Година Х.

Варна,

20 Hoe:\II~pllrr 1897 г.

Брой

41.

БАFНЕнекий ОБЩИНСКИЯ В13СТНИКЪ
И3JШ31 ТРII lIЖТИ въ Ы'ВШ;ЦА,

ППС.\Ia, статип, пари JI вспчко що е за

обикновенно на 1, 1 О и 20 числа.

вtстппка се праща до ГраДСRо-О6ЩИНСliOТО

Цtната на вtетника за ГОАина е

За обявления се плаща за дума:

4

УпраВ;Iеnпе въ Варна

лева.

На първа странпца

ОТАtленъ брой 10 ст.

О ВfIв.лЕНИЕ

~

втора

страница

~

трета

n

• • •

четвърта

3
2

С1'ОТ.

"

1

страницп

"

1 У'1 •.М 45.') 11 7) На

Pvcltii/Nl 1'. КиаРО6а Пl Y'I. N()
70, да Ср, ОЦ'hюпъ ОТ 1. I~О~ШIIl:СIIЯ съе'гmJlц:t от"ь '~.
Ыпрос:.11ШОПЪ, Х. l'YXII 11 ~r. СУЮI30ВЪ.
[I;mЪРШtНО'ГО

,,19. 12 ~ 6.)
Гр. Варна, ti О~ТОllIВрИИ 1897 ГОА.

отъ 'Гал

Обявява се за анание на г. Г ГраждаПlJТ':h, че
Генера.1НИЯ п"щнъ Ю1 града Варна. въ маЩ:1бъ 1:5000
е отпечатанъ въ 1000 ен:вемпляра и се щ:од:ша пъ Общ.

I~О~ШИССШI

оковчато.НlО

да

~IY

сс прi.дстаВII за пае11:1I111С

рiШСПIlО.

418. Да се направи една '/СЩllа въ у.1. "Ботепа"
па н.Г.);.1а на lI11>стото .1.0 lIаРУIIIЪ СараiцарОI!Ъ, [юда·
та па КОЯТО да се ШЮ11С отъ <!>paUI'OIlCI:ata-l:а-г() Ilai!:·

Касса по 1 левъ еквемпляра.

б,;1IIВСI~:1. НУ:IЦlшта ва та:! ч'I,.1!> еУ:'IЩl ;НЮ .,спа ла сс

Еметъ: ЖЕКО ИВ. ЖЕИОВЪ

пзе~IС O'l'!>

C6KpeT~pь: П. В. Петрановъ

§ 13

Ш\ 'ГЪ;Н'I'дllll1lНl

(iю,l,:~(''ГЪ,

i!:

4. D. llрllС)1Il Вюд.нссща на Вь.ZЮРСЮIJllJЬ Оmотl1l
ва 1i;VR ФIIШШСОЩ\ l'ОДIllШ, I:Ю~ТО с 1'.1llсуванъ

Учи.1I1ща

отъ J7 чи.1I1ЩIlОТО

Д-РЪ пюе:КЮЛЛИЕВЪ,
C~ пр1;!II·tСТIt

нъ l,,у.щ;\пt си

No. ] 7

.'ева и расходъ

m1ХОАяща се въ

IY

Настояте.1СТВОТО,

Оh'JIlОШJzmit

18

участыI:,' lIНАЪ 110ноеТРОЯЩ·'J'Гн. ('е A-llничеl:К:<1 ГIНIШН:ШЯ.

3-2

съ IIрпхо,1,'I>

~);\OOO

930lЮ .1(НЩ.

1597

годШlа.

420. П.1атепитЪ отъ ~I Г. Свъщаровь 3::\ 19'U9
lI1':hCTO Х l'И; ст = 2~ 52 .1еп<t II отъ П. Сарай.
дnровъ 311, 12.21) IШ. м. Х 1.G!i=:Ю.2G .,епа, еъ со.жото
метра Cih се y~aB:1.'III по ::\lа.1IШ )liCTaTa и:uъ въ "~уч.
КВ' )1.

ПРОДАВ.А.l\rfЪсобствениотоси Jl'/';СТО отъ

отвънъ "Татаръ-н:апия" да се ПОВЪрН!1ТЪ, а Д"ЪЖU)fИТЪ

85;0 КН. метрн. 1:Нlхо(tяще C~ въ У уч. на У~НЩ'L "Вон

НIПш,;l" IIГБЖАУ сы:вдI1:: l1етр ь В. Петрановъ, .я:l~ОНЪ
НаИДСНОRЪ и 3<JФИрR Маркова.
3а сuораЗУl\гtшие АО Георги Еuанои.;IЪ Хиотн Фаб
рикаджия АО П.;Iощада ~,CB. f\:ИрIЫЪ" И Еостадивъ
ПОПЪ Ив:шuвъ ('.tУ;l'~ашъ въ Uбщивсre()то У праП.lеlllIе

ГеОJГИ Ем

отъ Пет~о Стоi!:'1евъ ва 23.20 кв. 111. Х 1.77=41.06.;I.
и отъ Же~1ъва Тодорова ва 39 IШ. м. Х 1.65=6-1'35
.1ева, съ

M':hcTaTa
I

.

специилистъ

ш' жеНС~IJТЪ БОЛ'l;СТII

5-3

.'2

се

ун:ава.1П по 21Ш.1КII

)I':hстность,

да c(j ва,'111 ч,у,тъ
:J

П. Да се из

11

въ Е:О

ито отъ т'вхъ сс УI~аж.у,тъ тiнш о('татъци да се

заста

СТОШIНIJТ'I,

421.

l~шч)'га.111

2Ir I;CTa

I!){Ъ да паП.1n'Т:JТЪ

по ц1HНlTa. но I'щшат() (~..Y,

I

1")

CToiiIIOCTJ.TIl IНlЪ
пом;ш;v.ТII'г'J••11J ца.

КУlllу.11J

УПЪ.1lJоlt[ощ:ша ПО(~Т():IltIJ(lТ() Illщс,у,'ГС'l'lIllC да

nл':hз() въ СllOраау:\{'I)}ше Съ

аДВОЮl'I''!>

){'I'c'l'lIlIii

А.

ди

КОШIЧЪ. lIъ.1IIO.\IOJIJ,ШШ'!> па Ат. С. ЛIIIСТЩ:IIДII. ОТНОСи

се е

вавърналъ вече отъ Парижъ. Приема болни ежедневно
въ собственнни CII ДОМЪ въ градъ Варна, Il уч. у.1.

,. Чакжрова"

Сihщата

отъ наД.1ежпитЪ Е:НИГИ па общината;

Вlжтъ

Акушеръ и

въ

l\Iъmжтъ съсiдпитъ СЪ ТIIЯ

Хиоти.

Д-РЪ Н. ХРИСТОБЪ

KO~1COTO метра Сii',що сж

ИМЪ

932.

те.1ПО

I1РСТСПДУСЩlта отъ 110с.1i;дшllt '~у.юra, Ш\ IJ.~СТИ

вагуби, ПОСТИГНRЛП
пата съ

1'0 от'!>

ПlIШlта IIIУ,

11

раСIlО.1аl'IШ11СТО Ш\ Общи

паХОД:IЩ:1 се

IJ}JII

градска.та гора.

13ъ топа си споравум1>Нllе постоянното ПРIlСЖТСТВl1С ще

има пр':hдъ

ВllДЪ

арендитъ, IЩЕ:ВIIТО

зft II1ншанптъ въ оБЩlIната пр':hзъ

С.); се п.1аща.1U

1892-9i

год. НIIВИ.

Извършеното по ТОЯ въпросъ да У.У се пръдстави

ИЗВОАЪ отъ рtшенията на Варн. ГраА. Общин. GbStTb

15

4-16. Да

ОюnоJtврuй

1897

година.

се построи;тъ още dBJb 6араки (сшiванта), като

сега ИМl'ющата

се,

на пазарната

U~10ща,1,Ь на ПОАСДОНЪ

въ лошо Bp':h1lle К!ШТО ва ПРИХОДЯЩИТЪ съ равни ор':hд
м-Вти въ паваря ва продань, Ta~a и за другит':h пос':h
тители паваря въ подобно врЪме.
4 \ 7. Отчуздевит':h пъ разпи врfшрн\ 1II1,1;Ta ва уре-

гу.''Шрание у.i'ШЦИТЪ на града: 1) Вя АюJJtОJ<.lll Ага.ш

ди въ П уч. ..f~ 1О \ 7, ~) На Аmаuссо Велева въ Ш
уч. No. 76, 3) На ЕлеЮiа ГeOEZll~64a 1 )y q· АпfJ. 452, х4 )
На J{ttрuяюt ТодОрр6а 1 уч. .A~) 4.) , 5 H а
етра
.

lщнайоmО6'О I уч. No. 164, 6) На Десmmа ПродроJtО6а

ва удобрЪние.

422. М-Встото на 1'одоро Жll6JiО60, състав.'1ЯЮЩ~ часть
1130, съ
стояще отъ 176 I,'В, м., С.1Ъдуе:мо CЪГ~'1aCHO общпii: п.1:tнъ
отъ двора на Е.т;щата му пъ Пуч. подъ
па

града. да

се

ОТЧУЖДII

RI\

"Чирпапска" да се mШ.1!\ТU по
П."Ш ;;а вспчкото 2640 .1СШI.

1\,

урегу.lпраlнrе

15

у .нщй.та

.1ева I~B. )1)' 211СТрЪ

423. 3а IJвучваНllе рСl!J.ШlfllОUllUЙ IыаllЪ па E:pai!:
'lJJlIСJJШllllЩJШllla

чаСlIllJ llа tрада, пръпратепъ отъ Г. На

ча.'1нllк.t па ХпдраП.1I1ЧС$ОТО

Бюро Прll ЫIIПlIстерстnо,
то на ОБЩIIТ':h сгради и пр. П:lЯШl'1llва I~о:шшссия СЪ

стояща отъ г, I~l\IeT3,

съвътнш~uт':h

Яш:о

С.щвqеnъ,

Д ръ А. IССfШТОВЪ. 11. СУСЯНОВЪ п Град. ИпДжuнсръ.
Извършеното отъ тая I~О)IШIССИЯ наедно съ пеiiното
II това Шl г. ПН:-Iшнера на IIРllстаНllЩ~ТО, :инеНllе да

Стр.

Брой 41

" Оо~щинекии Вtетншсъ"
" В арненеки l!

::!.

му се пр-Вдстави за

нземание

съотв-Втетвующото

р-В

шение.

Да се съобщи гд-Вто

424.

тр-Вбва, че

гр

Варна

~ap;re.1a отъ СТnIrНОСТЪ 2 .'1. 30 ст,
.....
2
')5
.
чокола га от ь стоиносТЬ
л. G
ст ..
30 пакетчет,~
-в
.

м'i>вни, една кутия
и

ивб-ВГR.,ъ бевъ дn бжде съг.1е д ав: отъ Ни KO~O,

6

:сато не 8еМ.'Iед-Вдч('ски градъ, въ КОЙТО н-Выа 'f{шш'Квu

'Конезаводи, снабдяванието 1I'IУ СЪ :JICpe6l~1t е безц-В;IНО.

.!.)

П 'i>въ нощьта ср-Вщу

Р

31-II

СihЩИИ "Мilсеч ъ ве·

.!.ецъ I..:Ъ Ilодобренъ I:.'Ю'1Ъ Дотвори.'lЪГи

изв·ьстенъ ВЛОД"ь

юкянътъ на Внрвенеца

И1IfИТРЪ

•

се вмъкналъ въ Д
1"\/.
N
1492
Еалаиджиевъ, ВЯХОll,ящъ се въ
, У;"
о
, отъ
.L
рао"'","лъ 4 чnсонюШ{\ ср-Воърви, отъ които
гд'вто катО ог

-

1Iр1ШJJСЪ.

1029114 и 125276 II еАИВЪ Д<ll\IСI:И
ОТЪ стоивость всичко 46 .1ева I1зб-Вга"lЪ.

двата

ПРИЕА3Ъ

J~
гр. Взрна,

383

11.

6 HOB;\lEPllii 1897

Kou'ro I..:e

ваuраюша

у.;шцит-В п П."'10щаДит-В

продаванието

на грала,

\.~

\.~

,М

J,g

д. Барв. Граn.. НnчалнИIСЪ: И. В. Иконоmовъ

год.

l~MeTa на гр. Варна, като взехъ пр-Вдъ видъ, че
издадения мп приказъ Пf)ДЪ N 341 отъ 31 Окто:мврии
м. Г. t:ъ

подъ

Х,,"'1-Вбъ

противоречи

по

на при

BiiAOMOCTb

3а числото ва ИСКЮlНии добвтысъ въ Вариен. Град.

Общ. скотобllина яа пр-Взъ вр-Вмето отъ l-й до 20-И:
Ноемврии

каза ми подъ N 3ко отъ 4 'того, СЪ КОЙТО се позво
лява ПРОИЗВfмното (бt3Ъ нарlСЪ) проданание на хлi>ба
И3Ъ

града,

ПРИIсавъ,
града,

иъ ДОnЪ,,"'1непuе на тоя

-

пъ

на

ИlIтереса

на общото

основание п.

граДСIШТ-В

31

на

ч",.

(ПОС."'1-ВДНИ::I)

мп

ПРОДОВОЛСТВllе

на

t;8

отъ

ЗIшона

Ст. Т. ПРИl<:аза по оБЩИНfl.та подъ N 314 отъ
ОIСТО:'lШрllU 1\1. Г. наПЪ"lНО OTM-ВlJяваыъ.
РаSРJlлааоаJf'О uродаваииеmо ХЛJЬО7J, - съотв'i>ТСТRУ
на

t:;

849

238

-

-

О

с...

~

о

~

...:;

::

~

О

'1

~

:::1

:::

::.q

~

196

г.

::

18

.

.
~

о

f:-;

:::1

<D

'1

:::

:::

Ео-<

О

~

~
~

tI1

<li

7

:::1

82

со)

liJ88

rсачеl..:'l'ВО'l'О

()nРlьдJbлеuu

.М

Н. В, Поповъ

B'i>PHO, СРкретарь: п. В
Произшествия,
На

О БЯВ.ilЕНПЕ

за 11I0ргУО6111ие.
(под.) ва Е~rетъ:

станали въ Варна прtзъ м.
й

3

()КТOlиврпii

Гр. Варн;',

Петрановъ

октомврий.

т, г. пръзъ девьтъ,

в-Встенъ lыод-вецъ се BMыва.1ъъ въ кm.щата J~

неиз

811,

П

ОБЛВ.;lЕНИЕ

..;)1. 1 Ы 62

Варва, 19 Ноемвриii 1897 год,

монети;

2) На 12-ii с,ьщиli пр'i>зъ нощъта неизв-Встни 8."'10ВЪ

дюr~янътъ

ва Варневеца Векиръ МеХ:llедовъ, Ш Y'I. "'~ 773, отъ
гд1>то ЩtТО

ограби.1И

едно с ьндъче, въ карто

-"еиа въ разни МОнети ~

14

И8U·Вгна.А1I

IНУа,,10

иъ

неиз

в-Встноеть.

3) На 17 сжщиii пр1>ди П,;"'1адн-В Се на1lli>ри въ :мо

1!) НОРlIIвриii 18~7 l'OA.

.1НРЪ, ЧерI:ОВНН, llрОНUДl1iiСIЩ ,·КО.'lIIЯ 1..:. е. llа.1н:нарцп,
Гадаво и Водица, Ilроваднйска О~о."'1ИЯ, се ПОЯlШ."'1а
Uо.1'Ьстьта "ТПарК,t"

арменци: I~ИРf~I)РЪ Хачиковъ, Агопъ Овзнеповъ, Ха
заръ l~аспарш1НЪ, Оаnва Агоповъ, Ха'1ИКЪ Ыарковъ и
Оханъ Оханезовъ, вспqIСО 1~8 .1ева зо ст. въ Р::13ни

д'i>iiци проБИ.1I1 стената и се шIыIн:\."'1ии

151 ()3

Обявява се за ввани\:), че по овцетt. пъ С'. с. Ата
Ba.11Н~ЬoЙ,~ НОВО- паШl'liIрона.. l~fliIHHIмжit, EOA~I';;~ 6укъ-,
ДУН1LllДЖ<i, (.;О.101'<illЪ, Ь.УIIГШj(:I~,L 01Щ.1ШI, С. С. l\~.у,с,у,п

уч. n съ вв",омъ ограбилъ отъ шестьт'i>хъ СЪ8ДЪЦП,
принад.тВжащи ва квартирующит'i> въ пом-Внатата Кihща

ОКО",О

...

<:

~

тиранпii мп

1)

ф

~

<D

н ICOoilll'leCTBO'ro
означени
в ь ци
IIO-rop'i> ПрIIЮ13Ъ Л~ 380 отъ 4-и т()го,
по у.l1ЩUllm, 1l.lQщадшmь Il ОС1tЧ1{l(. .шьста 1130 града

ющъ

1::::

f:-;

О

сс

Q)

~

::::

.....

-

ОUЩIIНИ,

f:-;

::

Q)

за

Постановихъ:

31

'11

1897

I3слi>дствuе писмото ва г. Барненскии Град. На
чалнпкъ .JIl 1390 i, Общинск:ото Управ.,евпе обявява,
че двата мстаollичеСКIf пвчата (маСТИ.lенъ и восъчевъ)

ва бившата ДЖУ."'1инсю\ оБЩlIна БИol1е откраднати не
U3B-ВСТllО К:Оl'а отъ шк:афове'l'-В на НОВОl'рад. община.
IIечаТIIТ'i> с,у, НОl:ИЛI1 адресъ въ ср-Вдата: "Джуливска
Ue.lCKa Община", 01<:0,,"'10 врьсть отъ гор-В "СВИЩОВС.КИИ:

рето б.,'1ШЮ до КN,щата на Асарето т1ыото на удавений
6i>жанецъ арменецъ Ха'IИКЪ l\Iовсесъ;

Окржгъ" И отъ ДО.'1у "СВИЩОВСЕ:а Околия". АЕО н-Вкой

Отъ направеното ра<Юol"'1ъдвание се издири едно пи

(lТЪ 1 Януарии т. г. насамъ да се счита'rъ вева.,идвИ.

смо оставено отъ удавеНИJI за уИ:ка му въ тови градъ

книжа се укажатъ

Степанъ l\fю'ардичовъ, отъ което се установява, че на
Иовсесъ дотегна.l0 да жпв-Ве на този св'i>'l'Ъ и се от
чр-Ввъ .уАаВJlнпе;

въ дворътъ ва Варнеuеца

чплъ ~ъ

пзгарянис'ГО на една купа с-Вно.

Причивенатn ОТ'Ь пожара загуба ВЫЗ.1Пза ва ОКОolО

60

лсва;

5) На 25-п сжщиii пр'i>3Ъ нощьта вещш-Ветевъ здо

д-Вецъ

чр'i>зъ

ВЗ,,1.0ЛЪ

се юIыIа.\ъъ въ АЮЕСЯНЪТЪ ва

Варненеца НШСС.1а Пl\варовпчъ, находящъ се въ V у'1.
Y~O 19, отъ {'A'i>TO, С.l'i>дъ като ограБИ"lЪ ~ бавкноти
ПО

10 .~eBa) 11;1. 50 ст. ср'i>бърви, 6 _1. 15 ст. ра;;

печати

Вадна, /9 Ноемврии 1897 ГОА.

отъ IY

уч. лр 455 Еуртъ ~10.1.1a осыаопъ,' 1С'IЙТО се ограви

каа3ННИ'l".в

.М 15164

3) На 20-Н сжщиu 01<:0.10 9 часътъ вечерьта П3
пожаръ

съ

ОВЯ:В.ilЕНИЕ

чая.ть, ватова посегнж,,"'1Ъ да тури крзи на Живота си

БУХНiYi.J·Ь

подпечатани

Обнвява се за звание, че въ с. Х l\lyCl..:a, Ба.1ЧИК.
се llа:uира 1Ова едиuъ конь, ца около :;-10 г.,

ОКО.1ПЯ

КОСЫIЬ б-В.,ъ сивъ, впр-Вгавъ.
З3 Еметъ: И. В. Поповъ

Секретарь: П. В. Петрановъ

Брой --'11.

"ВарнеНCIсиii Общинссий Вi>стнисъ"
Отъ Прi>писъ

oi1l 18240
Варва,

ПРИЕА3Ъ

представятъ

Вслi>дствие писмото отъ 9 того еМ 351 на г. Со
фийссий Окр. Ветеринаренъ лi>сарь и въвъ основание

съ ветеринарни

свидi>телства

отъ оБЩИНСI\итi>

кметове,

че

отъ

въ

мъстото

TaICIIlla

не върлува

въ

учи.шща,

не

сж придружени

съ свид-Вте.1:ства,

ва да се ув-Врятъ,

му

е

в-Врно

всичко

свид':hтелство

пускъ.

6)

свид-ВтеЛС'J'вата.

кмета

и

Ако

Ако

прави б-Вдiжка

дава по

намi>ри

Емета ги поставя

подъ карантина

и веднага

на настоящий ми

прикавъ,

строго и ще се даватъ

чл . .Ч;Л. 4 16

ИСПЪо/'Iнението
ва

г.

ш\

I щина

и

пстеГ.1ЫiТЪ

и

.~05

бодни,

тедегра·

настоящий

Г . 0 '". . 0.'1 . .Началници

I

сждъ, :за Harc~3ftHlIe съ-

отъ накавзтеднuя

и

парична

сумм:а:

500.
100.
С.1.i>днитi> 5 No: 337, 7..1:6, ~22, 906, 912, всi>IШ
по 50 дева -- лева 250.
С0/1i>днитi> 10 No: 1(i7, 300,670,1136,1311,1351,
1359, 1462, 1496. 1831. вс-Вrcп по 20 дева-дева 200.
С.\-Вднит-В 15 "\9: 37, 536, 650, 654, 834,1:;41,924,
1033, 10iJti, 11(iO, 1726,1773, 1890,1932, I!J45, BC-ВICи
по

10

дева

:>

--

дева

!50.
u8 No: 27, 42, 7'1., 73, 58, 11 u, 144,
156, 194, 22+, 230, 277, 288, 323, 357, 407,411,454,
46-1,47:\,484,506,531, 5!:!.:!, 647, 655, 663,89:2.922,
92;;, 948. 1000, 102в, 10f;З, 1092, 1096, 1142. 1144.
116!J. 120G, 1247, 1~73. lНё8, 1440,1360,1397,1411,
14:Ю, 1464. 1521, 1;;27, 1:){i2, 1605, 1О21, l!i,tO, 1687,
17и, 17J2, 17"4, 18(Н, 11;19, 1869, 1941.1%0.1962,
1979, 1!)9(;.
Варна, " Ное~ШРlln 1897 год.

нюсонъ.

Останж.штi>

мп прпкавъ ВЪfl.'Il1гамъ

градскитi> и ee.1ClCH 06.>

да се испрати ва нсичrcит-В г. г. Окр. Управитеди въ

княжеството, ва днвавие гласНОСТЬ мi>ЖАУ насео/.ението

въ П"Jв-Вреннит':h имъ О~рiY>ЖDЯ.
Гр. София 9 С~птемврии 18~7 год.

П. СофиисrcиИ: Окр. Упрuвитедь;

спече.lената

.1ева

•ЛJi 1495

•AJi 533

щИНСR:И Еметове въ Окржжието. Пр-Вписъ отъ ск,щии

И. Ивановъ П.

И д. Секретарь: В. Тантиловъ.

.

сп

СIIЕЧЕЛIIХЖ :

ще се прi>С.1:':hдвзтъ наи

подъ

Ноюr

Гр ьцкото ЦеllТРil.1НО Д'l;ви

.'Iивши БИJIети отъ тая Лотария Господа да ги ПР'вд
СТRВlЖТЪ пъ Б:аНЦf>.1:flrШlТа IШ ГrЪЦIС~Тfl въ гр:\Дn об-

върху СЮlOто

нiкои

на ~-й теlCУЩllii м:hсечъ
H'L

аоканнатъ ее прочее отъ 13 того, денъ Четвър.
тъкъ и 'шсъ 10 -11 прfщъ обядъ IШ'ВЮЩИ'l'i> спече

нататашний свободенъ про

въ добитъка

ЗеМ.1ед'h.щето

чесI:CО УЧИJIище

lIat,ri>ри

фичесrcи или съ Fароченъ чов-Вrcъ, съобщава на Окр.
Ветеринаренъ лiшаръ и на Фелдшера; Нарушитедит~

1'."1 ас в О

се пстеl'о/Ш

да 0/1И н-Вма болни и да о/1:И чисдото

спорi,дъ

редовно,

-Министерството на 'Гърговията и

вриii: н. г. въ йа.1ата

Ступанит-В на овце U.1И свинье сж Д.1ЪЖНИ да пр-Вд

ставятъ свидi>телствата въ всiшо общинско У пра
вдение, пр-Вдъ вемдище'l'О на rcoeTo прi>rcарватъ доби
тъкътъ си. fJ) ОБЩПНСR:итi> кметове, С.А-Вдъ като пр':h
гл-Вждатъ свид':hтелствата, провi>ряватъ и добитъка

l~окинопу.'IO:

съ 01Ср&'ЖНО ПО.J,Ъ .,1;l 1120 отъ 5 АПРIl.1иii н. Г. па
рична Лотария за въ ПО.1:ва на ГРЪЦlClIТ-В вь гр. Варна

ва каквито се споменува пъ гор ний пунктъ 1; 3) Пр-В
карванието на овце и свинье прiш'Ь IJирдопската
ОКО.1:ИЯ rcояго е цi>о/щ варавена, се абсо.'IЮТНО вабранява.

4)

.\.

Обявява се на IIнтересующитi> се: че раврi>шената
отъ

ав:о

А.

No u1.

НИК3lCва варави'гелна болi>сть. 2) Овце и свинье, отъ
Софийсв:иИ: Окржгъ, не МОГк.тъ да се прi>карватъ отъ
едно м-Всто на друго би.АО въ сжщиn Окржгъ, БИ.IО
другъ,

Bft

ОБЯВЛЕНIIЕ

ва че доБитыIаa е ~дpaBЪ и

в:ждето происхожда,

до

В. К. СТОШ;ОВЪ

ако не еж

или съ

освпдi>те.1:СТВУ.

Ч.1енъ на ВарнеНСICиii: ()ср. с.ьдъ И дi> ..roводите.1.Ь
на несъстояте.lностьта

нение елъдующитi> Санитарно-Полицейски мi>рки про
ти въ распространението на болi>стьта "Шарка" по
овц-Вт'!; и другит1> равни варавителни БОо/1:i>сти по еви
нет'!; въ повi>ренното ми Окр;у;,жие: 1) Забранява се
да се прi>карватъ пр1;въ Софийсв:иИ: Ов:ржгъ овце п
снабдени

ДНИ отъ ДlIесъ ва

23

кументи и равносм-Втки.

Началници: ЗаnО8Jъдва:мо: да се приложатъ въ ИСПЪ0/1

България,

до

вавие креансптi> си, придружени съ наД.1:-ВЖfштi>

Ч0/1. 9 (lтъ васона ва Окржжнитi> УпраВIIтели и Окол.

въ

15 Ноемвриii: 1897 год.

Поканва11Ъ г. г. :rcредиторит-В на несъстояте.1:ВИЯ
Варненски ТЪРl'онец 1. А.1ессзндр ь ЕО&rШОПУ.'О да ми

еМ 365

окржви

3.

Об53:Е..:т.rе::в::ие

СОФИЙСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ

свинье отъ другитi>

Стр.

Отъ ИанцеJlаРИRта на УЧИJlИЩНОТО Настоятелство.

В-Врно: П СекреТftрь п~и B:1pBeHcrcOTO Окржжно

Управление; Ст. Атанасовъ.
воьрво:

Обявленпе

При ВарнеВСЕОТО Градско ОКО.;1:ИnСrcо Управденпе
~iR:ретарь: Т. Джезаровъ.
I

АТАНАСЪ ВИДАРОВЪ
Дава подъ наемъ к,ьща съ 5 стаи, 2 са.1:ова, ивба

lIIИРОКЪ дворъ И

ГЩJанъ нъ

,;>

уqаетысь срi>щу

it3BB3Ta бодвица и новата каваР~I:\; може да по
~и за 2 фамидии.
Ва споразумение при АлексаНАР ь НеАевъ въ Об
СЕОТО УuраВо/1:ение.

Продава се кжща въ гр. Ва рна, у.шца :7 Прi>.
с,,1:аВСЕа", ср-Вщу Общинското ~~праВ.1ение, двуетажна
състояща: отъ 1 дюгенъ, 2 погреба, 6 стаи, софрад
жерия: 2 коридора и теРfща. IIocTpollrc3.Ta е отъ ка
манье, тух.ш и же.1J:-ВЗО. Погребит-В п първия етажъ
подъ

ТУХJIени

сводове.

Ва споразумение до П Т. Мишайиовъ въ г. Варна.
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"
АКДИОНВDНО Спвститвлно Лuужвство "Гирдanъ" въ гр. PYCGB.

oIt~

15

минадии ]\{·цъ.

долуозна'lОВИЯ недвижимъ имот.ъ почната ~ отъ : 6
того ще трае до 15 Ное~IБРИИ часса пеrь и въ 24
qacca съ наддавание 5% а именно: кжщата въ Варна,
Ш уqа~тъкъ подъ No 159 м-Вжду със-Вдитi>: Ахмеfl,'Ь
J

Исмаиловъ, Чипо Андоновъ и отъ дв-Вт-В страПII пжть,
първонача.iната ц-Вна 1600 ."1ева. Пом-Внатата кХ>.ща

Акциит-В, ср-Вщу които ще c~ прави заемъ, се ис·

пращатъ направо до Дружеството

продава се съгласно опрсд-Влението подъ No t)82/98 г.

С&щото дружество прави заеми и ср1>щу акциит1>

на l3арненскиii Окр&женъ С&дъ по непод1>."1ИМОСТЬ
между ГюллlО Хадрие и 3ИИ:llеп ь Мехмедави.

на ПО'lТII ВСIIЧКИ БЪJIгарСЮf аКЦf10нерни дружества.

По подроБНII cb-ВдеНl1Я даватъ

ЖелаlОЩИТ-В да я купятъ МОL'ЖТЪ да llриглеждатъ

Братия М. Аннови,

книжата

Еорреспонденти на Дружеството.

по

ОБЯВ,;lЕНИЕ

скит-В

2-2

Ноемврии

пр1>зъ

1897

год.

границата отъ едно

бенск.·1ИЯj

червена безъ особни б-В.'Iези.
Ако притежателит1; ва· т1>зи

другата

0-1"

въ

тъмно

коби.;хи се укажатъ

с""учая

еди нъ увратъ, м-Вжду със-Вди:

распор'kждание

УправитеJIЬ.

I
I

Мария Атанасова и п&ть, оц-Ваено 100 лева и III) ло-

Подъ

No 1326,

метра, отъ прость дървенъ материалъ,

отъ дв-В стаи

п едва вала, едно сзивантче дn Сi\'iщата кжща и дворъ

метра, въ

които

има построенъ дамъ

прость дървенъ ма7ерпалъ, покритъ както

щата съ м-Встни керемиди, оц-Внена за

1250

и

кк..

лева отъ

в:оято ще почне наддаванието, при със-Вди: Аптураманъ

с. Ыуртазовъ, Ан'Встасия Стоянова, Хзлилъ Ибрия
М"овъ п

п&ть.

ЖедаlОЩИТ-В да
могк..тъ

въ

явяватъ

11

внематъ участие въ

присжтственнпт-В дни

и

търгътъ,

чассове да се

н!\ддаватъ.

Гр. Варна, 29 Ов:томврИii 1897 год.
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П. ежд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ

2-1

11<1

единъ

Xpll~ma Н. BOUHII"06Z.

п. Сжд. Приставъ: Н.

r.

Новановъ

ОБЯВ.i1.ЕНИЕ

.Nq 5016
На основааие испъдните.1НИЯ листь

N 464/94

г.

на Руссенския Воененъ С;nдъ въ ПО;I3а на хадНЗ'J;,;olo
противъ Варненеца Иванъ Мариновъ, сега съ не'
В-ВСТНО м':hстожителство, ва 48 .1ева и др. обявява~
че сл-Вдъ двукратното пуб.1ИКОВR.Бие настоящето
еДIIНЪ отъ м-Встнит-В в-Встници и въ продължение

31 день и съ 5% въ ~4 часа, ще продавзмъ пубд~
но лозето МУ въ Варненсв:ит-В "iО3Я. М-ВСТНОСТЬ "
ново", отъ 11/2 декара. Наддавзнието ще почnе'
ц-Бната, която даде първия наддавачь, понеже ТЪf'
втората продажб<1.. 3аинтересованит-h могжтъ въ
дни и часове да наддаватъ.

с&ствеИНllт1;

Варна 31-п ОКТО~IВрии 1897 год.

2-1
ВаРIШ, ле'lаm1l1ща

OKOol10

Варна, 18-и flоемвриИ: 1897 год.

тона ще има 5% въ 24 часа, а именно: lСжща въ гр.
Варна, IV уч. No 965, построена на ОКО."10 50 кв.

кв.

Иванъ

ватъ, пр-Взъ ОПJ!-ВД-В."1еното вр-Вме въ канце.шрията ми-

5487

пубдикувано Авукратно въ "Държавенъ В-Встникъ",
брои 236 отъ ~4 Uктомвриii т. г. обявя наиъ, че про
дажбата на дол-Возначевия пrtfОТЪ е почвата. отъ 25
Октомвриii и ще трае до 24 Ноемврий т. г. п сд1;дъ

200

Ради,

Наддаванието ще (:е ПО'lне о"гъ оц-Внкит-В.
3аинтересованит-В МОГ,l,ТЪ да се явявзтъ инадда.·

Въ ДОПЪ."1ненuе оБЯВ.1:енuето МП

отъ

КЮРК'lЮ

АНАОНОI3Ъ, Иария Атанасова и lltliТЬ, оц-Вн. 150 .1:eBзr
II) ЛО8ье I:tъ сж.щит-В лOiШ и м-Встность, отъ ОI~ОДО
370 кв. метра, мi>жду със1щи: Димостенъ RаРЛiiНДI1,

увратъ, :м1;жду съсi>ди: R:еСТИрИЧJIИ Яни, Панаиот'Ь
Добревъ и Елена Атанасова, оц-Внено 80 леВ:l.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОКО."10

.;хева и др. лихви

зье въ сжщит-В ЛО3Я и м1;стность, отъ

ОТЪ ВАРНЕНСКПТ~ СЖДЕБВll ПРIlСТАВИ

.I\!

300

и ра3НОСIЩ на Варненката Иария Атанасова отъ Ба
.1:аши Атанасова Нарненка, ще й продавамъ публично.
по испълнитеденъ ."1ИСТЬ N 3089/97 год., на ПI Вар
ненскии l\'Iировий С&.дия, въ 31 денъ отъ пос.'г!1дньо
то двукратно публив:оваЮJе настоящето ми въ единъ
отъ м1;стнит-В в-Встници и съ 5% въ 24 часа: 1) лозье
БЪ м:iютниТ'В ло<ш, м-Бстность
"Селвели-ачларъ"", отъ:

въ Варна да се явятъ въ Общинското ~Тправление за
пр1;дъ ХаСКОВСI;ИИ:

П. Сждеб. Приставъ: Н. Т. Новановъ

3а удовлетворение искътъ

неиз

сж крадени за това С.Б биле задържани при
C-ВИf',омушката Митница. От."1иqИТС.1:НИТ-В ИllIЪ черти
би."Ш: едната черна, на челото б-Вдо като зв-Взда и

нужд.аото

Октомврии 1~97 год.

J\@ 5839

би.'IИ

да се направи

прнсжственъ день и

ОБяв.itЕНИЕ

Понеже е имало СЪМНЕние, че т-Взи ко

страна, на корема

вс1;ки

14473

ШIaСТИ дв1> коби."1И, КОИТО се пре

кара.ли въ Турция

в-Встно .1:ице.

.л-Ввата

18

1 'j'·й ОI~ТО:lInРUИ н. г. се заЛОIЗИ.iИ отъ Тур

погранични

продажбата

часъ въ lCанцеларията ми да наддаватъ.

Варна,

На

15 ТО31] м·цъ..

обявявамъ на интересуlОЩИТ-В се, че продажбата на

ср-Вщу акциит-В H~ Волzарсnоmо Аnlрюuерuо Дру
жество .Друж6а" въ размtръ на 60 л. за 1 анция.
ср-Вщу акцпит-В на ШУШlе1lскоmо 'ГоргО6СКО Дру
жество въ размtръ на 200 лева за една анция.

14

пубд,а\:увано двукратно въ

"Държавенъ В-Встникъ", брой ~28 отъ

пъ Гр. Русее прави 8ае.МU:

гр. Варна,

5323

Въ допъ."1нение на оБЯВ.1ението СИ подъ No 4787
отъ

АIЩllонернот(}Спести'ге.iНОДружество, "Гирдапъ"

.J\t

4 t.

ОБЯВ.;lЕНИЕ

Обявление.
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Брои

Варненскии ОбщинскиiI В-Встникъ"

Стр. 4.
=="'=======~~-======

О""'д. Приставъ: Г. Захариевъ.

Изi}ава Вари. rpai'J~"o Общ. Уnравлеии(

