Година ХIП

13,IPH<l,

петыIъъ

Брой

IОНПlrl НОО г.

2

J 5.

БАРНЕНСКИИ авщипекии Бtсrникъ
IIЖТl! ВЪ jl1JCEЦA.

113JlII3A 1'/'11

ПllС~Ш, стаТИII

Обикн;)венно на 10, 20 п 30 ЧПСJlа.

За 0611:>.1~H:::!

щО е за

се п"

... t:.J,:

3.1

Ва нърва еТР:ШПll:l.

лева.

Отдtленъ брой

Н.\ "IJEII ЮJ

ПСIIЧI;О

11

у IIР:Ш.:IСlше БЪ Варна

Цtна на вtетнииа за година е

4

нари

B1;CTHIIKa се праща до Гра,щко-ОiiIJ{lfRСКОТО

10

ст.

IiI)Щli!li:iill

l'l'.OChO

ЛI Р.! B.II;IIIIE.

.1f'.{ЫI'lЛ

етот

"

втора

,:траНlща

"

трета

11 'ICTBLp'f3. CTpa1ll1ll1l

,.1-l:о,сарДЖ<l",

3~

JlОСТР()ЯВ:IIII1(~

"
"

У'III.lII1ЦI~

11.10

-Ч))'l", U.li!L'OTBO!НJTt'.lHO 3Iв1'ДСНllе. Ва "[)рiц.'h.1ЛIIJ>~ то

ва

ОБЯВЛЕНИЕ

ници,

па

I~"IITO

116. Да

1 Юнuй },,/ОО год.

ГеНДОВО'II,
f
O("-)<,'I"III,'ll1
н
• .Ъ

ю "11, 1 н 11
<Н':'

(·лi>дующнта. по.1УЧt'Н<I.

('

на

Ю\('Р.1f'.нието

въ

града

3lраl!Ь, ОТ'ь Г-lIа ЫИI1Ю'

'r:\}1

тра П рi>д,"ВдаТ{'.1}1

ТЕЛЕГРАftlМА
"Извiaстно Ви

е,

че

Портата

бiiwе

наложила висони Q1/IИТoiIичесни тарифи на

ПРоизв"'Аенията отъ lБългария, Романия,

Сърбия и Гърция, ноито се внисать въ
Турция. БлаrОАарение обаче на
и ит"', ноито се

пост8YilП

направиха отъ НЕГОВО

ЦАРСКО ВИСОЧЕство, Госпояаря, Прави
телството на
тана има

НЕгово ВЕЛИЧЕСТ ...;0 Сул

Аобрината Аа отмiiни

рна срiaщу &ълrария

тая м"'

и Аа остави С8Yilщо

то мито, ноето нашитia стони

C8Yil плаща

пи дО cera въ Турция. Съобщете това на
населението за успоиоен·.. е".

СекреТ!lрь:

щата на подполковникъ

п. В. Петрановъ

"Караджа·

ср'hщу

R:Ж'

Аврамовъ (по рано на Стил.

Цаневъ) въ Алибей Табпя.

3а

споравумение

СеЕретарь

при

въ Общинското

Г·нъ

П.

Г.

В.

I,О~ПIIIССIIЯ

да ~IY сс нръд

Д.1ЪЖIl~Ja'Га, па

II.l0В.1.lfНЪ (UIIIШIII

Хр, Пп.

()TI~.Y[;tIII(~'!. на

P;!);~--!):)

г.) t·ЪГ.1'l('llо Р'вшеIlItСТО на РУСССIIСЮIЯ Анно.1. С,у.ДЪ
Ш)ДЪ .JW 70 11 поеТf\Н. на оUщ. (JЪВ1,ТЪ I!ОДЪ .м а, 2
ОТЪ I .')!!8 г\)д.~ СУМ:И<.l, lЩЯТn I~'ЫIЪ 28 (l>t'Bpyapll 189~ 1'.
НЪН.1IIва t;Ъ .ШХВII'l,-h 11 с;;.Дt{)ШIТ-h равuоскп на lGS,30G'40
.1ена. Ht'llHeCI"'HHT'h му отъ ОТl\:упа lIа С;·i.Щ!Iт-h uерlIЙ
за 189'{ г. (отъ ll\[артъ до 3\ Деr,емврщ: 1201(jfj·69л.
като Щ'ТНТЪЮ1,

вено
ТИЯ

който спорi>дъ това спаданье,

I1(}~It.l'ечно
1~(),1!'!'>

прпuаинТ'ь

ИЪН.1fIR:\

вс-Вк()

кьмъ

спада вье со

напра

(K<lKTO е тр-В6ва.10 да се IJЗI}.lатятъ
безъ да Са. 6п.1<:

.1.)
при

пропустнаТII,

takoba,-С.l'БдуезIUТ'h

1 ЯНУilрU

Е:\

4-1,61 () .1,

се

да со
.1UХВИ,

като на това

направятъ наД.1-ВЖНIIТ-В операциu въ кни

гит-В H,~ общuната.

t 17. 1 Назначававьето ва

Стареiiшuната

(r~exa·

ята) на фаi:i:тонджиuт-В, да става за напр'hдъ ОТЪ общ.
У орав.lt:'пие. по реда, по КОЙТ() се В<lзна'lаватъ ДРУГИ

Ti> оБЩlfllСКU

ЧИНОПВIЩ"; П. 3ап.щтата ва тоя оUщ.
се 0I\p-Вд'h.1Я по 60 .1еnа 1\I-Все'l110, и lll. За

ЧI1НОВIltШЪ
ПоКРИВС\lIье

ва

тоя

равходъ, да

()тъ фаiiтонит-В па т.

г.

на

:!-!.

се

упе.lIl'lИ

TaKt:aTa

.101Щ l'ОДIШIНО.

11 К ,11 а се J~УПИ ОЩtJ еДИIIЪ фаiiтонъ, нъ съвър
шенно новъ. 3а 'гая 1\'11.11. раврilIШlllа да се отпустнатъ
отъ оБЩИIIСI~ата

ПРОДАВА СЕ M'hCTOTO ва ЖГЖ.'lа м'hжду
и

Н.

съв'вт,

реда.

спадне от'!,

Ct\

IIi;'},

отъ.

ОUЩИНСIЩ

граДСR:итt. uерии: ()кгроа, Gtчь 11 нр. пр'Jшъ

..1IIца

свf>дущи

l~acca

най 1111I01'0

1000

.1(~Ba, I~O"TO да

Петрановъ.

У праВ.1ение.

по R:О"ЩРСТUОТО.

Да се купятъ ощо дв-h

119.
тически

"МИJJадивовека"

е

СЪСТО:lIца

Дl!а~щ

11

сс IItlt'ма'l'Ъ ОТЪ § 14 ва Ta3L'Olf,IIIIIIIIIii О(,ЩIIllСICll uюд
жетъ. Uр'hДII да се при сме фаiiТОШl отъ ОUЩIllIIl'1'а, да
се ПрВl' ..l'Вда ОТЪ еДIЩ I\'О;\Ш\lССIШ СЪСТОЯЩR се отъ

Кметъ: Н. Раниовъ

улицит'h

I~О~'1IfIf~СПЯ,

Llрllпрiшовъ,

ИввЬрШ~Но'Го 01'Ъ тая
стави за у,{о()р1:нше.

.JW :'>796
Гр. Варна,

наНllачава

M'hcTO

Кмета А. д.

машино,

КОIlТО, да

се

вуждната

нtlеме

отъ

ЧIIСТlIте.1ВО

СУМIIШ

§ 14

на

ва

пвеюш

КуПуВRвьето

таВГОДИШВШI

ва

оUщ.

бюджетъ,

1::!0. Не удобрява
того ва

200

достаВЯ8ьето

търга

ПЛОЧИЦИ-Нl1именование па

равие

на

прошшеденъ

ва 12,iЮО П.'luЧИЦII

-

ва

4 и 5
nO!\lepa и

УJlИЦUТ'h, за нумери

града.

За тая ц-Вль да св произведе п:)въ търгъ.

] ~ 1. 3;\ прiн'л-Вжд:шие м:-Встата при Та6акхавит'h,

ИЗВОАЪ отъ рtwенията на Варненский
Гр аА. Общ. Съвtтъ

115.

Дf\ се отст.'nпи на Католическата миссия ВЪ

г. Варна, въ sаl\гвва ва подаренотоЬ, съ ВИСОЧ<lИШИ фер
манъ отъ 14 Сеот~мври 1~69 г ,едно пространство 0'1 ъ
3000 ЕВ. метра, ОТ'Ь общинскит'h M'hcTa краи градз, къмъ

което Ахмедъ ВеиджаllЪ иска да му се продаде ва по
строявавие фабрика ва рЯВRнье ДЪСR:И. вавначава ком

МИССIlЯ състояща отъ: П. ICMeTa Р.
в-Втвицит'h
М. Саркизявъ,
Османъ
Градския

ивживеръ.

му се пр'hдстави
давия,

3а

BI\ тая КОММПССIIЯ да

въ едно отъ baii-U.1ИВСI\l1Т'h 31у иас-В

ва ВЗим:шье

122.

l\1н'hвието

Вояджuевъ, Съ
Еф. ДеМI1Р 1ЖИ и

ОR:овчателво

uрtг..1'hждавие

p-ВшеВIlР.

винята на Хасанъ Вец ц

Пр()и

др, находящи

('е въ

Нарвенск()то

капване мн1>Нllе ОТНО('JlТf'ЛНII
щественна

П'.).,lЗИ,

НРNЛllще,

и <1;\

И3

ОТ'JУЖДI юн'то И1l1Ъ на ()б·

наНИ:lЧIlВR

Коммиссия

състояща, от'),

h1l1eT<I. г. Р. Бояджиевъ,
СЪВ'];ТНlщи'Г1> l\'.. Бож
ковъ, А. ХадърчилiY>, Градский JI1>eHI1'!f'ii и ГРI'Д'~I.\lИ

б,у,д.У.ТЪ И отъ памуqно ПЛ!!ТНО (!\.:llериК!шъ), нъ отрив
Нl1Т1> I\:ЪРПИ

.иНВЪРШf:>НII'I'{)

()тъ

тая

I~IIММИС('ИЯ да ~1)'

се пр1>.'.J,СТНВИ въ нни 6.111<!I'1:\:0'1'0 му Зfн.:·j;дзние,
Мf\ние

oI:\:OlPI3Te.1HU р1>Шf'lIllе
Да ее НИПМ1ТЯТЪ HR

223.

синъ на ПОКОИIJI;И
ПО ръшеUИН'ГR
II

JYJ

ОТЪ

14

ВарнРНf'ЦЪ

.Jt1. JW

ПIIДЪ

Януарий

11

Вя('илъ

1Н1Д;lЪЖI\ИU

§ 10

ДИIlIНИЯ

1срi>постенъ

нива.

т"вt'НI!Т'И II'ГЪ l'I'Ид' Общ.
ГuДIJНR

Тая

!ш гъ

('Ylll~I:1 да ('е вз~ме

1.:11I1(~Ъ\\И,

аГ\JНТИ

ТI1I<'IНШ

11 KI\TO

пр1>въ

настоящата

j:НШр1ипава

да

I.:e H,,;I-

зуватъ I.:ъ бевu.ll1.тна МСДIIЦИНI'ICН помощъ. 'Гия ('llIIСЪ
ЦИ,

IIОДIIlI(.:аНII

"ТЪ

IlOет()янното

ПрIlt'iY,ТС'I'I!IIt', ,,\;1

('"

са:но

tr.opnzt

(nеЩlllltaЛ1&

Поемнитъ условия

"

llодъ '1,011'1'0 се отдадеllИ 110ДЪ НiН·l\IЪ двътъ МОрl.:ки

Ч.1.
на OT'I,

.J1ЪтниU

1.
1;')

190И

(t'нонъ

ще

ГОДIIН!!

J

(;щ

1 ~O 1 и 1~U2 г.),
('е счита

IH:iэlCa г()ди

ЮНl1l1.

(1.1. \"11. ilI.:ИЧЮl'lЪ t:.1)ТИ въ баНИТ'Е (','" д.1ЪЖНИ
да t:e отн;н:ятъ ('пря~!О п)'б.lIlЮ1ТН УЧТИНО И Д'! Ст об
,леЧf:>НИ
ПРI1.11IЧt!(;
11 чието.
3а
всички
ОП.lаl\:ваНIIЯ
на по(~1>тите.111ТЪ
6и.10
протuвъ Прllt'.lУГRта
Ц'БНIIт1> И.1И нъrc3КШI Ht.:p довно
с'ги U непрlJ.НI'IIIЯ, на Мате.1Я е Д.1ъженъ да НЗ~:I;а ИНД'
.'11>жнитi> :l11>plClI, ва нt:'lIовтарянието И~IЪi въ IIР,)ТИЩ~IП,
C.1Y'Hlii, Toi1 '~ Д"ЪЖI'НЪ да 11.131'11 1II'\,("гойка ва пръвъ
п,'~ть 2Ь .Н'ЩI. З'I I!TOi'llii--:Ю .11'U;\ 11 ~ ВН Т}JеТИI! н;",тъ
10И _1~l!a, (;.l'I;A'!> 'ЧJlн,ратното :lIY Г.'l<,бавание Общин
СIO>То

~Yllpal!.ll'lIl1f' ('Н ::а!l:IЗ,lа

ПН'О баllltТЪ

С'J,Г.1:I~НО '1.1.

Yl

правото ди
отъ

'ГИЯ

о'гн('мс отъ

У('ЛОНН~J,

продъ.1ЖII IJН.1аГalIlII"ТII IJсус'гоин:ата ОТЪ ПО

1ОО

II.HI
Л\'lIа.

ва И~ЪК'J Н:1РУШI'НIIН бll.10 тоя, БИ.10 другъ HiэKot, '1.1('I\Ъ
отъ

наt.:ТОJlЩlIт1;

У('.lflВIIЯ.

3а ВПII(;IШIiIlt''Г() ОП.1акианията на к,у,паЮlцит1> ея,
BI\ ш\е~ЩТt'.lЯ Щ\J ее дад.у,тъ ОТЪ Общинското Уврав
.,1ение ПРОШНО}J)'Il<lНII
да

държи

обuдеНI1ТЪ

щ\

I\:III1Ж\'Ш,

!С('ИТО т()и се заДЪ.lжаНit

видно

OTUOPf>HO

ПО('ЪТl1те.1I1

да

Mt.('TO, за да ]\\ОГ;",Т'Ь
тия 1.:11 оплак'

щtписватъ

вания.

JJеИЧН:11 спорове по '1'1>311
рi;шанатъ ОТЪ Общинското

О!l.l31'ЩШИЯ
Управ.lенис

ще I.:e ран

бе<Jаппе.1а

циоа.н().

llл. У1II HaeJIIHTf'.1J1 е Д.1ЪЖ('ПЪ Д!! дЪрЖИ ПЪ Iн,1:;
коя отъ банит'!; '111('1'11, еУХII ИВ ь доста'гъчно rcl).llJЧtl.:ТНО ПРЩ":lШJJI1 , Гi1Щ:I, Х:lВ.'11IИ \1 пеШЮlрП;
по единъ
стененъ

съ Гfl:IЪ~IЪ

'1'еlJ~1О:IItТРЪj

Еа 4о ~

По ди'\;

ЦI1фРt'IlНIII;:Ъ
ог.11>да.1Н

.

.:\1. на I)() е, ~I.
отъ ()БЩIIНСI,ОТО

вана

пр1>даваНЮl1'1;
шише, рщши

11

<JЩ:ОННИ[;:Ъ;

О'ГЪ

Во една

ве.'lичrш,а

му отъ поеЪТlIте.'lит1>,

ц·tШНII

з<l

ний

М;I.1

написвавuето

въ Bp1>~1P

1.11\

К.У,

в1>щи.

О, B~HЪ това топ тръбва да има нап малко по ДВf\l\Ш
С.l)'ГII

ВЪ' tH-ЪК:flЯ

8аОJЪЛlЬJlCJia.

б,IUJl

и ПО единъ

rcас('иеръ,

ilеЩt"1I1а.штЕ иди гаЩIlт·j;

15 "

10 "

30
20

по

ст.

11

15

"

"

смателя

И.'1И

I1рЪдстаllите.1Я

U<:~.10 маЛО.1\1:;тнит1>,

даНIJВЪ
удобрен

отъ

му и .'1ицето,

ще р-Вшава

т1>зи,

минутно

което е д()

единъ гриж

които бlf се СЛУЧИ.1И

въ

6аftята,

по вЗаимно СЪГ.1нсие отъ ('порящитъ.

h

3а6,ЪЛlЪЖliД. Не се I.:'шта за нарушение тоя ч ..1енъ,
ако пъкои,

по свое собственво

дизви\Санъ

о'Гъ

ВRемателя,

же.1Rние,

бfЗЪ да е пре

би .JaП.1аТИ.ilЪ

по вече

отъ

бе нъ съгласието

JJъ

XI.

на Общ. Съ

ПОДЪ наемъ наети

зданието на бitнитъ
питиета,
друго,

не може д!! се

тъи и

кафе, чаи,

кю;:вото и да

би

Държевието и УП'Jтрt.блението отъ пос-Втите.'JИТЪ
въ нданията ва банит-В, ка\Сното и Дit било друго, ос

.10.

ВЪнъ нужднит1> ПрИН:lд.lt.жности H:ct Кi'i',шшие

ние, t:e

вабр:IНЯfЩ,

въ банитъ

съ

3абранявI1.

чист!'

\Сучс'Г!!.

Ч.l. ХП,

Ония

се ПОДЧIНIL'Ь.'ГЪ на -тая

дл1>жно

JI

се сiY,ЩО И П.1инавието

състаuени

п()('Ътите.'lИ,

които не ИСЮ1ТЪ да.

р:н'пор-Вдба

ю,тоне

на оБЩИНR'га,

отъ наемате.1Я или

110 на

Н::lд.1ЪЖ

пит1> общ !\ге!fТИ, ще ес ю\ к:;нзватъ съ глобit отъ

1-50 ,ло

Ч.1, ХПr. 13авнитt
5 въ 1I1.ffiжскаТIl и 5 нъ женската баня. които наема1 е.1Я е заДЪ.1женъ да поправя
пр-В.с:ъ т1>'1СПИf'ТО на трптt. години, ва своя см1>тка, ще
се

Т()П.1ЯТЪ

отъ

н.аеl\ште.1Я

и

щf'

СЖ на

расположение

3'1. RНННИТ-В таксата е
Ако тия в!\ннп, наеl\1ате,;j:Я

то ВИЮ1ГИ Ш\ п()с1>тите.1ит1>

I

.'1.

ст.

20

н:нrира

на

Bi\HB!\.

несгодни ва ц1;лъта, таи

може да достави ва

своя <;М1>ТК:I, B~\tCTO ТЪХЪ, нови, акn, равбира се, ИСI(а.

Чл. 1. IY".

Нне:IIаТf>ЛЯ

HIlT-В 11 ВСIIЧ\С()

UЪ банит1>

е длъженъ да държи каби
въ наи-го,л1;ма

ЧllСТОТ!\.

3а

H('1>1,') CqYI1BaHlle или ПОRр1>да 8;t дървената qастъ, ос
Н1Н1Ъ НЪ С.1 yqa~l "force-maj()re", отговаря и е д.'lЪ
женъ да 1.'); направп HR CBTII РR;JНОСЮ1 топ самъ-

Чл. Х">,
('таПR о'Гъ

Чл
\;:fВ1ЪНИ,

IIОСТIlНЯНllе'г()

и

вдигаНIН'ТО

и зrt 1.:1II1;TKa на Общинското

Х"> 1 Чистепието :l11>CTOTO I1()ДЪ
п1;съкъ

наеllIнте.;!Я,

и разни

I1::tqистотии

к()йто съ приеМ::tНИ(~ТО

кабllНИТ-В

У праВ.lf'ние .

nIllИГ-В отъ

е ДJlЪЖНОСТЕ,

на
бllНИТЪ е д.'l'ьженъ,

пр1>ди всичко, наи първо да ИВВЪрШII тон::!. споръдъ
ука~анието Юt Общ. ~УПiJавление И нъ прис,у.тствието'
на еДIIНЪ

"БЩНh('К;1I

Чл. Х УП
равно(,ки

при

ЧИНОННll1;:·I.,

Ilаемателя е д.тьженъ да държи на t;ВОП
банитъ

дв-В списите.1ВИ

лодки,

но f>ДИВ'\.

laJИЖН:Й, прашнору

У праН.'I'ение.

по

по

"

.-:lИ~IOнада, СШIДКО ll.1И пъкъ

градски бави, Жt:'l1l'Ю\ и ~I;,..ж('ка, ('Ъt:'ГРЯЩИ отъ по 1:!О

прt.зъ Jlt.тнитi> t:е.юни Hft

гаЩ1t) отъ

и

продавJ.'l'Ъ н:акто спиртни

на

ли

Спора на. ВЪЗрRстъта на малолътвит1> м1>жду Шl,

Ч.1.

l(:аUIШI1

на

оезо оmрuвнл&
по 20 ст.

въврастнитъ

отъ

i..JO

гащи,

в1>тъ, не може да отдаде другиму
тъ ОТЪ него бани.

ИЗ:ВЛ-J5ЧЕНИЕ

О'ГЪ

СО

години.

,'-14
4- 7

Чл. х. HatJM~Te.;ljI,

д!,!1.;ТЪ

ще взема.

'Гю,сата.

пр'hдад,у,тъ въ "БЩI1Нt'I~(lТО caHI1TapHO отдЪ,,,еllие.

кабини И.1И

наемателя

7-14 ГОДИНИ
4- 7
"

Отъ

на оз [Н\'1 ('-

бt.ДIIII .1ИЦI\Т:'. ()i/ш\чени въ със

'1,.

Оо

l~aTO снаБДl1

бюджетъ

11 рИЗН:lllа

"

(')'1I1111I1т1>

(на П"ДД'tРЖ31lие оБЩlНн,:кат!! ГОl'а) на тз"г f )

ОUЩIНН'Ю\

1~4

с.1ЪДЪ

3а Кibшшие

вънрастнитъ

Отъ

1HV9 Г., uТЪ \:ОIlТО тая во

общината

ната въ това VЪШСUИ\:J

Отъ
":орnи

MII( TfiКlliL",

А, МИСТНКI!ДI1,

рtШ('liие сс ИВU.1аТlI

СЪ

А.

IX.

Чл.

ЦtJ и отъ двът1> бани с,л-Вдующата такса:

~ 6 отъ :!6 Миртъ 18~)G г.

ОО('.l1>днъото

отъ

за В<1I:

тръБВI\ да с;.; въ всiш:сй случай хавлии,

ман:аръ и бевъ китъ (дюсъ).

П.

ИНЖИlIl-'рЪ.

15

l\lОГibТЪ да

За 11-ра градска общинска акушерна е llазнаЧ61lа

nраюJt1llr.ующаmа ото 8-9 годиuи тукъ, бивша по раuо
1Jlоlшва, l-l~a Христина Хранова.

НуждаlОщurmъ се, ото tlОJ!toща 11, .~союmо да ЫI. llа

шъры;,mо '6ll1Шгu въ общ. саииm.' оmд/Ълеuuе 1& въ дола

11
Во 11 y1t. Но 131 СрJЪЩУ площада "Св . .клu.неmnо" (Чен.

telle nазаро)

Брой

15

Пя РР.РRСIшII ОБЩ(fRсг~иif Jн,СТRИКЪ

lИ~Д()1'1(: еть
За числотО

на Щ·К.lаНlIЯ }tоf)11ТЪК
Гр Общ. ('I~ 'ТОUПЙН[\

прtз"Ь мtсецъ Май

11'1.

1.

Стр. ъ.

НЕОФИПИАЛЕНЪ

UаРВ{\IJСЮl

РАЗ

год.

1900

АнтиаJlКОХОJlически

_

r

оТдtлъ

Н

и.

серумъ.

НаПОС.1-ВДЪКЪ д-ръ

-

llапе.нн~ б 1; ует;!новидъ по опuтъ, "че aI'O ежедневна
св днва ум1;рено 1I":О.1И'IеСТRО алI'ОХОЛЪ на единъ :КОНЬ,
I
I

таи доставя, сл-Б,J,Ъ релативно кратко вр-Б31е, сеРУll1Ъ,
II:ОИТО нацъркванъ на животни, наВИlCнади да ПОГ.1 ь

I

отъ 'Гова uо('лъщане".

i
8

Щатъ Ifзв-Бстно кодичество а.i'IКОХОЛЪ, c€ ОТВрЪЩR.ватъ

-- 208841

въ

I

Ц 1'.111 серия

11

Нпрв:а,

l-и Юнии

1900

год.

ИТО

ДАВАТЪ СЕ подъ НАЕ~ЛЪ дв-Б

311

въ С;';Щfiта

привеждаме

,.С.l.I1ВНИЦп."

стаи отъ

K.h-

-

Юl аНТИ3.1КОХО.1I1чеСI~ИЯ

серумъ

е 113-

състои въ подбуж
еЪБОI~упвое'l'Ь е

оБР~RУВiМil първоначално ИНСТИВJ~тuпното отвращенио
на

Чr>вiнm отъ а.1КОХО.1Jй,

АUТИil.1КОХО.1ичееIШЯТЪ серумъ давй, нови СИ.1И ва

оргав:шща, като RЪВUУЖД;! равнuт-Б органи да д-Бiiстпу.

у.1ицn

зя. еlJОjJНЗУl\lРНl1е

П. СПАсавъ K~:вA чъ

отъ ко

('.13BHOTI).

Д:1Нр' нз неусетвит1> д-БИСТБИЯ, чиято

ю"щ!\

:КffiЩflта в... 1I уч. JW <184

ср-Бщу 1\1. гимш'зия,

наи

"Д-Бiiствието

ватъ

ПРОДАВА СЕ

11.1КОХО.10

чрiшъ тззи lIH~Toдa.

КЛЮ'Il1телно фИSПОЛОГИ'I\юко II се

29S въ II уч. Че!lгене Ш1ННРЪ.

споразумi;ВIН~

ОТЪ него

аЮlде111JЯ

В.111

Таи да.тъ на труда си много заI<:.lIочения,

Нар. Гр. lЗетер. Аек;\рь: БИЧЕВЪ

щата подъ ом

френската uаучва

наблюдения върху ппянцu

мани, .1-БI<:УRrlНИ

I
гр

потвърждение на тови фаI<:ТЪ, тои е пр-Бдстn

ви.тъ !ltипа.Нlта нед-Бля на

до

IJрОТИПЪ

Toii: ВЪdстй.ВОШШi\ ваНИI<:а,
природа.

ек,що

lI:<lTO

първа

Фи.lакогичеСIЩ.

В11'ВСТО ЮI.Вlша, втора природа, pei-lУ.1татъ на

Н ... З[lИт,шието,

ТУ ~{Ъ

('л-Бдствията на отроватз,

В.IИЯ(> на :кръвообращението п на СJlШ.1Jанието нй. храната.

раsвръщание

на

вкуса

o'l'~

й..1КОХО.l:t.

Антиа.'II~ОХО.lическиятъсерумъ прави отъ а.1КОХО.10ма
на 1',1,ивъ llветинктивенъ чов1шъ.

т 'Ъ Р С Н Т "'Ь

10. ....

С Е:

~

Отъ

Агенти И На стоят ели

"

Я Ч

t

Г.1ИЯ е

Желающит13 да б.ждатъ такива нека
се отнеСm:ГЪ до

~редакцинта нсtЯЧЪ"-гr.
Г[~AДC~O :)I;U~ИНСI~О УIIРАВЛЕI1ИЕ

Май

Държавното съкровище

растояние на

едиuъ

Ji{·ЧЪ,

отъ

1:,00

ПЖТUЩi1, съ Ц-В.1Ь

сума,
Дllесъ.

да се

rrрнт('жаВЙ.1Il, тъп да се КRже, ~IOВОПО.lа на во·

бrШilнието на
нРжt' СЪ

Суенн:пя

това

Ю1валъ, тя го е загуби.1ft, по·

тя е пр-Вдиввика.1а КОНI<:уренцuята на

ДРУГI1Т-В наРl)дИ. Споредъ Г. l\1аI<:ДUНЪ, едва подобна
и конmшч"скi1. рево.1ЮЦЙЯ ще се проивведе пакъ, тъii
3IOpt·l:aT:I търголня ще JВШ да се бори проти въ жt'.ТВВ
нпт-Б П'у,тища. Едла слiщъ нiНЩ.1JIЩ годинн, П"ЮШГЪ
ще б'у,Дf~ на ~диа Ci1M() седмица ОТ.. Европа по же."l-В
ве нъ п,\-.1'Ь. и

11:01':11'0 Руеия ще довърши съединението

на ПЖТJ!щ:\та

I)ТЪ

Тi1)rf1РД:ШОВIIЯТЪ

Оренбургь

до С:ншрюшдъ,

роденъ гp:lДЪ

ЩО сс Шl.!lti.ри

ТОГiша
Шl.

6

де

ия о'гъ T~a.1e (фреНСI\:О 11 р!1 CTil.HIt ще ) по жел1;зснъ П;';'ГЬ
отъ ТОВII ГрНДЪ. Най-сетнi>, ТОГi1.Шl. щС б;,-.де твърд-ь.
къмъ

д.тьженъ е
да

C~

яви

въ
въ

Таблица

отъ

повръща.

!tI\ЮТЪ: и. Ранковъ

CPRpeTnph: п. В. Петрановъ

н!.'

което

се

е

з:ева.

i19 f1,OnO

1~90

C~1-ВДЪ истиqанието нно този срокъ, ГОРНIIТ-В напи
си щ'3 се считатъ ва нева~1И~НИ и CY~IMaT;'\ по т-Бхъ

ЗJlатото,

rодинп.

:~9a

mI

на

1890 до края на 1899 год.:

истеГJШ

Еанцедарията на 31-Встнит-В Бирниqества It

9

mp-БжаТi\ на
дена чов-Б1I":'&

Rаю~ута.

1891

се

же.l'hSЮI

ще може Дil. пр-Вмиве пространството отъ Л08ДОНЪ дО

год.

.с.1-Вдуемата му се ва повращание сушщ.

ще

Al't"" еДНIl интересна сказка ВЪРХУ

of

аНГ.1Иii(·I~а ИНДИЯ. По тозъ ваЧII!lЪ въ

Обявява Ct: на знание Юl 1'. г. гражданuт-В, че
ВС1,II:И, коитu притеЖf\ва бирнически вапuси, "а повръ·
rцание съБРftНИ, по неправи.1НОСТЬ иди надвзелаuие,

отъ

,.SOci"ty

и да се присъеДИ8И съ Пешоваръ

М 56,5'

3()

желtзенъ

.1еено да се ПРОДЪ.1ЖИ та811 .1JIIНШI I1р1>зъ АфгаНlIстанъ

UБЯВЛЕНИЕ

гр, Нnрна,

...

Рвата 'ГЪ!)f'ОВИЯ съ кранния Изтокъ, п че С.1-Бдъ про

поДЪ НАЙ ПРИЕМЛИВИ УСЛОВИВ:

ВАРНЕН

НаJlкута по

съедини Европа съ Индия.
Toii няи-ннпр-Вдъ е припомни.тъ, че отдавна Ан

С:О:ПС6.::Ез:ието

п

("KaTit

новопр()е1:ТИfJанит'h

на

fu'

КаJlе (Саlюs) АО

пжть. Г. :Накливъ е държалъ тия дви пр'hдъ Лондон

ооо

6!)~.fЮО,(JОО

732,500.000

1~9~

787,5(Ю.ООО

1894

905,000,000

lS9!)
1896

J ,015,000,000

Н97

1898
1899

!Э97.ЫЮ.ООО

.

1.1 !J~,500,OOO

,

1,445,739,000
1,569,500,000

ВЪЗllроизвело

Стр.

4.

ПРОГРАМА
ф_._---...

.....
_ ....- . - - -

За произвiiJНRане rОRиwнитii ИЗПИТИ ПрИ 8арненснитii НаРОАНИ ОСНОВНИ и Аiiтски
училища прiaз"'Ь настоящата учебна rОRина.

I

Дата на произвеждане

UЦe се произвtАатъ изпититt на:

Часътъ

ИСl'lита

3а6авач:ницит'В (Д'Втскитt уч:илища).

еутренъта

11

юпий (Нсд1>лл)

10-12

12

юпий (ПопедiЛIIИКЪ)

8-11

сутренъта

1 п II отд'Вления отъ 1 група (ВИЖЪ

13

юнип (Вторникъ)

8-11

еутреньта

1

14

юпиil (Ор1>да)

8-11

еутрепьта

заб'Вл'Вж:ката).

I
и

II

отд'Вл. отъ

II

група (вижъ сл;щата заб).

l'

I

ПI л

IY

отд'Вления отъ

1

група.

Еъ дtвmеокnтt ~с.tт.нпе
Въ мжжс:китъ

"

"

С;'1ъдъ обtдъ

3-5

"

ПI отд'Вления IY дtвич:ееки -

IY

r
11

15

"

юпии (Четвъртакъ)

"

"

8-11 еутреньта
3-5 слtдъ обtдъ

16

и

17

•

1

3'&ОII'Ь-Бо".i1.

Смtтание и Геометрия
Отеч:ествов'I;дtние.
Естествовtдtние.

лжжски-Естествовtдение и 3аконъ-Божий:

IП и

IY

отдtления отъ

1 гр.-БългаРСlш-езикъ
отдtления - Естествовtденпе.

ПI дtвпч:ееки

IП МЖЖСIШ отд'Вл.-Есrеств. и 3аконь-Божий

IY

На

I

юпиii

8-11

сутриньта

отд'Вления

ПI и

-

Отеч:еетвовtд'Вние.

IV отдtл. отъ П гр. ИО сжщото J?а3ПJ?
на пр'Вд~[ет. (както за

I

група).

11

ЗаБГЬАгьжна '-ва.

Въ 1-та група спадатъ уч:шшщата:

"Кн. Борисъ",

Св. Ктrюrентъ, Св. Гораздъ, Фотиновъ,

Ст.

Гимназия,

От.

Паисий П, АпршIOВЪ, Св. Лавреитий ПI, Св. Лаврентии II,Х
Ди"и'rръ
Св • Анге ларииО ,в.
С
С ава 1, С в. С ава 11,
.
.n
,

Св.

Св. Наумъ,

Св. Лаврентий 1 и Св. Методий". -

Въ 2-ра група -

"Василъ Левски, ОТ. Паисий 1,

О

Сава Ш, Любенъ

Rаравеловъ и Св. Кприлъ".

3а6ГЬАгьжна /I-ра. И;шититt въ 1-тт. и II-тт. отдiления ще се произведатъ съ бееtди върху най-ежщеет~
вениитt ч:аетп отъ изученптt прtдмети, еъглаено § 94 отъ Инструкциитt за уредбата и управлението на Оеиов
1Штi уч:юшща.
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