Година Х.

Варна, 20 Септе~IВриfI 1897 г.

Брой

32 33.

БАРНЕНСКИИ овщинакий Вtстникъ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ ~l'БСЕЦА,

ПиС~Ia, статии, пари

n

всичко що е ва

оби~новенно ва 1, 1О и 20 числа.

в1>стНIШз. се праща ДО Градско-Общпнсnото
Управ;rенпе въ Варпа

Цtната на вtетника за година е

За оБЯВJlения се ПJlаща за дума:

4

На първа страница

лева.

Отдtленъ брой

10

Г-НЪ ДЕМЕЛЕНЪ,

СТ.

~апе~маfiстеръ, учеНИБЪ
отъ ПаРИЖСtшта~ОНССРllа
тория.

ч~еuъ

отъ

~ОJ\ВПIС

сиятl:t по междувароднит+' ~Оlшурr:п, прпетъ отъ

Al'a-

демиит-В на ДПЖОIlЪ I1 RонстаПТИIlЪ

ЮlТО

(Франция),

110правки

на

на шапки

припеви шштопе (крепи) If други yr:рашенuя.

Работа борза, чиста и гриж.l1UЮ llспО.шша
цtна

ymtpeHa.

Адресс'О: Г-жа ДUО1ll0, ПариЖСJtа .нодuстка.

се, че дава урОЦll 1lO 1l1b1lЛlе, 1шаnо, цигулна tl ио вСU1J]Щ
unсmРУ.1te'Ю1lU. Г,нъ Дel\le~eHЪ се Натовирва още 11 съ
акорди

3 с'1'ОТ.
2"
1"

_ •.

вс'hБакъвъ впдъ. О<lIIстваlше на даиТС.IН, ~орде"lll, ~o

проФе~оръ въ Д ържшзвит-i, ГШШПЗИll и оБЩШIСI:ИТ'h II
частни учи.Н1Щ1i. чссть IJЩl да IJзв1>С'I'll llu'геРССVIOЩlIт1>

попраы:и

.

" втора страница . . • •
" трета п четвърта страnuци

Ул. "Ц .Борнсъ"

No. 836. Гр. Парна.

2-3

пиано.

Г-жа Де:мелепъ ще дава сжщевр1щевпо иsъ града
и~и

въ

писа.шщето

си уроци

Ва споразумение

1lO

и'Uшно.

ИЗВОАЪ оть рtшенията на Внрн. Общ. СъвБтъ.

по препод:шавието Г. г. интере

сующит-h ще се обрйЩЗТЪ до Г-nа М.

"Царь Ворuсъ" П уч.

ДеJltелe'Jt'О, ул.

22

JW 836.

318.

АвгУСJIl'О

1897

го(),

Да се паправи пуждното, подъ гаранция па

ОЪВ-Бта, за добивание, отъ нэд."'1-:Вжпит'h санитарни В.'1а

СТИ, равр-Вшение за откриваНllе въ градъ Варва Пуча

Monsieur DEMELIN, cllef ае шusiqпе, elеуе du con- CTЪ~Ъ дрогерия отъ Панделll Сuгалдвъ, r:огото той (съservatoire де PUl'i::i, шешЬrе дв jпrу des сопсошs iпtег I в-:Вта) избира 311 пр~шои:uеющь да продава ядовити и
nаЫоnаих, admid P~l' les AC8(Mmies де Dijpn et ае Соn сu.;IВод-:ВЙствуIOщи в-Вщества, поср1ЩСТВQ;lIЪ .lице, добило
stantine (FI'ance) сотrnе ргоfезsепг аllПБ les colleges де право на Пр<1ЕСТШШ по фаряаЦllята въ Княжеството.
D 19. Ilрошението на Хр. Водenчаровъ пр-:Вдприе
l'Etat et соmmппаuх, et dans les есоlеБ, а l' hrmпепг
d' infol'тer les intercsser qil'il se met а lепr dispositions мачь наиравата ГраДt;Кll JlOPCJiH оани, да се отм'hви на
ропг donner des lec;ons ае solfege, де piano, де voilon et ложената му, ва неизвършванпето па опр-:Вд'h.lепиП
de tout instrurnents. l\fопsiепг DEMELIN Бе charge еп срокъ работпт'h по тия 6аНll. г."10ба 1000 .1ева, да се
остави беаъ ПОС.l'hдствие
outre деБ accords ае piano.
320. 1. Опред'k.'1Я за и3Сllча1l1lе пр'hsъ наступающата
Madame DemeHn donnera egalement. еп уШе ои а 1897 -9s г. остаШI.lI\Т-:В изъ сmаРШIlJЬ СIb't1tща на гората
son doтicile аеБ lec;ons de piano.
дървета на пъзрасть отъ 10 - 00 ГОДIШИ подробни опи'
Pour les conditions et l'епsеigпешепts Б' adresse а сави въ СТОПClНСIШЯ ll.1al1'}, на оuщltНСlщта гора ~ю~то
:Мопsiепг Oh. DemeJin rп~ "Tzar Boris" П опtсh. .;11 836. сл'hдва:
съ 14·12.-въ ~варталъ III Гнлата Бурунъ Но. 48
2-3

Reparations de Chapeaux
еп

tous genres.

Nettoyage de dentelles, rubans, crepes, et апtгеs garnitures
Execution rapide et soignee аеБ Coттandes
Р

RI Х М О О Е R Е S.

S'adl'esser а Madame DIOT
м о d i s t е р а r i 8 i е п:п:е
Rue Boris, ;М 836-8. Varna

"
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"
"
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"

"
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"

"
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"
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"
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n

"

"

2--3

"

"

"

"
"

"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

"

n

~уб. м. д. И.
съ 1336.74

,.

;,0

"

51 а съ 1435.77

7:

52

куб. м. д. м.
куб. :мо д. М.

"

55

а t;ъ

1435.77

куб

м. д. М.

съ

1900.-

куб. м. д. М.

"

56

съ 1577.-~vб. м. д. М.

"

57 а съ 1295'-

"

58 а съ 226.-

"

58

"

59 а съ 315.-

куб. ~{. д. М.

куб. м. д. м.
Ь съ 618.куб. м. д. М.
~уб. м. д. М.
Всичко

. . . 12037.62
куб. м. д. м.

2. Аа се ПрОр~ДБhТЪ отдiыепията И-о 30 и И-о

31

пр'hдвидеви ва IIрорtждапие въ

п;хава па

второ-

Стр.

Брой

"Варненский ОБЩИНСКИll В-Встникъ"

2.

етепеннитt

3~0. Да се Баплати на Rр7Jсmю Мuрс'Ки 'lt д-Р7J Ив.
пов'hревници на Ла1lаЙО11l0 J1aCKapu1tOB7J изъ
Варна сумм ата ПО Испълни.т..е.iНИЯ: листъ на Варвен.

доходи ва

1897 год., кОИТО ще даджтъ дър
2003.74 куби'1. :метра.

венъ :материа.71Ъ

]{camnOB7J

3. С-В'1ението на дървения материя...1Ъ ца се иавър'
ши по стопански на'1ИНЪ отъ общинското упраВ.71ение
съ наемни работници. които да OTC-В'1ЪYiтъ дърветата,
да ГИ окастрюватъ и нар'hждатъ въ куБИ'1еСЕ:И :метра.
4. Стойностъта на матерИЯ.71а въ куБИ'1ески метръ

ORp. Сждъ подъ .А1. 11366 отъ н. rод. по общинското
:м:..всто до кжщаТI\ на сm.щиИ: JIаскаРИНfJВЪ въ П y'1.
331. Прошението на ОТКУП'1ика сбора отъ Град.
право ,.1l1lmuзаn7J" пр'hзъ 1~94 г. М. Ф1tл1t1lOв7J. да не
му се иска стоИ:ностъта на откупа ва

ще се опр-Вд-В.71И, С...1..вдъ като ('е пр..всм..вТН<fiТЪ равноски

321. Построяванието общшlC'КО здапие 80 "ГюuдУ37J

332. Въпроса по M'hCTOTO ВЪ II уч. No. 1272. 1273
и 1274:м-Вждуулицит-В"С.ШВНJща" и "6-и Септемврии"
да се подложи на ИЗУ'1вание на коммиссията, опр-Вд'h

постоянното присжтствие по на'1ИНЪ, кои'го нам-Ври ва

ваи-удобенъ и въ интерессъ на "общинскц.та касса" и

лева съ р1J.шение

TQraBa, когато нам'hри ва нуждно.
322. Да се ваплати на Варвара ]{p7JcmeBa стпиностъта,
228 .71. 57 ст., на припадающата на брата б. ВаСUЛ7J Оав

отъ н. г за ИВУ'1вание въп

Gmpam'lt A1lamo-

cmea7J.
До изуqвапието

и вземанието

съотв-Втствующето

ПО него р'hшение, просбата на ЛаВМ7J OnaC087J да му
се издаде 5а това М:-ВСТО свид..втелство че било еобст

/ti

венностъ на Сf\ЛИ уста Х. Хасановъ Аа стои висяще .
333. Да се достави ва отъ 1-й Октоrnврии 1897

ната съ надл-Вжний кр'hпостенъ ю~тъ.

ГОД, до

323. Прошението на Гарабет7J XOBacanUJl1l7J, ва да

J

Окто:м:врии 1898 год. (една година) НУЖk

ното КО.'1И'1ество

общинската касса депо

xpa1la

ва градск~т1J.

CJ1t11/J1l01l0C1t1t K01lbe

състояща тая храна отъ около 50000 кuлоzр, сла.iltа 16
35000 кил. CIЪ1l0. Доставката да се шщърши по уста

зитъ, стойностъта

на присъединяющето се, спор'hдъ об·
щий: планъ па града, общинско м..вСТО къмъ неговото
да се остави бевъ посл..вдс.твме.

р-Вшение

No. 211

роса по със-Вдното съ него M1J.CTO на

6081J живущъ въ Кюстснджа (Романия) 1/7 '1астъ отъ
кжщата имъ въ II y'1,
647, ОТ'1уждена ва урегу·
.71ирание У.71ицата, ,,27·И IОлий", съгласно р'hшението
.Ni 112 отъ 1896 год., нъ слi>дъ като тя снабди общи

Пра ваеманието на тона
СлаВ'1евъ не Г,,'1зсува.

прано ва

пос.л-Вдствие.

чеш.ilМ" (общинската гора), за което се отнася р-Вшението
на Съв-Вта подъ No. 12 отъ н. год., да се извърши отъ

въ

това

отъ 1·Й ДО 17-й Януарий с. Г-, понеже той не би.71Ъ
го еКСП.710атира,,1:Ъ пр..взъ тия дви - да се остави бевъ

по ОТСИ'1анието И нар-Вжданието въ куби'1. метра.

му се допустне да внесе

32-33.

новенниИ: р-Вдъ
въ най,скоро

Съвiтника Я.

- '1р1>зъ
Bpi>Me.

търгъ, какъвто да се обяви

324. удобрява ОЦ'lшката, 8 л. на квадр. метръ да
дена

отъ

опр'hд'h.ilею\та

КОММИССИЯ

на

:м:-Встото на

Десmmа Радева състояще отъ 9 кв. Me~pa ОТ'1уждено
за урегулирание
плащаниетu

y.'I.

"ШИП'1енска"

...1ева, отъ СЪОТВ-ВТСТВУЮЩИll
ящата

и

разр'hшава

стойностъта му отъ тая ОЦ':!;НЕ:я" псияко

на Бюджета

§

,

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩIIНСКО УПРАВЛЕНlIE.

ис

.7 2

ПРИКА3Ъ -

на насто

година.

J\g 314.

3i!5. Испдащание су:ммата 20000 .'1ева, която об·
щината ДЛЪЖ!\ на Акциоnерноmо

сто

»Tupaan7J",

УПЪ.·IНО~luщава

да се

ОТСрО'1И

OnecmumM1l0

още

Е:нета да извърши

това ОТСРО'1вание

фОР~ЩЛПОСТИ

за три

с.1.ЪдуемитЪ

Варна,

Друже

:мъсеца.

се по

И подпише наДЛЪЖ8ИТ-В

книжа.

15 СептемвриИ: 1897 год.

Подписанний Ем(:\тъ юt Варненската Градска Об
щина, като внехъ прi>дъ виАъ, че JmcOl1l0 на 1lenOa61t11lШnJЬ

n7Jрчове

сега

е

нргодно

3а

храна

п()неже

твърд':!; v1tJШЪ дъхъ, на ОI;lJчнашю '1.1. t) 11

1326. За ()l~'huение здаuuлmа 1t Jtncmama, С.1.-Вдуе. I глi>жданието на добитъкъ
УI~азъ подъ J\g 161 отъ Н.
дапие на скотобоинит'h 11

ми, съгласно ВИСО'1аiiший

г., д:-\ ('С ОТЧУ~Б:ДЫ;ТЪ, назначава ItОМlIIИССИЯ

състояща

отъ П. I~MeTa Е. Мирос.1.авовъ г. г. съвътнuцитъ: А. Сав
вовъ, Н. Въ.п<:аповъ, С. lНap[~oBЪ и Х. Рухи, извър

отъ

'1.1. 8>(

3

има

атъ Прi>

<за К.'1ание, м:-Всото и уреж
~гJ>t:Оllродава'1итi>,
и п. 31
отъ ,,3акона за Градскит..в Общини"

llоетаНОlШХЪ:

шеното ОТЪ която Еоммиссия Аа му се пр-В.цстави Ба
удобр'hние.

СТ.

1. 3аор:11lJlдаJt7J да се КОЛJl1n7J до второ распо

ап. Прошенията на Mapl'o Николова, ДШlll1lZРо
ЛеnеВ7J, Елена Гворгиева и Хр. ЛnеВ7J да имъ заП.'Iати
общината вагубит1J. постигнади ги отъ нанесенит'h пов

р-Вждание 1lеnодвшnu nор 1toве, Mi>COTO на които по при

р-Вди на к;nщята ШllЪ ОТЪ Тili.9ГОДИШНИТ-В силни порои

ВЪБ.'1ага:мъ

ни дъждове

- да се оставя тъ безъ ПОС.'1'hоствие.
328. Въпроса Ба опрощаванието длъжимата на
Общината отъ lUapa ДU.iltoва cyMr.ra 150 .'1ева - стои

востъта

на

отстжпеното

u

м-Всто,-да се

чина

на

.10шевия

му дъхъ

на надзирателя

1896

год.

листъ на 1 Нарнен. Миров. Са;дия ПОДЪ .Jt1. 2;251 от,ъ
н. Г., 833 .'1. и 85 ст., загуба ва съборената кжща въ

1890

год., находяща се въ

гр.

Варна П

y'1. 1\0. 486. оаедно съ 10% годишно дихва отъ 10
Апри.1.Ъ 1896 година до ОКОН'1ате.·:ШОТО му исп;raщание
и по

водение

на

д'h.'10ТО

общината

година има остала свободна сумма.

ми ПР~lEаsъ

на скотобоината.

I1РИЕАЗЪ

ом 308.

Гр. Варна, 13 Септетврии 1897 год.

Подписанний Rметъ на града Варна, за пспълне

ние р-Вшението на Общинский Съв1;тъ подъ
и на основание

за

наст.

'1.'1.

No. 346/97,

~8 О'l'Ъ ,,3акона за Град. Общини",

llоетановихъ:

разноски сто двад-Всятъ и

три (123) .'1ева 60 ст. Ба дв'hТ-В инстанции, нъ ако ОТЪ

кредита ОТRрИТЪ въ бюджета на

за храна.

разгл'hда

229. Да се ваП.'1ати на Ива1l7J TeOXapC87J, пов..врен
никъ на Марил (Реохарева, суммата по испълнителния
вача.1.0ТО на

негодно

Е~Iетъ: Жеко И8. ЖеКОВ7J.

съ другит..в такива, при пров1J.ряванието главнии от
'1етъ на общината Ба

е

Ст. П. Испълнението на настоящий

I. 3а напр'hдъ търгуванието съ равни манифак
турни КО.iОНИЯ.i1НИ и вс'hкакви други стоки, осв'hнъ въ

uом..вщения: и

M'hCTaTa опр..вДЪ.'1ени

отъ

Общинското

Брой 32-гз.

"ВарнеНСЕИЙ ОБЩИНСЕИП Н:hСТНИЕЪ"

ущ:авление. вс':hЕЖД':h другад':h по У.1ицит1>, п.lОщаДцт':h,
празднит':h граДСЕИ и частни M':hcTa се забранява.

Стр.

3.

еАна отъ ДЪ.1гит-:h го Т.1аСНЖ.1а и ПОТОПИ.1а бевс.'I':hдно
въ водата, отъ l'Д1lТО въ 5 часътъ ПОСо1-:h п.н\Дн-В се

П. Допуща се търгуванието по удицит':h, но само
варваватъ, M.1.':hEO, халва,
боза, гевреци,
бюреци, милинки, симитъ, дондурма и лимонада.
Ш. Нарушителит':h на тоя ми ПрИЕазъ ще се на
Еавватъ СЪ 1'.10ба до 25 лева съгласно Ч.1. 96 отъ

извади

сЪ ОВОЩИЯ,

T1>.'IOTO

му удавено.

И. Д. Град. Нача.1НИЕЪ:

И. В. Икономовъ

СеЕретарь: Т. Джезаровъ

,,3ю~она за ГраДСЕИТ':h Общини".

кРА ТЪКЪ ОТЧЕТЪ

(подп.) Еметъ: Же1СО Ив. Же~ово,

ЗА

Оъстоянието ва Варненскитi> основни народни УЧИol11lща
Il вървежа на учебното

АКТЪ
Днесъ

на 1 Септемврий

писанит':h По~ющ.

1896-97

1897 ГОДИН:1 до.l:JПОД

A':h.10

tПродъхжепие отъ брой

К:мета Еостз В. Пошroвъ. Ежнчо

:Мирославовъ и Члена на Оъв':hта Георги В. Rасабовъ
иввеАохме срочна ревизия
И

ДО

операциит':h

Августъ

31

павър

Авъ l\IисJtliБ., че TЪ~~[o тукъ му е м-БСТОТI) да спо·

ГОД.

r.rенж, че ВЪСПIJтаТ8.1I.Iaта 1I учебна д-lште.1DОСТЬ на
нашит-В учиJtuща Пр-Бзъ тъsи ГОАlIпа прiШИШt\ва, поне
еъ :ма.Ш() н-hщо, тая пр-hвъ МllнжJtата година. За Ао,

1897

намерихме:

Че

1)
спор':hдъ
въ

Е!\ТО

се

спаднаха

ДОЕументит':h

Евитанционната

спор':hдъ

B':hpHa
га,

върху

1

а

отъ
Евига,

ОЕаза

се

каюто е ПОЕавана въ

сумми

EasaTeJtCTBO ва това е ТOI~У що спом'IШХ~ТIIЯТЪ 1l0-1'0p-l>
Ф3Е:ТЪ и раВНИТ'h д-Бтшш sабаНJtеНlIЯ; не MUJtEOTO 8<1с1здания на съп-Вта 11 уреЖД,ШlIето на 116дагогпческита
Еонференцил. ПО АИСЦИП.1.ИЩlта пъ т·kх.Ъ п nъпъ отъ

ПОЕаsани

на.lичностьта

кассовата

кни

именно:

Готови

пари въ ср':hбро

"

"

2)

Оуммит':h

ДОЕументи

по

JteBa

150'50

медни

лева

-

платежни

лева

41215'{)3

ВСИЧЕО

41366'18

"

Вр1шенни

нит-:h

иврасходванит':h

постжпленията,

намерихж
книги,

се,
ПО

тВхъ тр1>бпа Аа ПрИ8наЬii,

положение,

'О5

A-hваме, че г. г. учитеJtит1l

ми, лева

31033

ст.

29,

на

ще папра

че се записани

въ Еас

наставленията

УЕаsани

въ т-Бхъ се АЪРЖИ наи.хубавата

книга и расход

депозитъ и на хранение

Чцстота.

Едно н-Вщо

е само JtОШО, че частнит..в. ВАавиа еж много т-hсни, та
IC;llCBaT()

въ

II учитеJtIШТll

ВbliТЪ туй, което имъ Аиктува Алъжп()стьта и званието

СКОТО упраВ.'Iение.
Оставенит':h

още ва топа

пъ пе[са се

имъ, като въспитате.lИ Аа искоренЫiТЪ това

въ IIраВИЛНИЕа ва счетоводството на ГраДСЕо-Общин

3)

че пе СТОIЖтъ

lсаето би имъ ПРIIJtllча.10;

BJtO. А пъ
хигиеничесlCО отношение, нека ми БЖАС n03BoJteHo 11
дане се ввем3 за хваJtба, могж см'В.lO да Еажк., че

Евитанционната

совата и партидната

31)

XI.

и въ присътствието на Еассиера Петръ Ивановъ, про
шени отъ lIОС.1':hдния отъ

пъ т-Вхъ пр1>въ учебпата

година, четенъ отъ Г.'IавниП учпте.1Ь
Ив. Г. Обр':hIПЕОВЪ.

СУМ

ЧИСтота

да

се

държи,

ТО

ВЪ9духа

пакъ

се

равваJtя.

спорi'IДЪ ЕаЕТО се написани въ

деПOiн;тната книга, а ва повърнаТИТ1l Пр1l3Ъ истеклий

ХП.

мiюецъ, нам':hриха се редовни раСПИСЕИ, сжщо и оста

НаЙ-ПОСJt-Б Г'Аа и г-жи остава още Аа ви заuо
BHarт. съ ВСИЧlCUТ':h раСХОАи, които uтпватъ за ПОААЪР

веНИТ1l разни н-Вща.

lIомощ. Еметъ:

i( И. Миросnавовъ
И. В. Поповъ

жани ето

ЧдеdЪ на Оъвета: Г. В. Иасабовъ
Еассиеръ П. Ивановъ

~

2.

персонаJtъ ааП..1ата

6:\

12

~г1.ceцa отъ uбщинаТ<1 11 държаuата
ВЪ8ваграждение ва У{НIтеJtих-n паЕЪ

69,lGS'95

от'!> общината

25,523'- "
11,850'- "
14,100.- "

Осп-nпъ

_~~~'

'l'lШ раСХОАII,

е похаРЧСlIО

в"

.л.

ОТОП.lеНllе

п OCB-nТ.lеtше, равни ПОI~I'iЩШJlIlJ, l~aTO псrmи, пердета

.~

и ДР'

.,.11. 10929

I:апце.lЯРСЮJ,

TeJtcTBa,

гр. Варна, 7 Септемврии 1897 ГОД.

маВtШtlе,

учпJtищвит-В

ХОАИ

IIроившествия станжли въ гр. Варва. пр'hвъ 11[':h·
I

сецъ Августъ т. г.

учиJtищата.

За учлте.lСrcия

3. 3а заП.t3та па CoilYPIIT1.
4. З(1 наемъ на часТПllт,h 3Д3.11И}I

ВАРНЕНСКО ГРАД. О~ОЛИЙСКО -УllРАВ~ЕНИЕ
~

на

1.

раани

миение

на

У{IIЫПЩIНl IШЮЮI,
учиJtищата,

СUИА'В·

поправка

па

ВДlШПЛ Jl чинове 11 по Аруги равпи рас

OE()Jtu 8405 .л. 49 ст.
Всичrcо, C.l-hАоватеJtНо, похарчено ва ГОД.

: Аържанието учи.шщата се пада OI;:о.ло

ва ПОА

137.570 JteBa.

1) На 15-й Августъ т. г. ОЕОЛО 2Ч2 часа сд-Вдъ
Съ това Г-Аа И г-жи авъ вавършвамъ споя отчетъ.
об'hдъ, сдугата ва Варвевеца Василъ ДpaГ~BOBЪ, КУН ~a Jtи можахъ да ИВJtОЖЖ тъп асно БСИЧЕО, ~oeTO би
дураджия, именуемъ Василъ .itеВ'l'еровъ 16-1 ~ год., ~асJtУЖИ.lО вашето ввимание п Аа Jtи въобще вии мо·
като отиmелъ да се ОЕЖПИ въ морето до Англи:иската жахте Аа си съставите лено понятие ва състоянието
СЕеля, вл-ВвъJtЪ на по-дълбоко M':hCTO и се удаВи.'lЪ.
отъ вс-Бка страна на нашит1J. УЧИJtища, то равБИJ.lа се,
Т-:hлото на .itефтерова

биде извадено отъ морето,

нъ вече б-:hше кжсно да му се помогне и сл-:hдъ като
се Еонстатира отъ Град. Общин. Л'hЕарь сеттридаде
на сродницит-:h му за пог р-:hбение.
2) На 23-и ск.щиЙ: ОЕОЛО 11 часътъ пр-Вди шшд
H-:h, когато 9 ГОАИШНОТО :момченце на BapHeHeц~ Ив.

Драсовъ, и:менуемо Тодоръ, ОТИШoI'IО ваедно съ маиЕа си

И Jlеля си отъ кьошкътъ, находящъ се въ ВарнеНСЕИ'
T'h ЛОВЯ, на морето за Ежпание, вл-Бвло въ морето, нъ
понеже посл-:h,цньото е било твър,ц1> равва ..'шувано,

авъ не могк. Еава нищо. Авъ се помжчихъ Аа ив.\Ожж
фактит-Б тъй, каЕТО сж БП.lе, а вамъ остава Аа си пра

вите ОЦ-ВНЕата. Ще Еажж само, че ние учитеJtитБ сме
се мжчп.ли, АО

EO.lEOTO

си.1ит1l

ни ПО8ВО..lяватъ,

Аа от

говоримъ на НУЖАитi>, които се ИСЕатъ отъ УЧИ.IИ
щето, бевъ обаче Аа кавваме, че всичlCО сме стори.;tИ.
Ние привнаваме,

че има :lIНOrO

II

много

още Аа се ра

боти отЪ насъ, нъ ние не може:llЪ отъ Аа не се обър
немъ
.1ЬТЪ

ва помощь n ь-ъмъ обществото, ващотО учите·
бевъ сем-Бпството п ce:lI-Бiiството безъ учите.ш

Стр.

ТИЛ ДIШ

Фа~тора

тр-В6ва да ВЪрВIЖТЪ

ом

ржка за

г-жи,

като

ПИ 6",-згодарm

за търпението,

отчета

ШI,

1896-97

което

обявяпамъ

още веднжжъ,

имахте

вече

З<1

при

г-да

четението

ск~юqена

И
на

учебната

ГОД.

Гр. Вари;!,

29 ii IОE:JИU (Петровъ-леuъ) 1897 год.

25

Септемврий ще се ПРОШ3В'Ъде търгъ за про

lV

уч.

кварт.

хп No. 2, кварт. ХIУ No. 3, кварт. ХХХУ ,;\'2 No.
6 и 10 u I~B. ЛХХVI.М No. 6, 7, S, 10 и 1~.

4,

хvш

:Nii.

участъкъ

КВ.

На 27 сжщий мъстата въъ V уч. кв

рiшението на Върховний Медицински СъвiJ.тъ отъ
В-Й того отмiJ.вяватъ

и

въ

санитарно

IllИТ'h пристанища

ХХХП Н·о. Н·о. 4, 6, 7, ~,
На 2 Ов:томврпй н. г.
I\апия по плана Но. 9.
На 4 с,,.;щиЙ. :lItic.tar:-а
_
въ
и

сх.щиИ

Н, 15 и 16
мъстата отвънъ

11 О

и въ

СЪМНИТСol"1НИ

.,
<>

до 15-и Септе~IВРИИ

~

d
ф

::r

-

О

2561

Ео<

d

~

ф

:::

ф

~

~

~

40~

Ео<

о..

tg

231)() 42

i::

с>

=
~

~
о~

-'"
с

~

""
...... :=

~

G:!3

:323

с>

N'

:::

<::
Ео<
с.;

~
<;;

Е-<

33

~

5

~

::::
::;

6

Овесъ

О

10

с"

1
2
4

~

6642

С

~

:::D

~

с>

Отъ

~

с..
~

I

:====
лева ,ОТ.

llР1Ъ30 JtJЬСЩо IОлuй

::;
....

~

с>

ВИАЪ на хранитt

Старо жито
Ново жито
ЯЧИМИIСЪ
Просо
Мисиръ.

г.

1897

стойность

1:1

~

В-&Аомоеть

м'hсецит-В

Храни 11Ъ гр. Варна, пръзъ
lОлии и Августъ 1897 ГОД.

.~

t:I

3а ЧИС.10ТО на исв:даПlli1: добитъв:ъ въ Вариен. Град.
Общ. Сlсотобuина 390 прiвъ ВР1н,1ето "тъ 15-й Август'Ь

случаи да дона

В1>ДОМОСТЬ

~

130.

всички параходи или

Секретарь: П. В. Петрановъ.

Татаръ

уч
. по п.
"'ана
. ' В о. Н О.

отнnшение

{Сl\lетъ: ЖЕИО ИВ. ЖЕИОВЪ.

3а внесенитъ

10,

"(J
t

всички мiJ.рки Вi\ети до сега

сятъ телеграфичесв:и на санитарната Дuрев:ция.

9
На ЗО с~щt!Й мъстата пъ

се

кораби, които прuстигатъ направо отъ Индия llЪ на

10, кв. ХХ No. }io. 6 и 8, кв. XXXIV Na. 8 и 14
кв. ХХIlI No. ~, кв. ххш Но. 7 И 8. кв. ХХVП No.
7, кв. хуm Н-а. И-о. 6 и J 2 И КВ. ХХIХ Н·о. Н-а.
5
.

Общинско упраВ.1:евие

съобщава ва внание слъдующата те.леграмма: на
г.
Варненсв:ии
Оgржженъ
Управите.JЬ
"съгласно

датъ

Търrове въ Общинското Управление.
На

Варненското Градско

11рОТИВЪ чуммата. Пръдъ видъ че въ Индия ос:обенво
въ Бомбай върлува 110 настоящемъ ХО.lерата. възлага
се на в:раЙбрiЖНИТiJ. Карантини лiкари да прi;глъж

Г~апенъ учите~ъ: И. Г. Обрtшковъ.

дававпе градскитъ праЗДНI1 мъета въ

11682

Варна, 19 Септемврии 1897 год.

ржк!!.

И тъй.

32-33.

ОБЯВЛЕНИЕ.

едва .,\и 611 паправи.,\и н;hща. Въ ПЪСПllтанието на Д1>
тета

Брой

"Варненский Общинский: Въстникъ"

4

49
40

.)

2

360

604
1040

131-

1

1(\-

;)
'-!

.xeD:\loT.

)СО

640
44(,
6480

11 ;)

До

14 -

11 60
560
7180

Лрпзо JlIьсецо АвгУС11l0

1
2
3

Старо ЖИ'ГО

Н'во

ЖI1ТО

"
HiTXIl

i)

JIqе~IИ~Ъ

7

26

"

4
6

-

рm.жь.

О вiсъ
Бiлъ бобъ

17 12 80
12 -

~I~~

()! _

I i

~::;O

~17(\

80

17]30

271=

В'ВДОМОСТЬ
На стана.1:ИТЪ раждания 11 УМПJlhНШI въ гр. Варна пр1>зъ м1>сецъ Августъ

30000 32

48

61

51

8

3

1897

I 6111

година.

36

2

I

Варненсв:ии Градски Л-Вкаръ: Д-р"Ь Янопулосъ.

3

4

Брой

32-33.

Стр.

»Варненский Общинский В-Встнrшъ"

C.AHI1TAPHA

СТАТИСТИКА

За лtJЬСЩо Августъ

-gОТЪ

КОИТО

5.

1897

::м: и р

У'мр1;.nи по възрасть

s.

год

н И .я:

OT':Q

КОИТU

77 3 3-

Варненский ГраДСR:ИЙ JНкарь: Д-ръ Ннопулосъ.

сборо, понеже 1СОJlmраюпа с 06ЛJЫlе1l0 Со JtapJC11 ЩJ1ЬСJ.tJыJt
nато OJJlo 2500 до 3000 леба; а aI,O пр-Вдприятпето
се уве.1:ИЧИ на половина, т. е. Со 1125 лева и общата

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИИТь
ОТД'БЛ. ЗА КОСВЕН. ДАНЪЦИ
.Л2

I!

Ц'БНЮП'Б КНIIЖА.

R700

су:r.ш:t се повиши на

C'l'. София, 21 IОний: 1897 година.

BHe:lle още на

До вСltЧJm Мшt1lстерсmва, Вооховнаmа СлtJb11lна Па
лата, Онр. УnравuтеЛЛt l! вС1tЧJClt фuнансовu УЧРlbжоеuuя,
за свnдеине 1t рлz..JCоводство.

Госnодину СофUЙСJr.олtу Онр. Уnравuтелю.

.3 375 ."1(ша - тогава тр-Вбва да се
1 .'Iевъ 50 ст. гербови марки спречъ

Ц-В.1:0ТО пр-Вдприятие ще се счита на
до

сумма отъ

3001

4000

.1:ева.
Исплащанието отъ страна

на

пр-Вдпр:иемача

пълните."'lенъ гербопъ сборъ, ще се

до

изиСК6а от0 оиова

У1lрlьжденuе, 1Соето е оmдаЛО/t uсnлаща nРJbдJlJ1llЯJJlllе

Госnодllие Уnравuтелю!

то, а отnОСЛJЬ гер60витlЬ лар1СU ще се заЛ1ЫlJifiJJlо борху

дина, като ми донасяте че твърд-В на често се СЛУl[а

СJCлючеН1lЯ nор60uачаленъ 1Сонmрlжт0, 'Лато се оmБJЬЛJbЗБа,
'/{е С(Юро1Jlо е nРlьс.шЫJlНЖ11lЪ за lрьлаmа UСJlлаmена д06а

вало да се ltзвЪ]JU16аmо щtOго доnмuumелJtlt раоопт JlO

бо'/{на с.1/.Юla по ОJCоJtчаmелuата СlllllУа1(UЛ.

l! ЦJЬЮШllЬ иа СJr.Л1О1te1tlt со Jlра6nmеЛСJJl60то JCoJtmраюmt ,qa рающ nocmpoUl;lt, aocma6JC1t l! пр., JCOUJ110 се

надлi>жнит-В дЛЪЖJlостmt Лlща ще отг06аРЯJJ10 JlPJbao

()ъ писмото си подъ

1\0. 7437

отъ миналата го'

силата

67д/IдИЛlt uа nрJЪдllр~lе},tшt1l1JlJЬ да г1t U86ЪРШ6аmо. соглас
но чл. чл. 30 u :32 ото nуБЛUЧllо-ад.Jt/t/l1lсmршItl16IlUЯ

nра6UЛJfЛtJCЪ за СJiЛ1ОЧ6аJtuе dOZ060p/t u пр, нли ПО осо
бенно о'.гъ правите."'lСТВОТО ранр-Вшенис, стоИ:ностЬ'.га на
които .д.опълнитедни работи llO 1tJbliOll Jlлz..1J1Ь lшд.1t1mа

вала даже 1,! nОЛ0611uата 01110 rnал 1lJ 'Jba6llaeHa Оо lсонmршс·
та, за JCоято ие се 6зелtало СЛ1ьдуелuй се гербово сБОра,

-

Ва неиспъ.'шението па настоящето распор-Вждание

.1аlшJtа l! ВоРХ06наmа С.шЫJlUU Палата.
Подписала: Иинистръ:

И6. Ео. IеUlOБО. Гдаnепъ

Секретаръ: Хр. М. B01t 1lCflo, на Ifача."1IШIСЪ Ю1 ОТД7ЫС

нието: Л. Сmаmсопо.

В-Ьрио:

П. Секретаръ при ВrJ.рпслс),ото 01:р.

~'праВ."'lСIIIIС:

Ст. Атанасовъ.

питате: 1Саио тРJьб6а да постжпваме 2а напр-Вдъ въ

Подобни случаи.

Въ отговоръ на това Ви запитвания, съобщавамъ
Ви, Господине ~УпраВlIтелю, 1le за дОnоЛJtU1JlелНllmn ра

ботu, 1COU1JlO ои се lt360рlltUЛlt ото страна на npJbanpltЩltачuтlЬ, ПО сuлата l! ЦJlЛlIlmlЬ 'Ita СJCлючеюtmlЬ lШо
со nравuтелствотоJlорвоJtачаЛЮt I;ОllmраЮlllt, или по осо

бенно негово разр-Вшение, тр-Вбва да се взема и дОJ10Л

numелеJtо гербово сБО}JЪ, възъ основание поел-Вднята ади

нен 'На 'Чл. 2 ото заuо'На за герб061lЛ сборо и съобраз
но исчислението въ приложената въ края на сжщий
законъ таб.1Ица, 1Сато се ОUРJbдlЬЛЛ тоя дОnоЛJtumелеиь

герб06Ъ сборо 60рХУ общата су.шш.

1Соято

се

uсnлаща

Пр-Вписъ

:Мпнистерство па Dжтр'hmнит'h Работи.
Оmдt.71е1l.nе за избор. УЧl'tждеюlЛ
-~-~-~----~~'
--~-------

оир;",жно
Ст. Софин,

.А? 3635
IОнпii

14

1897 година

ДО Т. Г. 01;Р;КЖН1Шl1Ь Уnраоuтели.
Господинъ l\fIПШСТРЪ на

Общественнит-В сградп,

nрnдnрuе.НШtУ по 01СоJt'1fдmелнаmа Сllmуаlрtл, ЩО},tо обща
та cy.~мta nРJЬ61tша6а JtШ1СС1Мtалнаmа цифра, - ПР-ВА

Пжтищата и Съобщенпата, съ отношение отъ I 7-ii
миюь.."'lаго подъ ом 8282, ме уведомява, че едно град

горнята

се поправятъ в-Вхти ндания, еднп отъ

Видена въ таблицата. Тъй наприм-Връ сключенъ кон
трактъ на сумма 2250 .'IeBa и обгербванъ, СЪГ.'Iасно

ско общинско упраВ."'lение, въпр-Вкп праШI.1:ата 8а стро
енье частнп здания въ граАопет-В, би."'lО ПО3ВО."'lИ."'l0 да

'nосл-В ако стане нужда по силата на сж) цин контрактъ,

пuдъ у.'Iица, а други ГРОЗ-В."1И на пзданье, <!а събарн

таб.1Ица,

съ 4 лева

50 ст. гербови марки;

да се шшършжтъ допълнителни работи, било

1/6,

БИ.1:0

1/з, така щото общата сумма на пр-Вдприятието да се по

внши на

2625, ltЛlt 'На 3000 лева, во mаК'060 случаi1, 'lle
mрп60а да се UЗUСJ;ва mшшс'06"О доnолюt11lелеllо гербабо

нието на които Иlllа.1:0 съставени И

които ОТПВ3.1:И

над."'l-ВЖНП актове.

По тъsи причпна пр-Вд."1агамъ Ви, Г-не Управи
телю да припомните на ПОДВ-ВДОllIственнит-В Ва:,хъ град

ско-общински упраВ.1:ениа пр-Вдписанпето ,ца Г. П.'юв-

Стр.

Брои

"Варненс~ии Общинс~ии В-Ыстни~ь"

6.
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дивс~иii O~p. управитель отъ 24 Априлии 1896 год.
подъ Jvg 1527, испратело Вамъ еа св1щение, ~oeTO да
иматъ еа рж~оводство и IIспълнение и при BC-В~O ив

Нсич~ит1> наши работи еж съ ум1>репви ц1>ни.
Парижската ни артистическа фотография изра
ботва портрети отъ Bc1>~aВ;Ba гол1>мина, отъ ви

даванье

зитни

повволителни

еа

строенье

или

поправянье

частни вдания, да се ПрИДЬрЖiYiтъ строго до гop1>~aBa
нит-В правида, ващото и

~арти

до

Фотографии

най-мал~ото от~ловелие отъ

т-Вхъ, В.'1-В ЩQ се отрави въ посл1>дствие еа б.лагоуст.
ройството на градовет-В имъ и ще бжде въ вр-Вда на
общинс~ит-В ~асси.

HaTypaol'IUa

величина;

артистичесr·ш

Портрети

съ карандашъ

Портрети

съ жедатина

съ кар6унъ и П.'Iатина;
и цв1>тенъ молинъ;

и громова

киселина;

Фотографии минутни за д1>ца и възрастни

хора;

Групи ва фами.'IИЯ,

;

за пансионъ

И компаня

М1>ста и МОНЮllIенти исторически;

При това Вий сте длъжни да УRазвате Bc1>~o ва

Фотографии ва СllIЪрТЬ;

хонно съд1>йствие на Държавнит1> О~рiYiжни Илджи

Приповторения и уве.тrичения ва портрети по вс-В·

нери, хогато т-В би. поис~али да спиратъ H1>~oe нару·

какъвъ видъ,

шение на р-Вченитi> правила отъ ~MeTCTBaTa.

(Подп.) ва J\Iинистра, Главенъ Ce~peTapь: Т. Ва
СШlЬОбо, Начадни~ъ на отд1>.1ението (подп') ГеueОБО.

ва м1>с'га

(пеиважи),

рисувания.

стичеСRИ пр-Вдмети, машини, ме'галли,

Работилницата
дниченъ

В1>рно: Ce~peTapь при Варненското О~ржжно Управ
сение: 1'. РаеБО.

ни е отворена вс-Вки день

и нед-Б.'Iенъ

въ Bc1>~a~BO вр-Вме.

отъ

даже

тира1\rе сжщп:И реsултатъ.

арти·

растения и пр •.

-

праз

8 сутр. ДО 5 часа вечеръ,
и когато вали s хато гаран

2-3
ВарнеНСRПЙ

Окрж:m:енъ

ОБЯВЛЕНИЕ

.м

Сждъ.

PHOTOGPAPHIE ARTfSTIOUE PARISIENNE

.

14417.

2 Quartier Rue "Boris" N-o. 836 Varna

16·Й: Септе~IВРИИ 1897 г. гр. Варна.
IIодписавний д1>ловодительна несъстоятелностьта

Nous аУОnБ l' honneur d' informer 1е pubIic que 1а
Photographie Artistique Parisienne, ouvrira son atelier а

на Провадиис~ий ТЪРl'овецъ Янчо Неновъ, съгласно
'1.'1. 211 отъ Търговскии За~онъ, привовавамъ всич~и

Varna Rue Boris JVя 836, 1е 15 Septembre сошаnt.
Lei'\ personnes dеsiгеusе:з d'avoir ае 1а bonne photographie s'empresseront ае se rendre а 1а Photographie Аг

хредитори по казаната несъстоятелность, заемит1> на
хоито еж освид1>телствувани, да се явятъ въ Варн.
Окр. Сждъ на
съставяние

27-u

того, по

КОНКОРАатъ,

ако

9

часа пр1>ди пладн1>, ва

Ta~ЪBЪ ще може да стане.

Д-Вловодите.,1Ь по несъстоятелностьта на Янчо
Неновъ ПОДПР-ВДС'llдатедь на ВарнеНСЕИИ Окр. Сждъ:

М. Басареки.

УЧЕНИIt D БЪ.1гарски,
UГ[

отъ

У-и :классъ, ЕО:ИТО знае СърБСЮI
Румжнс:ки и Русеки, търси
М-ВСТО въ н-Вкоя кантора. За споразу

:м-Вние въ Администрацията на в-Встника.

2-3

Обявление.
Отворихъ Енижарница въ собственното си заве

дение въ г. Варна, VучаСТЪЕЪ, улица "Миладиновска"
0111. 261. Имамъ всички потр-Вбности, както за учени
цит-В, тъи и за канце.1яриит1>, ~aTO: книги,
пера, равни кутии за перодръжр:и и отъ

мастила,

разнит-В те

траДRИ и прочие. Приемамъ отъ издатели или автори
учебници и ва прочитъ книги. съ обикновеннит-В ~ни
жарски условия, БИ.10 въ бро:И било съ ~омисиона.

ИЛЛlЯ Иб. ИЛ/КОflO.

2 -2

::I::I:а.:ри:::m::СЕа. .А.:ртисти~еСЕа.

ФотоrРАФИЯ.
n

уч.

yJI.

,Дарь-Борисъ" хо.

836,

гр. Варна.

Честь имаме да ивв-Встимъ на почитаемата пуб
.1ика, че Парижската ни Артистичес~а Фотография ще

отвори работилница въ г. Варна, уоЛ. "Царь-Борисъ"
.М 836, на 15 тек. Септемврии.
jКе.'1ающит-В ~'Iица да иматъ добра фотография, да

I

tistique Parissienne.
Les photographies sortant de notre ate1ier sont еп
tous points irreprocllables, еllСБ sont garanties ina1terab·
les et 1eurs prix sont mudest,e,.
Tous nos travaux sont particulieremel1t sоigш~.
La Photographie Atristiqne Parisienne se charge de;;
рогtгаit:з de toutes dimensiol1s depuis 1а сэ.гtе de visite
jnsqu'a 1а grandeur паtпrеllе:
Photographies агtistiquе:з аи charbon et аи p1atine;
Portraits ан crayon et аих pastels;
Portraits аи ge\atine Ьгоmше d'argent;
Photographies instantanees рош enfants et grandes
personnes
Group~s ае familles, pensionats et societes
УиеБ et mOl1uments historiques
Photogr<lphies apres deces
Repl'oductions et agrandssements еп tous genres ponr
portraits, paysages, gravures, objet~ d'art, machines, те
taus vеgёtаuх etc. . . .
Nons uperons tOt\s 1e~ jours fMes et dimanches, par
tous 1es temps, тете quand i1 pleut.garantissant 1е
шеmе resultat.
L'ate1ier est ouvert ае 8 heures аи matin а 5 hепrеs
du SOlr.
2-3

-

8арненский Сждебенъ Приставъ
ОВЯВ.АЕНИЕ
ом

4407.

Обявявамъ, че въ продължение на

31

день

от'Ь

ПОСJl-Вднето двукратно пубдикувание настоящето в'Ь

единъ отъ м-Встнит-В в1>стници, ще произведа пуб·
лична продажба на ДОJl-ВО~JRачения недвижимъ имот'Ьт

останаJlЪ отъ по:койнии Бе~иръ Муртавовъ на насд-ВД·

побървжтъ да посътятъ тая фотография.

ницит-В му. а именно: кжщата въ Варна,

Фотографиит-В, които ивлияатъ отъ нашата ра
ботилница, сж неподражаешrпохубостьтаi 8дравината

под'ЬoI11. 1008, построьна на около 110 квадратни ие'!'·
отъ простъ дьрвенъ материаJlЪ съ три стаи, по:крИ:8'Ь

п

керемиденъ и съ дворъ

чистотата, за

които гарантираме.

IV

участы:р

OKO.'IO 1СО ЕВ. метра, межДУ

Брой

32-33.

=--

със-Вди:

"Варненский Общинский Въстнпкъ"

Вълко Груевъ, Аблакимъ Иибовъ,

Абдулловъ

и

Варна,

пжть,

първоначална

цъна

l\Iустафа

600 лева.

Гр. Варна

No 3504

,Ng 3939.

Обявявамъ. че въ продължение на 3 i день отъ
пуб.ликувание

настоящето :ми

въ единъ отъ :мiютнитъ въстници, ще произвъда пуб
проданъ

на

долоозвачения

Г.

1897

О&ЯВПЕНИЕ

ОВЛВJIЕНИЕ

лична

Авпусть

11

П. СтА. Ilриставъ: Т. Минчевъ.

2-2

П. Стд. Птиставъ: Н . т . Но ваковъ.

послъдното двукратно

7.

Же.лающит-Б да ы>. ICупжтъ нiш:а еж явжтъ въ опр-В
д-В.ленпя день и HaддaB~TЪ.

2!) Августъ 1899 г.

2- 2

Стр.

имотъ

принадлъ·

жащъ на Ееряки, Ивана. Ставра, Вои и Панаитъ Сте
фанови отъ Варна ва дългътъ имъ 400 л. 8,71. И др.
къмъ мъстното Д-во "Дружба" именно: Едно ЛО8е въ

Ивв-Встявамъ, че 31 день, с.лiАЪ АВу1:ратното пуб
.ликувавие,

вастuящето въ единъ отъ м-Встнит-В

в-Бстни

ци, ще продавамъ на пуб.шченъ търгъ' въ кавце.1а·
рията на Варненското ежд. Прпстанство, с.lоВдуIOЩИТ-В
неДВИЖИi\IИ иму'цества, .11зжащи въ зем.шщето Юl с.
"Еуртъ-дере" .

1). Нива на "Емиркьоllсl.Ш пжть" 1~ дек. G ара
186 .1ева.
2) Нива на "Мъра ав.лу(~у" 7 дек. 2 ара 75 .лева.

ОЦ1шена

Варненскитъ въ М'Бстностьта ~ Планово" отъ 4906 кв.
метра м-Вжду със-Вди: Панко Московъ, Антон'Ь Фоти

Т1ззи

имоти

ПРИВ3Д.1ежатъ

на покоiiвпя

Ивавъ

новъ, Хаджи Георги .я:вакевъ и Захария Фотиновъ,

Же.л-Бвв:овъ жите.ль оТЪ С' Еуртъ-дере, ще се ПРОАа~

оцънеНО8а

ватъ по ввискавието на Георги .itаsаровъ отъ с. Rоз

350

."1ева отъ която цъна ще

почне

про

.1уджа, 8а ИСICъ 174 .1ева II др. разноски по llСПЪ.:ше
дажбата. Сжщото лове не е никому sаложено.
Желающитi да го купятъ могатъ да прiгдiждатъ нието.
Наддававието ще nOQBe отъ оцiшкит-h ва гор-В.
книжата и наддаватъ въ канцелярията ми всiки при
сжтственъ день

и

РаВГ.1еЖАавието (~вижата и наААаванпето ще ета

часъ.

Гр. Варна, 30·Й IОJ1ИЙ

ва вс1ши uрисжтстnенъ Аень въ ICанце,,1.ариата.

1897 Г.

Варна. ll·Й Авl'УСТЬ

П. Сжд Uриетавъ: Н. Т. Нова'Ково.

1-1

D&ЯВЛЕНИЕ
Jt~

ПОС.1i>дньото двукратно

"Барненский

ОВЯВАЕНИЕ
.м.

47S5.

Обявявам:ъ че въ ПРОДЪ~'1жение

на

31

день

отъ

публиrcувание на~тоящето въ

Общинскuи

l3~стникъ",

пуб.1ична про,'\ажба на додутшачения

ще

проиsв~да

недвижимъ

и

мотъ принадд~жащъ на СЮJ1юманъ Бекировъ, 8а ДЪ.1:
гътъ му къмъ Паско Ивановъ отъ 843 лева 70 ст.,

особно J1ИХВИИ равносв:и а именно: кжща въ Варна

V"

участъкъ подъ No 751, състояща отъ днов стаи, по
строени о'l'ъ дървенъ материялъ на ОICоло 35 квад
ратни моВтра,

ПОlCривъ

керюrиденъ и

съ дворъ

OICO'

ло 229 в:вадратни моВтра м-Вжду със'hди: Ради Еур
тевъ, градско моВсто и отъ двоВтов страни Шfi.ТЬ. Пър
воаачална Ц~Ha

1000

.1:ева, отъ' която ще почне про

дажбата, свободна е отъ Bc~в:aKЪBЪ 83ПОРЪ.
ЖелаЮЩI1Т'h да

д,атъ

книжата по

я

I~УПЯТЪ

могжтъ да преглеж.

продажбата вс~в:и

присжтственъ

день и часъ вь ICанцеJ1арията ми да наддаватъ.

Варна,

2-1

15

Септемврий

1897

ГОА.

1897

П. Сжд. Прпставъ: Т. Минчевъ.

год.

4438.

Въ допълнение на оБЯВJ1ението ми прдъNо. 4085
отъ 9-й Августъ т. г., публикувано двукратно въ
,:Държавенъ в~стникъ", брой 185 отъ 25 СтЩИЙ: ъгВ
сецъ, обявявамъ на интересующит'h се, че пуБJ1ичната
продажба на долоозначения ведвижимъ

ната отъ
врий

26

вечерьта

часа

5,

и въ

именно: кжщата въ Варна

5%

състояща отъ

170

имотъ е поч

сжщий :м~ceцъ, ще трае до

5

24
IV

25

Септем

часа съ наддавание

участ. подъ J~

стаи 8аедно съ дворното МЪСТО

1246,
01:0.1:0

кв. метра построена отъ rcаменъ, ICерпичъ и дър

венъ матерИЯJ1Ъ пов:ривъ керемиденъ, м'hжду със~ди:

Мъгърдичъ Гарабедовъ, АтанаКОО,,1:У Гарабедъ n отъ
другит'h страни П1iiТЬ. Помiнатата кжща е остана."Щ
отъ поrcойвий ГJ1ИГОРЪ Фитовс[ш на наСJ1'hдницит-В
му, продава се СЪГJ1ЗСIIО опъ~дълеппето JllY ва Руссен
ски:й Окр. Сждъ .М. 1055-94 година, пърповача.ша

цiнu. 1'100 лева. JRеЛ3ЮЩllт1:> да :ш. КУШIТЪ свободпи
ся да прiглеждатъ книжата по продажбата всыIш при
сжтствевъ

П. Сждебенъ Приставъ: Н. Т. Новаковъ.

день

въ

канцелярията

Варна 1-Й Септемврии

1-1

1897

МП.

г.

П. Сждебенъ Прпставъ: Н. Т. Нова'Ково.

О&ЯВЛЕНИЕ
ОВЯВJIЕНИЕ.

No 3503
Иввiютявамъ, че 31 день, с.л1>дъ двукратното пуб·
..1икубание настоящето въ едчнъ отъ м1>стнитоВ в-Вс
тници, ще продавамъ на пуб.личенъ търгъ, нъ l:анце

..lарията на BapHeHcICOTO ежд. Приставство, с.лоВАУЮ·
IЦит-h недвижими имущества, ~lежащи въ Еуртъ-дере
а

именно:

1). Нива 16 дев:. 7 ара на м1>стность "МоВра ав.лу
167 ..leBa. НаАдаванието ще почне отъ оц"Ьнката на rop'k.
Описаната нива '" притежание на Иванъ Же.л1ш

му" ОЦ1шена

ЕОВЪ отъ с. Еуртъ

дере, продава се 8а удов.летворение

Искъ'.гъ :в:ъмъ Еиро Поповъ отъ с. Rоз.луджа за 87 .ле·
ва и АР. разноски.

No. 4313.
Въ допълнение ва оБЯВ.1:ението :му подъ ом 3942
отъ зо·й Ю.шll т. г. пуБJ1иrcувано въ "Дьржавевъ

В-Jзстнпкъ" брой

179 отъ 18 того, обявяваяъ на ин
тересующит~ се, че публичната ПРОАажба на ДО.1:Ов
начения недвижимъ имотъ е почната отъ 19 Са;ЩПЙ,
ще трае до 18 Септемврий вечерьта часа 5, и въ 24
часз съ правонаддавание 5% именво: ICБщата въ Варна
П

участъкъ двоетажна съ петъ стаи, :в:оридоръ, отъ

ДОJ1У дюгевъ, кухня, трапаеария и мава подъ Ц-В.1:0ТО
здание построева на

OKO;IO 150

кв. метра масивна на

права, пов:ривъ съ марсплски керемиди

n

дворъ ок(ыо

107 кв. метра принадлежаща на на Стоянка П' Ми-

Стр.

Броii

"ВарпенCI~ИЙ ОБЩИПСЕИЙ В1>стНIШЪ"

8.

ОБЯВЛЕНИЕ

шаЙЕова, за.'Jожена на ВйрнеНСЕИЙ БаНЕОВЪ I\.~10ПЪ за
12000 ,,1ева. llървонаЧН,,1Шt ц1>на 24000 лева. Продава
се ва шщължение ДЪ,,1ГЪТЪ

стове JVj

.111. 1274

и

fI.

по ИСПЪ.1нптелнит1>

ющит'В да я ЕУПЯТЪ могжтъ да наддаватъ въ Еанче
~ярията ми всi>ЕИ присжтственъ денъ.

Гр. Варна,

23

Августъ

1897 год.

П. Ождебенъ Приставъ: Н.' Т. Новаков'О.

1-1

4330.
1224, издадено
1894 год. извi>

отъ ВарнеНСЕИЙ ОЕр. Сждъ, пр1>въ
стявамъ, че 31 день сл'Вдъ ПОСw11щното ДРУЕратпо пуб
.,lИЕуварье настоящето,
въ "Дьржапенъ
в1>СТНИЕЪ",
ще продавамъ на пуGличенъ ТЪjJL'Ъ. Сol"11>дующитi> нед
вижими ИМnТИ, w11>жащп въ вем ..шщето на с. Еозлуджа,

т'В сж: 1) Една Ежща въ с. КО8w1У джа, махалата "Джа
ми Еабиръ" двуетажна подъ маава отъ 5 стаи, съви
отъ

Еal\ШНИ

строена на
дюкяпъ ВЪ
отъ

ЕамаЕЪ

и

дървета

ПОЕ рита

съ

ЕереlllИДИ

съ

IЩw1Ь

ЮЩllТ'В недвижими И:МОТИ, w1'Вжащи въ

всмдището

ПОЕрИТЪ

съ

отъ

пръти

Т-ВЗИ ИМОТИ еж остана.;IИ отъ НИКОw1а д. Бадуровъ,
ЕОИТО сж продаватъ като непод'Вw1ИМИмт.жду сънаСJIт.д

ничит-В.

съ

50

~aw1Ь

пон ритъ

СЪГР"денъ

съ

керемиди

ЕВ. метра заедно съ една

сая

присъединена Еы\ъъ дюк.яня ва държение на ДО()ИТЪЕЪ,
ОЦ'ввевъ

750

лева.

тт.ви ИМОТИ

ПРИ8l\Дol1.т.жа:.тъ на

отъ С. Еараджа, ще се продаватъ

Христо

по

Пейчо Х. НаСИw1евъ ОТЪ гр. lЬрна ва
раЗНОСЕИ

по

3о11атевъ

В3ИСR:анието на

800 JleBa

и др.

ИСПЪ.1нението.

Наддаванието ще почне отъ оц\шrСИ'l'"Б и по-горя.
РаВГJI1>жданието f~пижатft 11 на11,да.Вf1нпет() може да
стане вс1>ки

Ееремиди

300 .'IeBa. 3) Нива 20 декара. 6 ара на "Сж
рогма" 165 ,,1. 4) Нива на сжщото м1>сто 10 деЕ.
7 ара 86 .'leBa. 5) Нива 23 деЕ. 2 ара на "Гюлгенъ"
- 186 01"1. 6) Нива 7 деЕ. 8 ара на "ТусеУДЖУЕа. 62 JI. 7) JIИВRда 7 дек. па "чаирит1>" -1 05 ,,1. 8) Лшю
2 деЕ. :! ара на "Еуру бааw1аръ" - 154 г. 9) w10вье
8 ара сжщата мт.стность - 40 JIeBa. 10) ,,10вье единь
деЕара 2 ара сжщата м'Встность -. 60 лева.

ивмазанъ

построенъ на ОКОДО

присж'.гственъ

денъ въ

Гр. Варна, 23-и Августъ

оц1>ненъ

НаАдаванието ще почне отъ

на

с. Rараджа състоящъ се отъ: 1) Нива на "Пунаръ"
7 дек. 5 ара оцi>неБа 75 ,,1ева. 2) Нива Юl ,,~урю бою"

по

180 ЕВ; метра оч'Внена 700 w1ева. 2) ЕАИН'Ь
сжщото село построенъ на 1 О ЕВ. метра
измазанъ

Ивв-Встявамъ, че 31 день Сw11>дъ ДBy~paTHO пуб
JIикувя.ние настоящето, пъ единъ ОТЪ м-Встникт. вт.ст
ници, ще продавамъ на публиченъ ТЪрГЪ въ Еанце
w1ярията на Варненското Сждебно l1риставство, сд1;ду

Еепъ въ с. Еаря.джа отъ н\з един'Ь етажъ

На основание опред1>лението Н-о.

дена

3817.

9 деЕ. 6 ара оцт.нена 96 w1ева. 3) НИlЩ въ "qУЕУръ
тарла" 5 дек. 2 ара оц1>нена 52 лева 4) Единъ дю

ОБяв.лЕНИЕ
Н-о.

~g

w1И

451 ва 01\:0,,10 3750 w1ева. Жма

32 - 33.

F

канце,,1ярията ми.

1897 год.

П. Сжд. l1рпс'.гавъ: Т. Мuнчев'О.

2-1

Читалището "П. Р. СЛАВЕЙКОВЪ" па Ш уч.

8'0

Варна ще има на

21-u того, НедlЬЛЯ, 1taca по два

СЛJьдь nладюь общо събрапие въ дружественната
таJIНЯ. Ще има и CKaB~a.

Входа е

чи

свободенъ и за не

Чw1енове.

Настоятелството.

оцт.нкит1>. ЖеJIаю

ЩИТ'В да ЕУПЯТЪ т'Вви имоти могжтъ да се явятъ ВС'ВЕИ
присжтственъ день И часъ въ ЕанцеJIярията на Варн.

ДАЯА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ

Сжд. Приставство И наддаватъ.

Гр. Варна,

1-1

15 Септемврий 1897 год.
П. С.nд. Приставъ: Т. МшРtе8'О.

Една кжща

въ

1 уч. подъ М 195 срт.щу гръц

кото д1>вичеСЕО училище близо до морето, съ

ОБЯВЛЕНИЕ
Н-о.

1) Нива на "Чаушъ Таши" 16 деЕ. оцт.нена 16 О
.пева. 3) Нива "ДО p-БЕата" 8 деЕ 3 ара 8з JIeBa.
3) Нива "ГЬОw1Ъ Геченъ" 6 дек. 7 ара - 68 JIeBa. 4)
Нива на .. Еушу баиръ"7 декара 9 ара 79 JIeBa. 5)
Нива до "воденицата" 11 дек. 3 ара - 113 JIeBa. 6)
Нива на "Попурджи ГеОJIУ" 26 де:в:. 8 ара 268 JI.
7) Нива на "М-Вра aBOJIY" 11 дек. 3 ара - 113 JIeBa.
Т'Вви имоти принаДJI-Бж.<YiТЪ на Христо Желевковъ
отъ с. Еуртъ дере, ще се продаватъ по ВВИСЕанието
на Пейчо Х. ВаСИ,,'Iевъ отъ гр. Варна.
Наддаванието ще почне ОТ'Ь оцi;НЕИТ-В нагорт..
Равг.'1т.жданието :в:нижята и наддаванието може да
става вci;ЕИ ПРИСЖ'l'С'l'вепъ день въ :в:анцеJIярията ИИ.
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1897

Г.

пера.tня

и

тараци

6 стаи,

отъ гор1>.

3& споразумение при г. Савва Авгериниди,

3818.

Ивв'Встява:м:ъ, че 31 день СJI'ВДЪ IIОСJI'ВднетО цву
:в:ратно обнародвание настоящето, въ единъ отъ м'В.
стнитll вт.стници, ще продавамъ на пуБJIиченъ търгъ
въ ЕанцеJIярията на Варненското Сжд. Приставство,
СJIт.дующит'В недвижими имоти, JIт.жащи въ землището
на С . .Еуртъ-дере.

Варна, 23-й Августъ

трапезария.

ПРОДАВА СЕ ЕДНА ~A
въ V-и участъ:в:ъ, улица "Шарска" до И,,"1дъэъ-Табия,
отъ

ДВ'В

метра

стаи

и

салонъ

И

елпа ЕуХНЯ, съ

160 ЕВ .

дворъ.

3а спораау:м:'Вние до НИКОJIа

Варна.

Еараджата въ
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Пr~ам'"АВА
Препорачва

апаратъ съ
\.1"Е фотографичеСЕИ
ВСИЧЕИ принаДJI-ВЖНОСТЬТИ.

се на фотографит'В.

На JIюбитеJIИТ-В

X,pucnw Н.

BOUHIIKOB7I.

се

даватъ уРОЦИ бевп.патно. Продажбата съ ум-Врена ц-Вна

въ брой ИJIИ въ почав:ъ. Адресъ въ Администрацията
на ОБЩИНСЕИ:Й ВiЮТНИЕЪ.

П. ежд. Приставъ: Т. МU1f,че61J.

Варна, nечатНlIца на

г.

Из()ава Ворн, Гl'а()ско Общ. УnрIIменue.

