Година

IX.

Варна,

АПрII.llIН

;3

Г.

189G

BpoIt 10

ВАРВЕНСКПЙ ОБщипекпй ВtСТППКЪ
±L±

Излиза 11DИ пжти нъ м]авда,
обикновенно на

1, 1О

IIIIС~Ш, статии, пари и всичко що е за

вtстшшtt сс праща ~o Гра,1,ско-ОGЩИПСIЮТО
Управление въ Варна.

и 20 ЧИС.Ja.

За обявления

utHaTa на вtетника за година е
4 лева.
Отдtленъ брой 10 ст.

се плаща

за

редъ:

ijO

На пьрва страница.
n

втора и трета стIННIIIЦII.

ЗО

n

четвьрта

20

страmща.

стот.

КJlетъ

С.laвчевъ -

-

Варна.

се за това пр'вдщJИДПIC, могжтъ да се ВИДIIТЪ вс'Iнш день ВЪ

О()щ. УнраВ.lеПllе, Оцt.1еп. ТеХШI'!ССКО, въ Прllсжтственпи дни,

IIрtдайте на варненци молта сърдечна бдагодарностr..

11

ННRЗЪТЪ.
БыгаРС1ШЙ Кплзь

часове.

Нсрстроаа,а

СТ8iПИТ'В на В. Ц. В. ~IOИТ'Б

нитt Вн Варненци най

сърдечни

съ днешния най ве.1ИRЪ въ

и

и

ИС1,ренни

деш).

К~lетъ: Н. Славчевъ

Цариградъ.

-

Секретарь:

Безкрайно щаст.1IШЪ се СЧIIТЮ[Ъ съ нринтнин дъ.тгъ, да
ПО;J,Н~са пр'I;дъ

ЩС се станс па с.т!;дующий

на

И-къ на Техн. Отд'l"Iение':

пр'h;щп

IIнашнеръ

II}Н!В'!;ТСТIJIШ

праотеческата ни B'~pa

П. В. Петрановъ
Наракулановъ

свtтъ.1Ъ

праздНIШЪ. Да даде БОI'Ъ щото тон ве.llIКЪ день да праз),ну
вате ВС'Бка годна най

ПРИНА3Ъ

весе.l0 и най честито съ .1Iоби~[ИЙ Вн

Бъ.ll'арСltиЙ Нарo;r,ъ, за доброто и ве.1Ичието на който

.u.

Ц. В.

всецt~о сте се посвtти~и.

~~

дметъ:

Славчевъ.

Гр. Варна

81

16-й }Iартъ

год.

1896

Отъ ХВЬрЧll.1ата (Rа.шаНIIТ':Б) 1ЮИТО ;I,-Вцата пущатъ I1ЗЪ
грnда, ПОЧтII всtIiИ день те.lеграфнпт'Б и те.lефонпитt жици
се Ilр'Вп.lИтатъ 11 по П'Бкога скъсватъ поради RoeTO MlIOL'O П8iТИ
по Ц'Бла пощь II'БКО)[ ОТЪ ЖИЦII'Г'В остава без),'bliСТlJllе. IIР'Б;I,Ъ
ШIДЪ, че СП.lИтанпето па жиЦIIТ'В ПР'ВЧИ за нравп.lНОТО раз
l!'внеШlе на кореспонденцията, то, СЪГ.lасно ПIlСМОТО на Г-на
Варн. Град. И-КЪ ОТЪ 14 тога пщъ .\~ 2838 и на ОСIIова
1II1С '1.1. 88 ОТЪ n ЗaJюна за градскит,!; общини",

ПОСТАИОВIIХЪ
Ст. I-ва. ПОI,апват'Ь се родите.llIТ'В па онил ,J;Бца отъ гр.
Варпа, RОИТО IIускатъ ХВЬРЧИ.lа, да ЮIЪ впушатъ, че пе Tp't{)ua да пущатъ

пос.тhДШIТ'Б

G.Ш:Ю

при

тс.lсграфПIIТ'Б И те

лефон [1 и '1"1; <IШЦИ.

Ст.

БЪЛГ!Рекото АКПИОНЕРНО СТРОИТЕЛНО ДРУЖЕства
IIР'БМ'БСТИ управдешrcто
.J\~

65 -

сн

въ

у.llща

n

fIапаПnрСI;а"

Варна 22-й J\IlIрТЪ

1896

при
,'1,0

'1.1. 96

n:Щ1;О!Ш

0'1'1.

грflда

['p:t,\CI:Il'l"!;

аа

ylIo~[eJIaTII1"I;

2ГJ

.Iena

съг

ОUЩllllll".

агепти.

H~[CTЪ: Н. Славчевъ

Съ Почитание:

IIЩДlIреI,ТОРЪ-

1

Испъ.1I!СL!ПСТО па пастонщпii Ю! !lfJ!lIШ:lЪ ВЪЗ.1а['ЮIЪ, вър
ХУ l'РIIДСI'O ОБЩИJIСIШ'l"t еаПИ'fа}Jll\! пристави 11 по.JИце.йСI:![Т't
въ

г.

ГОДlfтс.ПIгI; па Д'I;цата, които въпр'1,ЮI насто

жи~п, ще сс m),lВ'Ь}Н'[ЩТ1. па г.IOба отъ
.шспо

по до.1У отъ старата l'имнаЗIIЛ.

II -рп.

я щиii ШI I1рш,аа1., пущатъ хвар'lII.шта си

Ш;рпо,

Насснеръ: М. Хайдутовъ

CCI;peTllpb:

П: В. Петрановъ

c.M-ВТI;ОВОДJIТе.1Ь: С. Шиваровъ

ВАРНЕП~КОТО ГPAДLК~ ОБllllПlLК~ УIIРА~ЛЕ~ПЕ

П]JI6I/l(СЬ

ПРИНА3Ъ

ОБЯВ.1ЕНИЕ
Л~
Гр. Варна,

2

JJ~1 Варненското Оh"р;кжuе.

2880

АППРII.lИЙ:

Варненското Градско Общинско

18!)(j

го),.

Вс.Itдствие те.lеграШlaта па

УпраIJ.1сппе ОUЛВЛВfI

па

СИТ'В
па

отъ

вчера

(патс[l'I'Ъ:'

че

се

ЫIIНЖ.JIlта

1895

произведе

търгъ

съ

тайна

готвенит'!;
Стойностьта

ст.

Iiонкуренцил

ABt

поеJIПlI УС.IОnЮI, е;r:юill'lIIИ ц'!;пи,

5

О/О отъ

отдаваппсl'О на

CM'h'I'I;,t

11 П.laI!'Ь.

:blnll

нъ

и;tущиЙ

горната сушш. Книжата, от!Н)слщи

втората

ВЪЗ.lИза на 37070 .нща

доброво.тното
година

градовет'I;,

а въ

Августъ въ
третш!л

па

l'-Ha }Iинистра на Финан

.,~- 2б59,

об.1ОiБенп

за събира нието бег.lIIка,

11 60

на ПР-ВДПРШlтието

3а.1Ога е

за

морсни бани, СЪГ.1аСНО при

ПЩЪ

д:lпоп.ШТЦII'I"Б,

Jш;тересующит-В се, че па 8-й текущий м'!;сецъ Апри.1Ъ, Чflса
по ·3 пОс.1-В п.ШДIГ!;, въ помtщеuието па Общ. Упраюспие ще

пр-Вдприемачь направата па

18

.,~

се

съ

съоGщаВЮIЪ
:r.апъ&ъ

исшаща1ше

;1;0

на тол

данъкъ за

по:зеМ.lенил

и

),0

15-пй ИДУЩИЙ

свьрпшание

а на тъзгодишНlШ

градовеТ'Б

знание

заплтилта

ПрО;I,Ъ.lжава до

се.1ата

за

върху

оБИКО.шата

данъкъ- до 1-ий

крал па обlllю.шата

ДЮIЪЕЪ

ПЪ

се.тата.

за

Брой

10.

"Варнепскиil Общинсхий В1;стшшъ"

синове, дъщери, б...ащи, маЙRИ и гох];мо множество роднини ...
Този толкова скърuенъ день, при тжзи о<rевидна мраqиа, lI.1аЧt>1Iиа
картцна, беше още по~тежъкъ и трогате.тенъ за Всички JJариенци,
и произведе въ тВхъ дълбоко, неИЗГ.lадюю СКЪjJбпо впечаТ.1еНllе ...
Гuвори се, че шt третия депъ (е ПО.IOШЖ.'III още 4-5 жерт~
ви отъ пр'ВтъпКtшит'.I;; на 4, 5 още пезшшъ колко, и, шшf,рно,
ще

юш

още

и други

.....

IIрtдъ всичката Т.YiЗII Д'l;йствите.шость неможе ЧОВ'ВRЪ да се

Стр.

ПРОДАВАТЪ СЕ
С.1'Вдующит1>

неДВИ;БШШ

баuарз"

Н1J.IЮГD несме ЧУЛИ да отгатне самата пстина. Нии о'ГЬ споя страна

морето, на у.1. "Фердипащъ 1-н

HantpHo,

lШКТО вече казахме, се 1tрие

единъ ОГЪБЬ

; сл:ВдоватеЛБО, твърдt

е въз:можно, въ сыерцаванието

}Ja

градина

и съ т.Yi3И еждбоносна дума да вджхне

или

другъ

ПihТЪ,

когато

еж

всички

дtЛff и ведикии праЗДIJИRЪ такъвъ ужасенъ пожаръ въ града, на
Rакъвто тжзи година всички Варнепски жители бtхж зрители и
изnеСЪХ.1i . потр:Всающе впечаТ.1ение. Думата ми е за нещастния
С.JучаЙ съ изгаРЯffието на ap~ceHeKOTO училище, на 29 Февруарий,
заедно съ б:Вдний арменски ВдадИ1Ш въ него. В'tролтно,

ще

да. е

произвело

на

топа пос

по- нежний и по-нервния

женски полъ MHOI'O по-силно впечатление, отколкото на МJ>:жьеп, и
т'1>, първитfJ, да еж св намирали още твърд'!; много подъ това сид
но впечатление, и, поставени въ гор'вописаната обстановка,-трtбllа.10
е единъ твърд'!; ма.IЪтеъ по воД'Ь, за да ги дощtра въ пашша.
И. М. д.

За спораЗУМ'l>шю-у

пр'вдприеяачь папрапата па еДИJlЪ басеИIIЪ (sаnузъ) въ При
11Орската Град. Градина, съгдасно приготвенит'в ОТЪ Техн.
пача.шата

J({;rra

ст.

-

RЛНЖi1Тi1, ОТНОСJ1ЩИ се JЮ топа ПР'ВДПРИJIтие, могжтъ да се

гр. Варна,

Тъй

29

.\~

отдаваlIие на

-_.-

-::.-::~'::-==,~-::::"

70!)

год. отъ ВарнеlJсюrй

Ol\p.

1149,' Н:.цадспо

дующий день отъ дсш;гъ па ПОС.l'ВДIIСТО

данъ, съгдасно 'И.

трю,раТJJО

JЮЛТО се ПЮIИра въ с. lIашаидъ, при

ptKa

C,);cJ;;1,Il:

1896

год.

и у.'IJЩIf.
Първопа'1а.IRа ц:Вна
Продажuата

400 .ICBIt.

ще пзвършж

С.ъд. Приставство.

въ Нltнце,1арията па ТУfiашното

jRе.1аЮЩl1т1>

да купятъ ТПО:lгlшатата

н'lша се JШЫПЪ пр'взъ опр'l;.J.~.1СНИЙ
Ыартъ

13

18%

1'0;1;.

п. Сж;!,. lIрпставъ:

71 G

.,~

На основание ИСПЪЛIШТС,Ш[Ш .1Исъ .,~

1413

издценъ пр'LJЪ

отъ ВарпснсюШ ОНО.Т. :\Iир. Сж;щл въ ПО.13:l на
ЛПaJЩ ЖеlЮВЪ отъ Варна, IJрОТИВЪ Тщ()ръ I1шштовъ за 2G2
.1ева и др., оБJlВJlвамъ че 01''1 с.тlДУЮЩIIil Дl'П'1 отъ депьтъ

18!) 1 1'0;1,.

па JJOl:.l'ВДIJОТО ТрИItратпо

o(jllapo,\BaJlIIC

ще ПрОIl:lIЩ"V. пу6.ШЧП:L проданъ

01''1, 1'1'.

С,nДnПlJOИЗВIЦСТIJО

настопщето до

(:'J,I',mCHO

Ч.т.

'1.1. 1021

;) 1

,1,СПЪ

н

1025

па една О'J'lщ"l'lIJmова l~ihща въ LШl

ltЬОЙ, 1IJШ СЪС'I'дJl: ДЮIlIТРЪ

}>ОIlШ1II\Ъ,

;\lИ!l'lO

{lщшонъ,

Ш'.

ТJlища.

Ilьрвоача.ша

Ц'БНlt

700 .1сва.

IIродаа,батп ще п:mьрша пъ l'ШЩi'.1аршmt па т)'!,:шшото

Варна,

14

Ыартъ

18%

гщ.

П. Сжд. ПрlIставъ: Нутевъ

3-3

ОВllВ.1ЕIIИЕ
.\~

476

На основание JlСПЪ.lШIТС.1lПШ .1JIСтъ .,~

:2 71

1'аnТЖJ;:Ъ,

ПРОТIIВЪ Ыa~OIpъ IIс.ТЯlIОВЪ, с;nщото се.1О, ОUlJвлваllЪ,

се виждатъ

ще нро!Цзвъж пу6.1!1чшt проданъ, СЪГ.1аСlIО Ч.I.

ВСИЧ1Ш

ПрlfСЖТСТВСЮШ

часове.

Кметь: Я. Славчевъ
Секретарь: Петрановъ

IIЦ:1денъ отъ

nоз.1y;I;жаПСЮ1Й l\Iир. Сж;щл въ но,уза на (Jтойчо Бировъ оп С.
че

ОТД'klСlIие въ

Нутевъ

1l1'1I.нис"

пача;шата цъна 3104 .1. 73 ст.
. Книжата, ОТIIОС~ЩИ се ПО топа пр'!;дпринтие, могжтъ );а
Техн.

!\;nща

срокъ.

3-3

Прtдприемачь направата на

3a.1orъ за нравоучаС'l'ие въ търга е .lena 50/0 ~.1. отъ

пъ

IIo:1HOI3D,

C'h(!H ДрагmlOОЪ,

ка се JIВlЖТЪ прJ;зъ опрсД'Б.IСJJИЙ срокъ.

6· й АпрИJШЙ по сжщото вр1>!1е.

1[

оvпаро,1,

31 день ЩС ПРО!lЗВЩЖ пуV.ПJчпа про
'1.1. 1021 И 102;') оп Гр. С;n,'I,ОПрОI!3ВОД

ство, на Нc'I\щата остаПЖ.Ia отъ,ущ)1шш Нико.та д.

Общ. УпраВ.Ilеnие на 5-й идущиi1 м:'f>сецъ Апри.1ИЙ часа по
зЧ 2 nOC.'l' f> п.13ДЯ''f>, съ перетрожка на слJ;дующиit день т. е.

ДИИ

Щ)'Б3Ъ

Сждъ, оGllВlJвюrъ че отъ С.тБ~

папие llаСТОJlщето до

единъ ПО1'ритъ кана.1Ъ въ улицата надъ Приморската Градска
Градина не състоя по нейвнвание IЮНl(уренти,-Варненското
Гр. ОБЩИНСRО Упра.тение оБЛВ1:Iва на интересующит'ь се, че
този TЪprъ ОТЪ ПОВО ще се нроизведе въ помъщението на

па

--

На осповаJJllе опре,\,Б.IеШIСТО .,~

1894

ItaTO облвенил съ оБЛВ.1ение .Л~ 2:143 отъ 15 Ыартъ

т. Г., търгъ за

-

ежд. IIриставство. Же.1аЮЩllтt да J;УШIТЪ I'Оlшата Jiжща п'l;

2739
Ыартъ

'

ОБЯВЛЕНИЕ

ВJЦЯТЪ въ Техн. Отд1>д. въ В~ИЧБ,И присжтственниДНИ JJ часове.
.X~

Николаевъ-Бан

ОВllВ.1ЕIIИЕ

.

32

Г~па Найдеиъ

Отъ СЖДВDнитt ПDИGТави ПDИ ВаDНВНGКНй Онржженъ Gждъ

2741

ние ще се ПРОlIзведе лв но паддавате.тепъ 'l'Ърl'ъ за О'J'даnаПIlС на

.Т.

920 кв. метра, Ерай

ср:Вщу хоте.1Ъ "ПрюroРСfiИ".

-,

Варна,

гр. Варна, 29 ЫаР1'Ъ 1896 год.
ОБЛЕпва се на 1fнтеrесующнТ'в се, че на 5-11 Апри.lИЙ
т. г. часа по 3 пос.гБ шадн1> съ нереТрО;'lша .на с.11>ДУJOЩIIЙ
день по сжщото Bp'B}Ie, въ пом'вщеНllето на Общ. Управ.lе-

1190

",

3-2

ОБЯВЛЕНИЯ.

Отд:В.l. поемни УС.I0IJИЯ, сиJJТItа и пmlllЪ.
ИскаНIlЙ за.югъе 50/0 лева 3.1. отъ

съ

l;:еръ- Варпа.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
_\~

T!JaRyor.1Y), на два
8 декара .10зье,

И

Отъ

MtCTO

CTaBa.JO

туй оастоятелетво: да прtдшестnуnа толкоiJa близко страстната пе

д.

кухпл

дворъ.

въ Ч~р1iва съ за·

ладени евtЩIf въ РЖJЩ?" Другъ пжть това, нав'1>рно, не е

събитие

изuа и

3) Едно праздна MtCTO оп GOO КВ. ~leTpa, па СiLщата

ужасенъ

въ Варна за туй, ще каже}rъ НИП, защото не се е случвало, първо,
да и:ма толково много св'1>тъ въ чер:квитt, колкото т",зи година,
въ казаната вечерь И, второ, - BctKa дрпа година е ЛlIпсва.lО и

лtдио

и

стаи)

у.1Ица ср1>щу ПlIТейн()то заведение llа Х. ПаnaIЮ l\араUаТа1;:Ъ.

с'грахъ' пъ ц'ьлата П.'lътна тълпа, почти хипнотизирана отъ тжзи
еднообразна обстановка. На товп можи би, ще lШ възра31ЖТЪ:
"защо тогава ПО;J,обllО lItщо пе се е СЛУЧВз"10 друга година, сж
щата вечерь,

петь

2) Едно праздна

ТОЗИ огънь, на плама1iа отъ ХЮI'вдното множество свtщи и 1iаД,'I,ила и
да се крие всичк("го зло. ВЪ едно такова унисание, . въ единъ та
КЪБЪ еRстазъ достатъчно е само единъ самозабравепъ, подъ погъл
налото го впечатление отъ околвръстнии огънь, да извика яесъзна

тедНо "uожаръ!"

съ

(ср'вщу 1,ЬОШШt на

не попнта: д'!; се, Rрие JJСТОЧНИRft на ПСИЧIШ ТИЛ 3о10ltобюt слrхове
13а по;каръ мtжду женитt, и онн-па ШlНlIческии. страхъ мtацу
тtхъ ОТ'Ь пожаръ, въобще? Мнозина си ЗRдаватъ тия въпроси, но
прtдполагаме, че всичко това,

И)JОТJ! въ гр. Варна:

1) Единъ новъ tlЬОШКЪ въ .1ОЗ}Jта, нар'вчени »са.mш
иаmй
етажа,

въ психологията на тълпата. qерквит'в въ HeЫl. минута еж би.lе lI:ВЛИ
въ димъ И огънь ; хората пъ тtхъ-потжнали въ пламака на ГОрJ1ЩИТЬ
свtщи въ р;щет1; имъ; кц'1>то И 11;3. се 06ърпжтъ, Г.lеда'гъ само

3.

с.ltдъ Трl!нра'l'НОТО

оuнарЩванпе пастолщето

до 31 день
1021 Il 1025

отъ Граждапското С,цоагоизводетвn, на С.l'Б;J.УЮЩIIТ'В отв1>т
ШIКОШ[ ИМОТИ: 1) нива, 12 деБ. въ зем.шщето на с, ТаПТ;nI;Ъ,
:'ГБСТНОСТЬ n Аl\ъ-uапръ" , съС'.Б;щ: ажтъ, ПО.нша н гжста..1i.ШЪ.

Стр.

Jlьрвопача.ша Ц'Бuа G4 ·.lева .. 2) нива, 12· дек. сжщо зеМ.1I1
ще, )l'БСТНОСТЬ

" Ташъ-по.1У ", СЪС'БДИ: Хр. Циповъ, Арабъ
.1ева. 3) нива, 8 дек. сжщо зеМ.1I1ще,
M'1;cТIlOCTЬ "А.1!ш.шлта" , СЪС'БДII: А.1И ОСillaIiъ 11 пжть.-40 .1.
4-) нива, 12 дек. сжщ() :Jе)I.1Ище,~I'I;стнос'l'Ь "Ба.1Ъ1tъ-азж,"
съеВДII: Лпчо Кировъ, Васи.lЪ l\IlIха.Iевъ, р'1ша и пжть- G4 л.
5) лозе, 2 дек. сжщо зеМ.lище, М'БСТНОСТЬ "Се.'1СIшт'Б .10311 ((,
l\арасж 11

СЪС'В;Щ:

Брой

"ВарпеНСItии 06ЩIIнсItий В'БСТНИКЪ" .

4.

пжть-40

l\ща,а Ыахыудъ,

Ilрщажбата

АНl'е.1Ъ l\Iариновъ-'iG

ще прои:шtдж

въ канцела1'ипта

с.тБДУlOщитJ> отвtтникови ЮlOти:

тукаш

на Ц'Бна

да купнтъ упомtпатитt И.llОТИ нtIШ се лвлтъ

прtзъ опрJ;Д'Б.1ениЙ
Взрпа,24

262

лева,.

пжть"; СЪС'БДИ: l\Iи.ПО Вълковъ, Тодоръ Вълчевъ и оп двът'в
страни

74

пжть-1

лева.

Продажбата ще пр6извtдЖ

на ТУRаш

Же.1ающитt да купнтъ уполtнатитt ИМОТИ нJша се ПВIЖТЪ
прtзъ опрtдtлений срокъ.

Варна,

Февруарий

26

год.

1896

П. Сждеб. Приставъ: Нутевъ

год.

1896

въ канце.Шj)Ипта

ното Сжд. Приставство.

срокъ.

Февруарий

дек. въ· зе:l!.'lИ

32

2) нива, '21 дю__ сжщо зеillлище, MtCTHOCTb "Варненский

ното Сжд. IIриставство.

Же.1аlOщиТ'Б

нива

щето на с. Дерnентъ,М'Бстиоеть " Чортдепъ "; със'вди: Анес
Т1I Тодоровъ, пжть, .ропъ и Димитръ Пъ.шановъ. Пьрвоначал

.1ева.
на

1)

10.

П. Сждеб. Приставъ: Нутевъ

3-3
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ОБЯВЛЕниа
Л~ 742

ОБаВЛЕIIИЕ
,,\~ 495
На основание ИСПЪ.1Ните.ШIIЛ.1истъ .\~
ВарнеНСIШЙ

1892 01''1

изда;~енъ прtзъ

Окол. l\Iир. Сждип въ ПО.1за на Георги

ЦаllСВЪ, противъ Лнаки l'еоргиевъ,

RpaTHoTo

Подписаний П. Сжд. Приставъ при ВаРllеНСIШU Окр. Сждъ

705

оБJlвлваыъ,

че с.l'Бдъ три

обllародваllие на настопщето, ще произвtдж публична

продапъ, сы'1асноo Ч.1.
ПРОII:ЗВОДСТВО,

1О 21, 1025 01''1 Гражданското

на едпо ОТВ'БТНИlЮВО

сждо

.10зье въ М'Бстностьта

на

манаСТИРСКIIТ'll .ЮЗЫI; съсtди: Шидеръ Кировъ, Христо Ганевъ,
IIетръ lIваповъ,

Димитръ

Продажбата

I\ировъ.

ще П1'оизв'1;дж

въ канце.'Iарилта

на тукаш

ното Сжд. IIриставство.
Же.1аЮЩlIтt

да куплтъ УПШltпатото .10Зье н'!;ка се ЛВIЖТЪ
срокъ.

прtзъ опрtдt.1ениЙ

Парна,

2G

Февруарий

1896

III уч. облвпвамъ, че на основание ИПЪ.1Ните.'lНШI .шсть
.\~ 476 издаденъ отъ I\ОзлуджаНСl,ИЙ :Мир. Сждил въ полза
на Василь Хр. Фотиновъ 01''1 Варна, проти въ :Костадинъ Же

на

ковъ, с.I·Бдъ трикратно обнародnание

Ч.1. чл.

Чатма, MtCTHOCTb "край селото.", при съсtди: Жеко Дойчеъ~
~1ефтеръ Авджиевъ; Павли Ивановъ и Стойко l\Iитевъ. Пьрва

. ОЦ'Бнка 52
..,дО

лева.

корията",

2)

Нипа

съсtди:

купнтъ

Варна,

Мартъ

20

ОБЯВЛЕНИЕ·
Л~ 264

)Iустафовъ, наСТОЙllИl,Ъ на сирачетата па покойнии .Мустафа
съоuра:I1Ю Ч.1.

и

102[)

разпоски,

отъ Гражданско

то С,БДОllРОИЗUЩСТВО, ОUШШВЮIЪ па иптсрссующиТ'h се, че
с.тВдъ дв'Ь нс,тБ.lI! от'!> 1l0C.TllAHOTO чншратно пуб.1Икуnание
паСТОIlЩСТО
, МII нъ "Uарпснскнй ОБЩIIНСIШ В'Ьстшшъ" ще

,

почне

ПУО.lI!чпата

продъ.1жава

31

продапъ на ДО.'100знаЧСIIIIП ,ш!Отъ,

день, и съ право llаддавапие

5

колто ще

о/о въ де сеть

дневеllЪ С1'ОI,Ъ, а ШlешlO: Едно лозе ОТ''':' 9 ара 82 1,З. bltTpa
въ ВаРНС1lСIШГВ .10311, :\I'ьстность "Сезъ-СеЮlезъ" между съ
сtди: Осяанъ IluрюlOВЪ, А.ш Тонар.1а::овъ, Ilбрнмъ Х. Ыех
медоnъ и l\Iайрамъ А.щ Репзоnа, нървоначална ц'1;на 1оо .1.
Же.шющитt да 1'0 куннтъ логжтъ да прtг.1еждатъ I,НИ
жата по продажбата ВС'БКИ ПрИС,Бственъ день и часъ въ
liitнце.шринта

:\Ш.

Гр. Парпа 8-й Фсnруарий

1S96

год.

П. Сждебенъ Ilриставъ: Н. Т. Новановъ

3-3

нивп,

нека се лвЫiТЪ

го,а:.

Гр.

ОБаВЛЕНИЕ
_'\~ 201
Варна, 18-й Ыартъ 1896

год.

Варненското Комендантско У прав.1енис облвнва на ин
тереСУЮЩПТ'Б се .1Ица, че въ ИСПЪ.шение на ПР'Бдписанието
отъ Uоепното Мипистерство отъ 13 l\Iартъ 1896 год. п6дъ
~~ 1730, на 1 О Анри.шИ, С41щата година, въ 9 часа ПР'БДЪ
ОU'БДЪ въ ПОil!'вщението па КОll1спдаllТСIЮ:l'O Управление ще
се произведе търl'Ъ

съ

тайна кош,уренцин за

отдавапие на,

пр-БДЩJИе)!аЧЪ ПОСТРОЙI,ата при дnope[~a въ Еlщсиноградъ на
едно фаферкова казаР.\Ia за една рота на стойность 2683\7
.1сва

22 стотинки, една коuюшна
15517 лева 75 стотинки.

и една I,УХНJI па стойность

ПР'БТЪРЖI\ата по търга ще се

произведе на

11

СЖЩИЙ

въ сжщото ВР'Бие и пом'Бщение. Же.шющигБ .1ица да взема~ъ,
участие въ търга, тр'J;бпа да се съобразлтъ съ постанов
.1еНИ!lта на закона за llуU.1lI'flIит'll търгове И тол за снаБД!lвание
войската съ ПР'ВДМ'БТII за въоржжение, обд'1шло и пр., като
прtдставптъ на търш отд'Б.1НО 01''1 оферта: 1) СВИ,J:llтелство.
за честпостъ и нравосо6ственность; 2) чуждитt поданници
дек.шрацил

за подчинпвапието

на бъ.1гарскитt сждилища

безъ.

на:\l'Iэсата на гl>ХНИТ'Б }(онсу.1И, въ с.1учаЙ на спорове по'
ПР'ВДПРИJiТието и 3) Удостов'Ьрение иди квитанция за внесени
пъ БыгаРСI\ата Народна ВаШ\а и.:ш Държавнит'!> КQвчежни

ОБЛВ.1ЕНИЕ

чества за.lОГЪ 5 О/О 01''1 общата стъйность на пр'l;дприлтието, .

•\~ 496
На основание ИСПЪ.шите.lIШЛ дистъ ,,~

М'БСТПОСТЬ

Атанасъ 3латевъ,

П. Сжд. Приставъ: Нутевъ

из

дадснъ отъ IП ВарнеНСЮIЙ l\Iировий Сж"ил, въ ПО.1за на
ВаРllеllСIШта 3е)I.Iед'll.lчеСIШ I\acca, ПрОТIIвъ АХi\lедъ Ефенди

ды!'Ъ И други

зеМ.Пlще l

Варнвнско Командантско Управлвнив

IIОДПllсаний Н. Т. Новаковъ, Помощникъ Сждебенъ ПIШС
тавъ при Парненский Окржженъ Сждъ на II градский учас

1 оо .1СШ1.
1004, 10()!), 1021

ГОрНИТВ

1896

3-1

ЕФ:,н;щ Х. А.шсвъ' за

Дойчевъ,

Пр'БЗЪ опредt.Iепото врЪме.

П. Сжд. Приставъ: Нутевъ

1428

дек. сжщо

5

Жеко

Жеко :Костадиповъ-49 лева.

3-3

тъкъ, па основание ИСПЪ.шите.IНИЛ .1Истъ подъ ,;\~

СЪГ.шсно

въ канце.1арипта на тукашното Сжд. IIриставство, сл'1:;ДУЮЩИ
Tt отв'krникови имоти: 1) Нива 5 дек. въ зе.ll.1ището на с.

Же.ШlOщитt да

год.

на нстоящето,

1021 и 1025 отъ гр. сждопроизводство, ще продаnаl\1Ъ,

164 издаденъ Пр'Б3Ъ

I\OeTO

ВЪ3.1Иза

на сумма

42354

лева

17

стотинки.

Поемит'ь УС.ювип, CM'llТl,aTa В'БДОМОС'l'ыа на едничнитt.
1895 Г. отъ Коз.1уджапскиЙ ЫIIР. Сацин въ ПО.1за па Стонна П.
Ка.шанджисвъ отъ Дервентъ, противъ Х. АХ~lедъ l\Iехледовъ. Ц'БПИ и шана па ПрВ,:I;принтието могжтъ да сл пр'Бгледатъ.
вс'вкп нрисжтствен'Ь день 01''1 9--12 часа прtдъ обtдъ и 01''1
6тъ С,Бщото се.то за 400 .1еnа и др., облвлвамъ че отъ C.1t2-:-5 часа Пo;J,иръ об'вдъ въ ПШI'вщението на Комендантското.
дующий день отъ депьтъ на пос.тllднето ТРИl,ратпо обнарод
вание 1Iастонщето

Ч.1.

ще ПIЮИЗ3'llДЖ

пуб.1ична

проданъ,

СЪГ.1асно

Управ.llше въ

1021 и 1025 отъ 'ГраЖ;ЩПСIЮТО СЖДОПрОИ3ВЩСТlIО, па
Варка, lIечаmJНща Н. Петров..

lLJдава: Варnен.. Градс/;о Общ. J't'рав.• еНllе.

гр. Варна.

Отъ Номендантското Управnение.
РЦ:lI,торъ-оповорнпkъ:

И.ЩЯ

211.

До бреlJ1o.

