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Варна, 1 Деl~е)ШРIIЙ 1897 г.

БРОI"r

42.

БАРНЕНСКИИ ОБщинакий В1зСТПИКЪ
И3Лll3А тра пжти въ М'ВСЕЦА,

Пис~!а, статии, пари

оБИIшовенно на 1, 10 и 20 ЧПС.1а.

Цtната на вtетника за година е

4

На първа страница

Варненското Град. Общ. Управление J1скаЗВI1 пу
бличн.о своята благодарвость къмъ г. г. гражданит-В

дО

K~IPTa jI~e.:o Ив.

трае

jKe,:oROЬ

пр·hдстонща'I'<l. Сеt:СИЯ па

Избра сс да го BaM1>~TBa ПОМ. I-I:MCT3 Г. H~OCTa 13.
13. l\.асаБО1!Ъ и

Поповъ, а на м-Встото Шl ПОС.i-вдний Г.
Османъ Еф. ДС~lUровъ.

иова, М. Розеumал'О, ИсаКа И. Майер'О и Ет. Karpoles,
ва

инициативата Иl\IЪ по даденото на 26
Октом
врии н. г. отъ трупата Борш:ско предстаВ.'Iение ва
въ полза на б1>днит-В ВарнеНЦII, кап~то и КЪМЪ ':lIIцата,

22 OJimO.1lBp"ii 1897

год.

427. Да сс пр-ВустаПОВII прип-hждаНllетu въ Ш:JlЪ.1
нение IIСПЪoliНlI'I'е.iНlIЯ .iIIСТЪ .;\~ 10~6/97 г. lшдаденъ
отъ Ш Варн. 1\1и РО1!иii С'У'дllЯ ПРОТI1ВЪ ПОlщiillИl1 Х.

съставляющи тия трупа, за тоя имъ похва"Iенъ актъ
ва

l~aTO

Народното Събрание ОТП"t:':Ъ.

А. Михаилова, Хр. Кал'Чева, В. Арнаудова; Н. Нова

и хуманность, достоенъ

трета и четвърта страници

Р<13р-Вшава се Ш\

426.

псв:аннпй: МУ

3 стот.
2"
1"

. • •.
. • • • .

втора страница

"
"

Нвва Благодарноеть

ми.iосьрдие

всичко що е за

За обявления се плаща за дума:

лева.

Отдtленъ брой 10 СТ.

отъ

n

в1>ствика се праща ДО Градско-Общинското
Управление въ Варна

подра

жание.

Маmю Х. ФllЛ1fО6lJ \За 2[)3

Варна. Ноемврий 1897 год.

50 ст. до 1.1 ii Носм:вр.

.i.

н. год., до когато съпругата му

ХваJlа имъ!

се даде uрокъ

ва

lIсп.i:.lщаюICТО

ДШШ'I'ра 1I1O.1И да О.
Ш1 тая

СУlIIЩ1

па

об·

щината.

Д-РЪ М. ВАРТАНЪ ~: i~o,~:~=:'H~;;~::T;~:~I
бенно

вътр1>шни, женски,

д1>ТИНСЕИ и

венерllчеСЕ:И

,-

428. Да се оzрадЫШlа сь даС'ЧСIШ огради (парма

В:ЛlQВ:Ъ) УЧИoliищаТ8 "Св. .;IanpellTllii",

9-12

N 310
3'-5

И отъ

(в:ж.щата. на Д-ръ

см1>ТRя. и пр. конто ваПЪ.iНО

Да

Гж"шбовъ) отъ

това

часа ежедневно.

ва

СI:'

ПрОШШ'hде

въ

удобряпа.

най

ICib.Co

1I})1>ме търгъ ва

пр-\;дприятие, нуждвата суммя. ва

.ieBa.

да се

идущата

отъ съотвt.тствующиii

BBellle

в:оето,

се. Пр'вм-I;сти въ КЖЩ<lта си

година.

участъlCЪ

надъ ноностроящаТ1t

20·и

того

търгъ ва отдаванието подъ наемъ град. зарзават'Чuй

ска ерад/та при "Русчюв:ъ-в:аппя"

находяща се въ

No. 17

б300

ва Бюджета

§

429.;1. Неудобряпа произведениii на

Д-РЪ пюе:КЮЛЛИЕВЪ,

Паисий"

въ IY уч., "Св. Санва" 11 "Св Лаврентиii" въ У уч.
СЪГ.iасно съставенит-В, ва това ограждапие, п.1анъ,

бол-Всти. Приема бо."IНИ въ дома си ср-Вщу град. гра I

дина подъ

,,(;11.

П. Да

IV

се

ПрОПВВ'\,де

въ

n

най

неПРОДЪwiжите.iНО

вр-Вме нопъ търгъ, съ ПЪРВ(1нача.iuа цiша

(~e д·lншчеuк<I. ГИl\lназuя.

800 oIieBa-

посл1>днята добита въ l~аваlIнпii: търгъ ц-Внг.

3-3

4:>0. Да се !Jсuлtt отъ кредита П3 заllаз1tuii фО1ttf.о
па 'l'ъзгодшшшii Бюд:,:стъ съ 32 .1. 11 1>4 ст.
431. Да сс съобщи IЩ Г. Окр. Упрюште.п, че
МНопиетО па Г. Ol~P, Ип Ц:ЩI1lСI;Ъ ОТIlОСIlТСдlIО OTCT;'blInашreто Общип. M·I>CTO въ 1v' У '1. ,,1-1:аДIl ръ-баба" M'h-

§ XV!

Д-РЪ п. хриатовъ

жду Рафаll.iЪ lOAa-lIа.iSl'lо
ОТЪ

Акушеръ и специалистъ п() женскит-В бол1>сти се е
вавърналъ вече отъ Парижъ. Приема бо.iНИ ежедневно

въ собственний: си дом:сь въ градъ Варна, Пуч.
"Чав:жрова" .NЯ 932.

I

...
ИЗSDАЪ DТЪ рtшеНИRта на Варн. ГраА. Общин. Съвtть.

21 OKmoJltBpm't 1897

год.

За ивучвание въпроса по

отчуждение воде

НRJИТ'k нахD,!l,ЯЩИ се на "Харамидере", водата отъ в:о
ето общината проектира да доведе въ

града, К8В:ТО

n

ва tЩ'kнението имъ, навначава Еоммиссия състояща отъ
Пс;! 1. Емета ко В. Попова и Е. С. l\Iирос.iавовъ, отъ

г. f...,ьв'kтника

Савва Марв:овъ и Град.

нджинеръ.

Ивнършеното отъ тая в:омиссия ивложенно ПИС1lleН

но;.да 1I1У се ДОВ:.iадва въ едно
васl'\дани.я.

отъ

сл'kдующит'k му

и Япи 'Гомовъ състmlЩО

В:В. метра само па СДlIОГО отъ T-UПll .1Iща, а но

двюшта, неможс да

се приеме, като се

ПОМО.'1и да

добри взетото по сжщиii въпросъ, по рапо
подъ .N!! 6!:1 отъ н. год.

ул.

5-4

425.

на

150

у

Р'hшешlO

По въпроса, които .10заршшъ повдигатъ съ

432.

ваЯВwiението си вх.
н~~значеНIlето и

No 13792

отъ н. год., относите.iНО

уволнението llазачшmъ 'На

лозята отъ

Общинсв:ото Управ.iение, отъ което и да се п.щщатъ,
като се обложатъ съ на.lOга, в:ойто тъ сега плащатъ
на

тия

да

ивработи единъ

павачи,

натоварва

посл1;дующит'k му

брение

п

ВВЮIaние

постоянното ПрПСliiтствие

1Iрани.1НИКЪ
вас-Вдания

ЕОЙТО въ едно отъ

да

пр1>детавп ва удо
съотвътствующето р-Вшение по

сжщиИ: въпросъ.

433. Упъ.'Iномощава Г. г. Съвътницит-В, Народни
пр1>дставители: Ж. Ив. Жев:овъ, Ап. Саввовъ, Н. Ен
чевъ IJ Н. Въ.iЮШОВЪ да ходатайствуватъ пр1>дъ На
родното

Събрание въ пастоящата му

сессия ва опро

щавание д.iъжпыата отъ общината на Държавата суя-

Стр.

:ма

100

Брои

"Варненскии Общинский В-i;ствикъ"

2.
хиляди л,ва, отпуствати

ОБЯВЛЕНИЕ

взаимнообразно за

il

до искарванието Съборната Църква въ гр. Варна.

ОкmОJШрUU

29
434.
търгъ

ealtll'O

Удобрява

за

UЗЛJЬЗ'Ь (llужд1l1Ш'О)

на общинското

и

22

Обявяв:\ се ва внание че съ Укавъ о'Гъ 20 ()ктом-

того

23

v

врии

предприемачъ направата на

365 , село Еокарджа, Т. Сеименска
Око:м
Ст.·Загорска ОКО.1IИЯ, се пр~именува " ариино"

н.

г . 1N

лия,
въ честь на Н. Ц. Нисочеств() Енягинята.

съ осемъ отд'F..,Iения въ двора

управл~ние

15452

Вярна, ~6 НоемвриИ: 1 ~97 год.

произвi;дений па

отдаванието на

М

год.

1897

42

и възлага това пр~дприя.

тие, съгласно поемнит~ усдовия CM~TKa и планъ, върху

Науло
20~2

Андонова

,,'!ева

12

за

пр~дложената

отъ

него

сумма

ОБЯВЛЕНИЕ

ст.

43;"). Да l:e Отстжпи на наемателя бюфета при
06Щllllскаmа щнтрална градина
Ив. Дочев'О правото
ползувание отъ Общинската зала "съединение'" Ус",!о

.....1 15453

r.

вията,

подъ

номощава

които

да

стане

постuянното

образно съ подучваЩlта
и отреденит'!>

това

отстжпвание,

ПрИС8iтствие

годишно

да

Варна, ~6 Ноемврии

съ

отъ тая зала сумм:а

ска Ок(мия, Пд-Ввенский Окржгъ, съ исколючение на

ва сжщата такси.

с. С'аАовецъ,

436. Да се съобщи на Н. Жuвково и др. че прос

No 56

34

T~XЪ

кв. метра находяще.Jе въ Ш уч. подъ

отчуадеuо пр~зъ

1889

БО.l~стьта не е пр~r\:ратена окон

Bi:aдiOMOCTb

г~ ва уреГУ,;1ирание У-А.

За числото на искланиИ: добитъкъ въ Варвен. Град.
Общ. скотоб .Ина аа пръвъ Bp~MeTO отъ 15-й Ноем

"Дебърска« да се оц~ни отъ I\:JММИССИЯ, състояща отъ
Пом. Емета: I~. Иирос"щвовъ, г. г. Съв~тницит~: М.
UУЮlЗиянъ и Х. Рухи Ивпършеното отъ тая КО_ШJИс

врии до l-и Деке;\шрий

сия по това Аа му се пр~дстави ва удобрение.

431).

Неудобрява

ва доставката на

проинвъдение

400

на

того търгъ

27

За тая цъль Аа се произвi;де въ

наи

непродъл

Жllте.1НU Bp~Me новъ търгъ.

439.

с::
с)

ку6UЧ6CJm летра дарва нуждии

ва ОТОП,,'1ение на народнитъ въ града учидища.

Да се отдаде на пръдприемачъ по установе

Упра

витеJlЬ е разр~шилъ да се отворятъ пазаритi> ва. едрия
рогатъ добитъкъ въ таЗII ОКО.-ШЯ.

сборНIШЪ "Поборникъ" веможе да се удовдетвори.
437. За оц~нение M~CTOTO на Оавва МарпО60 съ
стояще отъ

ГД~TO

чатедно, ВСoi"l~дствие на което Тal\lOШI!ИИ Окр.

бата Иl\IЪ да се отпустне оrъ Общинската касса една
парична сумма за индавание нар~ждаННIJii: отъ

год.

Обявява се ва знание че се е пр~r<:ратила бол~сть
та "Шапъ" по едрия рогатъ ДQбитъкъ въ .il.уковит

упъл

опр~д~ли

1897

::r
с=;

I

-

О

Е-

c\j
Е-

::::

11)

от

..,.

~
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<lJ
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1897
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с

<lJ
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~
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28:'>

Е-
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QJ

Е-!

~

...

27

г.

<J

о

~

I:j

t:r'
~

C:I
о

<:)

~

1686

lS5

ний редъ съ търгъ достаlн:ата на иуждното за пр~въ

189~ год ко.шчество, окодо 55000 lшлограJша лрла,
ва Градско-общпнскит'h конье

31
440.

Оюnолврuй

1897

год.

Удобрява проиввъденийна

отдаванпето подъ ваемъ за

18~7 год. до

1

Дскемврий

того търгъ ва

30

от ь

54

дек. и

години (отъ

6

11

ара, и ВЪЗ,,'Iaга 'l'ая гра

три ГОДИШI (или по 333 .'1. 33 ст.).
При ввеманието на това ръшение, Ч,,'1ена Г.
Касабовъ пеприсжтствува въ вас~данието.

В.

Удобрява llроизв~деШI'l'Ъ на :22, ~5, 28 и 30
Окто1'tшрий т. г. търгове за продаванието на общиu
скитi> праздни мъста пъ IY уч. при "Татаръ-Еапия"

441.

лага тия

M~CTa върху

V

уч. къмъ "Франга", и въз

ПОС.,'I~днитi>

въ тия

търгове

наддавачи.

442.

Неудобрява ПРОИ9в~денний на

търгъ съ тайна конкуренция

30

и

за отдавани ето

31

Акционерното Спеститедно Дружество, "Гирдапъ"

въ Гр. Pyc~e

жество ВЪ размtръ на

се

продава по досегашннй

наркъ,

Сi'bщото дружество прави заеми И срi>щу а:сциитi>

на почти всички български акционерни дружества.

По подробни свi>дения даватъ

Братия М. Анкови,

4-4

Еорреспонденти на Дружество'fti;

------------------------., ОТЪ ВАРНЕНСКПТ~ С~ДЕБНИ ПРПСТАВ~~

нъ ако

ц-Вна, натоварва г. Кмета да свика още сжщий день
иввънр-Вдно зас'l>Дание ва опр~д~ляние новъ наркъ на

лева за (;Ана акция.

пращатъ направо до Дружеството.

ОБяв.лЕНИЕ

обаче до тоя день брашната вапазБЬТЪ настоящата си

х.лi>ба.

200

Акциитъ, ср~щу КОИТQ ще с!;) прави ваем:ъ, се ис

търгъ.

да

заеЩl:

ср~щу акциит~ Hf.t Вмгарското AKt~UOHep1lo Дру
жество -Друж6а" въ размtръ на 60 n. за 1 акция.
сръщу акциитъ на ШУАше1lС1r,О1ll0 Торговско Дру

443. До 7 -п того ХЛ1ь6а ивважданъ ва продань въ
града

npa6tl

того

въ от

:СУПЪ ва прi>въ 1898 год. сбора отъ Градското право
'КАШ/ше добumо'J(о (канъ парасж).
Да се проивв1;де въ наи неПРОДЪ,,"lжите,,'!но Bp~Me
новъ

Обявление.

се праздно

дина СЪГ.,11\СНО поемнитъ условиа върху Георги В. Ла
са60Во ва ПР·ВД.'Iожената отъ не1'(\- суюш. 1000 лева за

и "Еадиръ-баба" и въ

АкдионеDНО Спестително Дuужество I'ГИDдапъ въ гр. Руссв.

1 Декемв.
190D год. Град. зарзават
J

_

Н

ЧUЙСКа zрадUllа, за.еАНО съ ПI'II Шlдающето
пространство

-о

М

5356

За удов,,'!етворение хавновия ИСЕЪ 133 лева: отъ
Варненката Елена Х. Симеонова, по ИСПЪЛнит Ниа

.'Iисть

N 293/97 год. на 1 Варнен. Мир. Сждшг!ще

продавамъ публично лозето

u

отъ

2

декара и

3\ i

ме

тра, въ туr<:ашнитi> лозя, м1ютность "Ачиларъ " ''z,~ci-

=

Брой -4:~.

"BapHeHCK~Общпнский В-ВСТНПIСЪ"

ди: Ст. п..вевъ, Нид-Влчо Петровъ и пжть. Наддава
нието почва отъ 500 Jiena, а продажбата сл-Вдъ дву
кратното

публикувание

настоящето

въ

едпнъ

отъ

м..встнит..в в1>стници и трае 31 день и въ 24 часа 5%.

де нъ и въ

31
въ

Варна,

Сл-Вдъ пуб.,lикацията, ваинтересованит..в, могжтъ

С"l'hдъ пуб.llшацията, да

канцелзрията МИ.

Ноеяврий

20

год.

1897

Сжд. Приставъ: Г. Захариевъ

2-1

рията ми.

Варна,

20 Ноемврий 1897 ГОД.
ОБЯВ.;IEНИЕ

СЖА· Приставъ: Г. Захариевъ

2-1

536О.

No.

Ва удов.lетворенпе хавновия искъ 263 ~"1eBa отъ
Тодора П. Пар!tr:1КСiliвова, Варненка, по IIСПЪ.lните.lенъ

ОБЯВЛ.bJНИЕ

листъ

.iW 5357

.Ni 415197

ГОД. на

l3арненский Ыпровий СsYiдпя,

1

u

продавамъ пуб.,lИЧНО ~'1OBeTO
отъ 5 деlсара, въ м..вст
нит..в ловя, м-Встность "Сатира", със..вди: Препия Ва·
силева, Андонъ Х. Саввовъ, Никола Мат..вевъ и Джс
фирлийския пжть. Наддаванието почва отъ оц..внката
250 лева, а продажбата С."1..вдъ Авукратното публико
вание

денъ и въ

часа

24

въ прпсжтственото
лярията

ПРИСd'iственното вр..вме да наддаватъ въ канце."1Я

сд'hдъ

npiBIe

да

наддrшатъ пъ

канце

МП.

Варна,

5%.

СлоВдъ публикацията, ваинтересованит..в J\ЮГЖТЪ
въ

продажбата

двукратното пуб."1шсупание настоящето въ сдинъ отъ
моВстнит-В В-ВСТНUЦП II трае 31 деиь и пъ 24 часа 5%.
С.,l-Вдъ публикаЦlIята, ваинтересовапит'h могж.тъ

настоящето въ единъ отъ м..встнит..в в1>стници

31

u

ще продавамъ пуб.шчно .lозьето
отъ епа декара, съ
соВди: Коста Довчевъ и отъ дnоВт-В страни llжтшча, въ
моВстнитоВ .1ОЗЯ, м-Встиость "Сотира". Намаванпсто ще

3а удовлетворение хавновия искъ 255 лева отъ
Варненката Търти Хараламбиева, по испълните,i1НИЯ
листь N 292/97 ГОД. на 1 Варнен. l\1ировии (Jждия, ще почне отъ оцiшката 3lЮ депа, а

и трае

3.

24 часа 5%. 3аинтересовинит..в могжтъ

присжственното вр'hяе,

наддаватъ пъ

въ ПРИСd'iственното врi>ие да наддаватъ въ канцеля

Стр.

Ноемприii

20

г.

1897

СЖАебепъ Прнстав'Ь' Г. Захариевъ,

2-1

рията ми.

Варна,

20

Ноемврий

ГОД.

1897

ОБЯВ.J1ЕНИЕ.

Сжд. Приставъ: Г. Захариевъ

2-1

0111. 5361.
3а удовлетворепие хаваовия lll:КЪ

ОБЯВJl.ЕНИЕ
ом

давамъ пуб.lПЧНО ."1Озето му отъ

5358

3а УДОВ.'Iетворение хавновиз IIСКЪ 3&1 JIевъ отъ
Таливъ Е. Саркизовъ,
по испълнителния

Варненица

JIИСТЬ

N 407/97. ГОД.

продавамъ

на

публично

1

Варнен. Мировии Сждия, ще

лозето

му

отъ

11

декара,

въ

:м..вствитоВ ловя, J\IоВСТНОСТЬ "Ианастирь", съсоВди: Бекчи
Симионъ, СИJ\IИОНЪ Дермевджиоглу, Арнаутъ Ставри,
пжтя на манастиря "СВ. Еостадинъ" и Грамада.
Наддаванието

почва

отъ

оцiшката

800

."1ева, а

продажбата сл..вдъ двукратното публикование настоя

щето ВЪ единъ отъ м-Встнит-В в-Встници и трае
и въ 24 часа съ 5%.
Сл-Вдъ

341

."1СПЪ отъ

Филипъ 3ахариепъ по оспъ.·шите.1НИЯ дисть No. 270
97 година на 1 Варпенский ЫПрОВИЙ: Сsnдпя ще про

31 денъ

публикацията ваинтересованитъ могжтъ

2

декара.

въ тукат

нит'!> довя, м-Встность: "Ваяларъ", СЪС-ВАIIТ'h. нид..в.1КО
Петровъ, :Мутафъ "мано, Абаджи Стефанъ, Грамада
и

пжть.

Наддаванието почва отъ оц'hнката 400 ,,'Хева, а про
дажбата С.l-Вдъ двукратното пуб.lllкувание настоящето
въ единъ отъ моВстнпт-В в-Встницп II ще трае 31 день и
въ 24 часа 5%.
C~"1oВДЪ пубикацията, ваuнтересованит-Вм:огn.>.тъ въ
при:сж.тствеItното вроВме да надаватъ въ
та

канце.1ЯРИЯ

ми.

Варна,

НОe:l\ШРИЙ:

20

1897

год.

Сж.дебепъ Пристапъ: Г. Захариевъ.

2-1

въ присжствеННОТQ вроВме да се явяватъ въ канцеля
рията ми

и

Варна,

наддаватъ.

20

Воемврии

1897

О!ЗЯ BJ1EI ПIЕ

ГОД.

Лl

Сжд. ПрИС'l'авъ: Г. Захариевъ

2-1

5362.

3а УДОВlсстпорепие хапно ния IIСКЪ 428 .lcna, отъ
ВаСИ.'lа Панайотова, отъ Варна, по ИСПЪ~lШlте.lеиъ .1ИСТЬ

Н-о. 1427197 ГОД. на 1 Варненск~П: :;\!uровиii

ОБЯВЛЕНИЕ

М

5359

3а удовлетворение хавновия искъ

426

лева отъ

Нарненица Манолъ Петровъ по ИСПЪ,,'1нителния ,i1исть

N 389/97

ГОА.

ще

продавамъ публично частьта му

отъ кжщата т. е. половината и, находяща се въ Варна,
учаСТЪЕЪ N 471, съсъди: Димитръ Яневъ ХаИ.,lЯ·

n

вовъ, :Мичо Вунарджи и отъ дв..вт-в страни пжтъ пn.>.

тища,

съзидана отъ в..вхтъ

пенъ материалъ, покривъ

по една

дървеНО-КИрПIIченъ,каме

керемиденъ, двуетажна съ

3аинтересованит'hмогжтъ въ ПРИСdiтственнотовр-В

:ме, С,i1i!oдъ пуб,i1пкацията, Аа наддаватъ.

стаичка въ етажъ, м..встото върху което е

съзидана и онова служаще ва дворъ е отъ 11 О кв.
метра. Наддаванието ще почне отъ оц-Внката 500 лена
а продажбата м..вдъ двукратното публикование настоя
щето въ единъ отъ м':hстнит-В в-Встници и ще

трае

СdiД~Я,

ще продавамъ пуб"lll'IНО .lозето u отъ..1 дее. и 137
ЕВ. метра, въ м-Встностьта ~ВаЯ.,lаръ", въ Вараенскит'h
ловя, със..вди: Топа.,lЪ Х. Данаидовъ, Саввпца Авра
мова, Арнаудъ Сава II ПdiТЬ.
Наддаванието почва отъ ОЦ1шката 450 "leBa, а
продажбата Сoll-ВДЪ двукратното обнародвание настоя
щето въ еАИНЪ отъ моВстпит-В в-Встницп и трае 31 день
и въ 24 часа 5%.

Варна,

2-1

20

Ное!tШрПU

1897

год.

Сждсбепъ Приставъ: Г. Захариевъ.

Стр.

Брой 42.

"Варненский ,Общинскци Вtстникъ"

4.
ОБЛВJIЕНИЕ
ом

5363

3а удов.~етворение хазновия I'Iскъ

284 Jlева отъ

Варненица Спиро Георгиевъ, по ИСПЪJlнитеJIНИЯ JIИСТЬ

год. на 1 Вирнен. Иирови:И: СЖ,II,ИЯ, ще про
давамъ публи'lНО JIозето му отъ единъ .декаръ и 148
ЕВ. метра, въ тукашнитi> JIОЗЯ, мi>стность "Руппи",
съсi>ди: Ианолъ Георгиевъ, Клони Георгиева и други
ABi> лозя съ неиввi>стни съсtди.
Наддаванието почва отъ оц1шката 150 лева, а
продажбата, ~~i>дъ двукратното публикование н~стоя
щето въ единъ отъ мi>стнитi> вi>стници и трае 31
денъ и въ 24 часа 5%.
Слi>дъ пуб.шкацията, ваинтересованитi> могжтъ

,Ng 304/97

въ присжственнитi> дни

и

часове да

Андоновъ, Мария Атанасова и пжть, оцi>н. 150 ~'IeBa;.
П) ловье въ сл.щитi> ловя и мi>стность, отъ около
370 кв. метра, мi>жду съсi>ди: Димостенъ ICарЛ}iНДИ,
Мария Атанасова и пжть, оцiшено 100 лева u lII) ло
вье въ Сdiщитi> ловЯ и мi>стность, отъ

2-1

20

3аинтересованитi> могжтъ да се явяватъ инадда.

ватъ, nрi>зъ опрi>д':Вленото вр':Вме въ канцеларията :ми

Варна, 18-й Ноемврий

На основание ИСПЪ.'Iнителния листь N 464/94 г.
въ полза на хавната,
противъ Варненеца Иванъ Мариновъ, сега съ неиз
чi>стно :мi>стожителство, ва 48 лева ·и др. обявявамъ,

ве слi>дъ двукратното публикование настоящето въ

ОБЛВ.А.ЕНИЕ

единъ отъ мi>стнитi> вi>стници и въ ПрО,ll,ължение на

5839

3а УДОВJIетворение искътъ 300 дева и др. лихви
и разноски на ВарнеНЕата Мария Атанасова отъ Ба

u

.~аши Атанасова Варненка, ще
продавамъ публично
по испъ.~нителенъ листь N 3089/97 год., на III Вар
ненский Иировий СЖДИЯ, въ 31 денъ отъ посл1здньо
то двукратно публикование настоящето JiIИ въ единъ

отъ мi>стнитi> вi>стници и СЪ

5016

на Руссенския Воененъ Сждъ

еж.д. Приставъ: Г. Захариевъ

М

год.

ОБЯВ.А.ЕНИЕ

наД,ll,аватъ въ

год.

1897

1897

п. Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаиовъ

2-2

М

Ноемврий

единъ

Наддаванието ще се ПО'lне отъ оцi>нкитi>.

ЕанцеJIярията ми.

Варна,

около

увратъ, мi>жду съсi>ди: КеСТИрИЧJIИ Лни, Панайотъ
Добревъ и Елена Атанасова, оцiшено 80 лева.

31 денъ и съ 5% въ 24 часа, ще продавамъ публич
но лозето :му въ Варненскитi> лозя, мi>стность "I1ла
HOB~", отъ 11/2 декара. Наддаванието ще почне отъ
цi>ната,

сжственнитi>

5% въ 24 часа: 1) лозье

въ :мi>стнитi> ловя,. мi>стность

,;Оелвели-ачларъ",

единъ увратъ, мi>жду съсi>ди:

В:ЮРК'lЮ

която даде първия

наддавачь,

втората продажба. 3аинтересованитf>

отъ

понеже

тъзи е

:могжтъ въ при

дни и часове да наддаватъ.

Варна 31-й Октомври:И:

1897

год.

СЖД. Приставъ: Г. Захариевъ.

2-2

Ради, Иванъ

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ хигиеничеСRИ и

ФАНЕЛИ
съ турфна
ФАНЕ.;1И

антисептичеСRИ;

вата отъ д-ръ Разюрелъ ва срtщу ревма

тизмъ.

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ иматъ една вначи·

ФАНЕЛИ 'j'e.J1H3

поровитос'1Ъ.

Ф.АНЕЛИ

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ И~IaТЪ вегниемостн

ФАНЕЛII

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ се ОТ.7tичаватъ

ФАПЕсIlИ
ФАНЕ.lIИ

и веКИIIИl\юстни'rt

е.J1астичностьта

свойства.

по

и СП.J1зстяемостьта.

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ поддържатъ вс'Вко
га една равна

rге~Iпература.

съ турфна вата отъ д-ръ РазюреJIЪ аБСО.J1ютна гаранция
противъ настиванието.

Единственъ депозитъ за Варна:

ХАДЖИ ПЕТРО ХРИСТОДУ ЛОВЪ & C-ie.
Бивша RJ1),ща

ПАРYIПЪ ГЕОРГИЕВЪ &
основана въ 1838 г.

C-ie.

