Година
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,
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34.

ВАРНЕНСКИЯ авщинекий ВtСТНИRЪ
1I3ЛIl3,i ТРII Н!ТII ВЪ М'БСЕЦ,i,

ПИС~lа, статии, парп л ВСИЧJ\О щО 6 за
в'hстнш;а се праща ДО Градско-Общинското
Управление въ Варна

обикновенно на 1. 1 О и 20 ЧИС."Ia.

Цtната на вtетника за година е

За обявления се плаща за дума:
На първа страница

лева.

4

ОТАtленъ брой

10

.
" втора страница . . . ,
" трета п четвърта страницп

ст.

Явна благодарноеть

Repal-a1ions de

l\:О:l\Iитета на B,lpHeHcKaTa ГрадскоОБЩIIНСК(\ бl1
б.lиотеrщ счита за свои Прllятевъ дългъ да исr:пже
своята призваТt'.lНОСТЬ

Д. Стойковь, на
ката СЪЧИНtШИЯ JI

ВарнРвскпй жите.1Ь Васп.lЪ

mt

подаjlАIIИТ:S 01'Ъ него на
.1екцш!. по

Бl1б.lИ()те

ЮРИДllчеСКllтi>

раэни други книги Щ\ прочитъ. ·въ Ы)

хва.lа на подобнп учеНО.1юБИВI1

t-h.I:1

~ЩУlCИ

и

Честь

и

еп
Nеttоузgе (1е

(1cnt,t'l1es,

п хуманви бъ.lгарски

Р

Варна,

СептеМВрl1Й

20

11')97

Chapeau~

tous genres.
l'пЪапs,

EX~Cl1tioll l'зрi(1с

синове!

3 С'1'от.
2"
1"

('l'epcs, et

апtl'еs gашitшсs

ct soigl1ce <1~B СОШlllюн1сs

RI Х

М О

D Е R Е S.

ГОД,

S'adl'essel'

Отъ Ноmитета.

~} Madaтe

DIOT

Modiste parisien:n·e

ОБЯВЛЕНИЕ

Rпе

r-ЦА ТЪРСИ М]СТО ЗА УЧИТЕJIRА
ПО Plhl~okl>,Hfe ВЪ А,Ъ:)ЖНВНО. оБЩrJВI'КО П"Щ ':1:\ ('1' во А{;'
BI1~let:II:U УЧI1.\l1Ще. СПСЦI1<l.II1<Ш!Нt-швъ <:TpaH~TII" 11 .. ,IYKсоэнит-В

II шиеВlJе на бi>.ш
гap~a, СЪ гrИIlIа3I1Н.НI') ovpaHOBII!!lIe, виаи
анг~ийски, чехски, РОМlhНСКИ II турски.
pa(loTLI.

КРОl:;нпе

Арtхп, Бъ.1
.\а говор!! по

ААресъ: Ил. м. Добревъ, Варна.

3-1

B01'is, ,М 8:16-а Уаша

3-:!

1,-НЪ

ДЕ~IIЕЛЕНЪ h:аlIе~lмаiiстеръ,

учеuш..-ь
оТ). Па [lIIжсrmта Кон('еРIЩ-

1\

, тоr1JЯ. Чо'1еuъ отъ КОММИС

сията по междуннrnАН\I'Т'1; Tmf1r~yr('H.

rтnпетъ О'ГЪ Ака
АеIIШИТ'Н на ДИЖОIIЪ If ЕnвстаПТIIНЪ (Франция), :Е:ат()
прrФесоръ ВЪ ДЪРЖaIшит·J; ГЮIШШUIl 11 общинскито:В И

частни учu.шща. честь II~Ja Аа изu1зс'Ги uвтересующит-Б

се. че дава уроци по ШЬ1l1lе, пиано, 1!1,zулна 1е по вСUЧIШ

НАЙ

UJlcmpY.1teJl1Jlu. Г·uъ Дещ'.ншъ се u;.ТlJlIарпа още 11

солидни

попраБr>:И

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЗВЪНЦИ
съ най-у:мtрени цtни, постави

]f

нарежда.

Инстилатор'Ь:

на

f-яш Де:мелеп'Ь ще
и~и

въ

UПСИ~J1ЩОТО

съ

пнано,

СИ

A:tna с;;;щенр1щеuно 113Ъ граАа

?fpOzpt m)

JlllШЮ.

8а спораRумеlше по ПРСDОi\1\Ш\ШIОТОГ. 1'. IIнтере

С)'ЮЩlIт'l; ще ('О оuращатъ АО l'-иа

"Царь Борисо"

11 ?J't• •М

83П.

1J1.

Дс.нс.lСl('Q, ул.

Николай Иириловъ, Варна.

3-1

УЧИТЕЛЬ
,

НИЦИ,

аКОРАIt

в:оито

се

съ шесть ГОАИШШL uрактпrса, при-

ема

Аа

эаНlfмнва ПР-ВЭЪ Ц'lыата

учеБШL ГОАина чистно, Со'1аби уче

ВУЖf\аятъ

ОГЪ

частна

ПОАготовка.

8а СП1)раЗУ'I1;вие ВЪ Квижарницата

на Г-въ В,

Божи~IOВЪ, ТУЕСЪ.

Ilоправни на шапки
BCo:Вв:aICЪBЪ видъ. Очиствание на дантеди, в:ордеди, ко

принени пдатове (крепи) и други украшения.
Работа борва, 1еuсrnа 1& грUЖЛЛ&60 UСn7JЛllеll.а

цtна

ymtpeHa.

Адрессо: Г-жа Д1to1ll0, Парижска JtOallC11lKa.
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y~"Т.. "Ц.Борисъ" No, 836. Гр. Варна.

Ыопsiеш DEMELIN, cllcf!lc lllп:,;iqпе, elcvc (lп Соп
sel'vatoire de P31is, шеlllJJге. dп jпl'У des СОl1СОШS iпtщ'
l1ationaux, аl1шis ра1" lcs Acaclemies de Dijon et ас Соп
stantil1c (France) сотте professcur (1ans les colleges de
l'Etat et соттипаllХ, et dans les ccoles, а l' llOl1llепг
а' info1'111er les interesser qil'il se met а lепг (lispositions
рош donnel' des lec;ons ае soJfcge, (10 piano, ас "oi[on et
de tопt il1stгптепts. Monsieur DEMELIN se cl18rge еп
outre des accol'ds de pianu.
Ма(lате DетеНи clonnel'a еgаlсшспt еп ville оп а
son clomiciJe des lec;ons (1е piano.
Рош

les conditions et гепsеigпеlllепts,s' a(ll"eSSe а
"Tzar BOl'is" II опtсh. ""1 836.

Ыопsiепг Cll. DemeJin гпе

3-3

Стр.

"Варненския Общинския ВiютниICЪ"

2.

ИЗВDАЪ ОТЪ рtшенията на Вари. ГраА. Общин. СъвtТl-.
Авгусm'Ь

26

годшш.

1897

334. 1. Удобрява ПРОИiш-Вденитъ на 7 и 8. 9 и 10,
11 и 12, 14 и 1.5, 16 и ] 7, 18 и 19 Юлии нает, год.

! щи нието
620

344. Отъ днесъ до второ распор'i>ждание прода.

ваемий се нЪ града UСllечеu'О x/tJb6o да се

1 но

Илджвъ-табия" и" [\:адиръ-баба", ва ICоито се от

поемнит-В УС.10ВИЯ,

върху ПОС.'l-ВДНИТ-В въ сжщит-В търги конкуренти.

335. Прошението на HUCll.1IO В. Барухо за да му
опрЪдЪли. Mi>CTO ва построявание работилницата му

се
ва правяние nаmРО'llll, да се о~тави безъ по"л-Вдетвие.

336. Прошението на Х. Т, Лаllnа'/Ъ'lfЛ1Я'llо за да му
се

заплати

956

~1tНщ

{j(j,

направении за

изхвър.'Iяние

нечи~тотиитъ 1рtll1mдРUЧССКll1tазаuо вм:-Всто условената
сумма

700

лева, т. е.

256

лева повече, да се

остави

бевъ посл-Вдствие.

337. Въпроса по отнетит-В по сждебенъ р-Вдъ отъ
Х. Н. Лаll1l1l0ва 360 ЕВ. аршина м-Всто отъ отстжпе
пото ()тъ общината 600 ЕВ. метра на Iаll'ltя НиКОllово
11 C-ie ивъ гр. !Сюстенджа (РОllraния), която въпросъ
сега съ заявлението си отъ 8·Й Августъ н. Г., ВХ.

.Ni 11195,

С8iЩИЙ Николовъ повдига на ново, при
всичrcо че съ Р'вшение No 3.58 отъ 93 г. е равр-Вшенъ,
да се остави бевъ послiщствие. Ако Ганчо Николовъ
и

C-ie

заВ-В,!J,е ДЪ~10 пр-Вдъ надл'i>жното

пълномощава

!Суета ИЛII предов'i>реното

с.ьДи ..1ище, у

OT'h

него лице

да ващищава интереснт'i> на общината пр-Вдъ СSiда.
338. УдобриваПрОlIзв'i>денит'i>на 21 и :::2.23 lJ 2(1,

и 26, 28 и ~9. 30 и 31 IО.1ИИ н. г., 4 и 5. 7 и 8,
и 11, 12 и 13, 14 и 16 Августъ с. г. 1Il0l'гooe за
продаванието на оБЩПНСВ:ИТ.i> праздни :шьсmа въ JIfЪС'Г
постит'i>: .. И.1Д8iзъ-табия". " К'адиръ-баба" и _A.,I! -V"'И

25
10

табия" и' ВЪВ.lага тия иъста, СЪГ.lа(~нu поеJ\Iнит·h за
тъхъ УС~10ВИЯ, върху посл'i>днит'i>

въ сжщит'i>

търги

ICОНICуренти.

339. Т. Прошението Ш't ДO.1lНa .костова И3Ъ Варна
за да се ПрИХRЪр.1И върху U IC)'пеното отъ ПОICоuнии
и· съпругъ Коста Ненчевъ общинско J\1i>cTO въ у' У'1.,
върху което е построена
остави за

сега

к.у,щат<\

ИllfЪ

No 366,

да се

вислще

и п. :Упъ.1НOJ.IOщаmtТ~~r"Т:l11.1П предов1;ррното ()тъ

пего ."ШЦtJ да BaBeд~ противъ I~. О. Георгиева пр'i>дъ
паД.l-ВЖНОТО С8iди.,ище д-В.10 ва

неправилното 1\[У на·

лагание щшоръ па общинското мъсто отъ

64(1

ЕН. lIf.,

нърху което се па~пра K;fim;aTa No 366 V уч. и да за
щищава интереси'!''i> ШI. оБЩlIната пр'i>дъ всички сж
дебни инстанции въ Княжеството.

340. ПРОI.hението на 8 д!JUШ BapUC'Il/(lt отъ в:вар
Ta."Ia око.10 "Отарата кавар:ш1." за да се продължи Y~l.

"IY .шнил" отъ ул. "Оъборна" А(\ у.1. "l\lария .;lуива"
да се остави безъ пос.1'hдствиР.

качество 750 rpa:o.[JHt sa 20 ст.
"
8:-.0
:1
Щl. 20 ст,

П-ро

Што

нася "р-Вшението му подъ No ] 94 отъ 19 Апри.iШИ н.
Г. И възлага тия м:-Вста, СЪГЛRСНО

проднва по

с.1i>дующата цtна (варкъ):

'търгове ва продаванието на 11раздllшmь 06ЩUllСIШ шьсmа
при

слi>дуеuата се оа това СУЯШl R. А.1бое.хту
.

~1eBa.

,,900

3:1.

~O С'Г.

Натоварва !Смета ~a прив-Вжданпето

въ ИСП-l-.lне

ние '1'ова р'i>шение отъ 5-й того.

345. Ранр'i>шава на Помощ. Еме'г::l. Г. Ив. Ноевъ

сеДМОДl1евенъ отпуско начиная отъ деня
ниет()

му

съ

ползува

3а напр'i>дъ търгуванието съ равни мани

346. 1.
фактурни,

на

него.

ICОЛО8ИЯЛНИ

и

вс-.lшакви

вi>нъ въ помi>щсния И Mi>cTaTa

други

стоки,

опрi>дi>лени

o~.

отъ Оо·

щинсrcото управление, Bci>KaA't другадi> по улицитi>,
площадитi>, празднит'i> градсrcи и частни м1>ста се за

Ора1lява.
П. Допуща се търгуванието по у.1Ицитi>, пъ само
съ овощия, варваватъ, мл'i>ко, халва, бова. гевреци, бе
реци,

ми.1ИНКИ,

симити,

и Ш. Натоварва
прикавъ

ДОНДУFма

и

.1имонада.

~

Г. Емета да издаде надлъжнии

ва прив-Вжданпето

въ испълнение

настоящето

рi>шение.

347. Удобрива пр1>дставенитi> отъ Начнлника на
Техничесв:ото Отд'i>.1ение поемни yc.-lOвия, cMi>TKa и
планъ за ураВllява1luеmо и Ш0ССllраllисmо на ул. ,,22
ЛllmlJl lУ y 1t. и разр'i>шава ШlВършванието па тия ра
боти

спорi>дъ

UО:И1шжтитl;

като се отдаджтъ

ус.'IО8ИЯ,

cllIi>TKa

и планъ

на прi>дприемачъ, чрi>въ пуб.1иченъ

търгъ въ най rcжсо врЬме. Нужднии ICредитъ ва сжщи
т'!> работи, 5309 .1ева, спор'i>дъ cMi>TKaT1t, да се вземе
отъ § 13 на тъвгодишний бюджетъ.

348. Т. Тая частъ отъ р'i>шението ...11 177 отъ 21
1895 год., r~()ято се отнася ва отстn,пnarшето

Апри.1Ъ

06Щllllскоmо .ШЬСJllO отъ 176'04 кв. метра находлще се
въ
уч. на у.1ица "Пр-Вс.щвска" до това на Лаnu
mа1l0 ЛСJJl1tО .кUРllяково 01Jl.1lJЬ1lл,аа; П. Да се отнеме

m

това ы-Всто отъ Rапитанъ Петка въ ная непродъ.тжи
те.IНО

та;

употр'i>би

Bpoh:lre []

III.

рияl-OOВЪ

да

Tf'.lHUTO

о'гчувдение,

р-Вшение

ва по.1зувание

отъ Община

Съсъдното съ него ;\1'i>CTO на Rапитзвъ П h:и
се

се

ОТЧУ3ДИ,

прати

СЪГ.lilСНО

Щ1ТI)

за

ЗI1.в:она

пр-Вписъ

ва

заДЪ.1ЖИ·

отъ

настоящето

съ

Височаишиn

утвърждение

~"ыaBЪ и IV. Да се вавъде A-.lblo противъ Еапитанъ п.
I-I:ИРllЯКОRЪ 380 стопностьта на наема па пр1>дмътното
Общинско JIC'БСТО ва връмето, прtвъ :Което се е пол ву
вадъ отъ него,

K<l.KTO

и ва пр'i>даванието

нъ случай че доброволно

сжщото

JlIi>CTO,

той не иска да го пр'};даде.

3а тая цъль упъ.'1НО::lIощава E~reTa и.1и npeAoBi>peHoTO
отъ неги ~"IИце да ващищава

интереситi>

на общината

пр1;дъ веи:чв:и са;деuни инстанции въ !Сняжеството.

341. Да се Нaiшаqп ва Ивжинеръ, ПО1'riОЩ. Нача."I
пика ва Техническото Отд'i>.lенис свърrnпвшui:i Jlюп
хевската политеХВИICа, Свпщовскн жите.1Ь Тодоро д.
ДобрmlО60 съ прi>ДВU,!!,fJната въ бюджета, за таи Д'-1ЪЖ
нос'rь. ваплата

3

400

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩIШСКО УПРАВДЕНIIЕ
~~~~---~·.·~~-'-"'-""""--~-~~~~~~"

ПРИ1~А3Ъ

СеЩllелврuii 1897 година.

.л~ 328

342. 'JT добряВII. ПрОИRв'i>дРниii: H:t 29 П 30 Августъ
п. г.

1ll0ргъ

за

()тдаванисто на

пр1;дприелачъ напра

Нарна, ~3·Y! Оепте1rврпii: 1897 година.

пата на дса лоста върху 1,paii: градсв:ия r~aHa.1OЬ въ "',.
уч. на У.llщит1; "Воiiншшса" п "ТърНОВСICа" и въз
""ага товlt пр-БiI.прuятие,

C)I'hTr~a, 1ыанъ

j[aBpoiJllcao

СЪГ."I3СНО поемнит'i>

УС.'10ВИ51,

II пр върху Д1lJ1II1lljJ'о Аше.иво & (авва

на l~р'i>Д.'IожеЮlта отъ тъхъ

д,О.lУ отъ C)1ЪT~aTa

(leYi::J) If."IU

за

С)'lIПIa

2%

ПО

.1eBa.

рrtспорi;дб:tта на г. hJЮТit за f(ю
mоzрафuчеСliО1ll0 CUU.l{{(JlUC. :: Старата r;азарма ';: "Отарата

343.

....... ~.~_~"'A~-

.1евя. ;\l'i>сечно.

J!добрява

UОЛIlица" • Т:'I.бията, "Еадиръ-баба i;, "Цитаде.1Я';, м$.
стностьта 01;0.'10 "Ташъ-юопрю" 11 разрtшава ИСП.1а-

Отъ Ri;~o."Ir;:o дни ш\сt\;\IЪ СЪ:\lЪ вабi>.'li>зъдъ едно
наводнение отъ 1:0.-1а,

на,товаренп

съ

храни, дърва и:

др. Прt'д:'.[1;ти, по У.~1ИЦИТt. ,.ЦapHгpaдc};a~; и "Пр-Вс.1ав~
ска", по 1,OllTO, U безъ тия ко.-ха, става Haii rO.T1>)IO
движение въ

града.

RaTo ИllfЮIЪ пр'i>дъ видъ. че

у.1ПЦU

бпватъ

Щ)ОХО,!J,ящиri

по

таr.з.

по

често па;ти

задръстени отъ тия

ТЪ\."Ъ

биватъ

принудени

тиа

ICO."Ia, щото

да ч!шатъ

H'1>KO."IRO минути до l:ато се извървы ..тъ; че по при~

.==Б~р=0=И=3=4=·===========~"В~ар~в~е~в~с~к~и!!Й=0~б~Щ~И~Н~с~К~И~Й~В~i;~С;:Т~Н~И~К:::Ъ~'"============~С~Т~Р~'23~.='=
чона па това ПОСТОЯннu надръстение, никаква чистота,

ОБЛВ.it.ЕНИЕ

абсолютно, неможе да се подържя, а и свободенъ и
.безописенъ ходъ, както за хораТIi, така и ва цирку

No. 11684•

.дврующитi; по Ti;xoь файтони, е невъзможно да се
sапа,ш и обе,ш'-1ЧИ, на Основание чл. 88 отъ вакона
ва Градскитi; Общини,

първит..в

прi;sъ

"Uапiа-Есшия"

улицит..в "Червенска, "Царибродска и "Дi>вня", пр..ввъ
коИто

и

ще

се

вращатъ

назадъ,

а другит..в

пр'hвъ

,;Ташкюпрю·'. и ще заставiYiТЪ, както еднит'h така и
другит..в, на площада около житната борса.
Ст. П. Еолята, натоварени съ дърва и др. пр..вд
м..вти, идущи по шоссето Добричъ-Шуменъ

минаватъ пр..взъ "ПаШiYi-капия"

и ул.

ще пре

"Червенска"

и

по СiYiщий ПiYiть ще се вращатъ назадъ.

Ст. Ш. Колята, идущи отъ КЫIЪ Галата и Бур
гавъ,

натоварени

съ дърва

и др.

предм..вти,

ще пре

минуватъ пр..взъ "ТаШЕ:ЮПРЮ", ул. ул. "д..ввне, "Чер
вевска и "Царибродска" и ще заставатъ СiYiЩО на
паварната площадь при старата
пр..ввъ СiYiщит..в УЛИЦИ,

Ст.

IV,

на града (отъ

къмъ

варенит..в съ храна,
по край
борса,

отъ

гдъто

отъ

ловята),

пр-Взъ

:Митницата,

болница,

отъ гд-Вто,

ще се вращатъ назадъ.

ЕО..1ята, идущи

и

по

къмъ

ще преминаватъ:

ще се спиратъ
ПNiТЬ

ще

СNiЩИТЪ

улици,

ще се

Търнова,

Арнаутъ-юоiJ,

ЧИIlКОДЖЙ, Сарап~ши,

ЯмБО~l'

ОСО.;1ИЯj Бей·кьои, СР-В~IЪ, К-агачь, Хамбар.шЙ,
Мете.;1иll, Го.л:ВlI1Ъ Боя.;1ЪСЪ, СvlИllОВО П АХ.;1аТ..1а~ши,
R.-Агачска
ос\).ШЯj КчмеП·rШI:;u.Фъ,
Aii:ToCKa ОI:О..1ИЯj

Те.ля..1Ъ-КЬОЙ, ИсмаJl..1Ъ·Х~IКЖ. Прп ..1епъ. Парйшъ-Б'ЬОП,
Енп-кьоlI, Еврен..1ИИ, Исит .. ши, Турсь:о-БеюоiI, Тl'рзе
.;1иii:, СИГ1l1енъ, EapHouaTcl;a ОСО~l[JЯ; I~ара·с:у..1Нръ, H~apa
Сппанъ Новu.Ботево, Гр. Добрпчъ, ДоБРUЧСl<:а orю.шя;
КО8..1уджа, Варпепс~а 01<:0..111$1; I~юпек.\иii Новосе.\~lЩ
Варн. окржгъ; и Сеново, Р:ЩГР::lДСICn ОЮ),.1ИЯ. ес ПОЯIIП.Ш
бо.л"Бстьта
"Шарка", а IЗЪ с. С. Хюсеllqа, Езерче п
Борисово, сжща ОСО..1ИЯj Xaii:fI,f; ръ, Новачешщъ, Лрсъмъ,
Па..1Йllюрца, Сейдъ, Б::I..1д:к:а-омурь, Саръ НасуoJ>Ъ п Го
..1iшо·Ново,

Поповска ОКОl'"l1Я, се ПОЯВlI..1Н
га тъ добитън:ъ БО'\'в('тьта "Ш"пъ".

по ~ДРШI ро

~ЕВСКИЙ СХ~ДЕБЕнъпр]тqт~.!3~
ОБЯВЛЕНИЕ

JI2 4350

при житната

Обявява1lfЪ, че с.ТЪД;ъ двукратното пуU.llшувание

се вращатъ

вращатъ

назадъ.

25 лева.

Ст. 1"т. ИСПЪvlненпето тоя МИ прикавъ възля.ГalllЪ

на град-общ. агенти, санитарнит:S пристн.ви и наД."1ЪЖ·
лит:S полицейски чинове.

Еметъ: ЖЕКО ИВ. ЖЕИОВЪ

В1Зстоящето въ

единъ

отъ м:sстнит..в вi>ствицп и въ

5%

продължеюrе на 31 день и съ
въ 24 часса ще
продава.'llЪ публично .10вето на Варненица Нико.lа Б.
Георгиевъ, въ l3арненскит..в ~10ЗЯ,м..встность "Вая.1аръ,
Баиръ-13аши" отъ окодо 4 деЕ:ара, със..вди: Георги По
..1ихроновъ, Христо Георгиевъ. Про :.J:pOMO Еарамфи.;rовъ
и пжтеЕ:tl..

оц:sнено

отъ 1:0ЯТО

300 .1.

ще почне

надда

нанието. Ще се продаде 8а УДОВ.1етворенпе пскътъ на
Варненица Георги Т. Еузовъ по ИСПЪ.1впте.1енъ ~шсть
АТ 1327/97 г. на 1 Варнен. blир. СiYiдия. 3аинтере
сующитъ могжтъ въ ПРИСiY,тственвптi; дни и
да

се

явяватъ

Варна,

18

въ

Rавце.1ярията

СеПТСllIuрпii

1897

мп

и

чассове

nаддавnтъ.

год.

Сжде()енъ Пристаnъ: Г. 3ахариев"Ь

2-1

ОБЯВJtЕНИЕ
М

ОI<:О~ШЯj

и

Ст. У. Н<iрушителитЪ. настоящ::tтя. ми распор..вдба,
ще се шшазватъ съ глоба до

г.

CI<:a

нато

наз~"дъ, а натоваренит..в съ дърва и др. предм..вти
пръзъ улицитi> ,,130йнишка" и "Пиротска и ще васта
вжтъ на пазарната площадь при старата болница, отъ
.гд..вто пр..взъ

1897

С. И. страна

улицата "Фердинандъ"

СiYiщий

С..1пвеНСI<:а

Башыии, Суруджз.лпЙ,

Ст. 1. Всички кола, натоварени съ храни, идущи по
nrоссето Шуменъ-Добричъ и: по пiyiТЯ Галата-Бур

СептеМВрИll

19

Съобщава се 81\ янание че по овцеТБ въ с. с. I~a
nаК..1пii,

Поетанових"Ь:

гзвъ, ще преминаватъ,

Гр. Варна,

11683.

01351 B./IEHlIE

Гр. Варна, 19 Септемврии 1897 год.

J\9 4357

Съобщава се ва знание и пр-Вдm13вание че у кра

.деца Хасавъ IОау,юпъ зtl.лувеuъ въ Пронздиii:ска ОКО I

Въ ДОПЪ.1.всrше на ОUШ!.1Clшсто :\Ш .\1 :j893 отъ
, 14 Авгу('тъ т. Г пуб.lIII~увано ДНУI~ратно въ :,Дър
нета 1:0ЯТО се рlНмпчавй..1? отъ сжщивскит-l, по тъмно жавенъ Въствпсъ~, upoii 1U8 отъ 1О Септе~врпji т.
сивия си цв-Втъ, .II11;гкостьта п груБОСТЬТf\ ва букlЗИТ-l;, Г. оБЯВЯВЮIЪ на интсресующпт:S се, че пуU.шqната
.,ШЯ, се вам:Ври.ла една

20

ст'

шще..10ва

фа..1Шlша мо

Въ Иванъ Петро въ IIТЪ гр. Борисово, е ЗR..1()вею\ еАна

10 ст. фа..1шива нике.лова монета, съ тыl1о-шIнъъцв-Втъ

u

малко СП..1ескана. ржбовеТ'Б
ОI<:О.ло връстъ llСТрИТи.,
к<што цифрата 10 и: ДУ1l1ИТ'Б стотинки и направата u
БИ.;1а Ц1ма отъ О.,lOВО. Въ Да:ЮIВЪ RИКО"lОВЪ отъ се.;1О

Върбица, Б:В"lO'С~l'ВТИНСI~а ОЕ:О.;1ИЯ, се за.;10вени 4 ~шри
турски, коп'rо сж би.;ш фа"lШПВП, 1\1НОГО по-.:1'Вгкп, съ
ЯСВО-~f~е.;1ТЪ цв-Втъ, на едната страпа В'БlI1атъ ДYll1aT~
"Гази" 'на буквата "н" въ думата" ЕовстаНТllНОПО.лъ
н:Вма ТОЧI<:а 01:0.;10 връстнит:В нар-Взи еж ГЖСТll, груби
,
l:.'"
и нераВПО.'ll-ВрНИ.
Въ С . l.\Jръстевъ
отъ с. Е vl ни -Дере •
Старо.3агорска ОКО.;1ия, е би.;1Ъ за..10венъ едt:,НЪ Фа~l'
шивъ ср:Вбъренъ ..1евъ, съставенъ отъ кз..13И, lIШОГО

М'БГКЪ (ГЪВI<:ЪВЪ) И на ОКРlYiжностьта Н'Бма надписа
"Воже пази БЪ.;1гария".

продажба на до.lеозвачени,н недвшь:пмъ

IПlОТЪ е поч

ната отъ 11 Септемврии п ще трае до 11 OI~TOMBPllit
т. Г., С.1Ъдъ това ще има пря.вонаддававие 5% въ 24
часа, а именно: ~lYiЩата на Варненица Георги Д.

РаХТОПУ~"10 въ гр. Варна V уч. при СЪС'ьди: Георги
Хадипопу."IO, Ставрп Форенъ, праздно :мъсто и пжть,
двуетажна, съ по дв:s стаи и са,,10ПЪ въ етажъ, Ю.l.'lIепно
ТУХ.1ена вова построiIБ'а, ПОI;рllВЪ 1:ере:Шlденъ, до вел
друго

на

паянтово

0&0.10 70

оцънена за

кв.

::II:CTpa

1-1

кухня

1I пера.1ШI, съзидана

съ дворъ ОТЪ

да я J~УПЯТЪ

ПрИСiliственъ

Варна,

за

27G

ЕВ.

:lIeTp!1.,

GOOO ~leBa.

jI~е.lающит..в
вс:s&и

здание,

день

MOriliTOЬ

да Н3ДДз'В[\l'ъ

въ канче.lарпята

мп.

19 Септемврпii 1897 год.
С,у,дебенъ Пристанъ: Г, Захариевъ

"
Брой 34•
.
...2 ~~~~============~~В~ат~н~е:н~с;!к~и~й~О-!:б~щ~и~н~с~к~и~й~В~Ъ~с~т~в~и~&Ъ;;;:.::::==",,======
============

~

тр.

с,nъдующит'h недвижими имоти, лъжа щи пъ sем.nиrцето

ОБЯВЛЕНИЕ
ом

на с. Еуртъ- дере.

3437

Съобравно чл. Ч~"'I. 1021, 1025 и 1037 отъ гражд.
сл;допроиэводство, обявявамъ ва интересуюшитi>се че
Сw"li>дъ двукратното публикувание настоящето въ е
динъ отъ мiютнитъ въстници И въ продължение до

31 день, слъдъ това съ правонаддавание 5% въ 24
часа, ще проивведл; втора публична продажба па елъ
дующит-k Дw'lъжвикови имоти находящи

щето на :селото Еестричъ, тоВ сж:
дамъ, По71iшникъ

и хамбаръ,

2) Нива 6 декара

S)

"

4)
5)
6)
7)

"
6"
"
8"
"
8"
"16,,

8)

"

4"

9)
10)

"
"

4"
4"

11)
12)
13)

"
"
"

4"
4"
4"

14)

"

6"

14)

"

6"

първа цъна

180

съ

лева.

36 JIеиа
~O"
42"
96"
36"
97"
12"
12"

8"

ВВИСR:анието

на Пейчо Х. Василевъ отъ гр, Варна.
Наддаванието ще почне ОТ'Ь &Ц1ШКИТ-В нагор-В.
става всъки ПРИСiYiтственъ день въ канце.1ярията ми.

Варна,

23

й Августъ

1897

г.

П. Сжд. Приставъ: Т. Мшtче60.
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ОБЯВЛЕНИЕ

8 "
12"
8 "
12"

.~9

Ивв-Встявамъ, че

3817.

31 день с~тi;дъ двукратно пуб.

ликувание настоящето, въ единъ отъ мi>стникоВ въст

26"
24"

ници, ще продавамъ на публиченъ

Тъви имоти принад~ъжатъ ва Янаки Георгиевъ
отъ с. Еестричъ, продаватъ са ва ивдължепие дъл
гътъ му по испълнителния листъ No 2887 ивдадевъ
отъ П Варнен. Иировий Сждия въ палва на Варне
неца Никола Иарковъ за сумма 271 л. и др. разноски.
Желающитъ да ги 1Супятъ нека ва явятъ въ кан
це.'Iaрията на Варненското Сждебно Приставство гд-Вто
ще ;uогжтъ да ивучатъ подробното описание на имота.

9 Августь 1897 гоА.

търгъ

въ канце

лярията на Варненското С.&дебно Приставство, слъду~
ющпт-В недвижими имоти, лъжащи въ

вемлището

ва

с. Караджа състоящъ се отъ: 1) Нива на "Пунаръ"
7 дек. 5 ара оц-Внена 75 лева. 2) Нива на "Еурю бою"

9 дек. 6 ара ОЦ1шена 96 лева. 3) Нина въ "ч.укуръ
тарла" 5 дек. 2 ара оцiшена 52 лева 4) Единъ дю
кенъ въ с. Еараджа отъ в'В едивъ етажъ СЪГРilденъ
отъ пръти

ивмазанъ

построенъ на около
присъединена

ОЦБненъ

сл;д. Приставъ: Г. ЗахариеВа.

2-1

отъ с. Куртъ дере, ще се продават.. по

Равгл-Вжданието книжята и наддаВR,нието може да

НаАдаванието ще почне отъ оцЪнкитЪ.

Варна,

Тi>ви имоти принадлЪжN.ТЪ на Христо Желевковъ

се въ вемлИ

една .J:жща

1)

1) Нива на "Чаушъ Таши" 16 Aerc. оцi>вева 160
лева. 3) Нива "до р-Бката" 8 дек 3 ара - 83 лева.
3) Нива "Гьолъ Геченъ" 6 дек. 7 ара - 68 лева. 4)
Нива на ~Еушу баиръ"7 декара 9 ара 79 лева. 5)
Нива до воденицата" 11 дек. 3 ара - 113 лева. 6)
Нива на :Попурджи Геолу" 26 дек. 8 ара - 268 .n.
7) Нива на ,,!Нра аволу" 11 дек. 3 ара - } 13 лева.

750

съ

50

КЗJIЬ

ПОI'.ритъ

съ

керемиди

кв. метра I'щедно съ една

къмъ дюr:яня

сая

ва държение на добит'foКЪ,

лева.

Тi>ви имоти принадлъжк>тъ на

Христо 3латевъ

отъ t:. Еараджа, ще се продаватъ по ввисканието ва

Пейчо Х. Василевъ отъ гр. Варна ва

D&RВЛЕНИЕ

равноски

Обявявамъ че въ продължение на 01 день

отъ

"Варненскпй 06щинский Въстникъ",

ще

стане всъки присжтетвенъ де нъ въ канце.;'Jярията ми.

Гр. Варна, 23·Й Августъ 1897 год.

проиввъда

пуб.1ична ПРОАаж6а на ДQ.1уовначевия недвижимъ и
:мотъ привадлъжащъ на СЮЛЮllIaНЪ Бекировъ, за дъл

П. СЖД. IIриставъ: Т. Мu'Jt'Чев'О.

2-2

гътъ му къмъ Паско Ивановъ отъ 843 лева' 70 ст.,
особно лихви и равноски а именво: КiYiща въ Варна V"
участъК'Ъ подъ No 751, състояща отъ дв'!> стаи, по
строени

о'l'ъ

дървенъ

материялъ на около

ратни

Mi>Tpa, покривъ кереlllПденъ и съ
229 квадратни мътра м":hжду със-Вди:
тевъ, градско M'hCTO и отъ дв-втi> страни
воначална цi>на 1000 лева, отъ която ще

o1IO

35

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ

квад

дворъ око.
Ради Еур.
пжть. Пър

почне про
дажбата, свободна е отъ вс-Вкакъвъ вапоръ.

Едва кжща въ 1 уч. подъ .ю 195 сръщу гръц·
6 стаи,

кото д-Ввическо училище БJIИ90 дО :морето, съ
трапеsария. пера~юi и тараци отъ горЪ.

3& сиораsумение ири г. Савва Авгериниди,
2-3

Желающпт'h да з купятъ :могжтъ да преl'леж

датъ книжата по

800 ~.,eBa и др.

испълнението.

Наддаванието ще почне отъ ОЦ1ШКИТ-В и по-горВ .
РаiJглъжданието книжата и наддаванието може да

.Ni 4785.
ПОС.1iщвьото двукратно публикувание настоящето въ

по

продажбата всоВки ПрИС.(1iтственъ

день и часъ вь канцеларията ми да наддаватъ.

Варна,

2-2

d

15 Септемврий 18Й7 год.

ПРОДАВА СЕ ЕДНА ~IЦA

П. Сждебевъ Прпставъ: Н. Т. Новаков'Ь.
въ

отъ

ОБЯВЛЕНИЕ
Н·о.

Изв-Встява:мъ, че 31 день С.l1~дт. Послъднето цву
едпнъ отъ :мъ

стнит-В вi>стници, ще продавамъ на пуб~'1ичевъ търrъ
въ канце."'Iярията на Варненското Сжд.
Варна,nечаmшща 1'а Xp!lWlO Н. Bounu1l:081J.

дв'!;

стаи

и

салонъ

и

една кухня, съ 160 кв.

метра дворъ.

3818.

:кратно обнародвание настоящето, въ

V й участъкъ, улица "Шарска" до Илдъзъ.Табия,
За споразумъние до НИКОoi'1а

Варна.

Rараджата въ r.
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Приставство,
Нздаеа Ваpn. Градс"1СО Общ. Уllравщmre

