Година х.

Варна,

1О

Августъ

г.

1897

Врой

27.

БАРПЕнакий ОБщинакий Б1зСТНИКЪ
II3Л1I3! ТРИ ПЖТII ВЪ М'БСЕЦА,

Писма, статии, парп

оБИI~новенно на 1, 1 О и 20 ЧИС.iIa.

За обявления се плаща за дума:
На първа страппца

лева.

ОТАtленъ брой

вси'lКО що е за

Управление въ Варна

цtната на вtетника за ГОАина е

4

n

в'hстнш;а се праща ДО ГраДСRо-ОБЩПНСRОТО

3 стот.
2 "
1"

• . •.
. • • .,

" втора страница
" трета п четвърта страппцп

10 ст.

Вмету

съ дата ll-й IОлпiI (паmъ СТIЫЪ)

Варна.

-

вителната

Ilр~дайте на варненци моата искрен на благодар

подадени

СЪ

дата

чрi>въ

141У'П

(вашъ

посрi>дничеството

1897

год.

те.,ъ Иванъ

JJ1.

ний знаменитъ день.

васi>данието

му на 19-й того, въ сжббота,

Rпя:зътъ.

Русее.

несе

ние

Господарю,

Десетгодишнената отъ възшествието на В. Ц. В.
на Вългарский пр~столъ се отпраsднува отъ населе
особенно

градина

при

грамадно

стечение

се

Ц. В.

и

и Династията.

щаст.i1ИВОТО

ТЪ.i'lкуватель

uр~апиитi; Ви-Варненци,

да

поднеса

пр~дъ

пжть тi>хнитi>

царуванпс

на

IltтЛryнaМL.

стжпит~ на

В. Ц. В.

най-вi>рноподаннически

!Сренна прив~занность къмъ

25

отъ

ПО:lli>щенпе

на В.

непрi>менно до

въ

още единъ

чувства и ис

16

отъ

ПОe:lШIIте ус.,овия,

дадено за

Отстжпва
цигански

на

совсе.1Г6

бордеи

,r,

години,

и съ ус.,овие

кр~постнип аЕ:ТЪ,

въ

Варна

ва капце.;taрlIЯ

часа прi>ди П.ilадн1> въ КlШСУ.ilСТВ()ТО.

3-3

ИЗВОАЪ ОТЪ рtшенията на Варн. ГраА. Общ. Съвtтъ.
год.

Удобрява Протокода на Еоммисията,

да

п.?lочи и натоварва

Н~Jlraтъ

право

да ги

съ

TaICЪBЪ.

294.

Юлий

1897

постоянний

съставъ

гад.

Одобрява ДОl~,,'JдДfl па ЕО:ll:1ШIСIJ:IТ[! ОТВОСIlте,71-

но прпе::lшвието офертата на ФlIшшсовата група, пред-

да

влi>ве въ споравумение съ г. Директора на БЪ."1гар.
Акцион. Оmроюnелио Дружество ва цi>ната на тия
плочи.

291. Оферmшmа па Фuнансовата група, пр~дста~

В"'Iявана отъ Едгардъ Оавини ивъ .А.ондонъ, АНГ."IИЯ

86%

IЩС::lIЪ, съ пtI(;ОII

ЮШССIlЯ

4 JJ[u-

"%

II

ИН:lIСНСIIИЯ

.1ПХ

Ш1 нун

!Стовете 1 за опцrште п "'П ва уt::lшряnаппсто на
В~лкаНСЮIii Подуостропъ, lСОИТО да сс УР'ВДJiliТЪ съ

де.,егата на групата и приела да се плаllllt

Лв.

Jlu-

лову 1/2 %. 'НО.ИЛllСС1!оuа върху общпii заелъ, нъ с.,Ъдъ
ск",ючвапието договора п утвърждението лу. При вве
:мание това р~шеНlIе, за КО~Лlшссионата,

ИJlIaше

четири

мнения. Г. г. ОъвеТНIIЦИТ~: Н. Въ."1кановъ, Ах:метъ Еф.
ТЮТIOнджи, Д-ръ Ив. "Ксантовъ, изказаха лненпе да се
неплаща такава, Оъвi>тшша Д. Тракоог;rу-да сс п;rа
ти 1/4 % ПО1\{. Емета lIоповъ иНоевъ, n Съв1>тницuтi>:
Х. Рухи, Ыадатпя Оукявовъ и ОС:lIaНЪ ЕфеНДII 1/2
Оъвi>твицптъ: .янко О.,авчевъ, Н. Енчепъ н Пом. I~::I!e
та Е. :Миросдавовъ - 1 %.

%.

отно

СИтелно постиланието главното антре (Оалона ва пу~
бликата) на ново строящето се Общинско вдание за
помещение на Варнен. Тел. Пощен. Отанция съ ци~
ментови

мъста въ

стаВ.lлваШ1 отъ }!JiJzapiJo Савиии, IЩ СI(;.,JOчmшпе

и частно ЖИ.ilище, съ нап-малко 5-6 хубави стаи.
ПРИЯВ.ilеНllЯ се приематъ всекидневно отъ 11-12

290.

се.JlеЙСlllва,

граДСЮl

когато се спабдяватъ

17 -it

ва върху общиii

Консулство

1897

които.

Жг.,овитi> (юоmетата) на тия MtcTa да се ваварджтъ
до 300 О и. и се продtliджтъ чрезъ пуб.шчепъ търгъ.

I

Обявление.

Юлий

оедJlШl1lЬ

върху

Л1l01luii зае.ll"Q на оБЩИП:1та съ

16-16

по

строение.

въскачванието

Еметъ: 3.teltOB'I).

паемъ

Августъ т. г.; ВЪ про

отчrоодапатъ до 1 О години врЪме. 3а неотчюждаемо
стьта да се прави съотв~тствующата забi."1ежка въ

~учая

славнит1> български царе Оимеона и Aci>Ha.

Императорското Германско

Варнен

С."1учаЙ ще се приспособи СПрЯJlIO реченното

Ви на Пръстола увi>нчанъ съ .iIaвритi> и короната па

търси СЪОТВ'1Jствена К.aiща ПОдЪ

на

"Еадиръ-Баба", по 150 О :lleTpa Mi>CTO не на ЖГ."Iжве
(кюшета) въ открития кварта."1Ъ JlIежду града и нова
та циганска махала, ио цi>на t '50 ст. О ]\1., П.щтIПШ

из

Прi>сто."ш и Династията.

годишнината

за

15

293.

и благопожеланията имъ да даде Богъ да празнувате
още по весело и

здание

свьршенно

ЮIеющи

чувствата на

ее "БТЪ

се проив

Сmшщuл, трtбва да бжде

това здание е

върши отъ Ц~ДOTO БългаРСIСО Духовенство молебенъ
за дългод~нствието

общинско

дружество Ч."1.

бл~скаво.

народъ

II

нея.

ската Тмеграфо-Пощеuсщ
тивенъ

Сутреньта, сл~Аъ тържественното отсдужвание въ Оъ
борната църква литургиа, на поляната задъ Примор
с!Сата

жи

О'l'Ъ CЪB~Ta въ

292. Да ~e съобщи на ВълzapCl'OJJlо .А1Щ1l011еР1l0

БългаРСRИЙ КЮI3Ь.

нието на любимий Ви гр. Варна

110

paBr."1i>Aa

СmрОllтмио Дружество, че наетото отъ него ва строе

До Негово Царско Височество

-

окончате.1.НО

допъл~

ва ОофиiiСlшii

ность ва поздравленията поднесени по случай вчераш

.11иловъ, да се

II

стп."1Ъ) с. година,

23

Юлий

1897 годuщt.

395. Оть днесъ до второ Fаспорi>жданпе изваж
даНlIИ за продавъ въ града х.ш6"Q да се продава по
сдi>дующий '}Шрl'Ъ (/риш):
1 качество 750 грама 20 ст.
П
Ш

"

..

850
950

"
"

20
20

:,
"

n П. Натоварва Г-нъ Е::.шт~~ да издаде още утрт.

надлежний ва опов~стяванието тоя наркъ прпказъ.

Стр

2.

"

Брой

ВарнеПСЕ:ИЙ: ОБЩИНСЕ:ИИ: RъеТНИЕ:Ъ"
ОБЯВ.itЕВИЕ

При ввеманието на това ръшение Н. Енчевъ ос
тана при особно мнЪние.

тегдото

на сега

Тои настоява

ивважданий

да се нама.'IИ

хЛ1ЬОо съ

.А1.

150 грама, а

1 ОО гр.) Е:аЕ:тое рътено.
296. 1 ТаЕ:сата ва право търгувание

"Фердинандъ 1" въ г. Варна извъетява на интере
сующитt. се, че за идущ!tта учебна година ще се прие

не град

СЕ:И м1>ста презъ сезона на морските бани-едll1l0 лево
на 1i.6.
разни

леmр'О да
нъща,

се събере отъ всички

продавачи на

фОКУСНИЦИ, панораJ\faДЖИИ и други такива

бараки,

RItE:TO

е и постановено

250 .'1.

:ма

h.

се П."'Iаща l\lпшаiiЕ:ОВУ отъ Е:редпта на

§ 17

въ

града,

КОИТО

година да даватъ
Е:ОИТО

до

съ праВИ.'Iника
се наыира

1О-И

желаЬY:i.ТЪ

Е:вартири

за

на уче

на Е:вартири

въ диреR:цилта,

и

Августъ въ дпрекцията:

обозначение ГОд1ИIИната имъ

и

нае

Е:ОЙТО искатъ за всъка Е:вартира.

, Н. 3аинтересованитъ родите.t1П да се обръщатъ

тукъ

въ

града

до

диреЕ:цията

за

прЪдставите.'1И

нуждното

ЧИС.10

квартири И съвЪти.

Гр. Варна, 28·И Юдиii

на бюджета.

Напъ."'IНО тая ваП.'1ата Иишаiiковъ ще

житеди

учебна

oJ"'1ично И.'IИ чрt.въ свои упълномощени

.'1ева :мъсечна заплата, която ще

209

Неички

ученицитt., съ

раmеЛIl1Jl1lJ 110 чистотата, Е:аквато Д."'Iъжность отъ 24-и
того се ОТI~рпва съ

за туи

1) точнии адрессъ (названието У."'Iицата, .N9 на кжща
3) колко стаи Иl\IaТЪ ва квартири ва

Аа се назначи за 1iОllJJlРОЛЬОРо ворху надзи:

MUlllaiili060

отъ дирекцията,

та и участъка),

мЪсечно.

Д.'Iъжность

само ако еж настанени ВЪ KBap~

посочени

се:

тт. на ученицитt.,

гора 1t .нера бившиii ."'IЪсничеИ при Варненската ОКр<YiЖ.

тая

ИЛИ

да явЫiТЪ най-късно

Постоянна ЕОМ1IIИССИЯ Иваn'О Попово съ пръдвпдената

ИСПЪoJ"'1няющпй

ученици

ници, да се съобразББ.ТЪ

Е:оето завзема бараката му.

П Вр-В:иенно

удобрени

идущата

, 297. Да се Ш13начи за надзuраmель па ООЩШlCJшmа

за тая д.'1ъжность въ Бюджета заП.'Iата

външни

тири,

1.

при гласу

ванието размъра на разнитъ общински такси ва пръзъ
н. г. п П Да се събере отъ РооеРl1l'О Холзел'О таЕ:сата
за търгувание единъ левъ на кв. метръ само ва мъсто
то

иатъ

уиоляватъ

само за мъстата, които ваввематъ поставенит1> имъ за
търгувание

353

Дирекцията на Държавната М;ъжска Гимназия

ве съ

на

27.

по.:rучава

год.

1897

Отъ ДПРeI~цията.

2-2

ако дъраш постоянно на свои разноски Е:ОНЬ за испъ.'I
нение

Д."'Iъжностьта си.

Варненска Държавна Мжжсиа Гимназ. "ФеРАинанДъ"

ОБЯВ.itЕНИЕ

1. ,

.ЛУ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДиреIЩПЯТа. на Държавната ЫЖЖСI~а Гюшаsия
Фердииандъ 1" въ г. 13арпа, щшt.стява на интере

~ующптt. се, че заппсщшието
годппа

ще

почне

на

и ПОПрRВll'ге.'1НИТ-В

ИОВI1Т-В ученици
ща, подаnатъ

;;О-й Авгуетъ и ще се

У'1п.1ШЦНО

Bpt.Me

ще ета

отъ други

учи."'IИ

пспптп.

п учеНIlЦПТt.

прошение

ПРИ(,~llание,

311,

еВПДЪ'l'е.1(:ТВО,

придружено

Е:ръще.1НО

~ъ

CBIIAt.Te.lcTBo n

меДПЦIllIСI~О спид-Втс."'Iство ва прЪсажданпе.

ВИВНI!IТ'h ученш~п, I~()IlТ() И:l1атъ СВJJд'hтедства отъ

бсвъ общи редъ, подпвптъ
.'IIlЩНПТ·В
шшрrlIЮ

сп

о''1ИЩIIИТ-В

IIlJошеuпе

свид1',те."'Iстmt, а ония,

НЪ пu-горспъ

Е:лассъ,

заедно съ учи

E:OIITO

МИJJя,ватъ

пр-Вдставлтъ

само учи

сп спид'kге."'IСТIЩ.

ВСИЧIШ ученицп,

II

98 година се захваща отъ 25-11 Августъ и трае до
1и Септе:\IВрИЙ, пр-Взъ което Bpt.l\Ie се шшършватъ

i ПрИC:lшитt. и повторите.'1IШ испити. Редовнитt. :запя-

! тпя почватъ отъ 1-и СептеивриЙ:.
на ученици за 1897/98 I
2) Новопостsuшшющитt. учеНИЧIШ пра прошенията

продъ.1жава дО З0·Й е. ::\1. Пр'взъ това
НiliТЪ

664

1) 3аПlIсваньето на ученичкитt. за учебната 1897/

.iti 356

учебна

дtвичесиа Гиrnназия "Мария-Луиза"

Вариен. Дърт.

I~ОПТО с;\:" навъртU.1И

прt.дстапятъ и свидt.ТС.1ства, че с;>;

17

години

ваписаIIИ ВЪ в1;

си за З:lписвзнье
II

прt.детавЬБ.'ГЪ

УЧИ."'Iищно,

I~ръщелно

1\IеАиципеl~О евидt.телства, а данскитi>-само учиди

щно свидt.тещ;тво. Еднптt. и другитt. при
ньето си се явяватъ

стоUницитt. си.
мъста,

Ученици,

записва

съ родителитt. И."'IИ

които

идm.тъ

ОТЪ

на

други

ддъжни сж да се ЯВББ.ТЪ съ ОПЪol"'IНШlощенит1;

писмено
които

заедно

()тъ

рОДИТI:'JoI"'Iитt. И~IЪ настойници въ Варна,

учи;шщето

ще

познава

за

прt.дставите.'IИ на

родите..rrитt. ЮIЪ .

3) При записваньето си учеНИЧЕ:ИТt. внасятъ и
; сл'hдуемата УЧИ,,"'Iищна такса, Б1э1l,НИТt. ученици, на
; освобождение отъ тая плата, подаватъ особно за това
прошение,

придружено съ свид1эте."'IСТВО за бt.дность.

,
4) Панеионътъ при сжщата ГИl\шазия се отваря
кои прпзоnаТС."'Iенъ участыI:ъ•.
; отъ l-ii СептеивриЙ. Вакантни Mt.cTa въ него Hil\Ia.
При записванието, Баможнптt. ученици внасятъ и
, ТУЙ ва знанпе на интересуващптi> се.
прt.ДШIДената отъ ваЕ:она У'IИoJ"'1uщна TaR:Ca (8 ."'IeBa за
2- 2
Отъ Дирекцията.
ДО."'Iнит1> Е:.1ассове u 12 ."'Icna отъ IV К.1ассъ Haropt.),
а бъднитъ ученици,

за да се

освободББ.ТЪ отъ

тая

таЕ:са, подаватъ прошения,

придружени съ форма.пш

свидЪте.;rства за

ИБдадени ПР:ВБЪ

текуща

sапиеванието се

явяватъ

та

бt.дность,

Ва~~~вичесиа Гимназия "M~~~:
ОБЯВ.;lЕВИЕ

година.

ВСИЧR:rI

учепицu

при

ом

заедпо съ родитсдит1> си идо УПЪ;Iномощени отъ ро

дпте.,:lПТ'В настойници, Е:ОИТО са:иорн,чно се ПОДПIIсватъ
въ особеипа киига пъ ДИРeI;:Цllята.

РеДОВНIlТт. занятия въ ВСИЧR:И Е:дассове ще поч
П.ътъ на

1-ii

Септе:lIвриir.

.I3ыIнIIт-в ученица трt.бва да б,,,ДЖТЪ

прt.два

рите.'IНО настанени въ l~вартпри, удобрени отъ дирек
ЦlIята, СЪГ.1аСIlО праВIЫВIша за ученпчеСIШТt. квартири.

Гр. Варна, 30-и IO"lII~ 1897 год.

2-2

Отъ ДпреБЦШlта.

687

Понеже, СЪГ."'Iасно съ праВИ."'IНИЕ:а за ученическитt.
Е:вартири, ва

напр1>дъ ученички ще

се

ост.авятъ да

ЖИВЪhЪТЪ само ВЪ квартири, одобрени отъ ДиреЕ:ЦИЯ

та на ГИJ\Iназията, IlОЕ:анватъ се: 1) всички житедИ на
града, които

Ж!:1."'IaIЖТЪ да Иl\IaТЪ у себе сп ученички

на Е:вартира прt.зъ идущата учебна

заявLb.ТЪ за това

въ

диреЕ:цпята

97/98

година, да

най-късно

до 10-й

\ Августъ, Е:ато обозвачятъ въ заявленията ('И: yqaСТЪЕ:а, удицата и Л~ на Е:жщата, кодко стаи, съ каЕ:ва
го.1t.мина и за КО"lКО учениqки даватъ подъ наемъ,
съ

храна,

освътдение, ОТОП.'Iение и

пранье

ди

И;III

беаъ тt.хъ, съ Е:аква ПОС.'11эдпа П."'Iата въ едина и дру
гия Сol"'IучаЙ. Евартирит'h тръбва да бжджтъ хигиенич-

Брои

27.

"ВарненCI~ИИ Общинский В1>стникъ"

ни, сгодни за жив1>енье и занятие на
освътляватъ :й отопляватъ добр1>.

учен.,

да се

направо или чр1>зъ свои

Невша ПроваДИll:cI::а око.,-шя и ВЪ гр. Еарна6етъ, се е

ПОЯВИJIа по OBцeT~ 60д1>стьта "Шар1Щ" а пъ с. Ай
демири, Силистренска ОI~О ..·шя, се появи ..1а по едрия рогатъ до6птъкъ 60.'lестьта " Al1tlll'as".
Бол1>стьта "Шапъ" въ с. с. Еад;r;.-юоiI, ItypKYAжа, Шпх.~ари "I~о~шреву, I~арпа6атска око.шя, се е ве

пр1>дставите.~и въ града, до
относително

квар

тирит1>. На т1>хно расположение се държи списъка на
одобренит~ квартири.

гр. Варна,

че прекратила по едрия рогатъ ДОUИТЪ1СЪ.

23 Юлий 1897
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год.

за I~::IICTj, К. В. Поповъ

Отъ Дпревцпята.

Ce1~peTapь: п. В. Петрановъ.

ВАРНЕНCf\:Иi.t СiliДЕБЕНЪ ПРИС'ГА13Ъ

в ii А о м О С Т ь.

~~~-

Ва числото на искданий добитъкъ въ Варн. Град. Общ.

ОБЯН.ЛЕНИЕ

скотобойна пр1>въ вр1>мето отъ 15-й
до
~

ф

~
IJ::I

!s1

CQ
о

О

~

58

"

.J

ф

ф

::::::..

~

6603

:::::

~

I::::t

i'i:

о...

о

tg

~

ф

о

f:;

t!I

"лJi

31 IОлий 1897 год.
~

f:;

3.

I

2) Ваинтересованит1> родители да се отнасятъ,
.дирекцията за указание и съв1>ти

Стр.

:::::

i'i:

~

о

IJ::I

~

:::1

~

P=I :::::

75

246

I-

36112

:Въ допъ.шеUllе ШI. 06ап.lеrшсто сп ПОАЪ ЛJi 2727
отъ 26 11. м1>сечъ JIУU.1JШУG:lUО Авуr~ратпо въ "Дър

~

ф

ф

t!I

i'i:

:::1

~-hозп<tчеппii

с)

~

-

13

пеДUIlЖIIМЪ

ще ПРОАъ~ж,ша АО

отъ

11

того,

ОUШШl3аllIЪ

НМОТЪ почната е ()тъ

Аш'устъ

11

всчерьта

12

того

Ч<ll'<t петь, 1I

пъ 24 часа съ f{ilДАаIШШIе 5%: па Гсорги д. JI1ух.1СОО

6998
I

upoir 150

па lIптереСУIOШПТ'J:; се, че пу6.111чната ЩJOАажuа на ,'1,0-

р'

ts:
IJ::I
о

ф

Е-;

жавенъ В],стпuкъ"

о
~

>Q

f:;

1) кк,ща въ 13арпа IV Y-l;:Ъ Л1 333 :lIе~r-м' със,j,f,П: I~o
СТй(\ИПЪ ВОШIЮВЪ JI {;тъ AB-},T-l, етрапи й;у,ТЬ, ц·tuа
2000 ~eBa; 11) Ханъ въ с.у,щпii У'lасты:ъ :lli>~I_AY съ

I

c-БАll; Дя~е.ш~ъ Ве.шш\)uъ, ГеОРГII Хрпстовъ, ГеОрГlI
Петковъ и Пili'ГЬ цlша З500 .НН!а; Ш) Х<lПЪ пъ Нар.

ненекото

зезr~пще

на шосеето

ШумеНЪ-ДОUРIlЧЪ

ОКО.Ю ё965 КВ. иетра IIIJзсто :lгlш::ду със-l>АП:

МаТ13евъ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩIIНСКО УПРАВЛЕНlIЕ.

меЖАУ със-БI'и: 13аСИ.l:\ Георгиевй, Георги ЕОАя~а Тар
~а.щята II ПLfiТЬ Цlша 600 .нша: на ДоUчо д. Ш!JХЛСОО
1) кm.щ~ въ Варна V участы::ъ -.i\ii 5 съ АВОРЪ ОКО.lO
428 I~BaA. ::IIeTpa 21rеж,1,У съ~1;АИ:. ПrlПЪ Иванъ С.1авовп
нас~-hАНИЦlI. НШZО,il:i 'ГраНА:\ФИ.:rоыъ. Иванъ Стояновъ

О БЯВ.;lЕНИЕ
гр. Варна 8-и

9468
Августь 189"

Варненското Град. Общин.

г.

и У~:'ЩН, ц1>uа

10000 .~eBa: П) 1~iЬ.ща въ СЖЩllii участ.
Е:варта.IЪ 126 буква Н съ АВОРЪ 670 кв. метра :lIеЖАУ
със1зАИ Хрпсто Х. АПастаСОL!Ъ, праВАПО я1>сто 1I ПXiть
цiзна 1ООО ~eBa; Ш) .юве 3 Acr:apa и :2 ара 81 КlЗаА.
метра въ 1гnстностьта .13ая ..lаръ ц ме:а_ду l:ъсi;,\II: Ва
crblj, Ншсо~овъ, НII,1:h.1ЧО Бсr::чшгга, l~араlI<1>II.lЪ Пу

~Tправление обявява

ва знание че на 14 мин. 1\11>с. 10ний н. г, Еяета Ба Св.
Еириловската Община, UTapOBaropcKa OKO.-IИя, е ивгу
билъ

Общинския

печатъ съ падписъ въ

II пжть, ц],па 8000 .1ешl.; Н') праздно м],сто
участъкъ ПО,!J,'Ь Л~ 284 и ЮША. 1]еl'ра 684

въ сm.щиЙ

~~~-~~"'~~~~~-~~~~

~~.

окржжность

та "Ст, Вагорско ОКрXiжие", а въ ср1>дата "Св' Еи
риловека Община"; С..,iЩО ю.1ста Шl БОРИСОВС1~ата Об
щина, РусеНС1~э. он:о.;шя, е изгуБII.'IЪ общ. псчатъ, съ
надписъ на около, "t'yceHcKa ОКО.1ИЯ" и въ ср1>дата

~yor.:ry п UiliTI, Ц Iша Н:20 .1coa: На ll.ZllЛ д.

1) .10ue

7

,1,CI~apa

"Борисовска ce.~. 06J[J;пна" въ С.'IучаЙ, че се окажатъ,
подпечатани съ тпя печати c.~1>дъ датата на

изгу6ванието да не се приематъ за па.'IИАНИ.

ПiБ.ТЬ, Ц1ша

М

Варн.

1897 г.

град. 06щ. Управление обявява за внание

че Ахмедъ Мехмедовлу, отъ с. Торлакъ, Равградско,

п;о,lOТП сс

ИПОl'еqшш зае~rъ кыIъ
пъ ..шите ..шия .шстъ.ll1.
Же.tающит·В

JIt'I,;I::r~y

llрОАаватъ за

ШJАЪ~:I~е1ше

Ст. Ялашчпснъ и АР' по ис
6596/U7 г. за 74000 .leua II ДР.

Аа вве:lШТЪ участие

въ търгътъ МО

гжтъ Аа прег~еЖАатъ Е:нижата по ПРОАажбата
присжтственъ

Аень

гр. Варна.

си билъ ивгу6илъ прiшъ настоящата година въ Ра

ховскин панаиръ едно интизапско св1>д~телс~во подъ

re

J1J!Jx.zco'Q

240 .1ella.

По;о,rепа'1'пт-Б

I

9469

гр. Варна 8·Й Августь

въ ы'!,еТНОСТI,та "Ва~.lар'Т,,;

i j!H'1I НЩI.IlОВЪ, 'ГраlJ,\:lФIЫЪ
СЪС-}IАП: Ставрп ЯIIСВЪ,
Са6урсусъ, IOPA31l'}, ДШШТРОВЪ 1I Il,У,ТJ"
ч·1ша. 800
.lena; П) ~()пе 1 Асt::аръ 2 "ра IIЪ .\I·1;СТНОСТI,та ~1Uаш
J:'у;'П.lаръ" :'le;I~AY със·j:;",и: ГОJрГII СuмеОПОIIЪ, АрабаА
жи [1шсо ..lа, ДШШТРЪ l\:aT;);y~.li"'\, A.lcr:cll lIвановъ II

книжа

ОБЯВЛЕНИЕ

съ

j~ръстю

2-2.

въ

канце.1арията

bc-БКll

2IIИ.

16 IО~пи 1897 ГОА.

П. еЖА' lIриставъ: Н. Т. Новаковъ.

9 отъ 15 Септ. м. год, издадено му отъ Емета на
сжщето село за една биволица на 6 години, косъмъ
черъ, на челото и опаШ1сата 61;.'10. Въ ./случа:i:I, че се

jW

укаже въпросното свид1>т1;лство
тожи,

понеже се

ОБЯВtllЕНИЕ

у н1>коа, да се унич

счита за невалидно.

ОБЯВЛЕНИЕ

.м. 9470

гр. Варна 8-й Августь 1897 г.

Варненското Град. Общин. JT праВ.'Iение обявява,

ва внание, че въ с.с • .Еара-Ыурадъ, Добричска 0IСО.ШЯ,

No 3638.
Въ Аопъ.шеНlIС на обяв.ншието 1IШ ПОАЪ No 7736
отъ 26 м. 1\1. пуб~икувапо Авукратно въ "Дъp~aBeHЪ
В1;стнпкъ"

6poii 149 отъ 10 того, съо6щашшъ на пи
тересующпт-h се, че пу6..шчната ПРОАажба на АО·Ч О3:
наченпт-В неДВИ:IШJ\lП lIмоти поqнато е отъ 11 СiliЩйl1
ще ПР()Аъ~жава

до 11 Августъ веqерьта часа петь, n
24 часа съ наддавание 5% а IIменно: 1) К<i>ща пъ
Варва П участъкъ подъ J~ 311 1I1СЖАУ със-БАП: 'Га-

въ

==============В="==р=о=й=2=~
==,2;~~~============,,;,~В~аЕон~ен~ск~и~и:~V=О~б~щ~и~н~ск~и::й~В~-В~с;;,;т~н~и~к~ъ~'='
Стр. 4.
ОВЯВ.ilЕНИЕ

насъ Анастасовъ и отъ три страни пжть Ц1ша 1 ооо
.:\ева: П) .:\ове въ ы1Бстностьтаa "Турна-тепе" т Св. Ни
Ko~a 2 деЕара и 3 ара между със-Бди: В. Хрис~овъ,
Атанасъ Григорияди n наС~'БДНИЦИТ13 на Х. ROCTa

A\lBa се подъ паемъ отъ 1 Ноеll1ВрПll 1897 г. Питей~

НОТО вавед-Бние и у него граАината на ХаАЖИ ПанаЕО
За~8iНМО-ЛУ ц-Вна 200 ~eBa: Ш) ~OBe въ м-Встностьта ЕарабатаЕЪ наХОАяще се въ гр. Вирна V уч. Л 5 ср-:Вщу
"Вая~аръ" 7 деЕа ра Me~:дy СЪСБАИ: Диъ1ИТРЪ Cy~aEa, приморската градина. JRе~ающит-В Аа ги наШ\1атъ ва
Х. Данаи~ъ Х. .;lевтеровъ, нас~-Вдницит-В на Георги подробни св-Вдения могк.тъ да се отнасятъ пи,,:меНIJО

Rapa Бошнака и пжть Ц13на 1000 ~eBa, IV) ~OBe въ
сж.щата м13стностъ 2 A~Kapa меЖАУ СЪС-ВАИ: Еочо Ван

И.:lИ

гe~OBЪ, Христо Ганевъ, Еирчо Иuвевъ и Х. Бойко
Ц13на 250 ~eBa и: У) .юве въ м-Встностьта ,; Чешме
поду", 6 декара 7 ара и 86 ЕВ. метра 1'rlежду със-Вди:
Доiiчо :Мyx~eBЪ, Димо ПаНRОВЪ и пжть цiша 600 ~eBa.
llОМ1шатит-В имоти ПРИНВА.;t1>БYiатъ Щl Васи.:lЪ Нико
.:\ОЕЪ, продаватъ се

ва

.:lисть

Варна,

Притежате,лъ: Х. Панако Иарабатакъ.

3-2

No. 6595/97.

6750 .:leBa

ПО ис

г. Же.;tающит-В да

pr ВЕЛОСИПЕДИ ~

ввематъ участие въ търгжтъ могжтъ да ПР-ВГ.:lеждатъ
книжата по продажбата всiши присжтственъ день въ
:саНЦС.:lариата ми.

гр. Варва,

19 IО.:lИЙ 18971'.

Отъ най СО.:lидната система

П. Ск,.А' Приставъ Н. Т. Новаков"'Ь.

2-2.

25 Ю.:lий 1897 г.

ИВАЪollжение ипотечни.я: ваемъ

:къмъ. Стефанъ Явашчиевъ и АР. вз

ПЪ.:lните.;tниа

~ично АО нритежате-ля.

"Kaisel'"

се пами

ратъ ва ПРОАанъ съ УIl1-Врени ц13НП и М13сечни вносове

при Леонъ МинаСИRнъ-Варна

ул. "Цариградска"

3-3

ОБRВЛЕНИЕ

JI& 416.

.J11. 3611
Обававамъ, че Сol"1i'дЪ двукратното пуБЛИRувание
настоящето въ единъ отъ мiстнитi вf>стници ще про"

давамъ въ ПРОДЪo"Iжение на 31 денъ и съ 5% въ 24
часа,

."10вето на

Варненца ДИl\ШТЪРЪ Атанасовъ, въ

мiстнитt. ловя, иестность "МаЛЕакокарджа" отъ о:сС'
ло три декара, съсiди: Атанасъ Тодоровъ, Георги Пет
ровъ, Ачикъ-башъ Георги, Сироти & Мжгжрдичъ и
пк.тъ, оцt.нено ва

400 .'IeBa,

ПРОДАВА СЕ

КmЩА

стаи, еАИНЪ II1УТФю:ъ, съ
въ IV·Й уч. ПОАЪ

отъ

четири добри

150 ЕШ\Аратпи М13тра М13СТО

.N9 1382

ваАЪ старата БО.:lпищt.

За споравумение при I~остаАИНЪ Георгиепъ H~apa

Хюсейни при Тат' Еапия въ дюгена на ТЖПТЖI:~lIята.

отъ която оцiнка ще почне

наддаванието.

Заинтиресуванит-В могжтъ въ присжтственитt. дни
и

чассове,

да

се

явяватъ

въ

канцеларията:ми

и

"БЪ.iLГАРИЯ"

над

даватъ.

I-BO

Варна

Българско Застрахователно ДрУжество
въ гр.

28 IОлий 1897 годииа
Сжд. Приставъ: г. 3ахариевъ.

2-1

ОБЯВ.ilЕНИЕ

.In
ОБЯВ.;lЕНИЕ

Русе.

97

Агенциата на Застраховате.:lНОТО Дружество"Бъл
zарuл", въ Варна съобщава на Г. г. ДОllIопритежате
~ит1>, вданията на ЕОИТО еж бп-лп АО сега вастраховани

-М 3 940

Обявявамъ че въ продъджение на 31 день отъ
~ Аружеството "Дшtltл-Ролаmtя" и
ДВУЕратно публик)'вание настоящето въ

посдiднето

еди нъ отъ мt.стнпт-В вt.стници ще проиввiда публич
на

проданъ

на ДО."Iоовначенил

имотъ

принадлt.жащь

"Национала" и

'В:~ Е:ОИТО срокътъ ва застрахованието пстича, че Дру
жеството "Валzарttя" приема да Иl\IЪ вастрахова имо-

тит13 СЪ УС.:lовия много ПО ивносни ОТЪ KO.:lKOTO т-Б

на Х. Матио Х. ФИol"Iчеву отъ Варна ва дългътъ иу
СЖ би.:lИ вастраховани до сега при Rаванцит-В 'lt'Jl1l0CRЪMЪ ВарнеНСЕата ГраДСЕа Община отъ 23301"I. 50 СТ.
mрarНЛt дружества, RОИТО вече не работатъ въ Iш.я:жес
и др. И~Iенно: Аове въ Варненскитi въ :местностьта
ТВОТО.
"ТеЕе" отъ 2926 кв. :метра, мiжду съсiди: Х Тодошъ
JI\е~аЮЩI1т-k Аа се ВЪЗUО.:lвуватъ отъ IIВНОСНИТ'Б
Х. 3ахарпевъ, Стойно Ивановъ, Алеr>:о Илиевъ и Ни
ROol"Ia Еирчевъ, оцt.нено за 438 ,дева, отъ RОЯТО цТ.на умови.я: на Дружеството »Вмгарttл" умо~яватъ се Аа
ще почне продажбата. Сжщото лозе е свободно отъ се отнесътъ до агенцията му въ гр. Варна при г. Г.
вс-Вкакъвъ в:\поръ.
Г' РаЙКОВа & Г. Матеева, кантората на :КОИТО се на

Жеot"Iающитt. да го RУПЯТЪ :могатъ да пр-Вглt.датъ

мира въ

търговската

Rнижата п HaддaB~TЪ въ канце."Iaрията всiши присжт

учаСТЪЕЪ.

свенъ Аень и

При сжщата

чассъ.

~p. Варна 30 !Олий: 1897 1'.
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П. Сждебенъ Приставъ Т. Новаков"'Ь

Варна, печатнuца па Христо Н. l!oUnuтcosz.

пияца

ср:вщу

крiшостьта

агенци.я: се п~>иематъ и вастраХОВRИ за

животъ по всички общеизвеСТIlИ :комбинации,
и

застраховки ва СТОRИ, :lIюбе~lИ

носни

1

n

дР' съ

а сжщо

ТВЪРАll из·

премия.

Изi>ава Ваzж. rpai>cтco 06щ. Ynpas.lleп«e.

