Година

IX.

BapHa~

ЮНIIfi

12

г.

1896

Броfi

18.

ЕАРПБПСКИЙ DБщипекий Еtстникъ
Излиза три пжти въ мtседа,

Писма, стапш,

обикновенно на 1, 10 и 20 чис.Щ.

Упра8.1'I.'НИС

На ПI.рва

"

ст.

10

въ П[1рна.

За обявления се плаща за редъ:

utHaTa на вtетника за rодина е
4 лева.
Отдtленъ брой

П<lрИ 11 IЮIЧКО що е за

вiН;ТlIика сс праща до Градско-Общинското"

Дру~eCT:ВC> "с>:х:ра:в:а"

. ",

iЮ стот.
!Ю

~

четпьрта страшща.

2()

n

ОБНВЛЕНI'IЕ

И3В1>СТИЕ

Бъ.lгарс:ЕШ'I'а lIapo,J,Ha Банна, Варнен
С.Юlfi l{,'IОНЪ. ШШ']ЭС'fнва. че нn 16 Юний '1'. Г.

ПонеJIiе Др1ТffiеСТВО'fО ~OxpaHa~ се рас

/

/

ще се продава'fЪ

ТVDИ, за това понанва)IЪ ч.lеновеl"В ИУ да
се JIВЛ'fЪ при ыене въ кантората на

страНlЩ;l.

I!тора и трета страНИЦII.

полrВщението

на п~сб.lеченъ

'I"LpI"I..

въ

на Н.l0НЪТЪ разни скъпоц'1>н

,J,PI- ни в'Вщн. IInча.l0 10 часътъ ПР'В,J,П П.1адне

жеството "СВ. Поспфъ." подъ БЪ.1гарСRата
Народна Банка. и си по.1Iча'l'Ъ внесени'l"В

БАННАТА

сvлли.
~

Rассиеръ: Б. Шиваровъ
ИМПЕРАТОРСЖО

DF В А Л\ Н О

ГЕРlV!АНСЖО жо:е:СVJIСТБО БЪ БАРНА

Аптената Р. Руссевъ въ гр. Варна 113В'lютлва почитаелата пуб.lIПШ. че й прис

ОБЯВЛЕНИЕ

Тlп'наха содови апара'l'И

Съ наСТОJlщето ее обл ВЛВ<t,

(Seltjogene),

съ но':'

11'1'0 вс'вний JIOllie р;а сн прошш'1>ащn СЮIЪ

..\~ 189,
нлтие търговецъ,

"';JIQ

че l'отфридъ

роденъ въ ВаЙпфе.ценъ,

29

на!1 чиста ХllШlчеСБа

Енцъ, по за

cO,J,oBa

иода.

гщишенъ, жи

вущъ въ Гр. Варна, синъ на почившин Иоханъ Я"ОВЪ Енцъ
И живущата му ВЪ ВаUнфе.ценъ съпруга Версна РO,'l,ена Кlе

ти

11

:Iуйза Сутеръ, родена !зъ Аарау, 26 ГO,'l,ишпа,iIшвуща

Изводъ отъ Рtшен. на Варн. Град-Общин. Съвtтъ.

въ Аарау, дьщерл на lIоханъ Рудо.lфЪ Оутеръ Jl почившата
му съпруга

Ю.lИJl родена х.е)lе.lеръ,

ПЮI'1;раватъ

З(lс}ы)анuе

шшеЖ;J;У си

да сс ожеНJlТЪ и този бракъ съг.ШСНО Дьрщавнин ;3arюпъ отъ
4-й

:\Iaii 1870
Варна,

предъ ДО:IУПO,'l,ПИСall!lJI ЧIШОRНИRЪ да еl-i.l!()чатъ.

3-15

Юниi1

псн.

22 1.

Да

град,

ОUЩllIнt

C~

,1) J[aii

}/Il

СIШОЧИ

()'l'Ъ

18,1)(j

/Ur).

ЮЮ'l'О И ;;а c~l'Im,a Шt

пщъ ШIНlJЩШIТIt

па

ГIнцеlШJI

И~!Ператорскиii hОНСУ.1Ъ а". i.! фонъ Вангенхаймъ

щ;сtченъ

срокъ,

;Щ, IIСП.шщаппе

lюJiто

;;аш(ъ

да се )'потрtби

расхода по направата

JlСJ'.lючите.ШtJ

на 110рСRитt бани въ

Варна.

часть,

Пеl'

l1'Бетото

I,аРiншпова;

Н.

Да

се

тото на IIарушъ Георl'llСВЪ въ СiЫЦIIU учаСТЫ-iЪ .\~ 16~ un
' 2G9. 25 кв. М., аа Боето Аа ес заП.laТll па llас.l'Б;ЩИЦlIТ'l;яу:;цо
15 .1ева ;;а 1\1>. )1,; в.) :\И;СТО'1о на Савва ДШIllТРОВЪ въ СЖЩIlU
i участъкъ .,~ 154 отъ 97. 5\.J кв. ~1., ;;а което да )(У сс зан
I

I

.JaТИ по 15 .1elнt па I'В:1ДР. )lетръ.

III. Да се отqуздатъ :ш урегу.lIIраНllе у.lIIЦlIтt, на. КО(:ТО
CTOJ!ТЪ: а.) :.\['1;стото на 3ехра Ха,lI\.~ова въ IIJ уч ..\~ 4::>0
отъ 15 БВ. )leTpa, като I1 се ааюаТII НО 5 .1ClJa ;ш IШ. llСТрЪ;

б.) l.\.tiщата на IICTIJ1 НН.1дсрu:п. ПI уч ..\~ \.12, ШlТ() 11)' се
заП.IaТII

J tllli 18 \.JG.

на

\'.lIЩIП'В:
"С'1верна" It .Ие;;],. "азJ
вавие: а.) J\ItCTOTO на Яира Дюштрова въ 1 уч, J'~ 16!), ОТ'Ь
29.50 кв. 11., като й се заП.ШТII по 20 :1. па "В. }1.: б.) ЛНс

189.

Kaiscrliche Копsпl а.

КОНТО е аа,'!.Ь

отчv;;"rJlТЪ
за vреГ.У.ШIJаюн;
J " J

Es "'iJ'([ lJie1'lllit lJekallllt gешасl1t, a:lss <lel' Gоttfгiе<l Enz,
seines Stапdеs Каl1fШЮlll gеlюгеп zп 'Уеiпfе1<lеп, 29 Jаl1гге аН,
wollllhaft in VаПУа, Sоlш <les "е1'stогЬепеп JоllЮШ Jacob Епz
ишl <Iessell iп "Т eillfe1<lell \\'оhпlшftеп Еllеfгаl1 Уегепа geb.
КlUti uшl <lie LOl1ise Suter, gеlЮI'еп ill Аагап, 2G Jahl'e alt
\vоlшhаt't iп АЮ'ап, ТосЫег (les JоhаПll Rпdоlf SlItel" ~l1lЙ. dessen "еl'stOl'ЬСllеп fЪеfгаl1 J 111ie geb. Не~шеlег, Ь:аЬS1сhtlg'еп,
sich" шit еiпашlеl' Zl1 \'егl1еil'аtllепшнl <lJese EIH: ш Gema:sshcit <1cs Reicllso'esctzes пm1 -i. J1ai 1870 уог <1еш llпtеГZСlсhnctell llеашtСIl ~'tbzllscbliessell.
исн 15.

.

222. 1. За уреl'у.шранпе )I'БСТОТО на Ыиха.lЪ КаРЮlа
новъ въ 1. УЧ . •,~ 368 да се отчуЦll въ пепша ПU.13а отъ
СЪС'ВДНОТО ;() пего )ГБСТ() на Х. ЛнаКОВIIтJ, нас.l'tдшщи ТЫII

REKANNTMANHUNG

vаша,

"ш,·

Тlюа"
, оп 20 ,ООО .1Cmt еДIIIIЪ ;:ae~(ъ отЪ .въ.lI'аРСJщта Народна Банка 11.lI( "руго H'J;noe Бре;Щ'l'IlО У'JР'Бilцешю съ три

18%.

.\~

Ва1)·

дапыъъ

заедно

съ }("БСТОТ()

й

3000

,шва.

IY. Да се съGораятъ по вtтхость 11J03ЛЩIIтt Оllастность
1.,

уоп

Wangenheim.

)шгаЗИlI

пъ IП уч. пщъ :\~ .\~

711, 712

и

71 З.

Стр.

РаЗР'Бшава се поUо.l'Бсть на K~eTa Л. С.lаВ'lевъ
исканни му eeдe~;ь дневенъ ОТlIУСI,Ъ, начинал О'ГЬ 13 '1'ого.

223.

на приказътъ МII 'отъ 31 Августъ 1895

ностьта му IIl)'Ь~Ъ вр'lше на то:зи ОТПУСJ.Ъ се ВЪЗ.1ага на Общ.
СЪВ'ЬТНИI''Ь

Ст. 1-а. Да се 1I03ВО.1I1ва стuв:tрванието С'Б~О, п.l'Вва и

К. ~Iирос;)аIlОIlЪ, избрапъ по тайно гласоподавание.

др. 1. И образуванието отъ т'tхъ ск.шдове

Да се заП.1атятъ на Ахмедъ Бейджанъ доставенитъ

оть него за ПОСТИ.lаНI1С останалата часть

01''1

рица

се е позв,,;.1ява.1О
нието

всъкой камькъ.

такова,

продаваНllето

нъ

да се натрупва

Пощ. СтаНЦНIl об:ЦIIН~:ШТl) УЧIl.I1IЩ!lО :цание, "Старата Гим

само

ГраДСJштh

мъста нъ

ФУРУlll\ЖИЛНЪ

II

II

уч.,

Гр. Варна,

лева, а за

1200

роса м'1iffiДУ оuщината 1-1 нас.l1цницитt

РilзрtшаВl1 се

пие, YlJьждапие

на Вартерзсова.

:Кмета Л. С.1авчевъ още

~29. Да се нуни за СМ'Бтка
внисатъ въ

града

въ

на общината единъ деци

l'га~адпи КО.lИчеетва.

231.

Да се

.1ева,

КОНТО Д.l.ьжи П.

НРОДЪ.lif\П

емъ

на

uюфета нри

ме("Iща,-;:'0

4

СliOтобойната

ИЗШJМ

2J2.

Да се

до

распорtждание

въ градската

11,

а отъ

:ukTR

200 -250

срока за
борса

до

часа с.Jtд'Ъ шаднt. да

2

всБк.ьд'В и ОТ'Ъ
К.1аниеfО,

и IIIJечистл

К.1аН11ето

2

до

часътъ

(}

с.Jtдъ }ю~т() Вр'В
СIЮ'fооойната

~a с.тБдующиЙ

та

де!1ь. да,

Ст. Н-а И3llIИмнието

JI чистениеТОСJ\.от.@60Йната,

-

IJЮ'

два ШiТП! всtки дневно, щ~ става отъ с.1)титt. ыа касапитt~"
които KO.J.JiT'!> за продалъ

иеП.lащаюrе ершата

добитъь.'Ъ.

Ст. lH-а Въ c:r:Y'lau, че HJ"KI/U Д~HЬ, не' ее' из~ие; 11,.
въобще, иечисти скотобойната о'г'ъ· с.чгш·Ъ на 'т'ьзи ~Jtсопро

г. съ още- три

давци,

с'Ьuilщи въ Ы-С'1'l!Ото

започвание

добитъкъ

бжде nalO'!> чиста.

БЪ у.шца "Ло

.1ева.

аа н.

при

R.lанието

скотобойна да почва сутренъ

11

на

ме отново паБЪ да се ИJШJБа

Cl'YД~HOBЪ на общината аа на

iI\lП'нат;\

]..1а
11 Чд.

м'всопродавНlЩИ'f'В"

11

поr..1'& шаднъ да се продъ.1жава

СеНТelШI>llЙ Т. J',

1

второ

се

зарека," като се посте.ШТЪ пакъ съ ка.църЫI'Ь. За тал цБ.1Ь
де нс се похарч.ьтъ ПUIJt:че 01''1

До

отъ 'lасътт,

ка, ЩО'J:()

Да се понравлтъ разва.1енитt

530

на СКОтоuОЙНИТБ

(едъръ 11 l,p'вueHЪ)

31 J.1Illlt.

'230.

основание

отъ "Закона за Градскитt Общини,"

23

Ст. 1-а

того по БО.l'Взвени причини.

20

l\I:a.lЪ (кантарь) съ T'l;г.lO едипъ ТОН'Ь, ~a т'Бг.lеНllе стоки, кои
ТО 'сс

п.

88

сктобойна и на

ПОСТАНОШIХЪ:

ва Г-на

~e~ъ ДНИ отпускъ, пачиная {)тъ

гo,:r.ина

1896

отъ "Прави.шиnа за пр'1;г.]еждание на добитъкъ за

8

ДIаЙ.

21

.228.

ЧЛ.

С.1'1;/1Ъ като се урt;J;И въп

JlOC.1t;J;HOTO;

Юний

8

и прави.1СНЪ ръдъ въ градската

за урегу:шрвание неговото ~1'I;CTO, който да заП.IaТИ за градското

~l'teTO

продава

таКОВОКО.1Ичество,

ПОДПJlсаний Кметъ на гр. Варна,въ интереса на добрюt

кв. метра, да се ОТС'1'.ьп.ьть на Фурунджилнъ

20

въ

.'~ 139

кв. м.

15. 30

да се допуща
И

ПРИНА3Ъ

и М'БСТОто на

807

С'БНU,

ВрЪСЮI

llZJll,m;C7>

проеКТJlраното

l\I:1ЙРЮJ'Ь Вартерасова, състолщи сс: 1-то отъ
И Н-то U;''Ь

въ

наХОДIIЩИ се пр'ьдъ

уч .•,~

за такива.

и за другий день.

спеЦIIRо1НО за с.ьщата стаНЦИII здание.

227.

стара

колкото мже да се продаде. въ единъ день, безъ да се остава

Да се отстьпи ~a 1I0М'Бщение на Варненската Тел.

м'ьстото па Ат.

само при

Ст. Н-а Въ всички други градски 2'вста, rД'БТО по-рано

ска "-от'1 ОUЩI1НСКОТ{) Упрапдение ДО паМЛТНИБа при Събор

на~ИJl," нръменно, до като uбщината построи

eel'a

та бо.1Ница, въ м'ьстата, е.1y;I;ащи и

"l1ptCJaB-

ната Цьрква-бандър~ски гравитни камъни по 22 1 /2СТU1'ИНКИ

226.

ПОД'Ь J\~ 344,

1'.

IIОСТАНОВИХЪ:

того. ИСПЪ.шението Д.1ЪЖ

17

18.

то въ .засъданието ~y на Ь Апрll.1ИЙ Н. год 1 JI ~ъ ,ДОП'Ышение

Разр'ьшава се на П. Кмета Георги Ив. Ноевъ единъ

224.

меСЪ'lенъ ОТПУСК'Ь, начиная отъ

225.

Брои

"ВарнеНСIШЙ ОБЩИНСБИЙ Въстнйкъ"

2.

uтъ i<-UИТU се ~ с.l'БДП:l.тu да <tторатъ топа,

на СJютобойната

на I3.ьтрtш., Работи,

наеыа други

ШlДJII1НlТt::Ш,

хЬра за незабавното и добрt

съ шшрав.IСllllе, неОТК.10lJJJюще сс при "ЕНИ-Кy.Jе-таUип,'~отъ

прtчистваllие-, етан.ь.штt за което раЗНОСIШ се ИСП.1ащатъ
огъ Общинската Касса, а за С.JYчал се състаБ.1лва актъ:::а

МОрСЮJJ! iJр'ьгъ, а да

глоблвание

че рR31J1препиеТIJ y.JИЦIt'l'lt "ФеРДIIН:1ПДЪ I-й" поне на
~ВlIJава

все нuщщй

морскип

Il1.НШОРСI;ата градипа, е НСВЪ:НJОilШО спор'I;дъ

24

}!.

и

бр'ьгъ, И

които распо.ШI'а оБЩlшата.

виновнитt отъ

произведений на

15

1G

и

25

.1ева.,. СЪГ.lасно 'ч.1\.

96

отъ

настолщил :ми

llървообразнип по,щИСil.l'Ь. nl'l(!t'fъ: Я. Сnавчевъ
В'БРНО: Секретарь: П. В. Пе.трановъ

метръ.

)Тдобрнва ~

ДО

ПрНКRЗЪ BЪ3.1aгa~ъ Г-н)" Градскому: СаНИТllрН.•:LЪJ.арю.

233. Уд()брнва се доUрово.шото СЪГ.ШСИС, стана.lО "гв,а,ду
оUщин. ylJpaB.Jc'llJle и lIетрь DУJlЧИЧЬ, ;;а ,1,O(;l'aВl;aT;( на 100
чбич. l'IlCTpa .10l'llеllИ ка~ъни, по 4 .1ева и 60 ст. кубическип
234.

1

"ЗaJ:опа за Градскитt Общини.'"
Ст. IY-a Привежданието въ ИСП'ь'lнение

ср'ьдстватат съ

:Май н.

год. TЪprъ за продаванието граДСlшта грамада пъ ~I'l;cTllOCTb

та "Соукъ-Сраръ" отъ два деJШIНl, остапа.1а вьрху Ди:\!о Ге
оргиевъ за нададепата отъ него Ц'l;на

235.
то

управ.1еllие

IШ.шаБа. по

236.

30

4

11 Стопнъ
.1.

50.

С. СТОJiИОВЪ за доставката

ст.

ВС'БКII i:!1t нощнит'ь

на

I

Удобрпва доUропu.шото С'Ы'.Jaсие ~ti!\ДУ общинско

юшгп оп по

'l3.тваllие на

500
500

.шста;

5

КНJlГи ОТЪ ПО

ОUllюеюш:

СПIIСЪЦИ И

200

1500

1 оо

ПIIС~<t;

1О

.шета; напе

150

еl•.~еl'lIП.1Jiра

еJiзеl'lI. В'БДО1IОСТИ i:!a ОПУЗД'Н!) )г&ста.

го;щна
подъ .,~

По-

K~e'fЪ Ы. IIетровъ

11

Петръ IIваповъ,

върху 'операЦИJП"t,

ДО 31-й ;\lай

извършени

произведох:ме
отъ ПОС.1еднш{

срочна
отъ

l-Й

1896 год. н наЫ'ВРИ:Пlе:

1) Че, като се спа;Щin.ха иарасхщванигв срши, спорtд'Ь

ДОКрlентитt отъ ПОСТihll.1еНШlТа, показани въ КВIпанционната.
въ

кассовата

шшга,

спо.р.'ьд'Ь

J>!ШТО е ]10ка

а Юlенно:

2411
47

"

СТ.

"

2411.47 ст .
2) Cyы~aTa по квптанционната кннга J{ раСХОДНИТ'Б до

IiЩJшсюшtl }\)1('ТЪ па гр. Варна, за ИСПЪ.1IIеlll1е Р'Бше
ии СЪВJ;ТЪ

реuизин

"
"
"медни
Вр1шеНJf П.Jaтежнп

.,~ 137

пието па прtдсЪдttТt:.lствуешfЙ

с.ьтuието па кассиера,

ГОТОВII пари зъ ср'Мро .J(~Ba.

ПРИНА3Ъ
18!J6

189.G, год. до.JП1ЩШlсан.llТЪ:

ГраДСJ;о-Общинский

Ч.Jеноветt на Съвъта 1\. lIирос.1аВОВъ. и А. I\:lДИРОВЪ ПЪ при

зана

Тl}Jlblmc.

5-й Юпий

l'IЮЩ. на Варнсн.

КШlга, оказа се на.шчностьта в'врна,

Варненско Градско ООЩИllСКО Управленив.

Гр. Парна,

Дllесъ на 1-й Юнии

32

стражари,

то упраюепис и Хр. П. Гайтанджиепъ за доставката на

П}ШЗllВllИ

АНТЪ

.1ева,

~-.J.l)бrflва ее доUроно.шото tЪГ.Jaсие мtж.з.у оБЩIШСЪ:О

168,

взе-

ку~енти
тидната

намtриха се, че се записани
КНИГИ

счетоводството

по настаВ.Iенинта,

нъ кассовата 11 пар

указанп

на ГраДС1\о-ОUЩПНСБИТ'В

въ

прави.lПика

упраюенип.

за

Брой

18.

"Варненский__О6ЩИRС1ШЙ В'!;стникъ"

3) Осriшенит'I; въ депозитъ и на съхранение срши .1.
13016 1I 31 ст.. сцоредъ както сж записани въ депозитната
Iшига, а за повърнаппt ПР'МЪ

истеl\.1ИИ м'tсецъ намериха

~e р'tдовни раСl1ИСКИ, сжщо и оставенит't Р1l3НИ н'ьща,

Стр.

Же.ЩЮЩllт·f;

могжтъ да се ПВJIТЪ въ о;ш;\чеIIlIИ

день и часъ въ по)[ъщепието

Гр.

.

lIомощникъ Кщ~тъ: М. Петровъ

Юний

BlipHa, 7

на

общината,

3.

по-горt

за д:~ на.цаватъ.

ГЩ.

1896

.,~' 5894 Варненското Градско-ОбщинскоУпраll.lеш[е обл

Членове на Съв'tl'а: { Н. МИРОСllавовъ

впва, че на 13-й того, въ

А. Надировъ

3

часа с.l'Ь;J:Ъ 06ъ,1.Ъ, съ переТОрiIша па

ДРУГИII день, ще се проювсде Т'1Рl"Ь въ' помtщеllието )[У за про

Кассиеръ: П. Ивановъ

даil\бата на

.1lIТрll Дil\и(iреНlШ,

OliO.l0 4000

ПJЮlIзв'ьдени ОТЪ

ЕВ1,СlшограДСIШТ'!; .10ЗII.
Же.JaЮЩИТ'Ь ;\IOГЖТЪ да Ct! шmтъ въ означений

ДРОИЗillветвия елymти св въ гр. Варна ПР~3Ъ мtеедъ Май 1896 Г.

день

и

часъ,

}'р. Варна: Стоянъ Капри.lОВЪ Никодовъ Jl н'tRОЙ си Лни И
Ми.JУIllЪПО занятие ДОI'РЮЩJ,ifШИ" чрtз';Ь наси,ше на нанре
на кепенцит'1; же.Jtзо

се ВМЖlша.1И въ магазиата

на

ВаРПl'неца Андрей Анастасовъ, 01''1 Ц'БТО като ограби.JИ око
ло 60 .1ева въ разни монt'ти, 2 peBO.IВepa съ ПО 6 патропи
и една

J'acca

и.i6'Ьга.ш,

КО.10ВЪ

се залови

0'1''1

с.уЬдъ КОето Сl'ОЯНЪ

Бапри.JOВЪ Ни

ПО.1Ицилта при звравениетu

на квссата

въ

fДIJf1:'R .Юil\е)[ентъ мtжду БыгаРС1ШТ'l; и RаТО.IIПUКИТ'!; гробища.

7) На 23 сжщиii м-цъ lIР'l,зъ денье, когато неПЪ.JНD.1ет

.,~

,II;tвическа Гимназии, пьрвий отъ тtхъ се ПO,J,.l~зна.lЪ и НЦ

отведенъ въ мtстпата ДьржаВН;1 бо.шица, ио с.lЪДЪ и'lа;О:,l;О
ласа връме издъхна.lЪ.

3) На 28 СЖЩИЙ и-цъ часа ОКОКО

111/2 llI)'ЬДИ' оБJ;дъ

нието

вратата

на сарафскии

си ДЮliЛНЪ

шелъ по работата ~и :Ja )ш.жо
крадецъ

се вижкна.lЪ

въ

,;,~

1 Y'1.

Ерtж~ другадъ,

въ ДЮJ;JIна

407

01''1 1 ОО

на брой

70

Юний

7

Т()!'О

иъ

годипа

1896

часа

3

С:1tдъ п.lаДlI'Ь съ пе

СЖЩ()Т/J врtщ~ въ liанце:шри

за Щ)'П:JЪ
)lOРС1Ш

тазгодишний

.т];тепъ

бnн 11, състолщи

ссзонъ,

.:\! ж;к с [шт'l;

;J,В'];

1Шипни а жеПС1шта-сеl'3 стронща се,

01''1

linбlllШ.
I1hрвопача.JНата Ц'!;llа е

Поt')IНИГЬ

.1eIЩ.

5000

YC.lOBIIJl

)югжтъ да сс ВИДЛ1'Ъ всtIЮЙ ПрИСЖТ

участие

IJЪ

ственъ день и ч~съ въ ФИН3I1СОВ()ТО отхв.lеlllЮ на Общинското
~T прав.Jенне.

3а право

за.IОГЪ
иость

Tы['а. отъ

Iщнкурентит'!;

се ИСRа

О/О ОТЪ пьрвопi!. ча.шат", Ц'l;па; cВlЦ'!;Te.lcTBO ::1:\ чест

5
и,

дек.JaраЦИII

тирующи

отъ

ДВЮIa

ЗЮlOЖНl1

граждаНII

гарап

ИСIl.Jaщание.

Гр. Варна,

Юний

7

1896

год.

и ОТИ

неЮlвtстезъ

)IУ и с.lЪДЪ като

ПО;lЪ пае)IЪ,

граДСlю~оGЩIfНСКII'Г'J;

ft0гaTO Варненеца Яни ГРИГ'1риидисъ, препречи.JЪ е;ншъ CTO.JЪ

fla

1'1

На

гор'];

пта па Общ. Управ.IС[lIIС, ще се произведе ТЪрl'Ъ аа от;щва

на.1Ъ на земята, отъ Iюето паД'.ние иу се причини.Ш н'l;Е>О.ШО

рани, за привързванието на които РадИЧRОВЪ, веднага е (iи:[ъ

5872.

по

наддаватъ.

реТРОЖl\а на ,1.руl'I[Й день, по

нитi;, Биро Радичковъ и Коста Ми.пеновъ СЖ изнаСII.Ш варъ
f:,ъ едно корито по ске.JИТ'Ь на новостроящата се въ този градъ

да

Гр. Варва,

р На 13 Май па разсъмвание вр'tмепно ЖИВУЩIlТ-!; въ

чпото

за

ограбll:IЪ

О'l'Ъ джамакина, въ който се ДЪРil\ЖТЪ разни моиеТlI ОКО.IO

60

!Iапо.пюна: l13б'Ьга.lЪ.

.,~

G035.

ВарнепсыJТО Градст;о-ОБЩIlНСКО У lIраюение за

IIспъ.шенпе рtшенш:!та на ОVщ.

196 н 207,
1IY на 20-й

Съвtтъ .пщъ .,~ .,~

облвпва за всеобщо знание, че въ

т~кущиii Юний часа по

3

157,] 94,

1I0мtщепието

с.тБдъ ша;J:не,

ще се

произ~'];де пуб.JИЧНО на;J:давате.lенъ търгъ, :за ПРО;l,авюшсто на

Град. Нача.JНИliЪ; Т. Черневъ

с.ltлющитt пра::цпи Град. м'];ста:

Секретарь: Т. Джезаровъ

'1) ~Itстото въ IY участъ.liЪ nO;J:'!> .,~ 629 Прll "Татар
224.25 О MeTp~;
2) ~IЪcToTo въ IY уч. 27 .шини, СЪСТОffще се отъ 183.IЮ
1Ш. щ~тра, ~I'БilЩ' .,~ ,'~1132 11 1133;
:~) J\Псто'ГО въ П' уч. 1шарта.JЪ ,,l\ЦIIРЪ иаба rщl,'Ь .,~ 94,
състолще се пп 1 ОО кв. щ~тра;
4) .:\НСТОТО въ У уч. IШnРПl.J1> XXYI, С1>СТОIlЩС се 0'1''1
250 1\11. )ICTpa; и
5) .:\l'БСТОТО ВЪ \. )''!. у.lIIца "ШаРСIШ" по шана .,~ 40,
еъстоаще се ОТ'Ь 1 ()О ШJ. )1t'TPa.,
lkpcTpoJlma па с.l'l;ДУЮЩlli1 ;1,011[, 21·i1 ЮНliii до 4 1/2

I,ашщ" съсtошце се отъ

'ВАРНЕНСКО ГРАДСКО 08ЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
..........

~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ . ~ ~ - " " - , . . . . " . / ' ~ ~ - - ~ . . . . . - . . - - " , ~ , , ,~~~..-~-~
-

OJ'~ 5870. На 18 того, часа въ 3 с.l'l;дъ оБJ;дъ въ шш
це.шр'илта па Общ. УIIрав.Jенис съ переТРОil\iШ на с.г:t:УЮЩIlЙ
день,

ще се проиаведе

~олуознаqенитt

пуu:шченъ

гра;)[а.:Щ

търгъ за

находищи

продажuата

се въ Варн.

разпи мъстности, а Iшенно:

,

1. Дв'!;

на

.10ЗЫ1, въ

грамади въ МЪСТНОСТЬ1'а "I\ЬОШRЪ - Баг.шръ" ,
f}Дна'fа отъ 275.6 кв. метра, Mtil\;J:Y съсtди: .l.аТllфЪ Е(!lенд~
ЯкуБОnъ. Са.JИМЪ Х. АХ)Iедовъ и пжть, а другата ОТЪ 330./
кв. меч;а, при съсtди: Черкезъ Ахме;l,Ъ Ефенди, Са.lIШЪ Х.

,

Ахш~довъ И IIЖТЬ.

П.Една гpaMa;J:a въ м. "а.ШНОБО,"

1Ш. метра. при съсъди: Хр. l\IаВрО;J:иевъ
ЦЖТЬ.

ПI. Една
кв.

1lетра,

при

състонща отъ

IY. Грюшда въ м. "Св. БостаНТlIН1>," отъ 2000 БВ. М.

5 О/О оТЪ

нача.шата ц'Бна.
Пое)шитt

) С.lОвин

И П.шла за. тин )['Бста могжтi, ,1,11 се

BIЦHTЪ въ ПСIIЧКII llРII('жтствеllНII ДНИ 11 часове въ Т'!;ХН.

ОТХБ

.1eHlle.
Гр. Варна,

НИRО.lОВЪ, Н-ЦИТ"Б на

,

10

Юний

18!JG

ГОДlIна

СЪГ.Iасно ПИС)Iaта па Г-пъ Варвснс.liИЛ Градски На'Щ.l

uикт.,

01''1

за ;;наНllе

на Варненското

на насе.1еПllе1'U

Грвдспо

тъ гр.

оищ.

)'праюение

Парна се съобщава

1) Пщъ надзора на Ба.JЧIШСБата

Ва.ИИR.1Ж Тодори и отъ ,'!вътъ страни пжть; ~
.
У. Грамада въМ. "Турна-Тепе" отъ 3<:>0 кв. ~[. лри

Уl. Грамада въ м, "Бб[еръ-Дере,
тъ 1940 кв. )Jcrp.
рри съсtди: ~11I.1Л д.. IIвалоuа, п~ть, гора 11 дер.е; и.
УН. Грf.tмада въ м. "фраllга-Дере,
отъ 1::>00 кв. )1.
f1pII С'J,сtДII: Г, .Jеон;щевъ. К. ХеI,[ШНВЪ, ЛЖТЬ 11 дере.

"юна"

IJ. Христов,Ъ, В. ~арю~зова и Н. J\.IаРКII~И;

страна

С.1'Б

,J,УIOЩСТО:

llюшра

съсъди Аврамъ

:Jа.l0ГЪ

Il отъ трптt страни

ДD.'Шllа.

.

Отъ :'чаСТВУЮЩIIГЬ ';ъ търга се иска

3094

rрамада въ м. "Соу!\ъ-Сраръ," отъ 1200
еъс'ь;щ: Раду.lЪ Х. СRОРДIIНИ, д. Ней!\овъ и

при еЪСЪДIl: Теохарн Георгиевъ, Л.

часа С.1'Б,J,1. п.Ja,J,J1'1.

,

"ЮIЩ"

е,J,IШЪ

ПОI!Ь,

1;)

ГО);.,

Градска

ROCblI'!>

Община се
червенъ,

на

носа ~y има. 1Ш.ШО б'Б.1О и д'ьсното )1)' ухо отъ върха отрtза!lО.

2) Пщъ на;J:зора па сжщата Община сс пюшра TO;l;e
е;щнъ 1ЮНЬ,

G

гщ.,

косы[ъ

I,diл,а има дамга "Л".

червенъ, на д'tсната

)Iy

.

3) IIодъ надзора на ШаU.lенската Се.lска Община Ба.l
ЧIIКСК<1

01\0.11111

"юва"

се

ItLН1ИI':lГЬ

С.1'I;;J:рНЦIIтt

добитъци:

Стр.

единъ во.]ъ,

12

кертика;

единъ ВО.IЪ

cTpaНlI
една

Брой

"Варненскип 06щинский В'./;стникъ"

4.

2)

дамга

гщ.,

отъ

коби.lа, на

косы[ъ СIIВЪ И на двtтt

год.,

14

косъмъ

6·./;.lЪ, отъ

113ГОР'l;по и ДБСПОТО ухо
год.,

12

IЮСЫIЪ

уши ·по три

дв'l;тt

раСЦ'Бпено;

3)

а.lесть, на .т!;вата КЖ.1Rа

дамга.

ботено н'!;ко.ШО години, въ сжщитt .ЮЗЛ ивъ сжщата М ,!; ст
ность, отъ (21/2) декара, съсtди: ФурущжиЖе.1Ю НИКО.'IОВЪ
Дюштръ Ив. Попповъ JI I1ЖТЬ, оц'ьнено за 200 .lева.- Над
даванието ще почне отъ оцtнкитt.- Заинтересованит'!;.могжтъ
да се JlDlIТЪ въ присжственит'г, дни и часове въ канце.IaрlllIта

Подъ надзора на Дуванъ Ювавската Се.lска 06щина,
"юва" една биво.шца, 7 ГОД.,
косъмъ черь, че.ЮТО 6'1;.10, сжщо и двата задни крака 6'Б.]И

за

и дtспото

2-Я

6)

надаваНJ-Iе.

Ба.lчикска Око.]ия, се намира
ухо уюкъ.

Варна, Май 9-й

7) IIодъ надзора на Каварненската Се.lска Община има
9 ГОД., КОСЫIЪ 6t.IЪ, кжса опашка, дtсно

- GpacHo

аВНВЛЕНИЕ

ухо, Д'I;ВОТО расц'./;пено и дtсното око 6t.1'l;з

ПlIкаво.

8) Подъ

надзора

на

Бадчикска ОlЮ.IИЯ има

Гарга.1Жlш;ата

"юва"

една

Се.]ска

коGи.Ia,

червенъ, на .]tBaTa КЖ.1Rа дамга "Л".
IIодъ надзора на сжщата Община

9:

коGИ.1а

год.,

3

. КОСЫIЪ

ющ "юва" една

карадоруестъ на .1'./;вата

КЖ.IКа

има

дамга "ПВ".

Ако пъ растояние ва 21 день не се явлть стопапитt
да ги засвlцtте.lствуватъ съ НУЖДIlИТ'Б ДОКРlенти, за че сж
собственность,

TtxHa

ще

-

6жджтъ

продадени

за въ

полза

По овцет'!; въ с. RаЙракъ-мах.1е, Айтосr;а Око.шл, Бур
Окржгъ,

отъ

lIaча.lОТО· на

минж.шй М'!;сецъ :i\iай се

Пщписаний облвявамъ, че с.ltдъ ДВ'В нед'Б.IИ отъ три

r;paTHOTo пуб.шкувание настоящето въ "Варнен. 06щ. HtCTниr;ъ" и до (31) день, с.1tдъ това 50/0 въ 10 дени, ВЪ Кан
це.шрилта на BapHeHcr;OTo Сждебно Приставство ще прода
вамъ нуб.шчно вторий пжть с.зtдующил ведвижимъ имuтъ,
принаД'l'!;жащъ на Киринкъ, Иорги, J\IаРИI1 и др. Ганозлиеви
за исшащание дългътъ имъ КЫIЪ Варненица Дю1ИТЪРЪ Сто
лновъ по ИСПЪ.lНите.IНИН ,1IИСТЬ .\~ !.I07 -93 год. Той е: '1/4 частъ

Запети Ганоз.1У и пжть,
лева, отъ

Варна,

В. 11етрановъ

Cer;peTapb: 11.

Май

ОБЯВЛЕНИЕ

ОВЛВ.IЕIIИЛ

OI\~

1321

С.l'Бдъ ДВ'I; недt.ш отъ трпr;ратнотого пу6.1иr;ование нас

тоящетето въ "Варнен. Общ. ВtСТIIlШЪ" и до (31) денъ с.гБ,~ъ
СждеGно

Черпевъ:ш

дени, въ канце.ШрШIТа на

I1ристшн;тво ще се продава пуб.lIIЧПО

с.гБДУlOЩlIIl неДВIIЖШIЪ
Иванъ

tО

ИМОТЪ, ПрИП;lд.1'1жащъ па

Н3;J,Ъ:IiI,енис

Теохарl! IIаТJlШОВЪ по испъ:rпИТС.lIIИJl )[У .IНCT!> .;\~

ГОД. отъ (300) 3.IaТНИ
кв. мсчщ СЪ
СТaJiЧШ1,

-'B'l,

съ дворъ

1

BapHeНI~e

350 -

уч ..,~

постросна на ОКО.lO

../-12,

КВ. )lетрп, о'Гъ ДЪрlJепъ )Iaтсрна.1Ъ

II III;О.НШЪ,

ПО1'рИВЪ l;ерС)lщенъ, СЪС'Б;Щ: Х. Стсфанъ
()тъ

l,OIlTO

(60)

стаи, едно са.lOП'1С, lIOДЪ т'1хъ liатой н едпа

01'0.10 50

нако nорайапшъ и llЖ'J'Jlща, оц'1щена осмата чаеть :Ja

.lева,

94

.ШХIШ 11 :\1). Той с: 1/8 часть отъ

.lcna,

една I;а;ща въ Варна,

Варненица

ДЪ.Н"ЬТЪ )IУ КЫ[Ъ

щс почнс

могжтъ да се лвлватъ

над;щваНIIето.

въ

Х.

IIа

(187 1/2)

ЗаинтерссовitНИТ'Б

-

пр"сжственн"гn

ДНИ II часове ВЪ

li/t:ЗППi\та·I.aIще.IaР"1Iза паддаnаНIIС.

Парна, 9-й ЫаН

18%

1'.

пед-г,:ш

50/0 въ 1 О ДСII1I, ВЪ l;аНЦС.Шр"Jlта на Варненското С3iдеGпо
I1рllетавство ще се продаватъ пуб.lИЧНО до.1Оузна'1еПIlТ'f,

Варна Апастасъ н Софна

0'1'1.

ДЪ.ll'ЪТЪ IШЪ

сж: едно nо;:с отъ

:1

110

на

1'арин,

Грьцкит'ь

ДСI;ара

II 2!Ji

нед

пщаНПIIЦII отъ

за 113Дъ.1теНllе па

ИСПЪ.lНIIте.lЮIН

ОСтатъ

.ШСТl, .\~ 832/92 гщ.

т,;. лс.::ра,

въ

Tt

Варпеll

СКIIТ'!; .юзл, )!'БСТНОСТЬ "СОТllра", със'l;;щ: Нв. Чаушог.JY, :\Iир

чо l'уссевъ, ДIШIlТРЪ nе'1l1ДiI\ног.1У, ДО.IЪ (дере) н пжт!>, оцt i
пено за (300) .lева; Il) едно .1Озе (хавра) изоставено 11 нсра- I
Варна, ][ечаl//lIlща Н. J[elll/"''I''.

пу6.шчна

продажба

десеть дневенъ

конто ще

срокъ съ надда

5 о/о а именно: Нl%щата въ Варна V уч. подъ .\~
кеРlIиченъ материа.1Ъ I10l,РИВЪ

керемиденъ, отъ OДBt стаи, друга стая въ двора отдt.1НО не
покрита,

тжзи

r;жща

сы.:ав.1JIваa lЮ.lОвина

часть

0'1''1 r;жщата

,,'~ 786 подъ единъ поr;ривъ принамежи на А.пше Х. А.шева,
)lежду със'ьди: Кадиръ Садъковъ, АПТу.1рах~raнъ Гафаров'I- и
пжть, първонача.ша ц'Ьна

ПО~ltпатата

250 .lena.

Кi\'iща се

продава за ИЗДЪ.lтение

дългътъ

01'0.10 300 .1ева по испълнитеднил .'Iисть .:\~ 7820 издаденъ
0'1'1. ВарнеНСI>ИЙ ОJ,Рffiженъ СтДЪ на А.1Iше Х. А.шева, протrшъ Да;афсръ Арифовъ.
.

1-3

от1. чншраТllОТО пуG.шr;yППШlе наСТОJIщето пъ "Варнен. Общ.
11 ДО 31 депь, с.l'J.дъ топа съ праВОIшд;щ,вание

ПР"Пl\д.1tжащи

ще произведа

денъ, и въ

785 съградена отъ дървено -

Jl

r;упи )!ОЖИ да прег.lежда

Кпшг.ата

П. Сждеб. IIриставъ: Н. Т. Новановъ

131~

В'ЬСТНIIКЪ"

ка

вание

31

Варна 8 Юний 1896 го,];..

Оi;аШШЮIЪ на Зallll'J'СРССОППНИТ'Б, че с.l'Бд1. дв'!;

вш!,юш ЮIOтн,

сждопроизводство

продължава

по продаiкGата вС'lа;и ПРИС.Б.тствеllЪ денъ въ r;анце.IНрlшта мп.

ОБНВ.1ЕIIИЕ
.\~

1310

Подписанний помощниr;ъ Сждебенъ Приставъ при Вар
ненский Окржженъ Сждъ оБЯВIJВЮIЪ па интересующиТ'!; се,
че с.1'Ьдъ две недt.IИ отъ денътъ на пос.ltДRЬОТО трикратно
пуU.шr;yвание настоящето ми въ "Нарненский Общинский
ВtстНIШЪ, " СЪГ.1аСНО Ч.l. 1 О 21 и 1025 0'1'1. гражданското

Който же.ше да

Сы,. IIриставъ: Г. 3ахариевъ.

2-3

ГЩ.

1896

Сждебенъ Приставъ: Г. Захариевъ

ОТЪ Gждвонитt Пристави при ВарнвнсIUIй ОКРJYiЖВНЪ Gждъ

това съ правопа;цавание 5 О/О еъ

могжтъ да ее явtтъ въ присжствен

17-й

2- 3

-'~

390

и по дод,!; отъ оцtн

дни и часове за наД;I.авание.

HIITt

П. Б)lетъ: М. Петровъ

оц'Ьнена четвъртата чаеть за

ще почне наддаванието

r;ollTo

ката. Заинтересованит'!;

lIОЯВИ.1а 60.1естьта "Шарна".

ВарнеВСIЮТО

1386

отъ деснтъ-увратнолозе въ Варненкит'ь .'Iозл, мtстность "Ко
ван.ышъ", сжсtди: Касапъ J1наr;и, Сабурсусъ Трандафилъ,

ва ОI;рЖilшата пасса.

гаСЮIЙ

.I\~

06щина

год., КОI.:ЫIЪ

3

год.

1896

Сждеб. IIриставъ: Г. Захариевъ

"юва" еДIIНЪ ВО.IЪ,
то ухо

18.

ОБЯВЛЕНИЕ
npO,J,aBa се праздно MtCTO о'rъ ОНО.l0
215 БВ. 3Ie'l'pa, наХОД1:lще ~~ въ 11 IЧ~ на
гр. Варна ПО,J;Ъ N2 340 Пр1.1! ~ЪС'ВДИ: Носта

В. Поповъ, Пе'l'рЪ Д. Па~.10ВЪ. ~IaBp0,J,lI

Въ.lчевъ

II

Пih'lЪ.

.

3а спораз)тыенпе до Л~rбо Христофо

рОВЪ ДЪрВО,J;rВ,lецъ

/J.1f)rиа: В"рllен. Град, Qiiщ. )'ЩJaв.lеНllе.

срr.вщу

HOBarra

4
Р е;щкторъ-отговорн ПR,\:

чернова

Пет 1)" г.I1IШКМЪ.

