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ВАРНЕНСКИИ ОБЩИНСКИИ Вtатникъ
I1Ш3! ТJ?IL IIЖТII ВЪ МЬСЕЦ.\,
обив:новенно на 1, 1 О и
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Пис~ra, статии, парп

ЧИС.lа.

пева.

ОТАtnенъ брой

За обявления

въ София СХБдующата:

р

ненсл~ата ООIцпна се

до

" П РОRла~lация

Секрстарь:

О'fЪ

конституциата,

отъ царствува

П. В. Петрановъ

отъ lIАРIlЖСКОТО 113ЛОЖIOIIШ прт>зъ 1900 Г.

прис,/ьтствуваJ\lе на пра.3дненствата на шест

годишний юбилей

продгьл.JI~ава

~ 20 ФРАНI{ОВИ ЛО30ВЕ ~

обянпва~Ie ва Наший RЪ3J1юбенъ народъ,
че издиза~iе вънъ отъ .кннжеството аа да
десетъ

3 C'l'OT.
2"
1 "

30 Юний: н. г. ДО 5 ч. вечерь.
12 Юлий Кмстъ: ЖЕНО ИВ. ЖЕНОВЪ

КЪ;\1Ъ НaIlIИП ВЪ3Jlюб.7J.енъ на родъ.

19

.

" втора и трета страници
" четвьрта странпца

ст.

На 4-й того Н.Ц. В. I\ншза е IШДНЛЪ

сы'шеноo чл.

се плаща за дума:

На първа страница

'0

ВСП'lБО що е за

управ;хенпе въ Варна

Цtната на вtетника за ГОАина е

4

11

вtСТНПI\а се праща до ГраДСlю-ОБЩИНСI\ОТО

нието на Нашата ВЪ3.71юбленна лелн, Нейно

които важатъ B~ ПСИЧ~ШТ'R ДВУll1iС<:ЧЕНI теl',..lеиия дО'
ватваряиие ни lJВ,..lожениетu срi>въ 1900 г. съ пеЧd,..lби

Величество ВИКТОРИЯ ВеJlикобританека Кра
.лица и: Императрица на И ндип И да lIОС'В

,JJожевието.

ти:мъ н1;кuи приятелски На.мъ ДBOPOB~ и
че назначаВНJ\lе 3({ Нашъ ЮJJ\ГБСТИИКЪ l\Iи

500000, 100000, 10000, 5000. и 100 ,,1еви; (/СВ1ШЪ това
притеЖ<lте,,1ит1; на тия ,,10 во не. [СОНТО ще П'lс1>тятъ нв·

ХИJ1НДО

осеJ\[СТОТИНЪ

Фердинандъ."

TBЪPД'~

Се продаватъ по

llВВОСНН

UТСТЖПЮI И

20

лева злаТIIИ.

при ДIПIИТРЪ РУССЕВЪ - ВАРНА.

Явна Бдагодарность.

4 lОнии

деветдесетъ седма год.

иматъ

ГО.!i'Вми Улi;свевия.

нис'герский СЪВi;ТЪ,
IЮJ\lУТО възлагаJ\lе
УПРl:lВJ1ението ва страната до ВЪ3ВРЪЩll
нието НИ въ ВЪJIгария.
Издадена въ Нашата еТОJIица на

ще

E~aTO

напущамъ упраВ.lящшата отъ Jl[ень ВЪ

TC'le·

нието на петь ГОДIlНlI а(1ТС~Щ "Г. <I>OIШ," СЧl1Т3МЪ ва

cnoii нрапствепъ дъ.;IГЪ да 113!JШI

l1yG.1I1'1I1O своята
БЩl.годаРНОСТI. В:ЪМЪ IIОЧИ'l'ае~I;}:га ВаРПСUСI:а пуG.111Ю\
ва

дов1>рието,

в:оето

т.н

е

ПОВ:ШНШ.Ш

I'Ъ~IЪ M~HЬ нъ

в:ачеството lIШ упрапите.'1Ь на упомеuататаI\птеlШ пр1>зъ

ВАРНЕНСКО ГРАде.КО ОБЩIlНСКО упrАВЛЕНIIЕ

Варна,

1

135 Да се събири. отъ съдържате.шаТit

5050
~iай

1897

,,1иqНlIЯ

ГОД,

Въ допълнение на обявлени
ето си ПОДЪ J~ 1291 отъ 31 Лиу
арий н. Г· (старъ стилъ), ОБIЦ.
Управление обявява на г. г. :ин
тересующитгВ
еlVlаппето

ето

4

се че срока за при

о(I)ерти

Аптекаръ ФРИАРИХЪ Кюнстnеръ.

ИЗВОАЪ ОТЪ рtшеНИRта'на Варн. ГраА· Общ. Съвtтъ.

·ОВЯВЛЕНJ:Ш

Jf,i.

оsвnчениi!: lIеть ГОДIШIСНЪ перподъ,

по сключвани

:милиопний за.е~уъ на Вар-

на пуб

ДО МЪ хоте.1Ь "П.1Бllенъ·' JlаРШI Воте,иt, ва
нае~IЪ на Ca,..lOHa, въ ICoiiTO се I1звършва медпцинсв:ото
пр1>Г.1ежданис
на ПРОСТl1тутв:uт1>,
отдаденъ (l ПОДЪ
наемъ пр1>зъ МИШ1.1ltта година, съ р1>шР.ние J\f' • " по

100 .1ева гоДuшно, начпuая ОТЪ l-и ОЬ:ТО:lшрuii н. Г.,
а не ПО 200 .1ева, както е опр1>дi.1СНО съ топа рiшевuе,
нъ дО &ато ПР'hДМ'hтпuii ca.lou'!> С.lУЖU u за тази Ц1ЫЬ
11 тя (Ботева) поддържа нуждuнт±> ВЪ него lIIuбu.ш u
шюсь:уе)lата

се

чuетота.

1·36. I. Да не се С.iОЗIю.нша IllJстрояванuето ОВ:О.1()
чеШ~Iата "Ыз&судаа" Ш\

J::<lICBHTO II

.да Gи.ю барав:u.

П. Да

ue се отд:шатъ 1l0i\'!> иuе:llЪ 01'>0.10 тая чешяа
мЪста отъ ОUЩI1ПСЮIТ'h за търгупанпе п.ш друга н1>,
к:шва ц·i;.lЬ

III.

Да се допустпе СЪГр[lЖr',~ПlJетu въ

страна на Сdiщата чеШ:lШ

-

ICЪ)IЪ езеро [о,

ОТ,J,о.шята

e,J,ua

M3.H~a

Стр.

барака ва ЮI.Февевце, пространството ва мъстото за
която, както и самото м-вс'rо, дн опр-Вдoiы.п поС':ояввото
ПРИС8iт'ствие, което п да пропзв-Вде вад.л-Вжнии за него
търгъ и отдаде ПОДЪ наемъ за пр1>зъ текущата го

дина, както намърп за по добр-В п по износно за Об

щината

Брой

"Варнепскиti Общинский вытникъ"

2.

n

IV.

Да се съобщи ва же.лающит-В да имъ- се да
джтъ окu.ло преД~I1>тната чешма м-Вста подъ В<lе]\[ъза
търгувани е, че поднденuт-S имъ ва това прошения, не

19.

7) М'ВСТОТО ва Х. Хаюi,л.. Х. Редже6060 въ Ш уч.
62] отъ 34.63 Ь:В. метри, да се вап,;rати ПО
(j .лев!\. кв. му метръ Иoilи ви веичкото-207.78 oileB3.
8) М-Ветото на Сю/tСйлtШltо 1l 116рл:лtо Мехледови въ
Ш уч. ПОДЪ Н-о. 6 I~ и 7'79 _отъ 42 Ь:В. метр!\., да се
вап.лати по 7 .Аева кв. му метръ и.ли за ц-В.лото 294 .л,ева.
подъ Н·\).

:М-Бетото на, Теоргu

9)
Н о

70

отъ

1182/100

кв.

Сидерово

l\leTpa

въ

Пуч.

да се ваПoilати по

подъ

7 oileBa

7 4 oileBa и
10) ~!-в сто то н!\. Оталато Х. Нш;олово въ I уч.
137. Прошевието ва Мардюr:ь Хайра6еmО6Ъ,да му
1l0Д'Ь Н-.о. 4f>0 отъ 17.42 ь:в. метра, да се 33Пoilати по
се ПОЗИJ.ли произво",шото (беаъ наркъ) ПРОД;iвавие на
8 .Аена Ь:В. му метръ, Иoilll ва Ц'Вoilото-129.36 ",lева,
луnсозн'UЙ ХЛJbОо, приготвянъ нъ града, да се остави
и li-o Ако н1шuiI отъ ивброенитi:>туь:ъ oilица ивя
безъ пос.л-Rдствие.
ви He,'J,OBUoilCTBO отъ fJзначенит-В Ц1ШИ, и д-БoilОТО се от
138. Да се даде СР(ЖЪ шесть м-Всеца на Юрдано несе 1'1.0 надoil'ВЖНОТО СaiАи,;rище, упъ.лНОll10щава кмета
МОГЛiтъ

да

се

удов.летворЫiТЪ.

Н. МlIрославОЛ1J за исп.лащанието 1000,та .лепа отъ ос

тана.лата :IIIУ да дъ.лжи на общината сушщ, 1943 .лева,
ср-Вщу CTOU:E1(J()TLTa ва купеното му отъ Общината
Пр'hзъ 1Sg5 година м-Бстu нри ~ Татаръ ЕСапия", като
ва ТИЯ

I ООО .лева :lIV се llзе:llе по,;rици, подписана nтъ
пего и двама замо~ни Варненци, като поржчите.лп.
139. НеудоБРЯВ<1 произв-ВдениiI па 10-и того търгъ
ва доставяние ва

нуждний пр-Ьsъ годинита

дървенъ

строюnсле1l0 латерилло за равни общински потр-Б~n:.
Да сс проuввi>де въ наll:-кжсо вр1>ме търгъ, въ които
да се иска отъ г. г. интересующит-В се да пръдста
вятъ пр-БД.10женията си за единичнит-Б ц1>ни на рив,

нит'J> ВИАове подобенъ .1tаmерuяло, Во 1{уоuчеС1m лtеmро,
въ ь:акъвто само, написанит-Б пр-Вд.lOжения. ще се при'
ематъ, а B~ на КЛiСЪ (парче) как'го въ DЬрВИЙ търгъ.

140) ДО1>арванието въ града 'Jtовоuзна:лmреюmnь .ШI

'JlJКлаmа година води въ м-Бстностит-Б "l'аШ.А:а;-тепе~ 11
"Ее~lеръ·дере~ и С",lИваПИt:JТО Ш\IЪ съ старит-В ВОДII. l\дущи отъ къмъ тия 1\I-Бстности, да се извърши

спор-Бдъ YI~аванието на 06ЩIlВСI<ОТО

Tl,'!HO

Техническо (Утд-В

.ление.

Ь:В. му метръ Иoilи за всичкото-82.

и,;rи

предов-Rреаото

()тъ него .шце

да ващищава

инте

ресеит-В ва Общинат:I. ПР'ВД'Ь всичIZИ СЛiдебни инстан·
ции въ Княжеството.
142. Сумма.та 11'~ ,;reBa и 26 ст., искана. отъ Г.
Ва:)ненскии Окр. фцшщ~овъ Нача,;rнр:къ,_ва uджар'О ва

1893-94

година, за фурната ва

llзсеoilИВШИЙ се

вар.

ненецъ Али АОд.lfлраХJlta1l0ВО, погр-Бшно записана отъ
покuйния агентъ Ив. Марковъ вьрху друго oilице, да
се зап,;rати отъ Общин. I~acca. Тая СУШIa да се вземе
отъ ~ 6 на тъвгодишвия бюджетъ.
143. 1. М1.етото отъ 51 О ~leTpa m-БжДУ със1;ди'

Gmефа'll'О ТрОlllево, Хрuшlt Ставрева и пжть, да се от

етж.пи па ПОС.I-Бдната (Ставрева) по 2 oilel:!a О му метръ
и.ли ц1;"lОТО

Н.
ТУ'

yq,

.;\2 50

ва

102 ,;reBa.

1\Ii;CTaTa

съставoilЯЮЩИ у.шцата

XIV'

oilиния въ

закривание1'О на която е рi;шено,. съ р-Бшение

отъ н. г

.

Аа се отстЛiПЫiТЪ на СЪС13дствующптi>

ги .-lица: СЪГ"НIСНО распр1>дi;,;rението 0значено въ при·
.10жениЙ при

oilblla

R('1;~иu

това

ръшение Пoilанъ и СПИСЪЕ:Ъ,

О ,метръ

Ш. bli;CTUTO ВЪ

ао

10

Jt

1'" oilиния l\lЪЖДУ със-Бди: Дll.ml

141. 1. Jr,!lобрява ПJЮТОКО,;r::\ на RОl\lиссията ПО оц-Б
непието lJllJlt/l шыmа, 01llчуждеНlt за уреГУ",lир~шието

тро Васил,ево, Чаушь-оглу Георги ИваН,ов'О, ЯН/КО Дu

у.ШЦИ'J."h на града

отнася р-Вшението на Съв1>та 1l0ДЪ М ;)29 отъ 1896
година, пр1;дъ видъ заЯВ."'Iението ВХ • •л.r 12998 отъ с.
година на поменатиii J'lIY съсi>дъ Я. Димитровъ, Аа се

и

рязрi3ш;-tва

да се ИСП",lатu СТОЙ

постьта И l\IЪ , спор1;дъ това оц1;невие,

ICaRl'O с."1'Вдва:
1) ;\Н,стото на ВаСIЫЪ Стояновъ въ 1 уч.. ВёЩJ,UО

съ uаХодящ~та се върх.у него по.lусъборена

подъ Н о 502, състо.яще отъ

КaiЩИЧIZ<I.

G1.87 кв. метра, 1'1.'" се

ВНlI.lато по 8 ",1. I;H. му метl'Ъ
па КЛiщичь:аtа) и.ли ва псичь:о

(ва едно СЪ
494'9G ст.

матерпя.ла

2) Ы-Бстото на ПС.llаuл'О Саuдь АХ.1седово, находяще

.шtIJ1Р060 и ПaiТЬ IJТЪ

преГ.1-Бда

отъ ново:

116

О metpa-СaiЩОТU

ROMY

паи правиoilНО

ва което се

ПОДoil-Бжи

да

се с)'гстffi.пи и KOoilICO, въ настояще
I:р'вме, струва. 3а
тая Ц1>oilЬ Н;IВllячава RоммиС'сия състuяща: отъ п. 1~1\1eTa
К:. Поповъ,

Г-да съв-Втници

новъ. Иввършеаото

оть

Н. Енчевъ

и

Н. ВЪoilка.

тая Ео;-.щиссия да му ~e АО'

се въ Ш )-'1. подъ Н·о. ~7~, състояще \}тъ 45 lШ. метра
n 89 с. 111., да се вап,;rати по 6 oileRa lloilИ ва всичкuто

K,;raABa 31\ вземание ()Е:ончате.'IНО р-Вшевие.
144. Да се ваП.Аати на Ст. ]{а6ШКЧllево СУ~ll\1а~а

2i5 oileBa 34 СТ.
3) :М-Встото на Лости Е.щl1tуило(}'Q нъ 1 уч. 1l0ДЪ
Н·о. 237, отъ 2() Ь:В. метра, да се ззп,;rати по 6 oileBa

Сж.ДИЯ Подъ J~ 943 отъ н. г. 686 ,;reBa и 70 ст., стой

кв. му метръ, СollЪДЪ като

се спадне

ПРПС8iедпняющето

двора

H!l кжщата 1\IУ подъ

СaiщиiI Н-ръ, градсь:о М'ВСТО отъ

3'03 кв. :метра 24 oil.

24

се

В:Ъ1llЪ

стоиностьта

на

стот.

4) l\I-Бстото HtI. ФШJl.llа 1f Xaiiplle ЛаmllфО6U въ
Ш уч. подъ Н-о 85 отъ 25.60 кв. метра, да се ,ШПoilа
ти по 6 "lева кв. му 1I1етръ ПoilП ва ц"lМОТIJ --153 ",lева.
с.л-Бдъ като г.е спадве стоипостьта ва ПРИС'l-единяю
щето се I~Ъ:lIЪ това имъ зданпе Общ. мъсто отъ 4'i;O
ЕВ.

:lletpa---i3t$ .лева 48 ст.
5) ~HCTOTO на Н1lnола Х. n€1JlpOBo въШ yq. безъ
Н-о у.1Ица :1 Прi>с.швска", отъ S9 ~B. метра, да се 8а
П.lати по 10 .1еll[\ кв. му метръ и.Ш ва ВСllЧЕ:о-890,;r.
б) :JHCTOTO ва 3нФпра И,'I. С.-\ввова въ П yq. Н-о
555, отъ G5 I~B. j\leTpa, да се заlloilаТIl ПО 12 oileBI\ I~B.
му ;lIетръ II.1И за Цlыото-780 ,;reBa, с.1iдъ haTO се
спадне стоifВОСТЬТ1t на присъсдиняющето се КЪ~IЪ двора
Ба J~жщата

II,

V -ръ
H"
ООЩИНСI:О

под'!.' СaiЩИU

3.50 кв. ыетра-70 .1ева.

.L
lIIьСТО

отъ

по ИСПЪoilнитеoilенъ oilистъ на

I-u

Варненсь:ии ЫирониiI

ностьта на ОТЧУЦ,енит-В му отъ Общината за тротуаръ

въ Уoilицата "Еняжесь:а" пр-Бдъ сжщата му 49·05 О
'IleTpa M-RCTO, ,;rИХ8И на тая ср"ша. пrl 10% ва 6 м-Бсецн,
34 oil. 30 ст., И СЛiдебни равноски 15 oileBR, И.>l.И всачь:о
спор1;дъ тоя oilисть 73t:i ,1 е I:!!\..
14:1. Да се Н::J3Ш1.ЧИ 3:1 zeo.~lempa по кадастра.лната
снимка на град;! МllЛallо МаРIlЮ;'О6lt1lЬ съ 250 oileBa м-В
сеча:-\. sап.лата, IZОЯТО да. се ИСП.lаща отъ ь:редита пр-Вд
ВИАенъ

въ § 1 на тъвгод. бюджетъ ва тая сни~ша.
146. Вюфетл при центраoilна'l'Н Гр. градина да се

ОТАаде подъ паемъ за три години (ОТ'ь l·Й Апрu.шИ
1,,97 година до J-и АприoilИИ 1900 гоА.) на настоящий
му HaeJllaTe,;rI, llванъ ДОlее60 за 3000 oileBa (по 1 ООО oil.
годишно) и подъ УСoilовията озна'lеНlI въ р-hшението
ПОДЪ ~1 11 7 отъ 8-й ТОГО, 1lO caJto ало той, ИваН1J До

1leBo, виесе дЛоЖUJlата ЛУ на ООЩllната ото .шт. годиюе,
за наело на сжщuй бюфета, СУЛ.на

1000

лева.

147. М-ВСТОТО въ У' y'l. Ь:В. 9 Под'Ь J\! 11 О отъ

770 О м. Фигурирующе въ счетоводнитъ fZнигп на
Общината върху Летро. СтОЛ1l060 и Х. Да1lаuло х.
J1ефmР{JО60" да ·~e вапише само нърху името на първии

Боир

"Варненскиit Общинекuil Вiютникъ~

19

(Стояновъ).

които И

да се снабди за него съ над.\-В·

ЖНИЙ крiшостенъ актъ.

148. Д~ се ПОрinчжтъ за Гр. ерадш·fЛt 100 пей,.,/,
аа аьдаиие, с.л1цъ като оБР<lвеца ва т1>хъ пр1>двари.
те.лно

му

се

пр-Вдстави ва

УАобрение. 'Гоя образецъ

ще бн,де же.л1>вна конструкциа съ дървени пречки и
Аа може да пом-Встна с-Вдоа.ли свободно 4-ма АУШИ, На
'Товарва

оното

uocToaHBoTH

Присжтствие да распор-Вди потр:h

ва

направата тоя обравецъ въ най КЕ>СО вр-Ве.
149. Д~ се съобщи на ВараевскиИ: ОКрЖЖНИЙ .л1>

карь, че ОбщинаТIl 'Ндllо:нсе да дава нужвата .л-Вкарска
ПОJ.\ющь и Л1Ь1iарсmва 'На 61b:нcaul~Umtb АрJtеЮРt въ ррада,
тъй като

Санитарвuй

U переОIJa.лъ

Стр.

мото се м-Бсто ва Х. П. Ивановъ за р:1вширение у.шцата,
~ Фердинандъ 1" "въ еж да ва разр-hшение, otm-ВНЯRа и
П. Да се Зl1Пoil3ТИ ва Х. Ластия Ива1l0во 8000
.лев:} 8а ОТЧУВАаемот() му се м-Всто съ ГРИ~'Iажа и 8а
всички вагубlI~ които би ГО пос.л-ВАва.щ отъ това ОТ

II ЧУЖАевие.

!---------------Прiшпсъ.

ДОВРИЧЬ, ПРОВАДИЯ, БА.JlЧИh:Ъ,

150. Да се уве.личи персона.ла на надзира'I'е.лит-В
во града со ПО

3

дУllт за вс1>кий участъкъ.

Това уне.личевие !1p-ВдостанБYi право ва Емета Аа прави

споредъ
А-В"НЖ

НУЖАата.

70

на тиа с.лужащи опрi;

.лева м-Всечво.

Нужнии

§ 17

3ап.латзта

кредитъ

за

тая

О/iQЛllilСКО.llУ Нача.шш.у,

ц-В.i'lЬ

пuсiшuт'в не е тъи

АНО Аа запр1>'L'И ПЗНiJса ва хранпт'h, за Аа не з ..l.О)'по
тр-Вб.l.нпатъ съ топа СU~~У,,1анти
5283.

J\i

да се ввеме отъ

151. AIl се отпуснжтъ отъ Общ. Еасса 1000 лева
,'ЮJlОЩЬ за крайио 61bauumJb Варненци отъ Християнско
с:в:и

Разг.ласете на. ннсеoilението, че uбщото ПО~lОженпе
~юшо, както се мuс"ti;ше въ
нача,,10, ва това u ПраUllте.1СТВОТО не намира ва н)'ж
н;\

(ПОА') аа У правите.1Ь: Т. Раев'Ь

па ТЪВl'ОАИШНИЙ БЮАжетъ.

в-Врuиспов-Вдание

за

пр-Взъ

пр-Вдстоящит-В

--------------------------"'

Ве.лИКАен

ВАРПЕНСIШ ГРАДСIШ ОБЩIIНСКО rПРАВ,ШНIIE.

правдвици.

1Ь2. 3аяв.левието

.хр. Воде'Нчарово,

ва

на преАприемача Морскиnm 6аии

Аа му

се зап.лати ~р-Вщу изnър

шенит-В:му р ... боти пu тия бани
остани безъ пос.лi>дствие.

.лева,

5000

-

Обя.л:ение

да се

153. Да се събира Общин. връхнива върву пове
l\Iе.лниИ: на.логъ аа н. ГОАина J.\IaК(ШJ.\IУJlIa, .)
154. Приема по привципъ ~упуванието за C:М-ВT~a

м 6290

%.

гр. Варва, 28и Иа:U:

на Общuu<l.ТCI, едиио nареио 'I~U./lЛmдро (ааЛЛ1iо) за шосе.
Натооарва постоянното ПрИСЕ>тствие Аа събере нуж
нит-В t:В'!>Дi3вия, на ~ачеството, т-Вжестьта и ц-Ввата
на ПРО,1,аuаеll1Ит1> се та.кива, и lIIУ съобщи тия си св1>
деНШI въ
ввемавие

едво

отъ

оковчате,,1ВО

ПОС..t1>дующит-В

JlIY

вас-Вдавин

за

р-Вmение.

Да се за.лИЧЖ"l'Ъ въ р-Вшението М 79 отъ н. г.
l\Iария ltириякова, Ат. Христовъ И Грама'гия Д. Ата
насова, по[:азави ва соб~твенвици на ВАаюштз М J\'2 492

155.

и

41}9, и се заПl1ШЖТЪ тия ЗА3ПИЛ върху сжщинс~ит-В

имъ

стопани,

първото върху

иоаа, и ДРУГОТО върху llараmь
Дu.mппровlt,

на които

Il

Х. Маргарmnа f{lIРUЛ

tt I'pa.ltamuJt

Арабаджи

да се зап.лати СТОЙlIоетьта ИJ\IЪ.

BapHeHcI:oTO ГpaД'c~o

Градски

Ивmиаерь А.

които

же.лаbl'iТЪ

и

Иll1атъ

У.,1ицата

да

отстжпатъ

n

номера ва Ао~юветi3 си,

K1iKTO n

кодко стап

иматъ З3 ОТСТinuвание и ср-Вщу шшъпъ lII-Всеченъ паемъ
биха гп отстжшыи, та Аа се отб-h.lежи това пъ съот

B-UТС"l'uрощ;\та

въ

Общ.

Iшига, конто 8а

тая

ц'h.lЪ се

ваведе

У праU..lеuие.

I~метъ: Жеко Ив. Жеков'Ь.

ПаРУСllадu, като Д,,1Ыfшостьта

Секретарь: П.

В. Петрановъ.

Удобрява СfC.J.ючсвии отъ Общин. У праН,,1еВlIе

СЪ Христа Gmефаuово, ~онтраt:ТЪ, ва Аоставлние отъ
ПОС.l.1ЩНlIЙ 300 1iу6uчеС1ill .1lеmра чuсmь UРJЬС1ЬЯUо чак'ОЛо
ва ГраДСКИТ1> градини и разр1>шава исп.лащанието CTOUностьта му, съгласно тоя Е:ОНТрЙКТЪ, ПО 61/2 .лева ку
бическия метръ, всич~о 1950 .лева. Тая сумма да се
взе!'>Iе отъ

§ 13

в 1i А о м О С Т Ь.
3а ЧlIС;IOТО на nокланий добитъкъ въ Варн. Град. Общ.
скотобо:U:на пр-Взъ ВР-В~ШТО отъ

ва ТЪ3ГОАИШВИИ бюджетъ.

158. Де се наsвачи вр-Вменно ва

u.

до

м-Всечво. 3а исuъ.лвевиетu

тан си д.лЪЖЕIOСТЬ Мишаи

ваДoilъжава да държи

постоанно на

свои

раз

носки конь, само въ какъвт() с.лучаЙ (ако държи I:ОНЬ),
ще му се Пoilаща по 200 .лева м-Всечно.

160. Разр-Вшава се на Помощ. Кмета 1l В. ПОnQва

иде.но диевено отпуско начиная отъ 16·И того.

161 Да се усlt/Ш nредllmа на § V ва таЗГОАИШНИЯ
бюджетъ съ 500 .-Iева, която суммз да се ввеие отъ
§ 23 (запавний: Фондъ).

162. 1. Р-Вшението

"\'2 112

те.lНО ВНlIсани~то въпроса

по

1

lОIШИ

1897

1 blaii:

год.

д. надЗllраmель

ш"
06ЩШlскаmа гора tt лера и по ЧИСТОтата на
града Варненеца Петро Jfuшай}iОВо съ вап.лата 200 .л.
се

ВЪЗlIОЖНОСТЬ

пос-Втитеoilит-F, които Щt: ДОАа.тъ въ граАа пр-Ввъ пред
стонщи:U: сезовъ ва МОрСIШТ-В бани, да заавЫiТЪ въ
Общинското Управ.ление, като съобщы;,тъ участъка,

ски вр-Вме, се запави.

ковъ

Общинско УпраВ"lение по-

ПОАЪ наемъ по еА на и.ш Н-ВКО.'ЩО мебе.·.шрави стаи за

му, до шмужванието опр-Вд1>.леното въ кадровит-В nои

157

година.

1897

I канва ВСИЧIШ ония Г-Аа граждаНИ-Аомов.лаА-В.лци,

Да се УВО,;IВИ отъ iЮIIlJ1lНtе1lI3Т3 му Д.1ЪЖНОСТЬ

156.

НОВОСЕ.ДО

и аптека сж еАва

достаточни ва УАuв"tетворевие М-ВСТНИТ'}, б-Вдни бо~tни
ВарнеНЦII II qte 'НJbJla въвможность да ги уве.личи.

QtuCmomama

3.

отъ н. година,относи
ОЦ-ВНБ:ата на отчуздае-

ер

.....
::::

...са

о

о

~

1

-

~
Ео<
с;>

~
~

~

с;>

:::J...

~

:::

:::

~

о

~ I::l

о

~

о

~

~

::::

~

17531) 5220 132

-

;::Q

<:)

о

Ео<

..:

~

t:::

Е-1

о

::::

~
~

-

22892

ер

<:)

:::

~

~

4

~

::'

Стр.

Брой

"Варненский Общинский Б-встнисъ"

4.

С-Л~АЪ двукратното пуб.ликование Н!tС'l'оящето въ едипъ.
отъ мi>стнитt. в~стници и' въ прuдъ.лжение на 31 день,

ОТЪ ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОКОt~llйеко,УПРАВЛЕНИЕ

с~i>дъ това съ право надавание 5%
въ 24 чнсса ще
продава~fЪ пуб~ичн() въ Rанце.лзрията на Варненското

.Jt1. 6444.
Варна,

БО.ltстьта

Май

26

:1 Шарка

1 S97

Сждебно Приставство с.л'.hдующия "рЪЖНИRОВЪ недви

год.

жемъ имотъ: Едипъ дюгенъ въ Варна; II уч. М 570~,
сжсi>/~И: Х: Георги Фъръ.лдаrcоог~у. Х. МеХ51еда.ли
ефени Еа~айджи, y-лицит'Ь, "Княжеска" и "re~иментъ",

" се е ПОЯВИ.1а по овцетъ въ

се.10 Арнаутъ-кьой, Доб)lИЧСса околия.

отъ едво отдi>..1ение, единоетажевъ, дървено-керпичева
постройrcа, покривъ

Май

26

кереl\IИденъ,

съзиданъ

на OKO~O'

18 кв. M'.hTpa о1ц'.hненъ за 1 ООО ~eBa, отъ която ОЦЕнка
ще почне надаванието. - 3аинтересованитъ МОГЛ'iтъ .

...11. 6445.
Варна,

19.

1897

.

год.

въ присжтственит'.h дни и часове да се явяватъ и над
даватъ.

БО.1Ъстьта "Шапъ" п "Шарка" по едрия рогатъ

Варва, 24й Май

добптъкъ въ с. С. Урумъ.кьой. Ек>ръ-ХаrМ3ElЪ и Дюд·
геР.1ИЙ, Бургазска око.'шя, е вече прЪtcратена.

.М
Барна,

6656.

Обявление.

3 lОний 1897 годинэ.

11роизшествия СJlУЧИВШИ се rlрtз"Ъ истекшии
Май въ гр. Варна.

мtсецъ

На 25 Май т. г. сутриньта се намъри удавенъ
морето близо до rO.JJ,'BMaTa скела Добричски:й жи

1)

Te~lЬ Георги Ив. Опълченовъ, тiз.'Iото на когото слъдъ,
като се констатира отъ Г-на Градско· Общински
карь, се дойде до заключение,
морето

се

отъ

С."lучва~"lИ

припадъкъ,

отъ

че той е

каквито

пръди

паднк>лъ

припадъци

нък(м:ко

.;1Ъ

години,

често

въ
му

тъй като

той е страда.JIЪ отъ болъстьта "ЕПИ.JIепсия". и
2) Отъ про.швния дъждъ, кааТи се ИЗ.1ГВ пръвъ
нощьта 31 Ыай т. г. се причинени <:'лъдующитъ загуби:
а) отъ поврi'дИТt. на тухдарницитъ принаддъжащи
на Петко стой.КОllЪ, Васи,ilЪ Стойчевъ, Атанасъ Пет
&овъ, Христо ltостздиновъ, Яни Христовъ, Янко Пет
ковъ, Ради Петровъ 11 НШ~О.1а Радиновъ, загубата
въ.миза на 12500 oi1fШЗi б)
отъ съборенаfrа по
стройка на Димитръ 3датевъ, загубата е tjOO •• ева j
в) отъ засипванието поницитъ на Хр, Еневъ, Василка
Rуцопуло, Димитръ Ilеневъ и Петко Мариновъ, загу
бата е 1000 дева i г) отъ засипнанието на МОРСКLlТЪ
:женски бани и раВСLlпаний бр-Вгъ ва ПРИl\Jорската гра
дина и повръдитъ изъ вътр-В на градината, загубата

е

лева и д) отъ зав... ечената

OKO''lO 10000

гра)ша

ВЪ.'Iна

загубата е

31941

п

784l

Сждеб. llриставъ Г. 3ахариев"Ъ.

2-1

Бо~ъстьта "Шапъ" се е костатирада по коньетъ
въ гр. Rарнабатъ.

въ

изд,авенитi;

год.

1897

ивавлечени

961
464

кило
овци,

.1ева, ао всuчката загуба възлива на

.'Хева.

Грзд., Нача.'НLlltъ: И. В. Иконоmовъ.

Секретарь: Т. Джезаров"Ъ.

"V!? 2331.
На основание испълнителния дисть .JW 688/96 г~
издаденъ отъ 1 Варненский l\1ировий Сждия въ полза.
на Никола Воевъ, противъ BapHeHrcaTa ltзля Жейнова
ва

387

лева,

лихви

и др., nбявявамъ, че с.тВдъ дву

кратното

пуб.шкувание настоящето

мi;стнитъ

въстници

ще

~ 2332

На оспошшие ПСПЪ.шите.ШИЯ.шстъ "\~ 2036 6197
г .,
I

IЩ,J,ад:.нъ отъ Варвен. Окр. Сждъ въ ПО.ШЗ на Барнен-

цит1> оратя.А. Паница, ПрОТИБЪ Андр-вй Ст, ~апитановъ

тоже Варвепецъ за 500 ..1ева, .шхви и др. обявява:мъ, ч;

отъ·

ставство, слъдующия длъжниrcовъ имотъ' Едно .лозе

въ Варненскитъ ловя, въ мъсностьта "IПашrc8iнларъ",
отъ 21/2 уврата, мъжду съсъдитъ: Попъ
ПаНaIIОТЪ,
Х. В:остадинъ Ивановь,
Еатеринn Великова и ~,
оцънено за 450 лева. Наддаванието ще почне "тъ
оцiш~ата и по дод-В. 3аИН'l'ересованитi; могжтъ въ
присжтственнитъ дни

и

часове да се явяватъ и над

даватъ.

Варна,

24

Май

1897

год.

Ск>деб. Приставъ Г. Захариевъ.

2-2

ОБЯВ.;lЕНИЕ

о/\Я.

2692

Обявявамъ, че въ Еанце~арията на Варненското
?л;~ебно-Приставvство се продава пуб.лично отъ 31
Маи до 30 IОнии т. г. И съ правонаддавание 5% въ
10 деня с~i>дующия имотъ на покойния Варненецъ
.яНl"О Яrcововъ въ по.лза нэ haC..1-Бдницит'.h му, cъг~acHO
опредt..1евието на Варненскиu UKp. Ск>дъ отъ 10 Де
кемвриli

1896 г. тои е: една кжща въ Варна, у уч.

N 232, със1>ди: Бекчи Еа>.ВIO ,

ет~а-ша съ ABi>

ОБЯ B./1E НИЕ

единъ

продължение на 31 день, слъдъ това съ ь% въ 24
часа, въ канцелярията на Варненското Ск>дебпо При

Иванъ Пеневъ и пж.тъ~

ВАРНЕН. СЛ~ДЕБ. ПРИСТАВЪ

въ

продавамъ втори:й П8iТЬ, въ

саивантче

е съвидана

I)тъ

Стоянъ Анастасовъ,
съзидана отъ тух~и, едно

стаи и саJIонче и едно

Прьсть

и дворътъ

и прьти.

ПО..1усъборспо

l\I-nСТОТО

е всич~о

отъ

640

вьрху

коеТи

кв.

l\IЪтра,.

OЦ~HeBa за 200U ..1ева, ОТЪ която ще почне ваАдава
МОгжтъ въ присжствеНDТ'.в.

нието.-3аинтересованитi>
АНИ

и

часове

да

се явяватъ

и

на,4даватъ.

Варва, 7-й Юнии 1~97 год.

1-1

Сжд. Приставъ: Г. Захариев"Ъ.

Брой

Стр.

,~ВарненCIСИЙ Общинский ВоВСТНИЕЪ"

19.

ВАРНЕНСЕИЙ СЖДЕВЕНЪ ПРИСТАВЪ

Обявление
No 2691.
Обявяваыъ, че въ Rанце.ларията на Варненското

Сждебно-При{'тавство се продаватъ пуб.лично отъ 31
Май до 30 Юний т. г. И съ правонаДАавание 5% въ
10 деня, с.л-Вдующит-В имоти на Варненеца. Георги
.itеондпевъ ва издъ.лжевие дъ.лгътъ му отъ 1000 .лева
.лихва и др. &Ъыъ Варвенеца Никола Атанасовъ по

испъ.лните.лния :му .лпсть М. 567/97 г. на

Мпровии Сждия, т-В сж:

1 Варнен.

1) едво .лозе отъ 4 декара въ
Варнен{'кит-В .лозя, м'hстно{'ть "Го.лоВм:а· КокаРАжа ". съ

соВди: НИКОоАа Георгиевъ, Uт,IЯElЪ Еоетовъ, Панайот!>
Драгановъ Ефтим:ъ Парушевъ и пжтъ\ ОЦlшено 600

5.

Май до 30 Юний т. г. И съ правонаддавание 5% въ
10 деня 'Сл'hАУЮЩИЯ имотъ на Варненката Антица Ва
хариева ва шщължение дъо"1ГЪТЪ u къиъ Варненский
бавковъ клонъ <'тъ 1200 .лева, лихви и др., по испъл
нителния u листь .м 1889/96 год. той е: Една кжща
въ Варна, Пуч. .Ni 11, съсiщи: Алекси Въджиковъ,
Rостаки Х. l\Iихаилс,въ, Георги Сиркеого"1У и пжтъ,
състояща отъ една стая, салонче и изба, построена
отъ в'hхтъ материао"1Ъj друга постройка съ дв'!; стаи
въ сжщия дворъ.

Всичкото мвсто върху което е съ

3500

лева, отъ която ще почне наддава

зидана и служащето за
оц'hнена

за

дворъ е отъ 170 кв. метра

нието. 3аинтересованитf. могжтъ въ присжтственнитоВ
дни и часове да се явяватъ инаддаватъ.

Варна,

7

Юний

1897

год.

Сждебенъ Приставъ Г. Захариевъ.

1-1

.леваj 2) .л;зе въ сжщитъ .лозя, м,Ьетвость ,,1\Iанастиръ"
със-БАИ: Атавасъ 3.латевъ, Х.
хари Х. Димитровъ и пжтъ,
1000 .лева.-НаАдавани(;то ще
3аивтересованит-В могжтъ въ
часове да се явяватъ и

Варна, 7-й lОний

Симеонъ Сирковъ, Тео
отъ 6 Аекара, оц-lшено
почне отъ оц1шкит-В.
присжственнит-В Ани и

отворихъ

питейно

ваведение и гости.лница

съ вкусни ястиета ср-Вщу граАCIсата градива. Прие

1897 г.

Сжд. Приставъ: Г. 3ахариевъ.
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ИМАМЪчесть да об_"" па почитаемата ПУ'
б.лика, че

ааддаватъ.

JlIамъ и абовати. Ц-Вна ум-Врена.
Съ почитание:

Петръ Софийсви.

06явл~ние.
.М

КЖЩА съ '{стаи, Ава са.лона, мааза (поница) тра

2689.

пезария,

Об.явява:мъ че въ канцеларията на Варненското
СNдеUво·Приставство се продава публично отъ 31

:Май до 30 lОниii т. г. и съ праВОЩlддавание 5% въ
10 деня сл'hдующия имотъ на Варненица Цв'hтко Ни
ко.ловъ ва

ивдължение дългътъ му

отъ

и

чассове

да

се

явяватъ

Варна, 7-й Юний
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18!}7

и

отъ

500 О м. па уллща "BOUnUUl1(a",-найшироката у.лица
въ V Y-1iQ, - се продава за neUjlOBJbpUO ефmеuа tflъua.
3а споравумъние въ Администрацията на вВствика.

500 w'IeBa,

лихви и АР. къмъ Варненската 3емлед'hлческз Еасеа
по пспълните.лния ли~'l'ь .Ni 479/96 г. на 1 Варненски и
Мировий Сждия, той е: Едно w'Iозе отъ около 9 декара
въ Варненскит'h лозя м'hстность "Св. Никола", със'hАИ:
Петръ Юшенлийский, Антовъ Ивановъ, Матей Дими
тровъ и Ванге."1Ъ Януловъ, oц'hHeHo за 2350 .'IeBa.
Наддавани ето ще почне отъ оц'hнката и по дол'h отъ
нея. 3аицтересованит'h
м(lгжтъ въ присжственнитоВ
ДВИ

кухня, съ хубава градина и съ дворъ

наддаватъ.

год.

Сждебевъ Приставъ: Г. 3ахариевъ.

САllfНОРАБОТИЛНИЦА
:ВРАТИЯ
ВЪ

ФОРТ'9'Пl
ВАРВА

Най старата и най прочутата въ България сапу

ноработилница.

Наградена съ златни медали отъ изложенията: въ
Пловдивъ 1892 год, Чикаго (Америка) 1893 год.,
Анверсъ 1894 год. и Брюксео"1Ъ 1895 год.
Изработва най добрОICаqественни сапуни отъ чис
то дървено масло безъ никакви вроВдителни см'hси съ
напечатани гор~каванит'h медали.

IIр'hпоржчваме тоя сапунъ ва най ивносенъ на

Обявление.
No 2690.

вс~чки домакини и вс-Бкад'h въ общежитието

да се у6':Ьдите.
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Обявявамъ че въ Raнце.щрията на Варненското
Сждебно-Приставство се продава пубо"1ИЧНО отъ 31
Варна, 1Ie'Штнuуа на Христо Н. ВОЙuи"КоlfO.

-

цоВна

наи ум'Врена. Внимавайте въ фирмата. Опитайте, ва

нзаиа Варн.

rpaiJCKO

Q6щ. Уnраамнue.

