Година х.

Варна,

1О

ОI~ТО)ШРIIЙ

Брой

Г.

1897

35.

БАРНЕНСКИИ ОЕщинакий Б13СТПИКЪ
l!3ЛIl3!. ТРИ ПЖТИ въ M'Вe~:ЦA,

ППС~fа, статии, пари n ВСИЧКО ЩО 6 за

в1;стнш:а се праща до ГРЦСRо-О6ЩИВСRОТО
УпраВJIснпе въ Варна

оБИIсновенно на 1. 1О и 20 ЧИС.1а.

Цtната на вtетника за година е

За обявления се плаща

лева.

4

Отдtленъ брой

На първа CTpaнnцa

10 ст.

ОБЯВЛЕНИЕ

11 П.
ФОПАЪ
.л. и

o/1l 12863
Гр. Варна, 1:) Ок'гомприй:

1897 ГОА.

трета п четвърта страппцн

400

среАпта Па 8апаСUllii
15 съ 200

1000 .t;

S

M'hCTO нъ y~l. "ПЩ>lШЪ" дО 3f1;CTOTO па П. Ни
ЧОIJЪ, Пр<)IIВII'},денъ па 22 п 23 AlIl'YCTD н. год. Да се
обшш нъ паii I:DCO Вр1;~Ю вн ПРОД(1.ШШJlето с;'ыцет()

!II-Бсто повторно търl'Ъ.

се llI::одава въ Общ.

351.

Rl\IeТЪ: ЖЕКО ИВ. ЖЕИОВЪ

11.

2 "
1 "

350. llеудо6рлва mорга ва ПРОДl\щншето оБЩIIП

е отпечатавъ въ

Секретарь:

C'l'OT.

.teBIl.

Обявява се ва знание на г. г ГраждаНI1Т-В, че
Генера.1НИЛ планъ ва градя. Варна. въ мащабъ 1:5000

1000 еквеl\Ш.1яраи
1 левъ екsемпдяра.

3

втора страница

CrcOTO

Еасса по

за Аума:

•

"

Да се усu~tлТЪ отъ
съ 350 .1.; § 11 съ

съ

•

"

§ 5

? 20

•

В. Петрановъ

llеудо6рлва. ПРОПВН'hАешrii па

!Ч!

п

IO·U

Се птеlllПрllii Н. г. тор/о ва достаm:ата па 35000 rcll.l.
CJbllO и 5iiOOO Юf.l. сдала. НаТtширва ПОСТОЯJ1НОТО при

СЖТСТВlJе Аа ПРОП8В'Бде пъ паii пеПРОАъ.l:iште~шо llP-Вl\lе
ва СiliЩ:lта Ц'Б~lЬ нопъ търI'Ъ.

352. Равр'ншнва Шl П. I~.\IeTa Г. Ип. lIоевъ 15

ОБЯВЛЕНИЕ

двевевъ

r-ЦА ТЪРСИ М]СТО ЗА УЧИТЕЛКА
по ржкодlм.ие въ дъ::>жавно, общивсICО П.lи частно А-В'
вичесICО УЧИ.lище. СпеЦИ3~lпsирli,;1а въ странство п() ~}YK

созвит-Б работи, кроевие И шиение ва б1>.lИ АРi3хи. Бъ.л

raprca,

съ ГИl\fНавиа.lВО обршювиние, зваи да говори по

анг.лиИски, чехски, ромжнски и ТУРСКИ:.

ААресъ: Ил. М. Добревъ, Варна.

3-3

СТЬТI'I

0111Щ/СJ(о

на

отuуссъ,

отъ

Аепл

на

ПО.lзувавието,

rcOroTO /1,а lJСПЪ.ll1ява
IIзUрапппii.

ПрlJ

Д.1ЪЖI10

пр-Взъ вр'!;ые ва тоя

llзе~l<шието

на

тона

жари. 3а IIвбпр:!впето рода и К:lчеството на оржжпето

ь:ато п ваДОСТНБянието ппс.l1;дпето, натоварва посто
.лнвиЙ

съставъ.

HYJ-l:АПUU:

нае да се nземе ОТЪ

§ 5

среАПТЪ за топа въоруже

ва ТЪЗГОАИШШiЙ БЮАжетъ.

354. Да се IIВВЬРШh1iТЪ 0311ачепuт-Б въ

ш~от() здание, построено Еа Шll\11'щеНlIе па те~lеграФо

3;;5. Прошението па ФР.ljCfl1lJl J1сmрова да

НА.Й СОЛИДНII

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЗВЪНЦИ
II

1ШI)ешда.

Инстилаторъ:

Николай Иирилов-ь, Варна.

3-3

съ шесть ГОАпшна ПJJЮСТllка: при

Аа

sаUИl\fнпа Пр'БЗЪ ц'B~1aTa

учебва ГОАlша частно, с.лаUп учеНИЦИ:.

JCOIITO

се

нуждал'l'Ъ

3а СП/)РН3У\11;ппе
ВОЖII.ювъ, туrcъ.

въ

отъ

частна

ПОАготоm:а.

I~ВllжаrВШ~ilта

на

Г-нъ В.

ИЗ8DАЪ отъ рtшеНИRта на Варн. Град. Общин. CbBtTb.

18
за

()CJl11lC.llBpUit

1897

годииа.

да сс остани бсп 1> 110с.1·1цеТIIIIС. Аl:0 Петров:\. заll'l.N~,
па СТnНIIOГ'ту,та Па това :lI'].CTO, IIp'I'A'!> (~,у·ла ,\I;.to, УI1Ъ.л
ПО:lЮПJ,:tН:! 1:1\Iста 11.111 прсдов'l,рС\lОТО О'ГЪ пеРо .1Ш\С Л\\
<JЮЦПЩnn:\ l1Нтерссilтl. на оБЩl1пltта прi;л' Ь IIСII'П:l1тоh
Сiliдебпп ППСТl1nt~НlI нъ I~riЯ,I:естuот().
356. Да се шшр,шп НрlЦПОТО па спаБАЯU:\lШСТО
ЛО6ца

Георmсво

СЪ

Взе~. (атъ отъ повечето

ПОСТs1iпа.ш

ШJ

прuходната

о

щУhпостепъ аl:ТЪ. за 110,J,аРСIЩТО

1880 ГОД. на ПОI:ОIIUПТ\'; му РОД(l

те.lИ Георги ДП:l1ИТРОВЪ п Русса re()prllt.:ea праЗАДО
:М-ВСТО от.. 150 1.8 :I!. въ IV' уч. "R:JДlfръ Б<tuа" Л2 84
:м1;ЖАУ СЪС{;АП: СПАеръ Атапасовъ. А'l'ннасъ Григо
ровЪ. Георги Ипавоnъ u п;г.ть.

357. Ла се равшпрu граА' раасад/{а ггадииа при

"Гюпдювъ.чеlшtе" СЪГ.:tаспn !)апорта на uБЩlfнсrcпii
ropcI:nii: ваАsпрате~lЬ ПОАъ.\1 23 отъ п. Р. (Вх. 01'2 liHa5)
и ПРJЫО:l~еппii: Rъ~tЪ пего П~lапъ, l:ато за. тая ц13.1Ь со

ОТЧУ8АПiiТЪ, по устапоТ!сппii р-Б,J,Ъ, прстеIIАуеМl1т-ll отъ
AX~H:'ДЪ Хасапnнъ. <I)as.lili Бшшопъ 11 A.1Il Ешшовъ
ПВЪ с. Га.щта Н<\ t-БХllа собстuепuостьПlIIJП, 28 Aer:apa
и 98;; J:B. метра, пъ с.1:ВДЪ I~HTO се пров-Бры"тъ B~la
А1>.lчесrcпт1. ШIЪ върху т1>хъ права.

349. Т. Г~шсува дОIlО.ummслеJlйЩJсдll1JlО по БЮАжетл
настолщата 1897 Г. ()ТЪ 10,000 .1eBIl, конто да се
часть

па с. 'f'щп:ii: бюджетъ СУМJ\Ш II отпес;Б.ТЪ RD)ID § 13 33
IIocp1; \rцание стана.шт-В по него неuзб-Ва:Нll раЗПОСIШ.

u се

nПП.1Я'J'1I па ()Т'lувдсното 11 проl.з'J> 1887 1'. :ll'l;CTo иа урс
гу.;1Пр~ППС у,,1. ".jlmJ:1рш~а", но 1[, .нща 1:11. му мс'гръ,

ОТЪ общинята пр'1щъ

е)ш

прото·

КО."'Ш ва ТtоШШССlIята до6аво'ти ра60nШ въ общип
пощрпm:а станция.

съ най-у:мtренп цtнп, постава

р-hше

ние, СЪR1>твпсъ Г. )lидатп я Су~язовъ.
353. Да се 6'ОУРУЖ1Ж1Jlо общuвссuтt. гОРС1Ш стра

358. ПрошеппеТtI па. шыm.lЛО

;JJCItJJl6.ZU

ОТЪ П И IV

участъци, Аа се ПРОАЪ.l:I:И у.1. ~ШЮ}lПенсr=а" АО у.шца

"Съборна", да се остани бе8Ъ пос.1-Бдствuе.
359. Да сс урау.гllра у.г. :'1 ЧUРllаuо;а:'>. сато се

ОТЧУ8ДИ за сега пречущата па топа урегу.ll1раНl1е

I.iliща

Стр.

Брой 35.

"ВарнеВСR:иii ОБЩИВсR:иii ВilствиR:Ъ"

2.

ОБЯВЛЕНИЕ

м 1130 Il уч, нъ ('.лоВАЪ като, разбира ое, сж оЦ'Вни
по установевиii реАЪ и стойвостьта U се вап.лати. Ва

.Ni 12864

оЦ'Внението на таа Кd5Щ8 назначава R:о:умиссиа състояща

отъ еАИНЪ помощ. кметъ, Г. г. съв1>твициТ-В: Савва

Марковъ, НИКО.,1а Евчевъ и Ап. Саввовъ.

360. Да се ваП.,1ати на Т. Раев'О и

Чал;к'Ко6'О
ва ОТЧУВАевото имъ за уреГУ.,1ирание У.,1. "В . .ilеВСR:ИЙ"
36'90 кв. м. М-ВСТО ПО 12 .,1ева ва кв. метръ, а не по
8 ..1., както е постановено съ р-Вшевието му .N! 276/97 г.,

N.

Гр. Варна, 8 Октомврий 1897 ГОД'

Обяв.нва се В3 внание, че съ Укааъ отъ 6 Сеп
темврий т. г. подъ ом 296, епостапонено с. Караагачъ,
Никополска Околия, да се именува ".;lенски".
Еметъ: ЖЕКО ИВ. ЖЕКDВЪ
Секретерь: П. В. Петрановъ

което въ тан му часть отмiшава.

361. Да ее ваправЫiТЪ въ пуб.,1ИЧНИЙ АОllIЪ "Хо

те.,1Ъ

П.,1·Бвевъ"

еАна готварпица и еАИНЪ са.,10ВЪ за

хранение върху 45 КВ. :метра пространство, фахверR:ова
постройка. НУЖАната сум:ма ва тая постройка Аа се
:ввеме отъ § 21 на ТЪЗГОАИШНИЙ БЮАжетъ.

При ввеманието това р-Бшение съв-БТНИI~а А. Сав

Произшествия, станали въ Варна прtзъ м. Септемврии.
1) На 8·Й Септемврий т. г. пр-Бзъ деньтъ, когато
Исмаи.il.Ъ Хюсеиновъ. 15 ГОА. отъ гр. Варна Ш уч .
.:м

вовъ неПрИС.d5ТСТIIува.

откачи.il.Ъ ОТЪ етената на ЖИ.,1ището имъ еАна

194

пушка и КаТО ВИА1>.,1Ъ, че н{;ма капсу.,1Ъ, почнж.лъ Аа
baJlI-Брва

BAPHEHCI{O ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕПIIE

ОRТОМВрИЙ:

и

тъкмо
ыi

кnгато
накачи

се

помжчи.,1Ъ

пакъ

ва

да

стената,

нараНИ.,1а въ

че

..1юстьта майка му Несибе Хюсеинова и

2) Пр-Бвъ нощьта ср-Бщу 1\ того неивв1>стни IMUА-ВИЦИ СЧУПИ.il.И еАИНЪ АжаllIЪ отъ КУНАураАжийската
барака аа Варненеца Деню Иариновъ, наХОАяще се въ

,Ng 12862

8

неа

незам-Бтно пушката ИЗГЪРМЯ..1а и се

ОБЯВ.itЕНИЕ

Гр. Варна,

СЪ

спустае куро:в:а, ва Аа

II уч. ДО пом'Ьщението на Барнен. ГраА. Общин. Уп

1897 год.

Обявява се за зиание, че по овцетоВ въ с. с. Сер'
диментъ, Ге.;ШНДЖИR:Ъ, Добричска Околия, ЕЖВd5Л
джикъ , Айтоска 01\:О~1ИЯ, Хармапъ-кжрж и Подвисъ Еар
вобатска окодия, е констатирана болilстьта "Шарка".

раЬ..1ение, отъ гд...вто С.il."ЬАЪ като ограБИ~lИ еАИНЪ бо
тушъ, Ава чифт(\ скарпини~ Ава

чифтъ

фонтове,

чифта царву.,1И, еАИНЪ

ПО.,10IЗИНЪ кожа

ВИ,'J,1>.il.О и

кожа цепено векето, В('ИЧI~О на СТОlluоеть
б-Бга.il.И безъ Аа БЖАЖТЪ СЪГ.,1еАани.

по.ловинъ

70 .,1 е ва,

ИВ

и. А. Гр. Нача.il.ВИКЪ: И. В. Икономовъ.
Секретарь: Т. Джезаровъ.

АЕТЪ
Двесъ на 1-й ОКТОllIВрИЙ 1897 гоА. АО.,1УПОАписа·
нит-В: Помощ. ва Варвен. ГРЗАско·ОбщинскиИ Еметъ
Е. В. ПопоlЗЪ И Ч.,1евоветЪ ва Съв-Вта С· Марковъ и М.
Сукявовъ И въ ПРИС.d5ствието ва кассиера Петръ Ива
новъ, прuиввеАохме срочна ревизия върху операциит-Б
иввършеНII отъ ПОС.АЪАНIJя: ОТЪ l-й АО 31-и СептеМЕ
рии 1~97 ГОАИШl и пзм1:.рихме:

]) Че като се спад,нжха израСХОАванит-Б СУМJI1И,
спор-БАЪ АОIСУllIентпт-Б отъ IIOСТЖП.,1ени.нтз, покззаНd въ
В:Вllтанцuопuата КПИl'а,

ОЩlза се ва.il.ичuостьта b-БрЕа

СПОР{;АЪ както е показана въ кассова'.га :книга, а именно:
Готови пари въ СР'лбро .il.еви. 1463 ст.

Uo

"

1I1-БАШI"
275 ст. 90
,,49829 ст. 61

"

Врiэменни п~щтежни

Всичко .il.eBa

настаВ.il.ени.нта указа

ни ВЪ праВИ,i1Ника за счеТОВОАСТВОТО па
ЩИНСIШТ:В упраВ~1ени.н.

11paAcko-Об.

MlIНlICTEPCTBO НА ТЪРГ OВIIНTA 11 3ЕМJ1ЕД~ШIEТО
Отдъление за Търг. и Ииндустри.нта.
~ 2638

3) Ост:шенит-Б въ Аепозитъ u на съхранение еУllI
33406 ст. 76-епор-Вдъ KalZTo еж записани въ
в:нпга,

:м1:;сецъ-памеРllха

Гр. Софи.н, 9 Септемврий 1897 година.

а за повърнатпт'h прiзъ пст1Ш"lиii:

се р1>АОВВП рВСПIIСКИ, сжщо

II

оста

ОRРЖJRНО

веппт1> ра~Шll Н'lJЩt\.

Пuмощ. I';:метъ: К. В. Поповъ
Ч.lеаове

храни:

llрiшисъ

:ми ~leBa

депозитната

зърнени

4465 КО.,1а жито ц-Бна отъ 6 -11 .л. хект.
233 вагона жито ц-Бна отъ 7 -11"
"
566 1\:О..1а аЧl\IИКЪ"
,,4-5'20..1. хект.
640
"бобъ
"
., 16-27 ~1. % оки
20
просо
"
" 5-5.,1. хект.
38
"овесъ
"
,,3-4"
"
13 l' ржжъ
"
"6-7,,
"
3
" царевица"
" 5-6"
"
3
" нохутъ "
АО 20 "lева % оки.
3а61ЪЛ1ЪЖ1Са. Старото жито е пма.,10 ц...вна отъ 11
АО 12 .;teBa хеКТО.il.итра.

pacxOk

нпт-Б Аоку:менти Н311l1>риха се, че се записани въ кас
паРТИАната книги, по

ВИАове

5\568 ст. 5з

2) Су:ммата по :квитанционната Iшига n
ссовата II

Пр1шъ СептеJlfвриii J\1·.tсецъ в. г. Cd5 ПОСТЖШЫП въ

гр. Варна и продаАени въ жптната борса с.л-БАующит-Б

на Съв'l,та:f М. Суиязовъ.
1 С.

Марковъ.

I~ассперъ: П. ~1 вановъ.

ДО Г. Г. ОlСРn;ЖliШJlJЪ Уnравuтели.
Споредъ I~pa."IeBcKOTo Сръбско заКОНОПО~'10жение
по l\Iптницитi, виното и другитf. течности, :В:ОlIТО се
внасятъ въ Сърбия, се тег..'1ЯТЪ въ Митницитъ, заеднО

съ съдовет-В и върху съвокуината т-Вжестъ

на съД(}

ветъ и течностьта се взема установени.н процентъ мд:то,
понеже

съдовет:В,

съ

КОИТО еж

внасяли течноС'1)ИТЪ,

особно виното, остава.'1И почти въ Сърбия. Вс .."1Ъд.;ствnе
ОП~"Iакванието на

еди нъ

Нашъ

винаръ, че сръбсI:ИТЪ

Брой

35.

"Варненскии Общинский Вi>стникЪ"

Митници ввели мито и върху бъчвитt, съ които е
ввесълъ въ Сърбия вина, но които е искълъ да по.
върне обратнu въ Княжеството, нашето ДИП."'Iоиати
ческо Агенство въ Бtлградъ. било направило пос.
тъпки прi>дъ кралевското Сръбско Правителство, да
распореди потрi>бното, щото дарата на съдоветi> (бъч

витi», да се спад!} и да се повръща събраното иито,
пропорционално

съ

тяжестьта

на

сжДоветi>,

когато

Стр.

3.

Приповторения и увеличения ва портрети по BCi>KaRЪBЪ видъ, ва м-Вста (пейзажи), рисувания, арти
етически пр'hдмети,

машини,

ме'rа."'I."'IИ,

растения и пр.

Работилницата ви е отворена всi>ки день
дниченъ

ВЪ

и нед-Вленъ

Bci>KaKBo Bpi>JIle,

тираме

отъ

8

сутр. до

5

даже и когато ва.iИ,

- прав

часа

вечерь,
Бата гаран

Сi'iiщий реву лтатъ.

3-3

ТИЯ послi>днит':h се повръщатъ навадъ правднn. Кра

JIeBCKOTo Сръбско Министерство на Финансиитi>, се е
СЪГJIасило
търговци
че

ще

на 'Това искание
да овначаватъ

повръщатъ

СJIучай

при

търговцитi>
тлжестьта

ще

мог&.тъ
съ

съдоветi>

си.

на

сждоветi>

ивъ

Сърбил,

да

си получаватъ

обратно

час.LЬ

отъ

съобщавамъ
настоящето

въ п(\в'hреннит'h

PHOTOGPAPHIE ARTJSTIOUE PARJSIENNE

вветото

мито

върх.у

на Окр. Управители, по
потр'hбното,
ва

внание

2 Quartier Rue "Boris" Н-о. 836 Varna

Въ таЕЪВЪ

на

ги да распореАЯТЪ

ГJIасность

щото нашитi>

имъ.

Това като
:в:анвамъ

назадъ

извоввание

прип!tдающата

съ условие,

въ митническата декларация,

В3, да се даде

на населението

имъ окржжия.

(подп,) Министръ И. ВЕЛИЧИОВЪ. Главенъ Секре
тарь (подп.) Хр. Ат, ФеТФЗАжиевъ и Началникъ на
Отдi>лението (подп.) В. Атанасовъ.

B'hpHO

Nопs

avons l' ]нmпепг <1' iпfОl'ШШ' 1е рпbliс que 130
опvгiг3о воп ate1ier а
Уаrnа Rпе BOl'is ,лр 1:;36, 1е 15 SсрtсшЬге сопгапt.
Le~ реl'SОШlСS uеsiI'епsсs u'avoir ае 130 ЬО11ПС pllOtograpllie s'ешргеssегопt йе se 1'е11дl'С <1, 1а Photographie Аг

Photographie Artistique Parisienne,

tistique Parissienne.
Les pllOtogI'apllics SOl'tallt (1е llot,re 3otelie1' BOllt еп
оtпs points itтергос!НtЫеs. еllев SOllt, garanties illa1teral).
1ев et lешв pI'ix вопt шu(lеstсs.
Топs пов tгаvапх sопt рю,tiсп\iсгешеllt soiglles.
L30 Photographie Atristiqne Parisienne вс сlщгgс (108

portraits ас tопtсs diшеIlsiОllS uсрпis 13. C3.1'te (}с visite
130 gгапuеlll' llatlll'elle:
P11Otograp11ies агtistiqпеs ап сlшгЬоп et ап platinej
POl'traits ап сгауоп et апх paste1s;
Рогt1'аits аи ge\atine Ьгоmше d'агgепt;
Photog1'ap1lies
instantallt~es ропг enfants ct gгапdе:;
ОБЯВЛЕНИЕ
personnes
01"\9 182.
Gгопреs de fашillеs, peJ1Sioll~ts et societes
Vues et ШОlluшепts шstol'iqиеs
Продава ся на 15, 16 и 17 Октомврии т. г., тукъ
Рhоtоgгарhiеs apres deces
'въ Вар ва, CTOICi:iT3 на испаднзлил Ивинъ НИКОJlОВЪ, съ
Reproductions et аgгашIssешеl1ts еп tous gel1l'es роиг
стояща ся оТЪ шаПIШ м&.жски и жеВСIШ. ~ш]{ви и .'l'hTpo1't1'aits, paysages, gгаVll1'еs, objets d'al,t, machincs, ше
ви И ОТЪ Еордi>ли и др. подобви. По ф:штурит'h
taus veg6taux etc. . . .
струва 19628 .л. 05 ст. а първонача.'lна ц'hна е опр'h
Nous uperol1s tOllS les jOllГ8 fetes et diша~сhеs, par
Ai>••eHa 3000 лева. Подробнит'h условия при спнди tous 1es tеШр8, шеше qпашI il pleut. garantlsSal1t 1е
хатото.
шеше l'esultat.
Гр . .Барна, 1 ОRТОМВрИЙ: 1897 год.
L'atelic1' est OUVCl't (}е 1:$ I1CllГCS (}п шаtill :i 5 1ЮUl'еs
(Iu
8011'.
ДВ.Аоводите.'IЬ: С. Б. ДервентскиЙ.
3--3
П. Сшсретарь при
в.ление: Ст. Атанасовъ.

Варненското

~аРИ~СЕа

Окржжно

~Тпра_

jпsqи'а

.А.ртисти-ч:еСЕа

ОТЪ ВАРПIШСIOIТТJ СЖДIШШl ПРIIСТАIШ

ФОТОГРАФИЯ.
II

уч.. уд. "Дарь-Борисъ"

Честь

.iVO. 836, гр. Варна.

ОБЯБ.J1ЕНlIЕ

имаме да ивв'hстимъ на почптаеJlIата

Л~

пуб

JIИR3, че Парижската ни Артистическа Фотография ще
отвори работилница въ г. Варна, У.А. "Царь-Борисъ"
М 836, на 15 тетс. СептемвриЙ:.
Же•• ающит-В ."'ТИца да и.матъ добра фотография, да
побързжтъ да пос-Втятъ тая фотография.

4350

Обявявамъ, че С.1'Ъдъ двукратното пуб.1ш:увание
юзстоящето въ еДПIlЪ отъ 1II'hстнит-В в'hстнuци и пъ

продъ•• жение

на

31 день и съ 5% пъ 24 часса ще

продава'l\IЪ пуб.-шчно .'Iозето на Варненица Нш:о.ш Б.
Георгиевъ, въ llарнеНСIШТ-В .-IOвл,

M'hCTHOCTh :,Вая •• аръ,

БОТИ.'Iница, сж неподражаеми по хубостьта, здравината

БаIIръ-Баши" отъ око.'О 4 декара, със-Вди: Георги По
.шхроновъ, Христо Гсоргиевъ. Про J:po~o Iеарз:ифП.-IОПЪ

и чистотата,

и П;J.тека. оц'hнено

Фотографиит-В,
за

RОИТО

БОИТО

излизатъ

отъ нашата

ра

гарантираl\Ie.

Всичкит'h наши работи С<Б съ У:lI'hрепни ц1ши.
Парижската HII арТИСТIIческ3о фотография изра
ботва

портрети

отъ

Bc'hRaKBa rO••'hMllHa, -

отъ

ви

ЗИТНII Rарти до натурална величина;

ФотографИII артпстичеСКll съ карбупъ II шштина;

Портрети съ Rарандашъ

II

цв'hтевъ. МО •• IIВЪ;

Портрети съ же •• атuна и громова Iшсе.·шна;

.

СРотографии минутни за д'hца п възрастни хора,
Групи за фами •• ия,

l\1'hcTa II

монюментu

СРотографии

за пансионЪ
IIсторичеСЮI;

за СJllЪрТЬ;

п ICo:-.шаня;

300

.'1. отъ RОЛТО ще почне надда

ваНl1ето. Ще се продаде 3:1 УДОВ.1створсшю HC~ЪTЪ на

Варнешща Георги 'Г. I~Y30BOЬ по I1спъ.• ПIIте.l~НЪ .шсть

.Ар

1327/97 г. ва 1 ВарпеII. ~rup. С;or'ДШl. i3аПIIтере

СУIOщит'h МОГ;iiТЪ пъ ПрИС;J.тстпеннит'h ДНII п чассове
да се лвяпатъ

Варна,

2-2

18

въ юшце.'IЛРl1ята мп

Септе7lшрпii

и

паддаватъ.

1897 ro,J,.

Сждебенъ llристапъ: Г. 3ахариевъ

Стр.

Брой 35.

"Варненекай Общинсв:ий Вi;стви&ъ"

4.
ОБЯВJlЕНИЕ

Al 3437
Съобразно

'1.1. '1."1. 1021, 1025 и 1037 отъ гражд.

СiYiдопрошшодство, обявявамъ на интересуюшитi>се че

Варвеница A;leKo Парушевъ оцiшевъ 3000 лева, Нъ
нзддаванието ще почне и отъ по AO.'Ii>.
Заинтересованитi> могжТЪ въ ПРИСAiственит-R дни
и

чассове

да се

Варна,

С.1.ЪАЪ двукратното пубo'lикувание настоящето въ е

3

явяватъ

31 день, СЛЪАЪ това съ правонаддавание 5% въ 24
CJ.Ii>-

часа, ще произведiYi втора публична продажба на
Дующит~

Дo'lЪЖНИЕОВИ

имоти находящи

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
14)

"

8"

80"

"
6"
"
8"
"
8"
,,16"
"
4"
" 4"
"
4"
"
4"
"
4"
"
4"
"
6"
"
6"

42"
96"
36"
97 "
12"
12"
8 "
1~"
8 "
12"
26"
24"

Въ ДОПЪ.'Iвение на обn:ВoIiевието подъ

ДОoliуозначения

того ще

трае

се,

че

недвижимъ

до

18

часса съ наддаваниь

публичната

имотъ

продажоа на

почната

е отъ

18

ОКТОМВрИЙ: часса петь, и въ

5%

а именно: едно праздво

24
Mi>CTO

Ыехмедовъ, ще се продаде за ИЗДЪoliжение ДЪJ.Iгътъ
:му ЕЪМЪ Рефие Еанъ l\1еlшедова отъ 681 ~'1eBЪ и др.

No

~887

издаденъ

Же.'1ающитi> да го купятъ могжтъ да прег.леж

датъ Rнижата по продажбата всi>си ПрИСiYiтстненъ день.
и

часъ въ

канцелярията ми.

Варна, 22 Септемврни 1897 година.

1- 1

BapHeHCROTO СiYiдебно Приставство гд'hто

СiYiдебенъ ПIиставъ: Г. Захариевъ.

ОБЯВЛЕНИЕ

ще могжтъ да изучатъ подробното описание на имота.

No. 4f>59.

9 Августь 1897 ГОД.
Ожд. Приставъ: Г. Захариевъ.

2-2

~ 4085·

260 Евадратни метра въ Варна Ш участлв:ъ подъ .м.
636, между съсi>ди: ТопузогoliУ ХюсеИffЪ, Валчи~oIi.iYi
АхмеАЪ и отъ ABeTi> страни п<yiть. Първоначална
ц'вна 1200 .1евз, нъ наддаванието ще почне по ч,,'1.
1037 отъ Гражданското С,Yiдопроизводство. ПОJlIi>нн.
тото Mi>CTO е остана.1О отъ пов:ойнии Ибриямъ Еан'Ь.

отъ П Варнен. -Мировий ОiYiдия въ ПО.'1за на Барне
неца НИКО.7Ia l\lарRОВЪ ва сумма 271 .'1. и др. разноски.
Желающитt. да ги купятъ нека за явятъ въ RaH-

Варна,

4877

отъ 9 :МИН. м-цъ, пуб~ИR:увано двув:ратно въ Дьр
жавенъ Вi>СТНИЕЪ брои 20 на 17м М-ЦЪ, Jбявявамъ
~

,

Тi>зи имоти принад~t.жатъ ва .янаRИ Георгиевъ
отъ с. Еестричъ, продаватъ са за ИЗДЪJ.Iжение ДЪJ.I

це.1арията на

М

ва интересующитi>

Наддаванието ще почне отъ ОЦЪНI~итi>.

гътъ му по ИСПЪЛIштеJ.IНИЯ "iИСТЪ

год.

ОВЯВЛЕНИЕ

се въ земли

щето ва селото Еестричъ, T-R CiYi: 1) една ЕiYiща съ
дам'!>, П.1ЪВНИ&Ъ и хам баръ , първа цъна 180 дева.
2) Нива 6 деЕара
36 J.Iеиа

наддаватъ.

1897

Сжд. приставъ: Г. ЗаХ8риев'Ъ.

1-1

динъ отъ мi>стнитi> вi>стници и въ ПРОДЪJ.Iжение до

и

Октомврий

Обявява~IЪ, ча за УДОВ."1етворение исв:ътъ на .. вар

вевеца Нид-lычо ~. Христовъ Поповъ но ИСпълнuтеoli

ния .шстъ ..Vi. 8277 -97 год, на БарненCI;;ИИОщ? CiYiA'!>
продавамъ пубoliИЧНО въ I;;анце.'1ярията на Варненското

ОБЯВЛЕНИЕ.

СiYiдебно Приставство, ЕiYiщата на варненцит'h Вратия
Петръ, Ыихадъ и др. Сара;ог.'1аръ, находлща се въ
Обявява~ъ, че въ канцеJ.Iярията на Варненското Варва 1 уч. No. 200, оцънена ва 6000 лева, продаж
Са;дебно Приставство, ще продавамъ вториii ПiYiть бата ще трае дО 28·Й Октоиврии т. г. часътъ 5 с.'1.
дюгеня на Варненица Андрiш Ст. Еапитановъ, въ обi>дъ И съ 5 0/и въ 24 часа. Н1Jдд,аваниетс ще почне
Варва, II учаСТЪRЪ .Ni 570.' съсiди: Х. Георги ФiYi и по AO~1i> отъ оцi>нв:ата.
рiYiндаRООГ."1У, Х. l\lехмедъ Ефенди RаoliаПАЖИ 11 У.1И'
3аинтересованитъ МОl'жтъ въ присжтственнитi>
цитi> "ЕВЯ'iRеска" u ,. I\'.1ИIl1евтъ ", едпоетаженъ, отъ дни и чаСОве да се явятъ и яаддаватъ.
дървено-спрппченъ вi>хть lIIатерия.1Ъ, посривъ RepeВарна 7 Октомврий 1807 ~~.
~идецъ, съзида нъ на ОКО.'10 18 квздратнп метра, оцi>
1--1
СЖАебенъ Приставъ: Г. Захариевъ.
невъ 1000 ."1ева. Продажбата ще почне и по дo~,1> и

.J11 3593

ще почне с."1'hдъ ДВУRратното публисовавие, настоя
щето въ

единъ

отъ

l'>l'hстнитi> въстници и ще трае

ОЕЛВvIЕНИЕ

31 день и съ 5 % въ 24 часса и ще се продаде за

удов",етворенпе ИСКЪТЪ на
ница

по

Варненцптi> Вратия Па

UСПЪ.'lните."1НИЯ ИМЪ

~,исть Л~

на Варнеискип ОRРiYiженъ С.tБдъ.

3аивтересуванитiз l'>ЮГffiТЪ

дни и чассове да се явяватъ и

2036/97

Обявявамъ, че с.тВдъ Ае:УЕратното пуб.'1Икувавие

Н:1стоящето въ единъ отъ мtстнитъ вtстници

И

въ

да присжствеввитъ ПрОДъ.,жение на 31 девь и съ 5% въ 24 часа ще про
наддаватъ.
давамъ пуб."1ИЧНО въ Еанцелярията на Варненското

Варна 26 ]Олпи 1897 година.

2-2

...\ 1 3633.

год.

Сждебенъ Приставъ: Г. Захариевъ
ОБЯВ.)[ЕНИЕ

.111 4509
Обявявамъ, че въ канцеJ.Iарuята на BapHeHcRoTo
Сждебно Приставство се продава '/4 часть отъ една
:мага3ЮI въ Варна, 1 учаСТЪRЪ ,Ng 194 п продажбата
ще трае до 24 ОКТОМВрИи т. г., принаД.ii>жаща на
в:ас.1i>двицит:t на посопния Варненецъ Георги Х. То

Доровъ, продава се за ИВдъ.ш>:ение АЪ.1ГЪТЪ и:мъ ЕЪМъ

Сждебно llриетавство,дозето на варненеца Христо Де

:мировъ, за ИЗДЪ.1жение ДЪлгътъ МУ ЕЪМЪ варнев:еца

Захария ДИ21IIIТРОВЪ по ИСПЪ.'1ните.'1НИЯ му листъ a111.

1671-97 год. на 1 ВарнеНСЕИЙ Иировий С"'iдия. Ло
зето_ е въ мi>стнитil .изя, мi>стность: ТJ Чаиръ" , отъ
170t> ЕВ. :метра, Съсi>дu: IIа.l:OСЪ Гарабедовъ, Авадисъ
Гарабетовъ, и Авияни Саркщюва, оц'hнено 250 лева,
Отъ RОЯТО ще Почне наддаванието.

3аинтересуванитъMOГпiTЪ въ ПрИСiYiтственит-Вдни

и часове Аа се явятъ и наддаватъ.

Варна, 29 ]Одии 1897 год.
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Сждебенъ Приставъ: Г. 3ахариевъ.

Бро i 35.

В" Об

В

С

r:

-=== ===============~,,~ар~н~ен~с~к~и~и~~~щ~и~н~с~к~и~й~~il~с::т~н~и~к~ъ~"~===========::::~т~р~,.,;u~.~

в'Йдомость

На станалитil

30000 61

58

70

ражд!tпия и УМИрfiНИЯ въ гр. Варна прilзъ мilсецъ Септемврии 1897 година.

55

2

1 -

23

\

13

1

3

2

9

1~ -

15

10

2

3

3

2]

Варненский: Градски Лilкарь: А-ръ ЯНОПУJlОСЪ.

ОБЯВJ[ЕНИЕ

продавамъ

Новооткритото женско дружество "Саморазвитие"

обявява ва внание на гражданкитil, че отваря единъ
отдilo7IЪ отъ ступанско училище

-

кроение ишиение

на горни дрilхи.

Ваписвание на ученичкитil ще трае отъ 7-25
01СТОМВрИЙ всilки день нъ 3 ч. сл. обilдъ въ салона
на

старата черкова.

Варна,

6

съ

въ

продъ.'lжение на

31

день и

НедоВлчо

24

Вичевъ

и

ПЖ'l'ь,

едноетажна

съ три стаи,

отъ lCоито дв-Вт-В съставляватъ една в-Вхта постройка,

Октомврий

1897

а едната е иова и отъ долоВ изба, всички отъ простъ

год.

ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

материалъ, покривъ керемидеНЪj и'hстото върху, 1C0ето
еж

СЪ8идани

около

кв.

горнит-В
метра,

постройки

съ

дворътъ е отъ

оцiшена, подовината

500

лева,

ВаuитересуваНIIТ'h

могжтъ въ присжтственнит-В дни и часове да се явя
ватъ

1 уч. подъ .N! 195 срilщу гръц

кото дilвическо УЧИo7Iище оливо до морето, съ
трапезария, пера~ня и тараци отъ ropil.

250

отъ lCоято ще почне наддаванието.-

ДАВА СЕ ПОДЪ НАЕМЪ
Една в:жща въ

въ

пуб.1ИЧНО

часа, ПОо10шша отъ I~,Yiщата на Вар не·
неца Атанасъ Димо въ Fla ИSДЪ.1жение
дъ.1ГЪТЪ
му
ICЪМЪ Варненица Стефанъ Д. Вабиог.:iУ по ИСПЪ.1ПИ
телний му ~исть .Ni 2526/97 г., иаходяща се пъ Варна,
II участъкъ .м 633, със-Вдп Еостадинъ Вафировъ,
Божилъ IОрдановъ, иас.'I'ВднициТ"Б на Иванъ Петровъ,

5%

6 стаи,

и

наддаватъ.

Варна,

14

Августъ

1897

год.

Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ

1-1

Ва споразумение при г. Савва Авгериниди,

3-3

ОБЯВ.АЕНИЕ

""1.

ИНВъСТИЕ
Варненската Търговска ИндустриалнаЕамара съ
общава че е нъ намilрение да открие прilsъ вимнит'h
м'hсеци вечерни беВПo7IаТRИ курсове по

търговията и

kНИl'одържанието. Еурсътъ ще трае пр~въ мilсецит~
Воемврии, Декеиврий 1897 г. и Явуарии, Февруарии

1898

г. Же.1[ающит-В да пос-Вщаватъ т-Вви курсове сж

врий

1897

,цo7Iъжни 07IИЧНО да се зватъ въ в:анцеларията на :ЕСа
марата. Ваписванията ще продължаватъ до 250в:том
год.

Гр. Варна,

10

Ов:томврий

1897

Г.

Отъ бюрото на Камарата.

ВАРНЕНСКИЙСЖДЕВЕНЪПРИ2.ТАВ~
ОВЯВaI1.EНИЕ
ом

3939.

Обяuявамъ, че цъ !Jродъ~жение па 31 депь отъ
пос,л'hдвето двукратно пуб~ИКУn:l.ние настоящето ъш пъ

еАИНЪ отъ м-Бстнит-Б в-Бстющrr, ще произв-БАа пуб~ич
ва продань па до~уозначеEIIlЯ IlМОТЪ принаА,л'hжащъ на

КИрЯG:И, Ивана, Ставра, Вои и Панайотъ Стефзнови
О'l'Ъ Варна за ДЪ.;Iгътъ имъ 400 .lena з~. и АР' I:ЪМЪ
м-Встпото Д-во "Дружба" именно; Едно ~ОЗе въ Вар'

heUCKIlt-Б въ м-Встностьта "П~аново" отъ 4906 ЕваАР,
мnтра М'ВЖАУ със-БАИ: Панко l\Iockobt-., Антопъ ФОТИ
вовъ, ХаАЖИ Георги .ннuкевъ и Захария Фотинопъ,
ОЦ'внево ва 350 ~eBa, ОL'Ъ lCоято цiша ще почне про
Аажбата. Сжщото ~08e не е НИКОМУ зз~:южено.

Же~зющит-Б Аа КУОЯТЪ могжтъ Аа прuг,л-ВЖАатъ
ICнuжата и ниддаватъ пъ lCанце~аРllата ми псiиш при
r.жтственъ Аень и

часъ.

Варна, 9 ОКТОМВрИЙ

1897

ГОА·

П. СЖА, Пристаnъ: Н. Т. Новаковъ.

3892

ОБЯВSIваиъ, че слilдъ двукратното пуоликувание
'В._астоящето въ единъ отъ м1ютнит1l вilстн~и,::ц:!:и.!.-,~щ~е:-2.
~ Варна, nечатнuца на ХJЖcmo Н. BOUнU1C08'1S.

-;;:::;=
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