Година х.

Варна,

Е

1О

Деке;нврнй

г.

1897

Брой

43.

БАРНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЯ В13СТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ ~1'ВСЩА,

llисма, статШI, пари n всичко що е за
B'hcTНIIКa се ираща до Градско-О6ЩnВСRОТО
Управление въ Варнз

оБИI~новенно ва 1, 1О и 20 числа.

Цtната на вtетника за ГОАина е

4

За обявления се плаща

лева.

ОТАtленъ брой

На първа страница

"
"

10 ст.

3а:шъсmnu'Ку па ЯJtета -

Вариа.

На Бъ.лгарското BlpHeHcKo Правос.лarшо насе.ле'
ние и ВаlllЪ сърдечно б.лагодарл ва поздрав.ленилта и
благопuже.лаНJJЯТ:I, съ КОИТО така приятно ме юшена
дахте

по

поводъ

двадесеть

и

петь год, отъ стъпва·

вието ми въ Варна Сё1ТО Епархиа.ленъ Архиерей. Високо

Ц1ШЛ тил поздрав.ления, защото ми дохождатъ нена
дейно бевъ да съмъ има.лъ нам1>рение да прандuувамъ
за мина.лата сп скромна д1>яте.лность.

дума:

• • •

2 "
1 "

трета и четвърта страници

иннася да го ианажда.

СТОТ.

3

втора страница

П. Х.'l'hба да се ианажда са~ю

отъ чисто пшеНИЧt!НО брашно, uезъ всiН~~ЩВII ПРIIМ'hси
ОТ'Ь други брашна, 11 да бл,де НЮI добрi> пспеченъ и
Ш, АЕСО въ сдучай Х.1i>Uарп'l' Iэ се СЪГ.1<LСIЖТЪ по ~I'hжду
СI1 11 [lOчuагъ да продават ь х.'1'Вба IllIiO['O по СIСNiПО отъ
сжщииската му цъна, щ\товарва I~MeTa да свш~а насъ
дание

на раН!IIIIС.'1СНlЮ

TYTalccl1

вующето

445.
ме още

Варненски и Преславски Симеонъ.

за

внеМ3.НIlС

1I

съотв'h'ГСТ

р'hшеНllе.

Да се IСУШiYiТЪ въ Haii пепродъ.1ЖIIТС.'lНО вр-!>'
иО1lЛ, uуж,1,UИ за граДЩ~llт1; С~liJтоноеIIИ lCo.'Ia,

9

потр'hбната сумма за КОИТО да се взсме О'ГЪ

§ 17

Ш\

ГЪЗГОДUШНJJЙ бюджетъ.

17-й Ное.нвриЙ

София.

НеZOБО ВuсоиОnР1ьосеJьщеnст60,

JИumроnолumу CUJlteouy.

Отъ ('трана на БЪ..lгарскоrо правос.лавно насе.ление
въ гр. Варна К:ШТО и ОТ'Ь мол страна, Н:-IЙ сърдечно
поздрав.ллвамъ Ваше Високопр·.Iюсв,.вщеuство съ 25 го·
дишнината от ь рж.копо.lаганието Ви въ АlJхиерейски
Санъ.
Аа даде Богъ да празднунате и 50 годишнината,
ва с.лава ва праотеческата ни вiзра.

за КlI1етъ: Поповъ.

lSiJ7

годииа.

446. 1. Прошш-hДСНlIТ'h търгове на 1() 11 11, 12 11
13, 14 и 15 того ва отдаванпето 1l0до нае.нъ zpadCКll1JlJb
'Jш,аnекu дюzеuu въ il уч при "ИUjНШМ'Ь-ЮШ:IIЯ", въ
уч. при ,.Мус-:ад.lата". въ ГУ' уч. ПРll "Татаръ-

IL:

К~ШП~"~II П,Ъ .'" уч. и .1!аzаЗUШ1lJЬ во 1 уч. подъ No No

I 103.

2 i 7. 38;)

11

387.

У,J,обря ва и ВЪ'ыага. ТШJ дюгенu,

съгдасно поемнит'h ва тяхъ УI:.;IOВllЯ върху пос.l'hДНИ'l'·h
наДАавачи.

Удобрява проинв'hдеНIIИ на

447.

13

и

14

того съ

танна конкуренция търгъ f!a доставянието на 50000
nогоют метра обработени 6урдурии 1шJtоlШ отъ кари
ерата "Шейтанджикъ" и във.lага това доставянuе вър

Д-РЪ М. ВАРТАНЪ ~: i:.~:~::'H;H~::T:c:~
бенно

вътр'hшни,

женски,

д'hтински

и

венерически

бол'hсти. Прие:ма бо,,'IНИ въ дома си ср'hщу град. гра

дина подъ N 310

9-12

И отъ

(кжщата Ш\ Д-ръ ГЖ..lабовъ) отъ

3-5

часа еЖf1дневно.

ху М1tхаuлъ ФUЛllnО80 на преД.10жената отъ него ц'hна,

5

.'!ева

19 ~T., на BC'hKll погани!! метръ.
448. уд06рява проинв'hдевнийна 3 и 4

.Акушеръ и

сuециалистъ п() женскиТЪ бол-Бсти се е

год.

1898

ОС61ьmлеuuеmо ва град_ У.'IIЩИ 11 ВЪВШlга това пръдпри

ятие,

съгдасно

пое~IНИТЪ

Jluхола Т. 'l'аn1llЛ'>.1СЛ,К по

УС;lOШlЯ,

21

."I.

върху

пъ

На.рнешща

40 ст. l'ОДIJШIlО lJалн,

пистu 1Iа нсыcIiii фенсръ.
44!). удобряuа ПрОП311·J;дсшшii на
търгъ ва отдаванисто

Д-РЪ Н. хриатовъ

ТОГО търгъ

ва отдаванието на пр'hдприе)шчъ за пр'hвъ

ОТl~УПЪ

IЩ

14

15 То!'О

11

прi;эъ

1898

1'.

сбора отъ град. беРИll uл.аnuе ао6umо'Къ (капъ парасl'U)
и въвдага това пр'hДПрIlЯТИС cъг.la~H() IlоеМНIIТЪ УС,,10

вия върху Ншюла Т.

'l'аllmл..1lл,iYo. ва прi;Д.'lожеuната

отъ него ваи висока ц'hна

17472 .'leBa.

450. удобрява произв-hдениина 3 и 4 того търгъ
вавърналъ вече отъ Парижъ. Приема болни ежедневно
за
продававието
ва праsдното rpaAcl:o :м1;сто въ V уч.
въ собственвий: си ДОIIIЪ въ градъ Варна, II уч. Y"J.·
ул. "Пиринъ" , съсъдно съ Пананотъ Ницовъ

,. Чакжрова" .ю 932.

яще отъ

5-5
ИЗ8DАЪ отъ рtwенията на Варн. ГраА. Общин. Съвtть
3-й Ное.н6рUЙ

1897

zодfИlа.

444. Отъ 7·Й того до второ распор'hждание про
даваемий се въ града хЛtь6'О да се иuважда съ тегло:

по малкит-В сжсове, по е,zrинъ килограмъ, а по год'h
:мит-В по два килограммl1. (всоВкакво друго КИДО най

строго да се забрани) и продава произволно (безъ наркъ)

комуто от'ь хлi>барит':В както

и въ каквито качества

349.28

състо

КВ. м. и го възлага върху Варненеца

Ланаиоm'О Н1ЩОб'О по

5 л. 05 ст. кв. му метъръ или

ц'hДOTO ва

ст.

451.

1763

,,'1.

86

Неудобрлва търга проивв-hденъ на

27

и

28

Оь."Томврий н. г. ва сна6дяванието съ 8UШЮ 06Л1ЬКЛО
оБЩИНС:kИТ'h nОЩ71U стражари, и П. Р'hшението No 397
отъ н. г. ва снабдяванпето сж.щuт-h стражари съ ново
вюшо обл'hI:.il0, отМ'hня:ва.

452.

Не

удобрява

проивв'hдениiJ:

на

6

и

7

того

търгъ за 06гра:нсдаиllеmо со доР6епъ llар.ча1СЛОКО дворо
BeT'h на учи.''lПщата: "Св. Паисии" , "Св. ...IаврентиЙ",
»Св. Савва" и "Св. Анге•.:шриИ", и П. Д~ се произвоВде

Врой

"Варненски:U: Общинскии В~СТНИЕЪ"-

Отр.2.

5-6 ГОАИШН3, втората - на ОКО",10 7-8 гоА., на че
.лото и опашката б13..\о, ва д1>сното ухо съ вамби, пе
чатъ, и на ..\'ВВОТО ухо р1нщно.
2) Въ горн..в-Ор1зховска Градсreа община - една
крава, на OR:O..\O 7 ГОД., R:ОСЪМЪ б-f>.лъ, има б13.l-ВЗИ ПО
корема и AB-ВТ1з
уши р..ввани; n
3) Въ Арбанашката община, Горн-В·Ор-Вховска 0IC().лия, единъ во.лъ, 12 год., косьмъ сивъ. por.a го

ва сжщата цель въ най непродължително врiше новъ
търгъ.

1.

463.

3а с-Вченпт-Б. отъ общинската гора

дебели дорвета, както и за cyxumrь

стар1е

дарва да се взема

ва въ полва 83 общината с.л-Вдующата такса:

u

1) 3а една КО.1а биво.лСR:а 1 .'1. 20 ст.
2) За една R:ола ~олска 1 левъ.
3) 3а една кола конска (чифтъ) 1 л.
4) 3а една R:O.1a EOBCR:a (текъ) 0.60 ст
5) За едииъ товаръ КОНСR:И 0.20 ст.
6) 3а едипъ товаръ :магарешки 0.10 ст.

.л1:;мп п чивгести.

Ако се укзжатъ стопанит'в на горнитo:D добитъци,
Аа се явятъ въ гор..Б(JвначенитсВ общини съ нужднит-Б

и П. Да не се издава бплетъ за таR:ИВ<\ дърва, па

I документи

ц си ги приберж тъ .

BC-ВКОй R:ОЙТО ПОИСR:а, за повече 6тъ дв-В кола.

3а Кметъ: К. В. Поповъ.

454. 3а пр-ВглiжданпетоГла61ШЙ отчето на общи- .
ната по бюджетното упражнение, за 1896 год. назна
чава Г. г. съв-Втницит-В: Г
виянъ,

В

СеR:ретарь: П. В. Петрановъ

Rасабовъ и М, Оуки,

КОИТО съвмiстно съ постоянното присътствие

да ИЗВЪрШIiYiтъ това,

Обя::s.л:е::а:ие

съставени и и:мъ по сжщето

R:aTO

ПРОТОIСО.1Ъ :му се представи въ наи б ..ШЗСR:ОТО му зас-В
дание ва вземание съотв-Втствующето

Да

455.

ва Вратия

това което Д.1ЪЖrn;.тъ
отъ

суммата,

внета

ведвижп:мит-В

слiдующата се,
пос.т:Вдппт-В
отъ

съобразно

съ

на община'Та, часть

с&щитi

пмъ имоти, находящи

No 1063.

р-Вшение.

се внесе, заедно съ другит-В R:редитори

1\1 ух.левп,

подъ. ипотеrш

се въ

IY'

на

уч., отъ

Дирекцията на Държаввото Винарско
чеСЕО УЧИ.1l1ще въ l1.л-Ввевъ оБЯ8ява

D

4i>6. 1.

Н)
Отъ

"

на т-Вхъ.

Натонарва

R;\fCTa.

да искзже неговата и

"

ва насt'.iението отъ градъ Варна вай. сордецна lt lIСАрm,,

на благодарносmь R:Ъ:МЪ
Пмnераторъ,

BerOBO Величество

Руссвий

чрiшъ тукашпи:И: му пр-Вдставитt>ль.

ский ВuцеrcUВСу.1Ъ тукъ Е. Черrcавсrcи, за добритi му
чувства, които тои питае reЪJlfЪ Варнепци, докаВ:Lтел
ства ва

които

тои (съв-Вта) виж.'!.~ ,въ

инициативата

му по Х(1датапствуванието ва rrомiнжтии подаръкъ.

457. Удобрява произвiщенний на 14 и 15 й того
търгъ ва продаванието на град. lJpaBAHO м-Б.то въ П
участъкъ па жгжла на у.'1 .• 6·Й Септемврий" състояще
отъ

149.59 R:B.

Да1lаuл;о

И.

ц-Вдото за

метра и го llЪЗ.'1ага върху Варненеца

МаНО60

14211

л

по

05

95 .1ева кв. му метръ или

ст.

458. Да се отдаД?i,ТЪ подъ наемъ яа прiвъ иду
щата 1R98 год. отъ ]{асаuскшmь дюгенлt находящи се
въ "Балъкъ-паваръ" само тия СР'I,щу EBpeUCR:aTa Си
пагога, ОТъ No 6 до 14 ВR:.'1IOчително, като другитi
отъ .\i 1 до 5 ВR:лючително, се еатворы;тъ, бевъ да
се построяватъ Щliсто т-Вхъ други каЕТО ИСR:З'l'Ъ

Черно BU1l0.

875
peR:o..\T3Ta на 1893 год.
11105
" ~894 "
"
38187
" 1895 "

"

б) Розово ВШЮ.

ОТЪ реrcо.лтата на

ва

подаренит-h му ва м-Встнатй. Со БОР1lа 'Църква 4291 рубли
и 74 1СОn eil1ilt.
и П. Да П6блзгодари, отъ негова страва, Г. Рус

..\итри

1895 год. 32261 литри.

Търга ще се проивведе на 12 .ннуариЙ 1898 г.
ВЪ 2 чассътъ с..\-Бдъ об-Вдъ въ пом-Бщението ва п..\.в
вевската Окрж.жна Постоянна Еои:миссия.
Всичкото виво се съдържа въ 51 бъчва отъ ср-Бд
на В:М'БСТИМОСТЬ ..\птри 2500 и ваАдаванието ва про.
дажбата ще става по OTAo:D..\HO за всiша бъчва.
3а..\огъ за участие въ търга се изисква
ОТЪ
първонача..\вата цiша е 40 ст. на вс-Бки .литръ вино.

5%

llодробнитo:D поемни УС.;Iовия МОГЛiт'!. Аа се видятъ
вс1зки ПрИО.aiтствевъ день въ Езнце..\арилта на учи..\и
щето и въ ОКРЖ'/Е.llостоянна :КОJl1J11ИССИЯ въ П.il.rВвевъ.
20 НоеlllВрИ:И 1897 г. гр. П..\1звенъ.
Отъ АИ реКL~ията.

ОТЪ BAPHEHCKHT~ С~ДЕБНll ПРИСТАВИ

"Сливница" и това, сл-ВдуеJlIО да се присъедини къ:мъ

ОБЯВЛЕНИЕ
~ 5603

вие .ца се издаде въ най кжсо bp-Rме.

Въ ДОПЪ.'1нение на обявлението ми ПОДЪ
отъ

15

мивали:U: м-цъ,

ВарнеИСR:ОТО rpaACR:o ОБЩIIНСR:О Управ..\ение обл

e.;t..БДУЮЩIIт-В бевстопански добитъци (юва).
Въ Еара-Хасавската Се..\ска община, Гори-В.Ор1з
Ховска ОJ:О..\ШJ, се нампратъ: дв..в бпво..1ИЦИ, съ б1зд-Вви
- едната Еараманеста, па д..ввото ухо р-Ввано ва око.lО,

No 5198

публикувано ДВУR:ратно ВЪ

"Държавенъ Вi>стни'R:Ъ", брой 239

мва, че нъ покаванит-Б по AO--lУ общини се ва:миратъ

год. въ

5887.

двора на кжщата на Страти Авагностевъ, състояще
отъ 134.58 кв. метра, вуж.цното ва която ц-В.'1Ь обявле

Гр. Варва, 8 ДеR:еJlIВрИЙ 1897 год.

"

"

Отъ реR:о.лтата на 1895 г. 5062 ..\итри.
Джиброва ракия отъ 1895 ГОА- и 1896

459. Да се продаде съ 'rъргъ оБЩИНСЕОТО MiCTO
мi3жду това ва жгжла на У.'1ица ,,6-й Септември:U:" и

No 16035.

..\итри

в) Б1ЪЛО вtщо.

търгующит-В въ тая часть ва града касапи.

ОБЯВЛЕНИЕ.

на г.

ющето собственно UРОИ8В13дено J~о.личество вино:

се снабди съ крiпостни актове ~Щ тия имоти

ветiY.ПП въ Вol:'щiпие

3еМ.1еД'ы

ва знание

г. IIнтереСУЮЩИ'l'1> се, че ще uроивведе пуб.личевъ
търгъ съ явна R:онь:уренция за НРОАажбата на с.l-Бду

Вратия А. Паница и освободIЖ.ТЪ тия имоти отъ тая
JшотеR:а, ва да може общината заедно съ цругит-В
кредиторп

43

ОТЪ 28 с. ]l-ЦЪ,

обявявамъ че продажбата на долуовначенnйве.цвижимъ
пмотъ почната е

отъ

29 ОКТОМ:НрИЙ ще трае до 28

Ноем:врии вечерьта часса петь и въ 24 часа съ над

давание 5

%

а и:мевв:о: кжща въ Варна

IV

участъ1СЪ

подъ М 941 между съсllди: Баша Панко, Барба :Коста,
Велю Еолевъ и Илил То.цоровъ, построена отъ дър
вено-:керпичевъ материалъ съ дв..в от.ц-Вления ва О'R:оло

80 квадратни метра, R:ЪМЪ сжщата прилеuенъ дюгевъ,
по.цъ

единъ

:R:ереми.ценъ ПОR:рИВЪ

и

СЪ дворъ око.ло

250 квадратни метра uървонача.'Iна Ц'Вна 2000 JleHa.

Про.цава се ва ивдъЛ::цzевие дългътъ па нид.нЛ'R:О Ива-

=

Брой

43.

~ ВарненCI>:ИЙ ОбщинсICИЙ Вi>ствиI>:Ъ"

Стр.

вовъ ЕЪМЪ Дружеството "Дружба" по испъ."lнителниЙ
J.lисть Nu 270/96 год. отъ i1ОО лева и др. лихвл И
равноски. Желающитъ да я ЕУПЯТЪ, МОГЛiТЪ да пре

ОВЯВ.;lЕНПЕ

J'i 5358

Гol"lеждатъ Енижата по продажбата· всi>gи присжствевъ

3а УДОВ."lетворение хаэновил ись."Ъ 351 .хевъ отъ
Варненица Та,,1ПВЪ К СарI>:ИВОВЪ, по ПСПЪ.1НlIте.1НИЯ
,,"lИСТЬ N 407/97 год. на 1 Варнен. Мировпй Сждил, ще
продавамъ пуб."lПЧНО .10эето му отъ 11 дев:ара, въ
м'hствит:В ловл, Mi>CTHOCTL "blаюlCТПРЬ ", със:Вдп: Вев:чи

денъ и часъ въ Еанцеларията ми и да наддаватъ.

Варна, 4 Ноемврий 1897 год,

П. Сждеб Приставъ: Н. Т. Новаиовъ

1-1

3.

Спмионъ, Сп:миопъ Дер!>1еНДЖIlОГ.1У, Арнаутъ Ставрн,
ПЛiтл на :мава~тиря "Св. Rостадпнъ" n Грамада.

ОБЯВЛЕНИЕ

Наддаванието почва отъ оцiшв:ата 800 .1ева, а

.,.n 5940.

продажбата сл:Вдъ двукратното пуuдпв:опание настоя
щето въ еДIIНЪ ОТЪ мiЮТНIIТЪ вi>стВIЩИ П трае
и въ 24 часа съ 5%.

Въ допълнение ва оБЯВ.lението ми подъ ом 5!143,
пуБЛИЕувано въ "Държавенъ Вi>стнив:ъ" брой 255,
обяш:шамъ че продажбата на дuлоовначения имотъ е

Сл'hдъ
рията

и

дворъ

ов:оло

255

и

Варна,

Bp'hMC

С,ьд. IIриставъ: г. Захариевъ

ОБЯВtllЕНИЕ

10000 ,,"leBa, бевъ отдi>лно lIостроената нова в:жща на
ипотеЕираното М:ВСТО дворътъ, при нздлежащь на
опр:Вд:В~еното

гр. Варна,

No 5359

прi>зъ

Bpi>Me въ канцеларията ми.
24 НоемвриИ: 1897 год.
П. Сжд. Приставъ: Н. Т. Новаковъ

1-1

I
ОБЯВ.i1.ЕНИЕ

293/~7

год. на

1

Варнен.

Мир.

Сждия,

ще

продавамъ публично ловето 11 отъ 2 дев:ара и 300 ме
тра, пъ тув:ашнит'h ловл, l\I'hстность "Ачиларъ", със:В
ди: Ст. П:Вевъ, Нид:Влчо Петровъ и пжть. Наддава
нието почва отъ 500 oIieRa, а продажбата сл'hдъ дву
кратното

публихувание

настоящето

:м'hстпит:В в'Встници И трае

тища,

I по

3а удовлетворение хаsвовия искъ 133 лева, отъ
Варненв:ата Е.lена Х. Симеонова, по ИСПЪ,,1нителнил

N

3а УДОn.'Iствореппе хаsвошш исr>:ъ 426 .1сва отъ
НарнеНlIца МаНО,,"lЪ Пстроnъ по ИСПЪДПИТС.·ШПЯ .1ПСТЬ
N 389/97 ГОА. ще продапа!>1Ъ пубди'IПО частьта му
отъ Ежщата т. е. ПО.10шшата U, паходшца се въ Варна,
II учаСТЪЕЪ N 471, със'hди: Дпмитръ Япспъ Хаii~яеовъ, :Мичо Бунарджи и отъ дп'hтъ страни ПХ.ТЪ П'"riсъвидава

отъ в'hхтъ

дървеВО-В:ИРШlченъ-в:аме-

ненъ материа.'!ъ, пов:ривъ херемидевъ, дпуета."Кна СЪ

М 5356

.листь

пъ шшце.1Я·

20 Ноемврий 1897 год.

кв. M~Tpa, оцънена 5а

.ilазаръ Мариновъ и Еативв:а Лаварова.
3аинтересованит:В мог&тъ да наддаватъ

да СС яn:шатъ

наддаnатъ.

2-2

ЕуХНЯ ОТДО,,1:В; втора Прl'lСТрОЙICа отъ ABi> стаи на ОВ:О.10
86 ЕВ. метра, отъ см:Всенъ материалъ съ :марси,,'!св:и
Еере:миди,

ми

дснъ

пуб.1Пв:ацията sапнтересоnанпт:В могжтъ

въ присжстnепното

почната отъ 18 Ноемврия и ще трае до 18 Дев:е:мврий
т. г. сл:Вдъ това ще има 5 % въ 24 часса, а именно:
Ежща въ гр. Варна V уч . .А1. 352, построена на ОВ:ОЛО
60 ЕВ. Me'J;pa, дв:В стаи и антре отгорЪ, една стая и

31

въ

единъ

една

31 день и въ 24 часа 5%.

въ етажъ,
служаще

мъстото

за

върху

Еоето е

дворъ е отъ

11 О ЕВ.
500 .1ева

метра. Наддававпето ще почне отъ оцънката
а продажбата Сoi1ъдъ двукратното пуб.1ПI>:овавиенастоя
щето въ единъ

отъ

мъстнпт:В в'hстницп п ще

депъ и въ 24часз

31
нъ

ПРИСihственното

ваддаватъ

въ

Варна,

отъ

Сл'hдъ пуб.lив:ацията, взинтересованит:В, могжтъ

стайчкз

съвидана и онова

20

5%.
Bp'hMe,

Еанце.'Iярпята

Ноемвриii

трае

3u.интересовпнптЪ могжтъ
С.1ЪДЪ

пуб.1ИЕацпята,

да

ми.

1897

год.

ежд. Прпстапъ: г. Захариевъ

2-2

въ присжственпото вр-Бме да наддаватъ въ в:анцеля
рилта

ми.

Варна,

20

Ноемврий

1897

ов.Я:ВЛЕНИЕ
ом

5357

3а удовлетворение хавновил ИСЕЪ 255 лева отъ
Варненката Тършп Харалам:биева, по испълнителния

.л:исть N 292/97 год. на 1 Варвен. Иировий ОiЬдил, ще
продавамъ пуб.lИЧНО ловето u отъ 5 деЕара, въ M'hCT-

Шlт:В лозя, м:Встность "Сотира", със-Вди: Препия Ва
силева, Апдонъ Х. Саввовъ, Никола Мат:Вевъ и Джо
i>ир.'!иЙския пжть. Наддаванието почва отъ оц:ВНЕата
~50 лева, а продажбата С,,1:ВДЪ АВУЕратното публив:о
шние настолщето въ единъ отъ :м:Встнит:В вi>стници

~ трае 31 денъ и въ 24 часа 5%.
Сл:Вдъ пуБЛИЕацилта, заинтересованит:В :могжтъ
·Lъ присжственното вр:В:ме да ваддаватъ въ канцеля
рията ми.

2-2

No.

СЖА. П риставъ: г. Захариевъ

2-2

оБарна,

ОБЯВЛЕНИЕ

год.

Ы60.

3а удовлетворение хаmlOППЯ иcr>:Ъ 263 .1СШ\ отъ
Тодора П. IIаРl\ШIССliiВOIJa, Варнсш:а, по IIСПЪ.1I1ИТС.1СПЪ

,,'IИСТЪ ~! 415\97 год. па I ВарнеНСЕиi! ЫИРОПlIИ: СХ_Д1Ш,
ще продава:мъ пуб.шчно .10вьето
отъ епа деlшра, съ
съдп:

RocTa

Довчевъ

u

n

отъ дп1>тъ страни ПЖТШI:\а, въ

мъстнит-В лозл, :м'hстность »Сотира ". НаДДflпанието ще
почне отъ оц:Внката 300 ,,"leBa, а прода:кuата СД:ВДЪ
двув:ратв:ото публив:уванпе настоящето въ еДIIНЪ отъ

:мi>стнит:В в:Встници и трае
С.:1Ъдъ

публив:аЦlIята,

въ nРИСЛiтственото
ллрилта

ваlIнтересованитъ мог.а.тъ
да

наддаватъ

въ

в:анце

l\IИ.

Варна,

2-2

Bp'hMe

31 день II :въ 24 [!аса 5%.

20

Ноемвриii

1897

г.

Сждебевъ Пристав'Ь· г. 3ахариевъ,

ОБЯВЛЕНИЕ.

20

Ноемврпи

1897

год.

ежд. Приставъ: г. Захариевъ

JY!! 5361.
3а уДОВ."lетворение хаSНОВIIЯ ПСКЪ 341 ."lе~ъ отъ
ФII."lIIПЪ 3ахариевъ по МfТ1'.1НТ1'Т'Р;:ПТЦ<Т ~тм'!Дi ~ ~a

Стр.

"Варненсв:пй ОБЩIlНСВ:ИЙ ~с~т~н~и~в:~ъ~'='============В=р~о=Й=4=3=.=

4.

година на 1 Варненсв:пп blировий Ождия ще про
давамъ пуб.iIИЧНО ловето му отъ 2 дев:ара. въ тукаш
пит-В .iОВЯ, мiютность: " Ваяларъ", със-Вдит-В flид-В.iВ:О
Петровъ, Мутафъ Мано, Абаджи Стефанъ, Грамада

97

и

3апнтересованит'hмогжтъ въ lJРИСiYiТl:твеннотоBpi>ме, сл-Вдъ публи:в:ацията,

Варна,

НоеМВрII:И:

20

1897

год.

Сждсбенъ Приставъ: Г. Захариевъ.

2-1

пжть.

flаддаванпето почва отъ оцiшката 400 лева, а про
дажбата Сori'hдъ двукратното пубдив:увание вастоящето
въ едивъ отъ м'hстнит-В в'hстници и ще трае

въ

31

:в:анцелярия

ми.

Варна,

20

flоемврий

1897

год.

Ождебенъ Приставъ: Г. Захариевъ.

2-2

ОБЯВЛЕНИЕ

день и

24 часа 5%.
Сд'hдъ пубикацията, ваивтересованит'hмогжтъ въ

прй:сжтствеIfНОТО вр1ше да надаватъ въ
та

да наддаватъ.

М 5Я63
За удовлетворение хавновия ис:в:ъ
Варневица

Спиро Георгиевъ,

28-1: лева оть

по испълнителния

листь

ом

304/97 год. на 1 Варвен. Мировий Ождия, ще про
давамъ публично лозето му отъ единъ дев:аръ и 148
КВ. метра, въ ту:в:ашнитi> лозя, м-Встность "Руппи" ,
със'hди: Ианолъ Георгиевъ. Клони Георгиева и други

AB'h

ловя съ неиввi>стни със~ди.
Наддаванието
почва отъ оц'hн:в:ата

150

лева, а

продажбата, сл'hдъ дву:в:ратното публив:ование настоя
щето въ единъ отъ мi>стнитi> в'hстници и трае
девъ и въ 24 часа 5%.

ОБЯВЛЕНИЕ

.ND 5362

Слi>дъ

3а удопв:етnорение хаввовия исв:ъ 428 лева, отъ
ВаСИ.iа Панайотова, отъ Варна, по испълните.'Iенъ листь
В-о. 1427197 год. на 1 Варненсв:пИ: l\1ировий Ождия,
ще продавамъ публично ловето
отъ 4 дев:. и 137

въ присжствеввит'h
:в:анцелярията

Варва,

u

Наддаванпето почва отъ оц-lш:в:ата 450 лева, а
продажбата сл-Вдъ двукратното обнародвание настоя
щето въ единъ отъ м'hстнит'h в-Встници и трае

и въ

24

часа

31

день

5%.

дни

20

НоемвриИ:

се

и

часове да

могжтъ

ваддаватъ

въ

1897

год.

Сжд. Приетавъ: Г. Захариевъ

ПРОДАВА СЕ

Аа

ваинтересованит-В

ми.

2-2

:ЕВ. метра, въ м'hстностьта "Вая",аръ", въ Варненс:в:итi>
.iОВЯ, със'hди: Топа",ъ Х. Данаидовъ, Саввица Авра

мова, Арнаудъ Сава и пжть.

пуб.lIшацията,

31

отнесжтъ

за

праздно м1>сто отъ 8(10 кв.
метра, V участъв:ъ, ~ 93.
Жеoriающит-n да го ~упятъ

спор~зумеElие при НИlщ.л<l Ней:в:овъ,

~ръчма ръ- Варна.

ФАНЕЛИ

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ хигиеничееки и
антисептически.

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ ва ср1>щу ревма

ФАНЕ.IIИ
съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ иматъ една
ФАНЕЛИ
тивмъ.

'l'елна

вначи

поровитоеть.

ФАНЕЛИ
съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ се ОТ.71ичаватъ по
ФАНЕЛИ
съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ поддържатъ вс1>ко
ФАНЕ)IИ

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ ИJIaТЪ вегниемостн
и веКИПИi\10етни'г1> свойства.

е.71астичностьта и спластиемостьта.

га една равна температура.

Ф.АНЕ.lIИ

съ турфна вата отъ д-ръ Разюрелъ аБСОJlютна гаранция
противъ настиванието.

Единственъ депозитъ за Варна:

ХАджи IШТРО ХРИСТОДУЛОВЪ & C-ie.
Бивша к,-~ща

ПАРYIПЪ ГЕОРГИЕВЪ &
основава въ 1838 г.
ч

RQ171'tll"Q":~

C-ie.

Ин"аВ€I Варн. Tpa"C1I:O ОБUf YnpaSJftnue.

