~O На",ожеllаТi\, съ иеп ь-лвите.lенъ ~lИСТЪ па IП
Нараен. Мирон. СЖАИЯ подъ ЫО 1134195 год мооа на

Ахледо Gюлсi'Мlаnово, ва весъобщаваниетu въ общин.
CKUTO уuраВ..:iение
1894 РОА А,.вте -

о' Вр1:!ме ва родиuшето

AII. се опрости.

му се uръзъ

ИздаА~НИ ПОС1ановлеНИR за снаБДRванието СЪ крtп. aK~
тове за притежаеми отъ lУРСКО

недвижимости (ЧА.

BptM6

4 отъ Закона за замtняв. турскитt документи и пр ).
(П РОДЪ..\Жf!Нllе отъ

броii

28)

отъ 1892 - 97 год.
прi;зъ

214. 1 ПР(}Ш~НlJето на .к. Парушева, яа да пе ('е
съб::JРЯ по строената му 11 Ъ у"'. "А1J"ГОЮШ'Ь"

EHI,

157)Н>\ Х Хаса1l0 Х.

1893 ) од.
AX.JteaOB1J:

ва еАЮ) ..:iозе нъ

IIКЬОШ~Ъ Б IГ"'Н(IЪ" 01'Ъ 1911 ~B. 1\1., пра със'l.,J,И:

l\f.

Ра-

Брой

29.

Н"РНСIIСlшi[ ОБЩННС~I1i[ В-ЬСТНИКЪ

яа СЙ.ННIOI!Ъ, Е\IИUЪ Х~ЦИ.lOnъ, rl)pa II Пinть (пост. ~

се

158)

158 На Георm ПаllЧ€Ой: за I:тщата БЪ III уч. N

;15".).нii Георги Сmе.фаНО80: ва едао .10зе БЪ И' "ГО:11>
<!245 II:B. м., нри съсъди: Недю Ний

:ма I:Olсардж<\·I отъ

маl'ЕСнта

Ч.1.

отъ що

тр-Вбва

происхож

фП/Нlа, 1I1'hстожите.\ството,

'IIВIIОДIl1'е.1Я

U.1И

даже 11

прuдавача.

ПРОIlУЩИТЪ.

С!lор1здъ

2

естееТПОТО

ва

СЖД:1, надписътъ

може АН бтде напраllеllЪ 1I.1И върху еамuя СЖiдъ. П.111

оа Iшига,
ПIII':\НЪ

11

на
ва

BIYbI<b

rcьошкъ ВЪ М., "Са..t.танатъ" ОТЪ 1574 ·кв. ]н. при
СЪС-ВДIJ: Агаток..шАгн.1ИДИ, .)[ефтеръ Пастиевъ, I~ap[]o
Скордини, Георги Шnкнрuвъ И пж.ть (пост. Но 162)
1(2) На Садика МеХА1.едаЛllеоа: ва I<:жщата ВЪ ПI

Ч.1.

sдр:ню

IJp".1-Впенъ

Дъсчuца

И.11l

Bb}JXY cmAn,

lсартонъ

и

П~IU над

тоя ПРИВ'J.рsаЮl СЪ

Сinда.

IIДЯЩП О'ГЪ стр:шство, 3ICО u-Iшатъ

3. C'nAOBe,

ваДl1llСЪ

11;\

Б ь.1ГllрСКИ

евиlCЪ, трtбва

да uосятъ

над

пис'Ь на Френски еВIlIСЪ.
Такива сждове,

уч. Но 759 (пост. Но

обаче,

веднжжъ

простиГН.n.11l

па

ПР'вдвззнаqенит'h м1>С1'а ВЪ счншата, тр'hБВd, паii:,кжс
но ВЪ растояние на 15 ДНII, да бжджтъ СIJаблеви С'Ь
наДПИСll ва БЪ.1гарски еВIIЕСЪ,
Чл. 4. ИДSIщи отъ (трапство мас.Н1 ПОД,,1..uжттъ
на исrштвавие прi>ДII да б,YiДХ,ТЪ освободеIJU отъ lIIИТ

j63)
163) Ва Георги Панлево: а) ва К3iщата ВЪ 3 уч.
и б) за новопостроевата IС3iща СЪ кръчма оть

до.1У пъ Ш уч. бевъ Н ръ (пост. Но

164)
164) На МаРltл ДUАИl1Jlрооа: за 3/7 части отъ кж

522, З!l.едно LЪ 2'/6 кв. I\!. и 38

ницата

(С,А'lц!!").

п

пустпжти

пъ

3а таа цiыь
маС.10 и а пспраЩ~l
реICЦИЯ,

и

т:m

се

страната.

МUТВIIЦf1.та пвю13 проба отъ Bc1>lCO
въ Гражданската UНIJuтзрпа Ди

ПРОlJзuася,

да

.1.П JI!аСоАОТО

ОТГUШIРЯ на

обявенотu отъ надпuса естество.
Ч.1. 5. И-ВСТНИТ1J саIJИТЗрВИ B~HICTU пъ страпаТ:L
сж Д.1ЪЖЮI ОТЪ ИР1JМ6 на вр-Вме, а обаэате ..1UО веДНiiiЖ Ь

за продажбата на растителнитt масла за ядение.
~TBъp,цeBЪ отъ ВIIсочаЙШIIЙ УRазъ отъ
,Държавевъ.

11.111 транспортира,

да ПОЮ13ва

ИДЯЩIJ'Г'h огъ странство СХ'Аове съ мас.ш бевъ над

1(1) На 3ахарnл Х. Андоновй: Н) ва IСтщата ВЪ
1 уч. Ht) Но 18~ и lЬ3; а б) ва едво лове з;\едuо СЪ

обнародванъвъ

IJp

ни

ппси, п'iНlа да ее

161 )

щата ВЪ Пуч. Но
СllI. (пост. Нд 165)

lюiiто

о.ш Аружестнеllната

динавъ, Георги Араб,lджиевъ, ваС.11Jдаицит-В на АlI:таръ
Танйсъ п пжть (ООСТ. N 1СО)
1GO) На Х. Гюл6есаро ММКОНООй: за едво .;10I:lе ПЪ
М. "МП.1ка I:flЮ1рджа" отъ 3750 кв. м., при със-Бдu: Па
лаБУЮR:Ъ Хюсеивъ, Гававь Исиаи.1Ъ II uжть (пост . .N!

68,

Н.Н! съхраШIIIН,

Н3ДПIIСЪ,

3.

да, Н:Нlр. Ш\С.\О отъ маС.IIШП, J\lac~\o ОТЪ ор-Вхи, JIIас.ло
ОТЪ су~пмъ, мнС'.ло tlТЪ орi>хи О ОТ'Ь .\енево сiше 11 пр.
С.I"Бдъ тона ШIДI1lJСЪТЪ тр1>бва да указва IIJlIeTO

68 (пост- N .159).

Но

ШJ.\ага,

да IШН

Страница
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B:bCTBIIRS", брой 1& отъ 17 Япуарий 1898 г.

ВЪ годинаТd,
то

се

да ПРОИЗВОЖАатъ

продаватъ и.ли

ревивни наВРБДЪ, rA·I.·

съхраНЯВRТЪ Рiiстите.1ШI маС.1а ва,

ндевие, да.1И сждuвет'Ь иматъ падписи,

Ч.1

11,

ВЪ съмни

1. С&дъ, нъ които се продава h-БlCое р1iСТИ'
те,;;"но маС.10, И.1И въ соито е TU само ИВ.1\1Ж\ШО ва про
.Давь, II.1И ВЪ KoiiTO се съхранзва И.1И Тl'аU('Пl)ртп~а
.Ба прадинь, ИоАИ 8<\ AOt:'raBKa н.нкое пр'вднавuачево ва

те.1НИ С.1учаи, пвематъ uробlI (\JТЪ 1/• .лИТ[Jа) и ИСПрit
щатъ ВЪ ГражданскаТ<t С.шнтарна. Дирекция .
Стдовет-В, въ конт,) се вэиматъ проби, тр-hбва д:\

.ядение маС.10, 'l'рi>бва да
Щlща СЪ думата
еиаС.10"

'грiэбавани гжби и зйпеqНТi:iНИ

yK<lsaBue
отъ

мас,;-\о ОТЪ М<lС.1ИНИ.

сусамъ,

маС.10

о'Гъ

отъ О!JЪХИ и .1евевй

БЖДтТЪ ЧИСТИ, добрв

има надписъ, коитu да зах
U С~1i>дъ туй да дава точно
и

f)тъ

сусамъ,

маС.10

и пр.

ctMe

На ~ЖАЪТЪ трl;БШt още

Н3ДlIиС'а

д<\ е

YlC!l.B!lHU и да може

И.1И

на

даже и M<lp~aTa

у .lCIJВi:шията

за eCT~('TBOTO

пъ Ф~КТУРI1Т1),

ВЪ т')вuритеоАНl1ци'r1>

q"l.

въ

ва Фабрикантuпа

lJоАИ

равн:ыени

3.

маС.1а

ва

еа

Ч.1.

деН:.1араци,

Mi:\r.-to,

на

тия

ренuвиu

на мас.лата

грижа ис

u nC1JI:ora,

6. 13c'hKora, когато се ваема проба ОТЪ пiшое

било въ п'ысяя J\ШТlllfI\а IЫIl прu репивин, тр·hб·

LШ да се съ(:т,ш.1ШЩ актъ (обр. ом 1), IlflllIlОДШlсанъ )[
отъ ПРllтежате.1Я (И.111 УIIЪ.1IIомощеuо о'l'Ъ пего ..ШЧ~)

да

щ10Аань цовр'вдеви и

па

JlHtC.10TO,

които НIСТЪ се испраща

нъ Гражданската

здеиие.

Не се ПU3ВU.1ява: eAhobp-Вмепво да се про

cu

('ждн.

С.1i>дъ ИСПЪ.1вевuето па едва ревuзия. ще ДО.1агатъ ва

ще бжджтъ

110ДЪ никое ·УС.10вие,

чuсти И веупо

печата на над.\'llж.

топа пъ Мl1нистерстпото па Търговиата II 3емлед-В.лието.

НЪ R<НluсаJllевтит,jз.

2~ Не ('с П'lвво.МIва,

.се п родаВfiТЪ и"lи 118.1нгатъ
ЧоЛ.

на маС.10ТО
МИТlшqескит1J

ва

П:I>.1 нението

ПРОД1iвча'

ВПИСвани

съ

О,срж:а~вит-В управите.1И ще има'l'Ъ на

.1есно да се <ште името И"Ш дружеСТl:lевната ФИРJlf:l, как

то м'Встожите.-tС'l'1I0ТU,

СЪ

ната санитарю\ н.ласть. .вс-Бкu сждъ трi>бва да носи
надпuсъ СЪ УICаэаlше О'ГЪ гд-В п отъ кого е lIIаС.10ТО
и на КaIШО маС.10ТО е бu.tlJ lIродавано 1l~1И обявено ОТЪ

маС.10 отъ ОР'БХИ, lIIаС.10

J\Н1С.1ИНИ

в;tтиквжтu

лu

иъ

митвицата

СаUllтарпа
И.1и

ВЪ

недно съ пробата

ДпреКЦIIЛ,

прuдаВНИЦ>1та

а саllIОТо мае
се

вапечатвn.

наватъ ВЪ една и СЖЩ:1. м-Вствость и.ли въ дв-В съоб
Щi:lеми м-Вствосrи, и.1и ДЗ се ПР-ВВ05ватъ ВЪ една кола,

Ч.1. 7. Ако С.1..uдъ IIспитванпеТIJ па .маС.10ТО се у
каже, че то не отговаря ва обявеното съ надпuса есте
ТВО, TI) l'раЖД<lНСICата Санптарна ДllреlCЦОЯ прЪпраща.

маС.10

акта,

даватъ,

да

ва

се

ИВ.1згатъ

адевие

и

ви

такива,

прод}\вь

които

И.1И

не

ДI\

СЖ ва

съхра

ядевие,

ос·

в-Внъ, аЕСО сждовет'.в за ТИЯ ПОС'.1-Вднит1>, ИllIатъ СЪ е.!l.РИ
букви надписъ "bp-Вдите.1НО маС.10".

ч.,.

Ч.1. 4. Нарушите.1ИТ-В ва тоя ваковъ ще С'е вюшв
tlатъ по чл. 507 отъ НнкаватеоААIIИ ваконъ.

Ч.А. 5
.1ие70

Щlj

В!lСТ(lЯЩИЯ

ПР,ШИ.1никъ

ва

за ядение

Ч;t. 1. ВС'/iЮI СЖiДЪ, които СЪдЬрЖ;t h-БlCое
да се продава,

п-Вматъ

вуждвитв

актове (обр.

н;\дпщ:п,

Tii.ICa

М 2) и СЪ твхь
въ Ч.l.

7

ОБЯ13.;lЕНИЕ

за прилагание Зано на за продажбата на рас'!ителни масла

пр-Вднавначено

маС.Аа,

СЪСТ3В.1яватъ

Ш~~~Р~ИЧ. ГИМНАЗИЯ "МАРИЯ ЛУИЗ!"

ВНI~\IНЪ

JIIat:.tO,

се

на П))l>Аiiванпе Ail.1UTO въ СЖДЪ.
UН/lушенил, когнто сждове, съдьржащ!!

('е QI.гтж.ПНii по Н;\ЧlIна. УПОllliШiiiТЪ

UРИ.1зганието на

Правилникъ

теоАНО

съ ПрUТОКО~\а Ва ана.лизата, на наД~I1JЖВО'l'о)

8 3;\

раСТlIте.1IJИ

Г3iщо

Ыl1нистерствuто на т ьрговията и 3е~lлеt.l>
Иi:lрабuти

ведно

ОICРNin::П() упрап.ление,

расти-

о.1.и за да

i

oIt1 631
1. Гимназията ('е отпаря отъ 25 Августъ.
3НП1lсванието на учени<щи се захваща отъ С3iщия::
день и трап до 1 Септе1Шр .. П, пр1.;въ ~ueTo вр-Вме се

Стр~шпца

Dр()Й

4.

11 извършватъ

довнит1;

2.

поправите.шит11 и приемни И3ПИТII.
завятпя почватъ отъ J СептеМl.lриIr.

НОВОПОСТЖПВ(\Щllт1; УЧРI1ИЧЕШ ПрИ

си ва ваПlIсвавье

пр-БДСТ;lВЛ'IЪ

tl,~Р"ЕIIСlШ lf АДСIO) ОБЩllНСЮJ У/IРАВJ1ЕНIШ

p~-:

_
~

учевич~u,

}ЧИ.Аищното

редъ,

КОИТО

Иlllатъ

ПОДaIШТЪ

си евид-Бте.АСТВО,

ваедно

N

направо въ по-горенъ ~.Aacъ, пр-Бдставятъ само УЧИ.В!

щно свид'i>те.АСТВIJ и имевuкъ.

3.

Ученици отъ

приготвятъ

ОТЪ

частни

домашни

УЧИ.АИЩf\

учите.АИ

и

И.Ш

не

~ОИТlI

се

uритеЖаватъ

(~видъте04СТВО отъ народво ср-БДI:IЬО УЧИ.АИЩС, се

Пр11

ематъ въ съотв1пния на подготuвката ИlllЪ к.н.съ, Со'l'БАЪ
1<'ато се ПОД.Аожжтъ на изuи'I'Ъ

по

всич~и

[]р'БДМ-НТИ,

l:ОИТО се изучават'}. въ ПО-ДО.l.нпя С.Аасъ. ТаКIIВ;!.
НИЦИ П.Аащftтъ пр-Вдварите.АНО
нриематъ ва редовни,
liовенна такса

8

И.l.И

50 .l.eBa

П.l.аЩ8.тъ

има

съ

они». КОИТО мив1tватъ

;1

и

пр-БАвиденат<J.

tJбш,

12 .l.eBa.

да

7

и Август ь н. г. въ

СТРОИEl:а ва У'lИ.l.ищ:\та
СЪГ.l.асно
ус~овия

и

наедно съ родите.l.ИТ-В И.l.И съ настоii:нuцит-h СИ,

6. Нън~ашнит-Б ученици тр-Ббва op-Бдварите.l.UО
да бжд.iYiТЪ настанени въ ~ннртири, одобрени отъ ДИ
рекцията. Т-Б СЖ Д.l.ЪЖНИ да и~штъ ннетuиници, п Р'!;

ооетжпнзнието и

пu..tо

вината въ нача.l.ОТО на Феu!-,уарIlЙ.

СаМОПОАръжницит-h пансионерки сж Д.IЪЖВИ Аа
иматъ достатъчно ЕО.l.И'lество до.ШИ (бiыи) др1;~и пос
те.l.~И ва .l.er.l.o, юрганъ и ПЪХГ.АIШНИЧЮI. съ 2
ка.l.ЪПн.,
4 чаршафа, пешкири ва .l.ице, четси ва дp'!;X~1 и ва Вт

би, гребенъ.

l3икавции въ пансиона, ВI:: ее пр+'АIЩЖДНТЪ.

Туи ва. внание на интересующит-Б ('е .IИЦ~, които
съ те.l.егрнми

И

писма се

uтнасятъ Аа ШIТИТЪ ,М м1>сто;

21 IО.l.иii: 1898 г.

Отъ Ди рекц"ят".
ОБЯВJIЕНИЕ

}/j

63~

Понеже, СЪГ.l.асно съ праНII.l.НИК1\ B:t учеuич( CK~(
т-В ~взртири. fJ3 ннйр-Бдъ ВЪВШtlll УЧРНI1ЧКИ ще се [11111ематъ, само· ако ЖИН'SЫiтъ нъ книrТИрl1, ОА"БIJt:НII ОТ'Ь

Дирекцията на ГИМН~liшята, П'JКЮIВИТЪ се:
1. В~'ички жите.l.И В:!. ГрИД;t, СUИТU же.lИЫiТ'Ь Д'(

1I1IIатъ у себе си ученичси на квартира. щl'.lвъ идущ (_
та учебна
1898/99
година, да ваЯRЫil'Ъ H~
ТОН;;\, нъ
Аирекцията наи-кжсво до
ч3iтъ

1О

августъ,

~a'! О

обовна

въ ваяв.l.~ВИЯТ3 са: участъ~а, У.l.ицата и М ЮI

Кi'Ь.щата,

~O.l.KO

учени~и дзвать

()ТОП.l.ение

и

стаи,
ПОДЪ

съ

Ka~Ba

нае:мъ, съ

ГО.l.-Rмиuа и ва KO.l.~o
храна,

ocb-RТ.l.ение,

поавье .1И И.l.И uезъ тъхъ, съ касва ио.

С.,l-Бдвя пдата в,.: t'Д'ша и АРУГИЯ С.АУЧ:НJ. КварТl1рП'I1;

тр-Вбва A:.t UЖ{\ibТ Ь хигиенични, СГодни

811.

ЖlIн1;енье и

занятие ЮI. учен. да се ОСВ·ВТ."1ЯВё\ТЪ и ОТОП.l.ЯI.IНТЪ доБIJЪ.

2. 34интеl'еС'унаUИТll

Р'Iдите.l.И

ди. се отвесжтъ,
юшраво И.l.И чр1>въ свои ПР-nАставите.ш въ rpilAa, до
дuре~ЦLfята ва указнuие и съвhти относите.1НО КВlIРТИ

lJIIТ1з. На nXHO раС[]О.10жеНl1е се държп СПИСЪК;t на
\JАuбренит-Б квартири. гр Варва 21 Юлий 1 ~98 1"
ОТ'Ь Дире~:цията;

llечатиица на ХрИСТО Н. ВОИНИ~ОВЪ, HIil!H<I..

~

ч<tсн C..t-nАЪ

3

TilfI::Ia

[~онкуреНI~ПЛ

Савва. и Св. Анге.l.ариЙ:"

ва тази Ц liль ем-Бтсн,

поемна

Стоиностьта

на

това

прi>АПРИЯl'ие

ВЪВ.l.ива

на.

26372 .l.. и 42 ст.
ИССtl.НИИ эа.l.ОГЪ е 5010 ОТЪ ГОрЕшта сумма,
Книжата, ОТНОСSlщи се по ТОlЗа пр-Бдuриятие,
намиратъ

въ общ .. т-Вх,

се Г.l.едатъ

всiши

ОТА-Б.l.еuие,

присжствевъ

ПереТРОЖЕСата

с6'

ГА-Бто могжтъ да.

Аевь и часъ.

ще стане Ю1. С.l.-БАУЮЩИЯ

день.

Еметъ: Ж. Жековъ.
Нача.l.НИ!~Ъ

ва т'.Бх. ОТА-Бление

инживеръ; КараКУJlаковъ.

5, Всички учениТ\и при ва[]исванието се явяватъ

Аина, П.l.а.тени ПО.lовината при

~

П.l.аuъ.

отъ 'ган такса, ПОАаватъ прош~ние, ОрИ'
свид-Бте~СТRО за б'ВАНОСТЬ, ив
пр-Бвъ те~ущата ГОАина.

Пансиовътъ, при ГИ1lIНаЗl1ята ее отвиря отъ I C~
птемвриИ. П.l.ата.та въ него е 480 ~eBa за 'учебна го

"Св.

приготвевит-В

нсвобuдЫiТЪ

яаконнит-Б имъ настuЙuици.

~

ва О'Г/J,авание на ПР-ВАприеllачъ напранага. по е.,1,на при

I4р)жено съ ФUР:\IН.ШО

lJUРЖ'lани на дирев:цията. отъ .<.:нмит-В родите.l.И И.l.U отъ

~

~043

П.Аадн-Б, ще се проиэвеАе Т}, ргъ С'Ь

4. При ваписвавьето СI1 учеEJИЧСИТ'В RШН'ЯТЪ 11
(·.l.-БАуемата УЧИ.l.пщна Ta~ca (8 .l.eBa В:-I Ш. C.I. И I i .Аева
ва отъ IY'. E.l.. на гор-Б). Б-БАЮ1т-Б У'lеНИЧЕЩ, ва Аа. се
дадено

~

обяви на 1'. г. инт~реСУЮЩI1Г-В се, че въ пl)

м-Бщението l\lY ва

уче·

такса, а асо ('е

~

Нарна, 29 Ю.АИИ 1898 ГОД.
Варненското ГРilАс~u-О6щинCI~0 Управ.1ение чест'Ь

свид-Нте.Аетво

прошение

__

rlJ.

които И1llЪ са дава отъ дирекцията.

Jl..авс~итi>

~

СБЯ13J1..ЕНИЕ

кръще.!нО,

меДицивс~о (за пр-Всаждавье) енид UTe.lcTBo и Иll1еНlШЪ,

отъ бевъ общи

,...-.-v _ _

~_~~"",~~

прошенията

УЧИ.АИЩН(),

?9.

ОБЯВJl..ЕНИЕ

Обявявамъ на llочитнемнта IIУU.l.и~а въ гр Варна"
че за напр-БАЪ ще ЦllрКУ.l.ира Jl..инеЙ~а Варна М 1·и.

пu С.l.-БАУЮЩИИ редъ:
1 ВСlша сутривь въ
ске.l.ЯТа.

и

-1

5 И.l.1I ;) 12 часа тръгва ОТЪ

KaTU прави по еАва Ma.l.Ka ставцин на

Му

са.lю'а. Приморската Градина, Р.,Йссата Градина. Рус
сюJя киошr~ъ, Баиръ-Башия и Траката и по сжщи&
пжть о.братпото с.l-БАЪ 112 часъ почивка.
2. Въ 11 1/2 чнса. пР-Бдъ об-Вдъ С.'6щата

oI1инеи~а
тръгnа отъ СЕе.l.ята и по горiювначений пжть отива и
Ао C1:lMHT~ "Tpac<J." <tKO им1.\. наЙ·lIIН.l.СО 8 пасажери II об~
ратното е.l.-БАЪ

1/2

Ч<tСЪ почив~н.

3. В ь 4 И.АИ 41/2 "шса С.l.$АЪ об-ВАЪ сжщат<t. Jl..н
неИка. тръгва О'l'Ъ еСе.l.ЯТ<I.

и ПО ГОР-В03lJачения

П.'6тЬ а

,iJ,U самата n ТраЕСа ~ НСО има нни МН.АСО lО пасажери. Jl..н"
неИК!iТ" чаК1iна "ТРiшата" еАИНЪ Ц h.l.Ъ qасъ uаеажеIJИ
ТБ си

U.lIJ I.ISeM<J.

обраТНlI АО грllда.

Пжтуванието съ Линейката става
УТВЪРАена отъ Общинското Управление

по

слtАующата.

ТАР И Ф А

.'1.

1. Огъ ске.lята АО Myea.AaT<J.
на .l.ице
~.
"
"
" Т1:I.таръ-R:аппя
"

3
"
"
" Приморс~ата i'радина"
4. О сь града АН гаrжт1:I.
'"
:э,,,
"
"ГIJООДЪ И.l.И Рi:lиска гр. "
6,,,
"
"РУС~I;иа В:ЙОЩКЪ.
. "
7."
~."

"
"

9."
10."
11."
I-Ba

"
"
"

Af).lY.

Ма.l.О.l.'.Бтнит-В

шмовина

2-ра 3абtл'

C;l1l1O I:!

20
- . 20'
25

i:Ю
"Баиръ-Баши
• "
40
"Tpal~1:lTa .
• "
7и
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