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ѳффициаленъ дѣлъ.
По Военното Министерство.

УКАЗъ
№ 151.

НИЙ ФЕРДИНАНДЪ I.
Съ Воясияс милость и народната воля

Князь на България,

По предложението на Нашия Воененъ Ми
нистръ, изложено въ доклада му отъ 6 ноем
врий т. г. подъ № 473, и съгласно съ поста
новленията на Министерския Съвѣть отъ 24 сеп
тември! т. г. нротоколъ № 68,

Постановихме и постановяваме:
I. Отпустнатитѣ съ укази А" №283 отъ 1886 г. 

и 68 отъ 1888 год. инвалидни пенсии на се
мействата на убитий въ Оръбско-Вългарската 
война срочнослужащий фелдфебель Маноилъ П. 
Скобелевъ отъ гр. Ломъ, въ разиѣръ 320 лева 
годишно и на убитий нрѣзъ Сръбско-Българската 
война срочнослужащий старши унтеръ-офицеръ 
Дмитръ Ивановъ отъ гр. Ихтиианъ, въ раз
иѣръ 210 лева годишно, вдовицитѣ на които 
сж встѫпили въ втори бракъ, първата на 17 
декемврий 1890 год., а втората на 3 февруарий 
т. г. и инвалиднитѣ пенсионери Киро Лучевъ 
отъ с. Слатина, Свищовския окрѫгъ, и Иванъ 
Михаиловъ, отъ гр. Барна, получающи по 220 
лева годишна пенсия, отпустнати съ указитѣ Ни

92 и 132 отъ 1887 год., се поминали: 
пьрвай на 14 юлий, а вторий на 21 май 1891 г., 
да се прѣкратятъ на послѣднитѣ трима отъ оз- 
вачеиитѣ дати, а на пьрвий отъ 1 януарий 1891 г.

II. Да назначимъ годишни инвалидни пенсии 
на останалитѣ отъ семействата имъ членове, отъ 
датитѣ па прѣкратяванието горнитѣ пенсии, както 

слѣдва: а) на тритѣ сирачета на фѳлдфѳбеля 
Маноилъ П. Скобелевъ, въ разиѣръ (540) пет- 
стотинъ четиредесеть лева; б) на едното сираче 
на старшия унтеръ-офицеръ Димитръ Ивановъ, 
въ разиѣръ (380) триста осемдѳсѳть лева, като 
се отпуща чрѣзъ настойницитѣ имъ, и в) на вдо
вицата съ едно сираче на починалия пенсионеръ 
Киро Лучевъ, въ разиѣръ (210) двѣстѣ десеть л.

III. Испълнеяието на настоящия указъ възла
гаме на Нашитѣ Министри на Войната и Финапситѣ.

Издаденъ въ Нашата столица. София на 6 
ноемврий 1891 година.

На първообразното съ собстненната па НеговО Царско Ви- 
сичество рѫка написано:

Приподписалъ:

Боенний Министръ, Почетѳнъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Шабъ, Подполковникъ Савво въ.

ПРИКАЗЪ
439.

Като обявявамъ но Военното Вѣдомство, че 
въ София се открива обща гарнизонна болница, 
която ще дѣйетвува съгласно съ приврѣменния 
правилникъ, обявепъ съ приказъ по Военното Вѣ
домство отъ 25 февруарий 1889 година подъ 
№ 96, предлагамъ щото отъ 1 декемврий т. г., 
частитѣ отъ Софийския гарнизонъ да испращатъ 
всичкитѣ заболѣвающи войници въ гарнизонната 
болница, а при частитѣ да се съдьржатъ само 
приемни покои за подавание първоначални помощи.

София, 9 ноемврий 1891 година.
Боенний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
№ 442.

Въ допълнение приказа по Военното Вѣдом
ство отъ мѣсецъ мартъ 1889 година № 167, 
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вмѣсто подполковникъ Паприкова за предсѣда- 
тель на комисията по завеждание постройката 
на новото Военно училище назначава се управля- 
юіций Военното училище подполковникъ Ботевъ.

София, 14 ноемврий 1891 година,
Боенний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
■V 443.

Подполковникъ Поповъ и майоръ Дворяновъ съ 
рапортятѣ си отъ 6 октоврий подъ № № 2902 
и 2901 ми донасять, че първия отъ тѣхъ е сдалъ, 
а втория приелъ длъжностьта завѣдующий орж- 
жието въ войската. Като се прощавай, съ под
полковника Попова, считамъ за приятенъ дългъ 
да му искажѫ моята искренна благодарность за 
неговитѣ неутолими и тгьрдѣ полезни трудове 
по устройството на тази важна въ армията от- 
расъль, която той сдава на своя приемникъ въ 
образцовъ норядъкъ.

София, 14 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
К 444.

Разрѣшаваяъ на командира на Пионерния полкъ 
подполковникъ Андрѣевъ 7 дневенъ отпускъ въ 
прѣдѣлитѣ на княжеството.

София, 14 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
№ 445.

Заповѣдвамъ на управляющий Военното учи
лище да запрети на щатнитѣ дрѣподаватели при 
казаяното завѣдение да приготовляватъ или рѳ- 
петиратъ младежи, които сж вече постѫпили въ 
училището като юнкери, или се готвятъ да по- 
стѫпятъ.

София, 16 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
« 446.

На основание чл. 38 отъ закова за пенсиитѣ. 
лродължавамъ отпуската въ прѣдѣлитѣ на княже
ството на завѣдующий домакинството въ Воен-

ното училище майоръ Николаеви още на два 
мѣсеца. •;

София, 16 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
№ 447.

Прикомандировалъ за врѣменно попълнение 
длъжностьта завѣдующий домакинството въ Воен
ното училище ревизора при повѣренното ми Ми
нистерство майоръ Гепіѳвъ.

София, 14 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ 
№ 449.

Съ изволението на Негово Царско Височество 
командировам!, началника на отдѣлениѳто въ Воен
ното Министерство (Генералния Щабъ) майора отъ 
Генералния Шабъ Ильева да командува 22 пѣіи 
Тракийския полкъ.

Тая командировка да се счита дълговрѣмевна, 
безъ право на дневни пари. . .

София, 16 ноемврий 1891 година. 
Боенний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния ЇЦабъ, Подполковникъ С аввовъ.

ПРИКАЗЪ
.№ 450.

На основание забѣлѣжката на ст. 31 отъ военно 
сждебния заковъ и въ отмѣна на приказа но Воен-. 
ното Вѣдомсгво отъ т. г. подъ .№ 387, назпа- 
чавамъ за .предсѣдатель на Руссенския воененъ 
скдъ вмѣсто майора Стоева, комавдующий 5-й 
артяллерийский полкъ майора Цѣнова и за чле
нове при Софийския воененъ сждъ вмѣсто рот- . 
мистра Пенева и поручика Манджукова поручи- 
цитѣ отъ 1 п. Софийския на Негово Височество 
Князя Александра I полкъ Бояджиѳвъ и Петровъ.

София, 16 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
М 140.

Обявявамт. при това за свѣдѣние вѣдомостьта 
за санитарното състояние въ войската прѣзъ иѣ- 
сецъ септеиврий т. год.

София, 11 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.
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Вѣдомость
за числото на болнитѣ въ войската прѣзъ.м-ігь септемврий 1891 г.
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1 на Н. В. Князь Александра I . . 27 87 75 21 • 1 17 7 18 9 1 15 0,3 13,5
2 Искърски .......................................... 10 80 54 25 — 11 37 25 43 1 18 — 14,6
3 Бдински .......................................... '9 43 27 13 — 12 5 13 12 — 6 — 7,2
4 Плѣвенски ...................................... 11 5 5 9 2 — 14 5 — 9 0,3 0,9

і 5 Дунавски.......................................... 7 27 18 6 — 10 16 6 13 — 9 — 6,01
м 6 Търновски на Н. Ц. Височество . 10 48 44 6 — 8 10 7 7 — 10 — 3,6
о 7 Прѣславски...................................... 7 36 22 18 — 3 11 18 11 1 17 — 4,0

8 Приморски...................................... 6 34 26 9 — 5 7 '9 9 1 6 — 3,4
И 9 Плов. на Н. Ц. В. П. К. С. К. Г. . 14 29 25 7 — 11 13 7 14 .— 6 — 6,0

10 Родопски .......................................... 10 43 43 — — 10 4 — 1 — 3 — 10,2
11 Сливенски........................ .*.... 32 77 81 6 — 22 2 6 8 — — — 13,3

о 12 Балкански...................................... 19 63 65 5 — 12 19 5 21 2 1 0,3 12,0
13 Рилски .............................................. 14 43 42 9 — 6 5 9 12 1 1 — 3,0
14 Македонски...................................... 36 71 72 5 — 30 10 15 18 7 — 10,0
15 ломски .............................................. 38 71 78 1 5 25 — 1 1 — — 0,9 14,0

к 16 Ловчански ...................................... 7 36 23 14 2 4 — 14 4 — 10 0,3 7,8
Н 17 ДоростОлски...................................... 5 35 29 8 3 16 8 14 2 8 0,3 6,6

18 Етьрски.......................................... 93 71 102 21 — 41 29 21 38 3 9 0,4 11,9
»еа 10 33 33 5 — 5 15 5 15 — 5 — 7,4;

20 Добруджански................................. 11 13 21 — — 3 4 — 1 — 3 — 3,0
1 Ч 21 Срѣдньо горски................................. 19 36 43 1 . -т-. 11 4 3 7 — — . 8.51

22 Тракийски . •........................., . 4 27 17 4 1 9 2 4 2 — 4 — 5,0]
23 Шинчански...................................... 15 60 48 10 — 17 6 10 8 1 7 — 9,2
24 Черноморски.................................. 14 51 31 15 19 5 15 13 7 — 11.2

Конвоя на Негово Царско Височество . . 3 22 20 — — 5 2 — — — — 10,4
1 Конни па Н. 11. Височество полкъ . . 20 44 51 4 — 9 6 4 3 — 7 — 6.9
2 „ полкъ .............................................. 4 32 8 24 — 4 6 24 20 — 10 — 8,1
3 — 36 15 11 — 10 20 11 29 — 2 — 9,0
4 6 23 17 3 — 9 7 3 7 — 3 — 6,2
1 Артиллерийски полкъ............................. 5 20 18 1 — 6 — 1 1 — — 5,11
2 5 23 21 5 — 2 3 5 7 — 1 — 7.0
3 18 25 29 6 — 8 9 6 9 — 6 — 9,0
4 „ на И. Ц. В. нолкъ . . 12 65 57 4 — 16 7 4 7 — 4 — 10,7 I
5 „ нолкъ.............................. 4 36 20 18 — 2 11 18 13 — 16 — п,о
6 39 26 38 1 — 26 2 1 3 — — — 9,0
Иионерний нолкъ .......................................... 34 57 71 11 — 9 24 11 22 — 13 — 5,21
Морската часть и флотилията ................. 4 21 18 4 — ' 3 1 4 5 — — — п,о {
Военното Училище...................................... 13 66 64 1 — 14 — 1 — — I — 14,0
Софийски артиллерийски полигонъ . . . 2 12 8 4 — 2 3 4 4 — 3 — 8,0
Шуменска крѣиостна батарея................. 3 20 17 4 — 2 4 2 — 4 — 29,8
Софийски артиллерийски складч................ 12 54 62 — — 4 . 1 — 1 — — — 16,6
Разградски „ „ . . . . 3 27 . 18 12 - — 6 12 13 1 4 — 12,3

^Дисциплинарна рота .................................. — • — — — 1 — — 1 — —
Кадрова батарея .......................................... 4 11 13 2 — — 4 - — 4,0

Всичко .... 619 1739 1589 333 11 425 340 348 438 14 236 8,7

Числото на амбулаторнитѣ 9.768.
Зіібѣлѣжка. Общото число на заболѣлитѣ конници въ армията постои- и на лѣкувание въ ВОЙСКОВИТѢ околодоци

прѣзъ отчетния м-ць септемврий, е било 1739, отъ които но классъ I (МогЪі {уепегаіез — 727—3.5“ А>; по сласет II (МогЪі
іосаіея) — 801—3.7°/„: но классъ 111 (Моі Ьі сівгііг§ісі 1 — 113—0.51/4; и ю классъ IV (МогЬі уѳпегісі) — 98—0.41/4.

Смьртнитѣ случаи сѫ били дадени отъ с. ѣдуюіцитѣ болѣсти : Рпеитопіг егироза 6, Рпѳишоиіа асиіа 2, Туріпія
аіиіоіпіпаіія 14, ГеЬгіз сопііпна 2 и Егуяіреіаз 1.

Нрѣобладаюіцата болѣсть е била обикновенна т тЬска (геогіз іпіѳппіЫепз).
Прѣзъ този мѣссцъ е имало твьрд'1 редки заоолѣвания отъ тифт (Гуріпів). 14-тѣ смьртпп случаи отъ тифъ сѫ

останали на лѣкунанне отъ миналия мѣссцъ.
Процента на смьртностьта с била: въ околодоцитѣ 0,31/4, а въ гражданските болници 2.01/4 къмь числото на

1 Лѣі уванитѣ въ тѣхъ болни.

!
Началникъ на медицинский отдѣлъ, вр. и. д. гл. лѣкарь па Войската, д- ръ Сараф овъ.
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ПРИКАЗЪ
-V 448.

Назначений съ височайшпй приказъ подъ А: 51 | 
за колавдующпй 22 п. Тракпйский полкъ под- 
полковнпкъ Фурнаджиевъ се прпкомандирова къмъ 
Военното Министерство (стопанския отдѣлъ) за 
посявана занятия безъ право на дневни пари.

София, 10 ноемврий 1891 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

По Министерството на наиодното ПршШне.
Съ прпказъ подъ Ле 1006 отъ 11 ноеив. т. г., 

прѣкратяватъ се отъ 1 септемврий т. г. стипен- 
диитѣ на ученицитѣ отъ Висшото училище: Ни
кола Драгулевъ, Константинъ Слоляновъ, Никола 
Стояновъ, Грозю Грозевъ, Стоилъ Димчевъ и по- 
лустішендията на Георги Маджаровъ, понеже отъ 
тая дата не с» се явили въ училището.

Съ приказъ подъ А» 1007 отъ 13 ноемв. т. г., 
разрѣшава се на волнонаемния учитель при Ста- 
нилакското триклассно училище д-ръ II. Врай- 
ковъ, шесть-дневевъ отпускъ, начинайки отъ 11 
ноемврий т. год.

Съ приказъ подъ А: 1008 отъ сжща дата, 
отпущатъ се отъ гл. V, § 41 по тазгодишния 
бюджетъ на- Министерството иа Просвѣщението 
70 л. 50 ст. на държавния стипендиятъ по пе- 
дагогията и филологията въ Тюбингенъ Райко 
Горановъ, за исплащание таксптѣ за училищно 
право и 42 лева 50 ст. за пѫтни разноски по 
прѣиѣстванието му отъ Пена въ Тюбингенъ.

Съ приказъ подъ № 1009 отъ сѫща дата, 
отпуща еѳ отъ 15 октоврий т. г., цѣла стипен
дия на ученичката Велика Ив. Сарафова, за да 
слѣдва въ Варпенската дѣвическа гимназия.

Съ приказъ подъ № 1010 отъ сжща дата, 
прѣкратява се отъ 1 ноемврий т. г. стипендията 
на ученика Христо Увалиѳвъ, учеяикъ отъ Плов
дивската реална гимназия, понеже отъ тази дата 
напусналъ училището.

Съ приказъ подъ А: 1011 отъ сжща дата, 
разрѣшава се на учителя при Руссенската реална 
гимназия В. Антоновъ, осемь-дневенъ отпускъ.

Съ приказъ подъ № 1012 отъ сжща дата, 
заличава се отъ списъка иа служащитѣ подъ вѣ- 
домството на Министерството на Просвѣщението 
учителя при Пловдивската реална гимназия Д. 
Марковъ, отъ 28 октоврий т. г., депьтъ въ който 
той се е иомипѫлъ.

Съ прпказъ подъ № 1013 отъ 15 ноѳмвр. т. г., 
отнема се отъ 1 септемврий т. г. цѣлата сти
пендия на ученика отъ I курсъ при Казанлѫк- 
ското дьржавно педагогическо и триклассно учи
лище Стаио Грудовъ, отъ М.-Търново, Турция, 
понеже е отказалъ да слѣдва въ рѣченото училище.

Съ приказъ подъ № 1014 отъ сѫща дата,' 
прѣкратява се огъ 1 януарий 1892 г. стипен- 

I дпята на държавния стипендиятъ по медицината 
въ Монпелиѳ Мих. Коджабашевъ, понеже свършва 
наукитѣ си и отпущатъ му се отъ гл. V, § 41 

| по тазгодишния бюджеть на Министерството на 
і Просвѣщението 185 лева 50 ст. за печатапие 

тезата, а стипендията му за и. декемврий ще му 
послужи за пѫтни разноски по заврыцанието жу 
въ България.

Съ приказъ подъ .V: 1015 отъ сѫща дата, 
і отчислява се отъ деньтъ на назначението му по- 
| давача при Държавната Печатница Атанасъ Пан

чеви, понеже не се е явилъ да занемѳ длъж? 
ностьта си.

Съ приказъ подъ .У: 1016 отъ 18 ноеивр. т. г., 
прѣкратява се отъ 1 септемврий т. г. стипенг 
дията на Иванъ Генчовъ, ученикъ прп Попското, 
дьржавно педагогическо и триклассно училище, 
понеже напусналъ училището, и по.іустипендиятй 
на Хр. II. Тоіпѳвъ, понеже не се е явыъ да 
посипи въ рѣченото училище.

Съ приказъ подъ ѫ 1018 отъ сѫща дата, 
отнела се само за и. ноемврий т. г. половината 
отъ стипендията на ученика отъ II курсъ при 
Донското дьржавно педагогическо и триклассно 
училище Петко Пенковъ, понеже е показалъ слабъ 
уснѣхъ по ирѳдметитѣ: география и химия и не
пълно удовлетворителенъ по геометрия и русски 
язикъ и при това е отсѫтствувалъ 13 часа безъ 
оправдателни причини.

Съ приказъ подъ № 1019 отъ сжща'дата, 
отнема се отъ 1 септемврий т. г. стипендията 
на ученика оть Софийската классическа и реална 
гимназия Сали Доспатски, понеже не се е явилъ 
до сега въ гимназията.

Съ приказъ подъ Л: 1020 отъ сѫща дата, 
отпущатъ се отъ гл. V, §41 по тазгодишния 
бюджетъ на Министерството на Просвѣщението 
212 лева 50 ст. на държавния стипендиятъ по 
рисуванието въ Мюнхѳнъ Никола Кановъ, за ис
плащание такситѣ за училищно право.

Съ приказъ подъ .№ 1021 отъ сѫща дата, 
отпущатъ се огъ гл. V, § 41 по тазгодишния 
бюджетъ на Министерството иа Просвѣщението 
43 лева иа държавния стипендиятъ по физико- 
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математиката въ Лайнцигь С. Казанджиевъ, за 
исплащание такситѣ за училищно право.

Съ приказъ подъ № 1022 отъ сѫща дата, 
се постановява щото волнонаеиниятъ машиниста 
при учебната занаятчийница въ село Княжево 
Петко Продановъ да се уволни отъ 28 окто- 
врий т. г. на иѣсто отъ 16 октоврий т. г., по
неже той е работилъ до това врѣне въ занаят- 
чийницата.

Съ приказъ подъ № 1023 отъ сѫща дата, 
назначава се отъ 15 ноемврий текущата година 
Нойковъ, бивши волнонаеменъ учителъ при учеб
ната занаятчийница въ село Княжево, пакъ за 
волнонаеменъ учитель, съ заплата каквато е по- 
лучавалъ иб-иапредъ,

Съ приказъ подъ .№ 1024 отъ сжща дата, 
уволнява се отъ 12 ноемврий т. т. стереотипера 
при Държавната Печатница К. Г. Чинковъ, по
неже напуснѫлъ Печатницата.

Съ приказъ подъ Л“ 1025 отъ сѫща дата, 
отпущатъ се отъ гл. V, § 41 яо тазгодишния 
бюдаіетъ на Министерството на Просвѣщението 
86 лева на държавния стипендиятъ по пѳдаго- 
дията въ Хайделбергъ Никола Петкови, за ис- 
плаіцание такситѣ за училищно право и 31 л. 
за пѫтни разноски отъ Пена до Хайделбергъ.,

Съ приказъ подъ № 102-6 отъ 19 ноеив. т. г, 
назначава се отъ 15 ноемврий т. г. Кръстина 
Атанасова, за волнонаемна учителка при Вар
ненската дьржавна дѣвическа гимназия, съ за
плата 200 лева въ мѣсеца, която ще почне да 
получава отъ датата на назначението.

Съ приказъ подъ № 1027 отъ сѫща дата, от
пуща се отъ гл. IV, § 40 по тазгодишния бюд- 
«етъ на Министерството на Просвѣщението врѣ- 
ленна помощь по 60 л. на учѳничкитѣ при Со
фийската дѣвическа гимназия: Вона Симова и 
Иордава Стоянова.

Съ приказъ подъ № 1028 отъ сѫща дата, 
чрѣкратяватъ се отъ 1 септемврий т. г. стинев- 
Штѣ па ученици гѣ отъ Висшото Училище въ 
"офия: Геню Джамбазовъ, 'Годоръ Недковъ, Ни
кола Герасимови и Димитръ Гуговъ, понеже до 
Кга не сж се явили да се запитата за ученици въ 
това училище.

Съ приказъ подъ № 1029 отъ сжща дата, 
’тпущатъ се отъ гл. IV, § 39 по тазгодишния 
овджетъ иа Министерството на Просвѣщението 

л. на държавната стипендията при Варнен
ската дѣвическа гимназия Ан. Петрушева, пѫтни 

,1Рч по отиванието й отъ София до Варна,

Съ приказъ подъ № 1030 отъ сжща дата, 
отпуща се отъ гл. IV, § 40 по тазгодишния 
бюджетъ на Министерството на Просвѣщението 
врѣиенна помощь огъ 60 л.. на Теони Георгиева, 
ученичка отъ IV классъ въ Пловдивската дѣви
ческа гимназия,

ПОПРАВКА. Въ брой 245, страница първа, 
стълбецъ вторий у 6 редъ отгорѣ, вмѣсто Н. 
Гачевъ да се чете Д. Гачевъ,.

По Министерството на Външнитѣ Работи и Исповѣдапията
(Гл. Дирекция на Пощитѣ и Телеграфитѣ).

Съ указъ подъ Л° 87 отъ 24 октовр. т. г.. 
разрѣшава се, на основание чл.чл. 92 и 95 отъ 
„закона за отчетностьта по бюджета“, да се-взе- 
иатъ отъ гл. XIV, § 75 расходъ по сключени 
бюджетни упражнения по бюджета на Министер
ството на Външнитѣ Работи и Исповѣданията (Гл. 
Дирекция на Пощитѣ и Телеграфитѣ) за настоя
щата 1891 година 1055 лева 19 стот., вмѣсто 
1070 лева 21 ст. както бѣ разрѣшено съ указа 
отъ 16 юлий т. г. подъ № 61, за исплащание 
на Румжнската телеграфо - пощенска администра
ция, длъжимия ней транзита за размѣнената пис- 
мовна корреспояденция прѣзъ 1889 година.

Съ приказъ подъ № 37 отъ 14 ноемврий т. г., 
се постановява: по ст. I завѣдующий Дѫджен- 
ската станция 2-разр. надзорникъ Илия Пеневъ, 
начиная отъ 15/Х1 т. г., се повишава на сѫ- 
щата длъжность въ 1-ий разрядъ; по ст. II вто- 
роразряднитѣ надзорници при Вѣлослатинската 
станция Тодоръ Панчовъ и при Пирдопската 
Стеф. Гѳоргиѳвъ, начиная отъ 15,'XI т. г., се 
замѣняватъ единъ на иѣсто другий, по взаимно 
съгласие, безъ право на пѫтни пари; по ст. III 
десетоклассния телеграфистъ при Ломската стан
ция Никола Тѳодоровъ, за постоянна немарли
вости при попълнението на служебнитѣ си обя- 
занности, начиная огъ 1/ХП т. г., се понижава 
въ надзорникъ отъ 1-ий разрядъ за сега при 
сжщата станция; по ст. IV статия VIII отъ 
приказа № 31 отъ 13 IX т. г. кассателно за- 
мѣвяванието на поіцалионитѣ цри Раховската стан
ция И. Ф. Николаевъ и при Свищовската К. 
Гѳоргиевъ, начиная отъ 15/XI т. г., се огмѣ- 
нява; по ст. V прѣмѣстений съ приказъ № 36 
оть 28/Х т. г. при Пещерската станция второ- 
разряденъ надзорникъ Георги Тоневъ и надзор
ника при Радомирската станция Душко Теодо- 
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ровъ, начиная отъ 1/Х1 т. год., се замѣняватъ 
единъ на мѣсто другий съ сѫщитѣ инъ разряди; 
по ст. VI раздавача отъ 1У-піі разрядъ при Ви
динската станция Коста Нѳдковъ, начиная отъ 
15/XI т. г., се повишава на. сѫіцата длъжность 
въ ііі-ий разрядъ; по ст. VII бивший поіца- 
лионъ Анести Коцевъ. отъ деньтъ на встѫпва- 
пието му въ длъжность, се назначава за разда- 
вачъ отъ ііі-ий разрядъ при Главната Дирек
ция на Пощитѣ п Телеграфитѣ вмѣсто почина
ли на 27 октоврий т. г. ііі-то разряденъ раз- 
давачъ Георги Паничвовъ; по ст. VIII Ямбол
ския житель Тодоръ Гребенаровъ отъ 1 /XI т. г. 
се назначава за раздавачъ отъ 1У-ий разрядъ 
при Ямболската станция вмѣсто раздавача Коста 
Атанасовъ, който отъ сжщата дата, по собственно 
желание, се уволнява; по ст. IX петоразрядний 
раздавачъ при Аккадкнларската станция Никола 
Лѣскаевъ, по собственно желание, се уволнява, 
и отъ деньтъ иа встжпванието му въ длъжность 
назначава се за такъвъ отъ 1У-ий разрядъ при 
Силистренската станция вмѣсто раздавача Пенчо 
Христовъ, който за нередовно попълнение на 
служебнитѣ си обязанности се отчислява; по ст. X 
бивший раздавачъ Михаилъ Димитровь отъ де
ньтъ на встжпванието му въ длъжность се на
значава отново за такъвъ отъ 1У-ий разрядъ 
при Сливенската станция вмѣсто раздавача Иванъ 
Миневъ, който, по песпособность, се уволнява; 
по ст. XI жителя отъ село Луковица (Да- 
рибродско) Мина Георгиевъ отъ деньтъ на 
встжпванието му въ длъжность се назначава 
за служитель отъ 1У-ий разрядъ при под
вижното писалище Царибродъ-Харманлий и об
ратно, на мѣсто вакантно; по XII Софийския 
житель Никола Якимовъ отъ деньтъ на встѫп- 
ванието му въ длъжность се назначава за раз
давачъ отъ 5 разрядъ при Пѳрущинската стан
ция, вмѣсто раздавача Георги Т. Мановъ, който 
по собственно желание, се уволнява; по сг. XIII 
Казжлъ-Агачския житель Янчо димитровь отъ 
19/Х т. г. се назначава за раздавачъ отъ 5 раз
рядъ при Казѫлъ-Агачската станция, вмѣсто раз
давача Дило Ивановъ, който отъ сжіцада дата, 
но собственно желание, се уволнява; по ст. XIV 
жителя отъ с. Дърманци (Луковитска околия) 
Иванъ Илиевъ отъ 10/Х т. г. се назначава за 
раздавачъ отъ 5 разрядъ при Луковитската стан
ция, на мѣсто вакантно; по ст. XV на началника 
на варненската станция В. Бъчеваровь се раз
рѣшава 30 дневенъ отпускъ, на началника на 
Калоферската станция Г. Ивановъ и на сорти- 

ровача при Ямболската станция Н. Мутевъ, по 
20 дни, на счетоводителя при Главната Дирек
ция на Пощитѣ и Телеграфитѣ Вълчо Обрѣте- 
новъ, на телеграфния при Софийската станция 
А. Антонели, на началника на Рупчоската стан
ция Георги Николовъ, на телеграфиста при 
Пловдивската станция Агопъ Чарчиаиъ и на 
телеграфистката при Свищовската станция Йор
данка Николова по 15 дни; по ст. XVI увол
нението на бившия пощалионъ при Ломската стан
ция Денко Николовъ (ст. Х-а отъ приказъ №12 
отъ 15/1Л7 т. г.) да се счита отъ деньтъ па 
напущанието длъжностьта му, а именно 20 апри- 
лий т. година.

По Министерството на В^трѣшн. Дѣла.
По височайіпе одобренъ докладъ подъ X; 10162 

отъ 6 ноемврий т. г. разрѣшава се да внесе иа 
разглѳждание въ настоящата, сесия на Народното 
Събрание законопроектъ за свьрхсшѣтенъ кредита 
отъ 1100 лева.

По виеочайше одобренъ докладъ подъ 1.0310 
огъ 19 ноемврий т. г., разрѣшава се да се 1ИВ 
на разглеждани въ настоящата сессия на Нарі^ 
ното Събрание законопроектъ за свьрхйѣсйдаі 
кредитъ отъ 406100 лева. ' гд

Съ приказъ подъ А» 1463 отъ 18 ноѳмвр. т;'.й 
назначава се Янко Шоповъ, за поиощникъ й 
полицейския приставя въ столицата, вмѣсто 1$ 
дора Николовъ, който прѣминава на друга ДЙ$Й 
ность; назначението на Шопова ще се счита ор 
деньтъ на встжпванието му въ длъжность. у

Съ приказъ подъ № 1464 отъ сяща дата, 
обявява се мъмрение на полицейския пристаііь 
по прѣслѣдвание разбойничеството въ Кюстен-' 
дилското окржікие, Георги II. Бѫжаровъ, за несо- 
бдюдение тайнитѣ по службата.

Съ приказъ подъ № 1469 отъ 19 ноемвр. т.т., 
разрѣшава се да се продължи съ 10 дни да
дения съ приказъ на Ст.-Загорский околийски 
началникъ отъ 14 ноемврий т. г. подъ •№ 54, 
отпускъ на секретаря при Ст.-Загорекото бкол. 
управление В. Атанасовъ.

Съ приказъ подъ А" 1470 отъ 20 ноенвр. т.т., 
разрѣшава се на подсекретаря при Кюстендил
ското окрѫжно управление Г. Никовъ, едвоиѣ- 
сеченъ отпускъ, по болѣеть, счнтанъ отъ деня 
на ползуваяието му отъ него.
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постановление
Долуподписани®, Министръ на Бѫтрѣшнитѣ Ра

боти, като разгледахъ приходния и расходния 
бюджетъ на Софиііскатата градска община за 1892 
финансова година, като взехъ нредъ видъ поста
новленията на общинския съвѣтъ отъ 9 и 10 те-- 
кущий иѣсецъ подъ 18 и 19, и па основа
ние чл. 103 отъ „закона за градскитѣ общини“,

II 0 С Т А Н 0 В И X Ъ :
Чл. 1. Бюджѳтътъ на Софийската община за 

1892 година се опрѣдѣля, съгласно съ изложе- 
ннтѣ подробности въ сѫщия бюджетъ, а именно:

Приходитѣ на сумма 2,374,636 л., расходитѣ 
па сума 2,374,636 лена.

Чл. 2' Бюджета и настоящето постановление 
да се испратятъ на общинския кметъ.

Забѣѣжка. Предвидената въ § 33 отъ приходната 
часть на бюджета сумма 500000 лева „субвенция отъ пра
вителството за благоустройството на столицата“, се утвьр- 
дява условно, т. е., ако Народното Събрание рѣши да се 
отпусне тая сумиа.

София, 30 октоврии 1891 година.

Министръ, С. Стакболовъ.

постановление
Додуподписанний, Министръ на Бѫтрѣшнитѣ 

Работи, като разгледахъ приходния и расход
ния бюджетъ на Силистренската градска община 
за 1892 финансова година, като взехъ нредъ 
видъ постановлението на общинския съвѣтъ отъ 
2 октоврии т. година подъ № 21 и заключе
нието па Силистренската окрѫжпа постоянна ком- 
миссия, изложено въ постановлението й отъ 15 
оиоврий т. год. подъ .№ 166, и на основа
ние чл. 103 отъ „закона за градскитѣ общини“,

П 0 С т А Н 0 В И X Ъ:
Чл. 1. Бюджѳтътъ на Силистренската градска 

община за 1892 година, се опрѣдѣля, съгласно 
оъ изложенитѣ подробности въ сжщня бюджетъ, 
в менно:

Приходитѣ на сумма 189578 лева.
Расходитѣ на сумма 199346 лева и 78 от. 
Дефицитътъ отъ 9768 лева и 78 стотинки 

1Ц- се покрие отъ недоборитѣ по истеклитѣ бюд
жетни упражнения.

іѫ 2. Бюджета и настоящето постановление 
Да се испратятъ на общинския кметъ.

СоФия, 16 ноемврий 1891 година.

Министръ С. Стамболовъ.

неоффициаленъ дѣлъ.
ТЕЛЕГРАММИ

па

„дьржаввнъ вѣстникъ“
(А^епсе Ваісапідие).

Лондонъ, 23 ноемв. (5 дек.). Дукъ де Девонсиръ е 
сериозно боленъ. — На в. „Иаііу Иеив“ съобщаватъ, че 
вслѣдствие па Маккинлеевий законъ житарственнвтѣ при
ходи № се намалили съ 36 милиони доллари отъ 1 юлий 
насамъ.

Метцъ, с. д. Пѣвческий приятелски кружокъ биде 
разтуревъ за враждебни тенденции спрямо Германия.

Виена, 24 ноемвр. (6 дек.). Императрицата връщайки 
се отъ Корфу пристигна тука отзарпнь и бѣ приета па 
гарата отъ Императора.

Виена, с. д. Търговскитѣ договори ще бждьтъ пред
ставени утрѣ вечерь въ депутатската канара. Депутатитѣ 
сж свикани за нарочно засѣдание по тоя предиетъ. Мини- 
стрътъ па т ьрговиата маркизъ ди Бакквехеиъ ще направи 
въ това засѣдание относителнптѣ до тоя договоръ изложения.

Римъ, с. д. Търговскитѣ договори между Италия, Австро- 
Унгария и Германия ще бжджтъ подписани тази вечерь въ 
министерството на външнитѣ работи.

Лондонъ, с. ц. Въ министерството .на външнитѣ работи 
се е получила телеграми отъ Английския въ Шангай ге- 
нераленъ коисулъ, който съобщава, че въстанвицйтѣ сж 
били съвьршоипо разбити отъ войскигѣ. Кланипто па хри- 
стиянитѣ се потвьрдява но не и слухътъ за изнасилванията 
извършени надъ жепитѣ.

Цетинье, с. д. В. „Глас Черногорци“ исказва своето 
учудваиие, гдѣто графъ Колики въ декларациптѣ си у 
делегациитѣ не спомен®лъ Черна-Гора между другитѣ Бал
кански дьржави.

Сенъ Етиенъ, с. д. Въ рудничнигѣ подкови прина
длежащи на Сенъ-Етиенското Каменпо-вжглищпо друже
ство е станала експлозия па рудничния газъ. Страхуватъ 
се че сж пострадали отъ 60 до 80 человѣка. До сега сж 
извадени само 8 ранени.

Рио де Жанеиро, с. д. Извѣстиего за сиъртьта на 
плператоръ Домъ-Педро причини дълбоко опечалвание; 
бурсата, банкитѣ и търговското тържище сж затворени въ 
знакъ на жалѣяние.

Парижъ, с. д. Китайската легация е получила офи
циална телеграма пзъ Пекпнь която потвьрдява извѣст- 
нитѣ вече подробности. Имало отъ 300 до 500 жертви отъ 
които китайци Християни, нѣколко китайски священници. 
едипъ монголски принцъ и мпого туземци не християни; 
черквитѣ били ограбени и изгорени. Испроводенитѣ войски 
разбили възстанницитѣ на 13/25 ноември# въ центрп; 
войскитѣ отиватъ къиъ огнището на въстанието.

Петербургъ, с. д. Извѣстяватъ, че Руеското прави
телство и Ватиканъ сж съгласили вьрду наименованието 
едипъ митрополии, за.всичкитѣ риио-католишкп черкви 
въ 1’уссия и че прѣосвящевнип Козловский, Житомирски 
Епископъ, билъ избраігь за митрополии,

Римъ, с. д. Споредъ в. „Оріпіопе“ докладътъ на кра- 
левската коммиссия за анкетата въ колонията Еретрия. 
сключва като взема предь видъ исключителнитѣ обстоятел
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ства въ които генералъ Балдиссера е билъ принуденъ да 
дѣйствува. Но все пакъ тоя докладъ изказва ивѣние че 
гевералътъ билъ прѣииналъ границнтѣ на своитѣ пълно
мощия; докладътъ не счита оправдана ексекуцията на Ос- 
иава-Ниибъ, която е била испълнена подъ генералъ Кассати и 
одобрена отъ генералъ Ореро. Този докладъ е твьрдѣдълъгъ.

Бервъ, с. д. Споредъ резултата отъ плебесцита за про
екта на съюзния съвѣтъ, относително откупуванието цен
тралната желѣзница, проектътъ се отхвирлилъ съ голѣыо 
болшинство; 128.795 сж гласували за и 277.032 противъ 
купуванието. Само кантонитѣ — Бернъ, Слаотгурнъ, и 
Балъ сж гласували за.

Парижъ, с. д. Тѣлото на Императоръ Домъ Педро 
биде балсамирано и изложено днесь слѣдъ пладнѣ; иного- 
броііни посѣтители дефилираха предъ ковчега. Погребението 
е назначено за вторникъ въ черквата св. Магдалина. Во
енни почести ще се отдадатъ на бившия Бразилски Им
ператоръ споредъ както е обичая, по който се постжпва 
въ случай на умирание иа французска територия на единъ 
бивши суверенъ на една приятелска на Франция страна.

Б у р с а.
Виена, 23 воемврий (3 декември») в.

Български заемъ........................................................100.25
Кредитъ....................................................................  279.75

Австрийска златна рента........................................110,—
Унгарска златна рента ......... 103.45
Дукатъ..................................................................5.58—5.58
Наиолеонъ..................................................................... 9.31
20-маркова монета .....................................................11.54
Лира Турска.....................................................................10.63
Русска книжия рубла .......................................... 1.2525
Лира Стерлинга................................................................11.71
Сребро...............................................  1.00
Размѣна за Парижъ.....................................................46.32

„ „ Берлинъ.....................................................57.70
„ „ Лондонъ...................................................117.35

Тържище.
Виена. 23 ноемврий (5 декемврий)

Пшеница 
Царевица 
Бахарь

Пшеница
Овесъ
Царевица 

■ Ячяикъ

Буда-Пеща, с. д.
1043
. 598.
. 567

Вѣдомость
за появивпіиті се ц прѣкратени заразителни болѣсти по домашния добитъкъ 

отъ 8 до 16 ноемврий 1891 година.

Държавна Печатница въ София.

евм:0) &
с

%

Болѣсть Окрѫгъ Околия Община Село и.ти градъ

Въ него в р ѣ м е сж били констатирани

1 Етрііузета іхіЇесі.іовит Сливенски Казѫлъ-Агачска Османска с. Юмрукъ кая
2 Шарка по овцетѣ Разградски Поповска Аязларска „ • Язларъ

(Уагіоіа оуіпз)
3 » Бракнишка ,, Тюлбелеръ

В ъ него врѣм е с ж били прѣкратеии:

1 Вѫгленъ (АпіЬгах) Разградски Поповска Кочешлийска с. Кочешлий
2 Краста по козитѣ 

(бсаЬіез еаргае)
Голѣмо-Новска Голѣмо-Ново

3 Казѫлларска „ Казѫлларъ
4 Шарка по овцетѣ 

(Уагіоіа оуіпз)
Видински Бѣлоградчикска Бѣленска „ Бѣла

5
Видинска

Водилнека „ Кабринци
6 * » Изворска „ И зворъ
7 » » Бѣлоградчикска Костичевска „ Кости че в цн
а п :> Ре вляиска „ Репляна
у ,, Рабишска „ Рабипіа

10 » » Кулска Макрешска „ Макрешъ
1 11 Сливенски Сливенска А ртакларска „ Артакларъ

1 За директоръ д - р ъ К а л е в и ч ъ.
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ОБЯВЛЕНИЯ.
Военно М и н и с т е р е т в о.

ОБЯВЛЕНИЕ № 768.
Виното Министерство, лтдѣлъ военно-сждебенъ, по 

змовѣл, на господина Воепий Министри обявява за свѣ- 
впие и ржководсгво слѣдующето: 1) прошенията съ хч- 
датайстві нредъ Негово Царско Височество за помилвачие, 
подавани оть тЬхнитѣ роднини іце се приеиатъ само срещу 
нова година и 2 авгусгъ всѣка година и то за благоврѣ- 
іеш; 2) прошенията іце се прѣпроваждатъ чрѣзъ сяо- 
трителнтЬ до съотвѣтствующигѣ военни прокурори за пі- 
штатышіо распореждание: 3) тѣзи прошепни трѣбва да 
и придружавать: а) сь прѣписъ оть присъдата, чрѣзь 
която е осжденъ просителя ;б) свидѣтелство оть общината, 
ва която е билъ члень до осѫжданиего — у.тостовѣряюще 
неговото минало, а тъй сжщо и семейното му положение, 
и в) свидетелство отъ сиогрителя за поведението му вь 
затвора, и 4) па іірошеиията ще се дава ио нататъшенъ 
іадъ, само ако б.ъде запазенъ горниятъ редъ; въ проти- 
ввнъ случай воеяяитѣ прокурори ще ги поврьщатъ об
ратно или ще ги оставать безъ послѣдствие.

Ст. София, 16 ноемврий 1891 год.
Началникъ на военно-сждебния отдѣлъ и 
главепъ воененъ прокуроръ, подполковникъ: Агура.

з-з И. д. начійвикъ па отдѣлевието.
майоръ: Краевъ.

Военно училище.
ОБЯВЛЕНИЕ № 2800.

Съгласно „закона за публичнитѣ търгове“, военното 
училище извѣстява на иптерееующитѣ се. че на 4 деки- 
врий, въ 9 часа сутрепьта. въ поиѣщението на Софий
ското офицерско събрание ще се произведе търгъ съ явна 
конкуренция за доставка на училището газь, фитилъ, ки
брити и лампови стъкла и за правьетона юнкерскитѣ долни 
ДрЬхи и съ тайна за доставката на кисело и прѣсно млѣко.

Залога се опрѣдѣля за освѣтлението 250 лева, за пра- 
вьето 420 лева и за илѣкото 550 лева, който ще се при
ела сако въ удосговѣрение отъ Българската народна банка 
или ковчежпическа квитанция.

Коатрактитѣ ще влизатъ въ сила за освѣтлението и 
нраньето отъ 1 януарнй 1892 год. до 1 януарий 1893 г., 
а за илѣкото отъ 1 януарий 1892 год. до 1 октоврий 
сжіцата година.

Училището предупрѣждава г.г. конкурентитѣ, че тѣ 
трѣбва напълно да се съобразяватъ съ чл. чл. 6, 7, 10, 
21 и 23 огъ законътъ за публичпитѣ търгове.

Поеинитѣ условия иогятъ да се четятъ всѣки работенъ 
девь отъ 9—12 часътъ сутреньта и отъ 2—5 часътъ 
вечерыа въ училищната канцелария.

Забѣлѣжка: Предвиденитѣ отъ законътъ дажди.ч и 
берни ще се заплатятъ отъ лицата върху които остане 
тіргъп заедно съ стойностьта на настоящето обявление.

Ст. София, 19 ноемврий 1891 гол.

иравлиющиіі училището, подполковникъ: Вотйевъ. 
’іа завѣдующий домакинството, норучикъ: Личевъ.

і—(435",)—з За и. д. дѣловоднтель: II. III и п чавовъ. 

наиоеьзневіснтысне кииомАсниис
№ 5177.

Веі ііеш к. и. к. Оопегаі-Сопвиіаіо аіз бегісЫ іп Воііа нтшіе 
<1еп 3 Рогепіііег 1891 <1іе Рігша „Ма^агіп ігаін/аів“ 
Мо(1і.чіоп- пий "етізсііісз Кпгатаагеп§даіс1йй іп ііан Нашіек- 
гедізіег Гііг Еіпгоіпіігпіеп еішуеігайеп. 1'іітиаіі)1іа1>сгііі Ы <1іе 
озіеітеісінзсііе 84ааівап^еЬогір;е Етан Сіігінііпе Кісіііег, 
ітоііпііаіі іп 8о6а.

ОБЯВЛЕНИЕ № 5177.
При цір. и крал. Австро-Венгерско Генерално Консул

ство, еждебно огдѣлеиие, въ София, е заведапа на 3 де- 
кеяврий 1891 год. (и. с.)'въ търговския регистръ за еди■ 
ннчнитѣ фирми, фирмата „Ма^аѫіп ігаіцоті.ч“ търговии 
съ модни и разни дребни стоки. Притѣжателка на фирмата 
е австрийско-нодданницата г-жа Христина Ряхтеръ, 
въ София. 1—(4854)—1

Варненско окржжно управление.
ОБЯВЛЕНИЕ № 15290.

Варненското окрѫкно управление, отдѣление финансово, 
обявява за всеобщо знание на интересующитѣ, че на 25 
того ще се произведе новъ търгъ вь канцеларията на Вар 
неясната окркаша постоянна кмйиссия, за отдавааието 
подъ наеиъ рлболовството при Варненското морско краа- 
брѣжие за 3 години врѣме 1/1 1892 год. —1/1 1895 г.

Залогь за взимание участие се изисква 810 лева.
Переторлска ще ииа на слѣдующий день.
Желающитѣ да взеяать участие на този търгъ се по- 

канватъ да се явятъ въ означеното мѣсто на опрѣдѣле- 
ний день.

Гр. Варна, 9 ноемврий 1891 год.
Окржженъ управители: Драсовъ. 

5—(4236)—5 Финапсовъ чиновникъ: Добриновъ.

Видинско окржжно управление.
ОБЯВЛЕНИЕ № 9940.

Обявява се на интересующитѣ за знание, че на 2 
декеиврий т. г. іце ииа да се произведе търгъ съ явна 
конкуренция, за отдавание подъ наеиъ риболовегвото по 
рѣка Дунавъ, въ Видинското окржжае, за прѣзъ идущитѣ 
1892, 1893 и 1894 години, Търгьтъ ще стане въ капце ■ 
ларията на Видинската окр. постоянна комисеия, гдѣто 
се и накиратъ книжата но предприятието за изучвание

Залога за правоучастие въ търга ще състои огъ 1250 
лева. — Въ случай, че на търга ч переторжката се не 
получи удовлетворителна цѣна за наема, то ще се произ
веде новъ търгъ па 21 сжщаго.

Гр. Видинъ, 7 ноемврий 1891 год.
Окржженъ управитель: II. Ивановъ.

1)_(4088)—15 Финансовъ чиновникъ: Ставревъ.

Варпенский окр. войнски началникъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1860.

Варненския окр. войнски началникъ, моли да се счита 
за иедѣйствително изгубеното евндѣтелство 111?, из



Стр. Ці._______ _______________ДЬРЖАВЕНЪ ВѣСТНИКЪ Брой 259,.

дадено отъ-наборната коммиссия прѣзъ 1886 ад., на ж. 
отъ село Освапъ-Факж, Добричска околия, Варненския 
окржгъ, понеже е замѣнено съ дубликатъ подъ № 1113.

Гр. Варна, 16 ноемврий 1891 гоъ. .
Войвский началникъ, капитанъ: Вангеловъ.

2— (4804)—3

Ломский окржжепъ сждъ.
ПРИЗОВКА М 2953.

Ломский окржженъ сждъ, възъ основание на ст. 115, 
и. 3 отъ Врѣмевнитѣ Сждебви Правила, призовава Зюберъ 
Байряновъ, бивший житель на гр. Ломъ, а сега съ неиз- 
вѣстно иѣстожителство, да се яви лично или чрѣзъ за- 
ковенъ иовѣренникъ въ сждебната стая на сжщий сждъ, 
слѣдъ три аіѣсеци отъ деньтъ на послѣдното трикратао ну- 
бликувание призовката въ „Дьр. Вѣстникъ“, за да под
държа въззивната си жалба, подадена срещу рѣшението 
на Ломския градски мирови сждия отъ 11 ювий 1891 г. 
подъ № 379, издадено въ полза ва х. Хасанъ Ибрахи- 
мовъ, житель на гр. Видинъ.

Гр. Ломъ, 13 ноемврий 1891 год.

Предсѣдатель: К. Тонджоровъ. 
з -(4271)—з Секретарь : П. И о н ч е въ.

Кюстендилския окржженъ сждъ.
ПРИЗОВКА № 4430.

Кюстендилский окр. сждъ призовава Петрушъ Д. х. 
Джайковъ, Ацана Д. х. Джайкова по мжжь Ташова-Гър- 
бова и Наза Д. х. Джайкова по мжжь Георгиева, Пала- 
шева, живущи въ гр. Велесь Турция, да се явятъ въ тоя 
сждъ лично или чрѣзъ законенъ иовѣренникъ въ два мѣ- 
сеченъ срокъ отъ деньтъ на трикратното публикувание на
стоящата призовка въ „Дьр. Вѣстникъ“. съгласно ст. 
ст. 114 и 115, и. 2 отъ Врѣм. Сжд. Правила, за да от
говаряте на предявения срещу тѣхъ искъ оть Коцана Ата
насова Джайкова, изъ гр. Кюстевдилъ, за 4000 л. сре
бърни по отворенъ записъ.

Прѣииси отъ исковото прошение, както и отъ записа 
се съхранявать въ писалището на сждътъ и ще се врж- 
чатъ на отвѣтницитѣ или тѣхнитѣ повѣревници при явя- 
ванието имъ да ги поискатъ.

Въ случай на неявявание въ деньтъ на разглеждание 
дѣлото сждътъ ще постжпи съгласно статия 281, п. 1 отъ 
горѣпомѣнжтитѣ правила.

Гр. Кюстендилъ, 16 ноемврий 1891 ад.

Предсѣдатель: Хр. Славейковъ.
3— (4272)—з Секретари: Хр. Милтеновъ.

Руссенским окржженъ сждъ.
ПРИЗОВКА № 5060.

Руссевский окр. сждъ, на основание ст. 815, и. 3 отъ 
Врѣменнитѣ Сждебни Правила, призовава иаслѣдницитѣ 
па покойния Спасъ Стефановъ, изъ гр. Русее, да се явятъ 
сами лично или чрѣзъ свои повѣревници въ три мѣсеченъ 
срокъ считанъ отъ послѣдното трикратно обнародвание 
настоящата призовка въ „Дьр. Вѣстникъ“, за да се при- 
стединятъ къмъ подаденото въ сждътъ заявление оть Гица 
Георгиева, отъ сжщий градъ, майка ва покойния Спасъ 
Стсфановъ, съ която моли сждътъ да я признае за пряма 
васлѣдница на покойния й сипь Спасъ Стефановъ.

Въ случай, че не се явятъ въ означения по горѣ срокъ 
сждътъ ще нристжпи къмъ разглеждание заявлението на 
нросителкага въ тѣхно отежтетвие. :

Гр. Русее, ноемврий 1891 год.
Поднредсѣдатель: Ив. II. Бошковъ. 

з—(4270)-з Подсекретарь: Ив. II. Арнаудовъ.

Софпнский мирови еждия.
РЕЗОЛЮЦИЯ.'

Въ името на И. Ц. В. Фердинадъ I, Князь на България: 
Мировий еждия, па Ш-й Софийски град. сжд. уЧастъкь, 
като разгледа въ днешното си открито еждебно засѣдание 
гражданското дѣло М 1641 по описа за 1891 год., за
ведено по искъ на Хр. Масърловъ, отъ гр. София, противъ 
Христо и Алексо Петрови, бивший Софийский жители, по. 
вастоящемъ живущи ва гр. Велесъ. Турция, за 9 наполе- 
она. — Възъ основание ст.ст. 48, 49, 71, 100, 103,. 
115, 116, 121 и 132 огъ гражд. мирово еждопроиз- 
водство ст.ст. 114 и 115 отъ Врѣм. Сждебии Правила, 
задочно рѣши: оежжда Христо и Алексо Петрови, бивши 
Софийски жители, а по настоящемъ живущи па.градъ 
Велесъ, Турция, да заплатягъ солидарно на Хар. Масър
ловъ, повѣренникъ па Атаиасъ Ивановъ, отъ гр. София,. 
180 лева златни дългъ, лихвитѣ имъ по 12% годишно 
отъ 16 май 1891 год., до исплащанието имъ и 50 лева 
еждебни за водение на дѣлото и за публикация въ „Дьр. 
Вѣстникъ“ разноски.

Това рѣшение е неокончателво то подлѣжи ва анпо.іъ 
въ двѣ-седмиченъ срокъ отъ диесь за истеца. а за даѣт- 
ницигѣ и на отзивъ въ сжщий срокъ, отъ деньтъ наедво- 
кратното публикувание настоящето въ „Дьр. ВѣстДЇ®- 

Ми|юпий сядай: Д. 1’айчові. .■ 
1—(4357)_1 Секретарь: Таушановъ.

Софийский око.т. мирови сѫдия. ’
В Е 3 0 Л Ю Ц И Я

Въ името на Н. Ц В. Фердинанде I, Киязь Вългаргкай, 
Софийски# окол. мирови еждия, вь публично еждебно. за- 
сѣдание на 15 ноемврий 1891 год., като разгледа граж
данското дѣдо № 1560 по оиисътъ за 1891 год., заведено 
по искътъ на Хаския Челебоновъ, изъ гр. София, противъ 
Георги Станковъ, изъ с. Драгалевци, за 1700 гроша до 
боно, на основание ст.ст. 48, 71, 100 и 116 отъ граж
данското съдопроизводство за мировитѣ еждии задочно 
рѣши: васлѣдницитѣ на покойния Георги Станковъ, изъ 
С. Драглевци, се оежждатъ да заплатятъ отъ останалия 
имотъ отъ покойния дълга му по полица съ дата 11 ювй 
миналата 1890 год. на Хаския Челебоновъ, изъ градъ 
София, 1700 гроша съ лихва но 12 на °/0 огъ 26 юлий 
настоящата 1891 год. до исплащанието им", и разносни 
до дѣлото 39 лева и 55 стотинки.

Това рѣшение е иепкоичателио и подлѣжи на обжалва- 
ние нредъ Софийский окр. сждъ, по анпелативенъ редъ 
въ двѣ яедѣленъ срокъ огъ днесь за истеца а за отвѣі- 
ницитѣ отъ обнародванието па рѣшението въ „Дьржавенъ 
Вѣстникъ“, съ право на отзивъ съгласно 121 члевъ. 
1—(4331)—1 Мировий еждия: Д. С. Найденовъ.

Разградския пирони еждия.
РЕЗОЛЮЦИЯ.

Въ името на В. Ц. В. Фердииапдъ 1-й, Квязь Българский, 
Разградский мирови еждия П. II. Мишковъ. въ огворей 



ДЬРЖАВЕНЪ вѣстникъ Стр. III.

сѫдебно засѣдание държано па 24 октоврий 1891 год. 
разгледа грааданското дѣло А» 1142 по иекътъ на Маринъ 
Днмитровь, отъ гр. Разградъ, противъ Али Салаевъ Та
бла, бивший житель на гр. Разградъ, а по ндстоящемъ 
живущъ въ гр. Вруса (Турция), за 36 лева 60 стотинки 
аа основание ст.ст. 48, 71, 100, 115 и 116 оп. граж
данското мирово съдопроизводство и чл. 99 отъ притур
ката на търговский закопъ, задчно рѣши: оежжда Али 
Салевъ Табакъ, бивший житель на гр. Разградъ, а по 
настоящеиъ живущъ въ градъ Вруса Турция), да заплати 
ва Маринъ Дмитровъ, отъ гр. Разградъ, суммата на за
писа съ дата 1 мартъ 1891 год. 36 лева и 60 стотин. 
задно съ лихвата оть 1 априлий с. г. до окончател
ното имъ псплащание. При това още да заплати па истеца 
15» и 15 стотинки за публикувание па призовката 
въ „Дьр. Вѣстникъ“, и които още ще послѣдвать по пу
бликацията на резолюцията.

Това рѣіпевие е пеокончателно но като е задочно под- 
лѣжв за отвѣтаика на отзивъ въ това мирово еждилище 
ш на кассацігя въ Разградский окр. сждъ, въ единъ- 
иісеченъ срокъ отъ деня на обнародвание резолюцията въ 
„Дьр. ВЬстникъ“, а на ищеца тоже въ единъ-мѣсеченъ 
срокъ оть депя съобщение прѣписъ<оть рѣшението.

РЬшението ще бжде приготвено въ окончателна форма 
ва 27 октоврий 1891 год.
1—(4291)—і Мировий съдия : П. П. Мишковъ.

ПРИЗОВКА .V 3547.
Разградски# мир. еждия, на основание чл. 115, н. 3 

отъ Вр. Сжд. Правила, призовава Сюлюманъ Чакжръ Ах- 
мадовъ, отъ с. Епибекчи, иастойпикъ надъ малолѣтнитѣ 
Дѣца па покойния Ахмедъ Чакжръ Ахмедовъ, а сега съ неиз- 
вѣство мѣстожителство, да се яви лично или чрѣзъ повѣ- 
ренникъ въ камарата му вь три-мѣсечень срокъ считанъ 
иъ деня на послѣдното трикратно обнародвание насто
ящата въ „Д. Вѣстникъ“, за да отговаря на предявений 
срещу иу искъ отъ Мустафз і. Хасановъ. отъ с. Калово, 
И 269 лева и 20 ст.

Въ случай на неявявание ще се постжпи съгласно ст. 115 
отъ гражданското мирово съдопроизводство.
1—(4291)—3 Мировий еждия: И. II. Мишковъ.

ПРИЗОВКА М 3548.
Разградския мир. еждия, съгласно ст. 115, п. 3 отъ 

ВрЬм. Сждебии Правила, призовава Хюсеинъ Ахмедовъ 
Сойгаровлу, бивший житель Разградски, а сега съ неиз- 
вѣстно местожителство, да се яви лично или чрѣзъ по- 
віфипикь въ камарата му слѣдъ три мѣсеца отъ деньтъ на 
дослѣдиото трикратно обнародвание настоящата призовка 
въ ,Д. Вѣстникъ“, за да отговаря на предявений срещу 
•У искъ отъ Аврам ь II. Цаневъ, отъ градъ Разградъ, за 
341 лева по записъ.

Въ случай, че не се яви, еждията ще постжпн съгласно 
<я.ст. 115 и 116 отъ гражд. мир. съдопроизводство.

Гр. Разградъ, 4 ноемврий 1891 год.
(4290)—з Мировий еждия: II. П. Мишковъ.

Ломский градски мирови еждия.
ПРИЗОВКА № 1503. '

Ломский град. мир. еждия призовава Ахмедъ Османовъ, 
огъ гр. Ломъ, сега живущъ въ Цариградъ Турция, да се 
яви »ъ камарата па повѣревний иу еждълично или чрѣзъ за- 

коненъ повѣренникъ въ два-мѣсеченъ срокъ считанъ отъ 
деньтъ на послѣдното трикратно публикувание на насто
ящата призовка въ „Дьр. Вѣстникъ“, да отговаря на 
иекътъ предявенъ срещу него отъ Панто Н. Пантовъ, 
пълнонощникъ по предовѣрие отъ Али Абдишовъ отъ гр. 
Ломъ, на Лативъ Османовъ, оть гр. Ломъ, а сега живущъ 
въ Цариградъ. Турция, за вдигание запоръотъ едно лозье 
отъ стойности 800 лева.

А въ случай на неявка, мировий еждия ще постжпи 
съгласно ст.ст. 115 и 116 отъ гражд. мирово еждопроиз- 
водство.
1— (4318)-3 Мировий еждия: Н. Д. Хитровъ.

ПРИЗОВКА № 1504.
Ломский град. мир. еждия призовава Ахмедъ Османовъ, 

оть г. Ломъ, сега живущъ въ Цариградъ Турция, да се яви 
въ камарата на повѣреняий му сждъ лично или чрѣзъ за- 
конень повѣренникъ въ 2-мѣсеченъ срокъ считанъ отъ деньтъ 
на послѣдното трикратно публикувание на настоящата при
зовка въ „Дьр. Вѣстникъ“, да отговаря на иекътъ пре- 
дявенъ срещу него отъ Панто Н. Пантовъ, пълномощникъ 
на Мехмеде Месутъ Османовъ, отъ гр. Ломъ, а сега жи- 
вуіцъ въ Цариградъ, Турция, за 909 лева.

А въ случай па неявка, мировий еждия ще постжпи 
съгласно ст.ст. 115 и 116 оть гражд. мир. еждопроиз- 
водство.
1 -(4319)—з Мировий еждия: Н. Д. Хитровъ.

Дубницскпй мирови еждия
ПРИЗОВКА № 2369.

Дубницский мирови еждия, съгласно ст. ст. 115, п. 2 и 
117 огъ Врѣм. Сжд. Правила, призовавг Исмаилъ Ибра- 
имовъ, бивший житель на с. Поролитово.а по.настоящемъ жи
вущъ въ гр. Джумая (Турция) да се яви въ камарата на Дуб- 
ницекото мир. еждилище лично иди чрѣзъ законенъ повѣрен- 
никь въ продължение на два мѣсеченъ срокъ оть деньтъ на 
послѣдного трикратно публикувание настоящата призовка 
въ „Дьржавенъ Вѣстникъ“ за да отговаря ва заведепий 
срещу него искъ отъ Солунъ Стояновъ отъ с. Порели гово, 
за 20 лири турски происходящи огъ тютюнъ. '

Вь случай на неявяние, мировий еждия ще постжпи съ
гласно ст. ст. 115 и 116 отъ гражд. мир. съдопроизводство.

Гр. Дубница, 6 ноемврий 1891 година.
Мировий еждия: Г. Мариновъ. 

з—(4214)-3 Секретарь: Хр. Марковъ.

Новоселския мирови еждия.
(Софийско).

призовка № 16353.
Новоселский мирови сѫдия, па основание ст. 115, 

п. 1 оть Вр. Сѫд. Правила, призовава Дечо кириловъ, 
живущъ въ княжеството, съ неизвѣстно местожителство, 
да се яви въ сѫдебнага му камара слѣдъ единъ мѣсеченъ 
срокъ отъ деньтъ на послѣдното трикратно обнародвание 
настоящата призовка въ „Дьр. Вѣстникъ“, за да'отговаря 
но иекътъ на Пванъ Минковъ и Петръ Апостоловъ, изъ 
с. бусманци, Новоселска околия, за 55 лева.

Въ случай на неявявание ще се посѫии съгласно чл. 
чл. 115 и 116 отъ гражданското мир. сѫдопроизводство.

С. Новоселци, 13 ноемврий 1891 год.
Мировии сѫдия: Г. Димовъ. 

3—(4295)—3 Секретарь: Н. Маноловъ.
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Кесаровекнй пирони сѫдия. 
ПРИЗОВКА № 4435.

До господинъ Исмавла Османовъ, отъ с. Горско Ново- 
село. сега въ нензеѣстно местожителство.

Кесаровекнй мир. еждия, съгласие чл. чл. 115, п. 3 и 
117 оть Вр. Сжд. Правила, ви призовава вь канцела
рията си, въ 9 часъть сугрзньта, вь три мѣсеченъ срокъ 
считанъ оть послѣдното трикратно публикувание. въ „Дьр. 
Вѣстникъ“, да отговаряте по гражданското дѣло .V 91/91 г. 
по иекътъ на Касаровската око», зеяледѣлчеіка касса, за 
300 лева по записи отъ 1875 година.

Ако не се явите ще се поемай съгласно чл. чл. 115 
и 116 оть гражданското мирово съдопроизводство.

С. Кесарево, 13 ноеиврий 1891 год. 
з—(4286)—з Мировий еждия: А. Ив. Вояджиевъ.

Хаековекий градски мирови еждия.
ПРИЗОВКА -V 6223.

Хаековекий гдад. мирови еждия, па основание ст. 115, 
пар. 2 отъ Врѣм. Сжд. Правила, призовава Хаджи Попъ 
Панайоть отъ гр. Хасково, участькъ Полянский по настоя- 
щемъ живущь вь гр Гюиюрджице (Турция), да се яви 
лично ила чрѣзъ законенъ иовѣренникъ въ еждебната 
зала па Хасковското градско пирово еждилище най-късно 
въ 2-иѣсеченъ срокъ отъ деньть на послѣдното трикратно 
публикувание въ „Дьр. Вѣстникъ“ настоящата призовка 
да отговаря на предявений срещу него искъ отъ Димитръ 
Хаджи Георгневъ, изъ участъка Полянский на гр. Хасково, 
състоящъ отъ 41 лева и 5 стотинки проислодящи отъ 
разни покупки.

Въ случай на неявявание еждъть ще постжпи съгласно 
ст.ст. 115 и 116 отъ гражданското мирово еждопроиз- 
водство.

Гр. Хасково, 13 ноемврий 1891.
Мировий еждия: Чунчевъ. 

3—(4216)—3 Секретарь; Г. В. Ивановъ.

Балбуііарский мирови еждия.
ПРИЗОВКА Ле 3544.

Валбунарский мирови еждия, на основание ст. 115, п. 2 
отъ Вр. Сжд. Правила, призовава Векиръ Хасановъ Та 
таръ, бивши житель отъ село Джеферлеръ, Балбунарска 
околни, а сега асивущъ въ гр.Брусса (Мада-Азия, Турция,) 
да се яви лично или чрѣзъ законенъ повѣренникъ въ са
лата на сжщий сждъ, слѣдъ два мѣсеци огъ послѣдното 
трикратно обнародвание на настоящето въ „Дьр. Вѣстникъ“, 
за да отговаря на иекътъ предявено противъ вего отъ 
Кара Ватю Бѣлчовъ, отъ гр. Разградъ, за 500 лева.

Въ случай на неявявание мировий еждия ще постжпи 
съгласно ст. ст. 115 и 116 отъ гражданското мирово 
сждопроизводство.

С. Валбунаръ, 8 ноемврий 1891 год.
Мировий еждия: М. В. Кутинчевъ. 

:і (42151—3 За секретарь: Христовъ.

Ново-Загорскпіі пирови еждия.
ПРИЗОВКА № 2491.

П-й Ново-Загорски мир. еждия, съгласно чл. чл. 115 
и 116. п. 2 отъ Врѣм. Сжд. Правила, призовава Мелекъ 

ііпжчі. Кямилца, жена на Кямвлъ Ефенди Хюсеиновъ, 
озъ 1'р. Пова-Загора, а живуща въ въ гр. Одринъ (Турция) 

да се яви въ канарата иу лично или чрѣзъ законенъ но- 
вѣреиникъ слѣдъ 2-мѣсеченъ срокъ оть деньтъ ва послѣд
ното трикратно публикувание настоящата призовка въ Д. 
Вѣстникъ“, за да отговаря па заявений срещу й искъ отъ 
Зандъ Есиедовь отъ Нова-Загора, за 250 лева.

Вь сучай на неявявание въ горѣозначений срокъ, мир. 
еждия іце постжпи съгласно чл.чл. 115 и 116 оть гражд. 
мирово сждопроизводство.

Н.-Загора, 16 октоврий 1891 год.
Мировий еждия: Д. Н. Перелинговъ.

3— (4217)—3 Секретарь: Г. А. Вѣлотински. .

ПРИЗОВКА « 2492. - ’
П-й Ново-Загорски мир. еждия, съгласно чл: чл. 114, 

115, п. 2 огъ Врѣм. Сжд. Правила, призовава Мелекъ 
Хапжиъ Кяиилица, жена на Кяиилъ Ефенди Хюіеииовъ, 
изъ гр. Нова-Загора. а живуща въ гр. Одрииъ (Турция) 
да се яви въ Канарата му лично или чрѣзъ зіконенъ по
вѣренникъ слѣдъ 2-мѣсеченъ срокъ оть деньть на -послѣд- 
ното трикратно обнародвание настоящата призовка въ „Ц. 
Вѣстникъ“, за да отговаря на предявений срещу й.искъ 
отъ Заадъ Есиедовь, оть И. Загора, за 616 л. 96’^ ст..

Вь случай на неявявание въторѣвначеиий срокъ, вир. 
еждия ще пост,кон съгласно чл.чл. 115 и 116 отъгражд. 
миров) сждопроизводство.

Н.-Загора, 16 октоврий 1891 год.
Мировий еждия: Д. II Перелинговъ. 

3-(4218)—3 Секретарь: Г. А. Вѣлотински.

ПРИЗОВКА № 2493. .
II й Ново-Загорски мир. смия, съгласно чл. чл. 114 

и 115, о. 2 огь Врѣм Сжд. Правила, призовава Мелекъ 
Ханжмь Кямилица, жена на Кяизль Ефенди Хюсеиновъ, 
изъ. гр. Нова Загора, а живуща вь гр. Одринъ (Турция) 
да се яви въ камарата иу лично или чрѣзъ законенъ пі>- 
вѣренникь слѣдъ 2-мѣсеченъ срокъ огъ деньтъ на нослѣд- . 
ного трикратно обнародвание настоящата призовка въ „Д. 
Вѣстникъ“, за да отговаря на предявений срещу и искъ 
отъ Заидъ Есиедовъ,-оть Нова Загора, за 200 лева.:

Въ случай на иеявяеавио въ горѣізначений срокъ, нар
еждан ще постжпи съгласно чл. чл. 115 и 116 огъ гражд. 
мирово сждопроизводство.

11.-Загора, 16 октоврий 1891 гед.
Мировий еждия: Д. Н Перел и и говъ. 

3—(4219)—8 Секретарь: Г. А. Вѣлотински.

ПРИЗОВКА № 2494.
і[-й Ново Загорски мир. еждия, съгласно чл. чл. 114 

и 115, п. 2 отъ ВрЬм. Сжд. Правила, призовава Мелекъ 
Ханжиъ Кяиияца, жена на Кямилъ Ефенди Хюсеиновъ, 
изъ гр. Нова-Зігора, а живуща вь гр. Одринъ (Турни) 
да се яви въ канарата му лично или чрѣзъ законенъ по
вѣренникъ слѣдъ 2-мѣсеченъ ержъ отъ деньтъ на послѣд
ното трикратно публикувание настоящата призовка въ „Д- 
Вѣстникъ“, за да отговаря на предявений срещу й -искъ 
отъ Заидъ Есиедовъ. отъ Нова-Зігора, за 344 лева.

В"> случай па неявявание въ горѣозначений срокъ, мир: 
еждия ще постжпи съгласно чл чл. 115 и 116 отъ гражд- 
пирово сждопроизводство.

Пова-Загора, 16 октоврий 1891 год.
Мировий еждия: Д. Н. Перелинговъ. 

3—(42201-3 Секретарь: Г. А. Вѣлотински.
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ПРИЗОВКА .V 2495.
П-й Ново-Загорски тир. еждия, съгласно чл.чл. 114 

» 115, и. 2 стъ Врѣм. Сжд. Правила, призовава Мелекъ 
Хаимъ Кямлвца, жена ва Кямилъ Ефенди Хюсеиновъ, 
изъ гр. Нова-Загора, а живуща въ въ гр. Одрг.въ (Турция) 
да се яви въ каиарато му лично или чрѣзъ законенъ но- 
вѣреввмкъ слѣдъ 2-мѣсеченъ срокъ отъ девыъ ва послѣд
ното трикратно обнародвание настоящата призовка въ „Д. 
Вѣстникъ“, за да отговаря на предявений срещу й искъ 
отъ Заидъ Есиедовъ, отъ гр..Нова-Загора, за 113 л. 60 ст.

Въ случай на неявявание въ горѣезвачевий срокъ, мир. 
еждия ще постжпи съгласно чл. чл. 115 и 116 отъ гражд, 
пирово сждопроизводство.

Н.-Загора, 16 октоврий 1891 год.
Мировий еждия: Д. Н. Переливговъ. 

з-(4-22і)-*з Секретарь: I’. А. Вѣлотински.

ПРИЗОВКА № 2496.
П-й Ново-Загорски мир. еждия, съгласно чл. чл. 114 

и 115, п. 2 отъ Врѣм. Сжд. Правила, призовава Мелекъ 
Хапмъ Кямилца, жена ва Кямилъ Ефенди Хюсеиновъ, 
изъ гр. Нова-Загора. а живуща въ ір. Одринъ (Турция) 
да се яви въ камарата ну лично или чрѣзъ законенъ по- 
вѣревникъ слѣдъ 2-мѣсечевъ срокъ отъ девыъ ва послѣд
ното трикратно обнародвание настоящата призовка въ „Д. 
Вѣстникъ“, за да отговаря на предявений срещу й искъ 
отъ Заидъ Есиедовъ, отъ Нова-Загора, за 60 лева.

Въ случай ва неявявание въ горѣозначений срокъ, мир. 
еждия ще постжпи «гласно чл.чл. 115 и 116 отъ гражд. 
мирово сждопроизводство.

Н.-Загора, 16 октоврий 1891 год.
Мировий еждия: Д. Н. Перелинговъ. 

з—(4222)—з За секретарь: II. Долдуровъ.

Варненския еждебент, приставъ.
ОВЯВЛЕВИЕ № 3007.

Подписаний, В. Баллиевъ, и. еждебенъ приставъ нри 
Варв. окр. сждъ, на III окол. испълв. участькъ, ва основа
ние ст. ст. 452, 454, 456 и 465 стъ Врѣм. Сжд.Правила 
обявяват, че слѣдъ трикратното публикувание настоящето 
въ „Дьржавенъ Вѣстникъ“ и до 31 день и отъ послѣ над- 
дававие по 5 ®/0 до 10 дни въ канцеларията си въ гр. 
Варна ще продавай слѣдующитѣ недвижими имущества 
привадлѣжаши на Лефтеръ Стойчевъ, отъ с. Арапларъ, а 
именно: 1) на една вива 64 увр. половината й, въ иѣст- 
ностьта „Кара-Якж“, при съсѣди: Хюсеивъ Сиври,Друми 
Стойчевъ, рѣка и пжть; 2) 20 увр. нива половината й, 
мѣствость „Хармааъ-Ардж до воденицата“, при съсѣди: 
Дядо Липчо, Друми Стойчевъ, Мустафа Молла Османовъ и 
пиь; 3) нива 10 увр., половината й, мѣствость „Ескиджи- 
Кору“, при съсѣди: Ангелъ Стояновъ, Азисъ Исмаиловъ, 
Друми Стойчевъ и пжть; 4) нива 8 увр., мѣстность „Еви 
Бостанлжкъ Екипи“, при съсѣди: Вълко д. Господиновъ, 
Хюсеинъ Сиври, Ахмедъ х. Иомеровъ и пжть; 5) нива, 8 
увр., сжща мѣствость, при съсѣди: Али Османъ Юрюкъ и 
съ Кжзжлджиларци; 6) нива, 12 увр.. гаща мѣствость, при 
съсѣди . Рюстемъ Еиивовъ, Хюсеивъ Сиври и пиъ; 7) 
вива, 12 увр., с»ща мѣствость, при съсѣди:.Хюсеинъ Сиври, 
Хасанъ Ипджеовлу, Хюсеивъ Узувъ Хасановъ, Друми Стой- 
чевъипать; 8) нива, 12 увр., мѣствостьсжща, присъсѣди: 
Друми Стойчевъ. Вълко Господиновъ, пжть и Групата; 9 
нива, 12 увр., мѣстпость сжща, ори съсѣди: Халилъ-Кара- 

Мехмедовъ, Вълко Господиновъ, Ибрямъ Салиевъ и Друми 
Стойчевъ; 10) нива, 2 увр., сжща мѣствосгь, при съсѣди: 
Кьоръ Ибрямъ Салиевъ, Друми Стойчевъ, Вълко Господиновъ 
и Мустафа Исинджакъ; 11) нива, 4 увр., мѣстность „С.ърѫ- 
Гюлджюкъ“, при съсѣди: Друми Стойчевъ, МустафаМолла 
Османовъ, Добри ДимовъиМазлжмъх. Ибряиовъ, всичнитѣ 
въ землището на с. Арапларъ, оцѣпевъ всѣки единъ увратъ 
по 10 л.; 12) кжща съ двѣ стаи, двоетажна, отъ долу изба 
заедно съ 5 увр.- дворъ, построена отъ простъ дървевъ 
материалъ, иокривъ керемиденъ, съ една сая. покрив-ь кере- 
миденъ и друга стая отдѣлна, съ покрив ь керемиденъ, въс. 
Арапларъ, при съсѣди: Друми Стойчевъ, Вълко Желевъ и 
пиъ, оцѣнена 520 лева, и 13) единъ дворъ отъ 1’-/а увр., 
въ с. Арапларъ, построени въ него единъ плевиикъ, до него 
заловена една стая съ иеремидни покриви, при съсѣди: 
Георги Втлчевъ и отъ тритѣ страни съпжть, оцѣвевиЗООл.

Тѣзи имущества ще се продадатъ за удовлетворение ис- 
къть на Георги Емавоилъ Хиоти отъ гр. Варна, по пспълн. 
листъ № 2343 отъ 26 мартъ 91 год. ва Варн. окр. сждъ 
състоящъ се отъ около още 1600 лева.

Наддованиетс ще почне отъ оцѣпката на горѣ. Иптересу- 
ющитѣ се могжтъ да впждатъ книжата по продажбата всѣьи 
приежтетвенъ день и часъ въ канцеларията ми.

Гр. Варна, 30 октоврий 1891 год.
3—(4143)—з П. еждеб. приставъ: В. Вал. :въ.

Тьрповскпй еждебепъ приставі
ОБЯВЛЕНИЕ № 1178.

ііодписанний, В. Абаджиевъ, пои. сжд. при. іъ при 
Тьрповскпй окр. сждъ, на VI-# участькъ, га основание 
испълнителвий листъ подъ № 1946, издаденъ отъ Тьрнов- 
ский мирови еждия па 22 декемврий 1890 год. на ма- 
лолѣтниіѣ дѣтца ва покойния Никала Попъ Дпмовъ, 
Белчо Димовъ, Минка и Кина Попъ Димови, отъ градъ 
'Грѣвпа и съгласно ст. ст. 452, 454, 456 и 465 отъ 
Вр. Сжд. Правила, честь имаиъ да обявя на пвтересую- 
щитѣ се, че отъ деньтъ ва трикратното публикувание. въ 
„Дьр. Вѣствикъ“ и до 31 день ще се продаван, при по- 

I вѣренната ми канцелария въ гр. Дрѣвово, аа пуйличевъ 
търгъ слѣдующето недвижимо миущество на длтжиицитѣ 
а именно: 1) кжща, въ гр. Трѣвна на „Главната-улица“, 
въ горнята махала, обема 10 метра ширина, 14 дължина 
и 7 височина, построена отъ прость дървени датервалъ, 
покрита съ* плочи, двуетажна, па горвий ятажъ 2 соби, 
2 хашеви, салонъ, келсръ, чардакъ и входъ—каридора, 
на долвй ятажъ два дюгеня и порти отъ кмъ главната 
улица, задъ тяхъ соба и хашевъ, подъ тѣхъ ва: за, до кх- 
щата отъ къмъ задватя й часть допряпъ ятжрт, построени 
отъ дьрволякъ, обградени съ плета и покрита съ плочи, 
съ дворъ отъ х/8 часть отъ дюлюма, до съсѣди: Алекси 
Ангелови, отъ двѣ страни Михилъ Икономови и главната 
улица, оцѣнена за 500 лева.

Горното имущество не е продадено и залагано пиколо 
и ще се продава за. удовлетворение на Деша II. Димова, 
отъ гр. Трѣвня, състоящъ отъ Че часть отъ него иму
щество по иаслѣдство и развоекмѣ по испълпснието.

Желающитѣ господа да купятъ този имоть, могжтъ въ 
показания по горѣ срокъ въ всяко пригжтетвенно врѣме 
да се явявай, въ повѣрепвата ми канцелария и да над- 
даватъ въ гр. Дрѣново.

Гр. Дрѣвово, 3 августъ 1891 год.
3—(4191)—з Пол. сжд. приставъ: В. Абаджиевъ.
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Донския сѫдебепъ приставъ.
ПРИЗОВКА X 5054.

ііодписанний, Ив. Гайтанджиев!, пои. сжд. приставъ 
при Ломский окржженъ сждъ, иа 1-й Донски участъкъ, ва 
основание исііълнителний листъ подъ Х> 1234, издаденъ 
отъ Ломский градски мирови еждия въ полза на Лозанъ 
Попповъ, отъ гр. Ломъ, противъ Василъ Стафидовъ, отъ 
сѫщпіі градъ, по вастоящемъ съ неизвѣстио местожител
ство, за 100 лева и 10 стотинки, съгласно ст. ст. 114 и 
.331 отъ Вр. Сжд. Правила, призовавани помѣнжтиЯ Ва
силъ Стафидовъ, да се яви лично или чрѣзъ свой зако
ненъ повѣренпикъ въ канцеларията ми въ Ломъ, въ рас- 
■гояние иа 10 деня отъ публикувапието настоящата въ 
„Дьр. Вѣстникъ“ и заплати супата заедно и рзноскитѣ 
въ иротивенъ случай ще се пристани къмъ оиисъ и про
дажба на излишната му домашна покжщиина.

Гр. Ломъ, 7 ноемврий 1891 год.

3-14190)—а П. с. приставъ: Ив. Гайтанджиевъ.

Кюстепдилский сѫдебепъ приставъ.
ПРИЗОВКА № 2664.

До г-жа Радафе Еминова, бивша Кюстендилска жителка | 
съ неизвѣстио местожителство, въ Турция.

На основание испълвителвий листъ иа Кюстендилски!! 
градски мирови еждия отъ 31 октоврий 1891 год. подъ 
А: 13100, призоваваш, ви лично или чрѣзъ повѣреввикъ 
отъ послѣдното трикратно обнародвание тая призовка въ 
„Дьр. Вѣстникъ“ и до 10 дни доброволно да лредадете 
въ владѣние па Никола Костовъ Кочовъ, отъ гр. Кюс- 
тендилъ, слѣдующий недвижими имотъ: 1) вива, сега пре
обърната на бахча, отъ 41/2 увр., при съсѣди: Драмче 
Мустафа, Кюркчи Янева и Арапова нива и пжть, нахо ' 
дяща се въ мѣстностьта „Радомирсквй пжть“, въ Кюс
тендилското град, землище, въ сжіций срокъ ще ми вне
сете 23 лева 80 ст. разноски по испълвеиието. .

Въ иротивенъ случай ще иостжпя съгласно ст.ст. 331, 
333 и 483 отъ Врѣм. Сжд. Правила.

Гр. Кюстевдилъ, 13 ноемврий 1891 год.

з—(4209)—з Сжд. приставъ: Хр. А. Клисурски.

ПРИЗОВКА № 5313.

До г-на Мехмедъ Еюповъ, огъ с. Коядофре. а сега жи- 
вушъ въ с. Царево село (Турция).

На основание испълвптелний листъ издаденъ отъ Кюс
тендилски# окр. сждъ на 28 ноемврий 1890 год. подъ 
•V 4367, приканвамъ ви г-ие, въ растояпие ва 15 дни 
слѣдъ трикратното обнародвание настоящата въ „Дьрж. 
Вѣстникъ“, да заплатите доброволно 346 лева 80 стот. 
еждебии и за водение ва дѣлото разноски въ двѣтѣ ис- 
тапции и др. ставали разноски за публикации и по ис- ! 
пълнението които длъжиге иа Иванъ Христовъ, отъ село 
Чуковецъ, а сега живущи въ гр. Дубиица и Несимъ Ав
рамови, отъ сжщий градъ.

Въ иротивенъ случай ще постжпя съгласно ст. 433 отъ I 
Врѣм. Сжд. Правила ще пристжия къмъ онисъ на недей- 
ліпмитѢ ви имоти, изходящи се въ землището иа с. Кон- 

дофре, именно: 1) селище, у селото, отъ 1’/2 увр., и 2) 
нива, „Калджржмъ“, отъ 3 уврата, съсѣди: Заре Ге- 
оревъ, Рушудъ и Васе съ нива и пжть.

Гр. Радомиръ, 2 ноемврий 1891 год.

8—(4188)—8 Пои. сжд. приставъ: Г. Н. Чехларовт.

ОБЯВЛЕНИЕ № 5352.

Подписан ний, Георги Н Чехларовъ, пои. сжд. приставъ 
при Кюстепдилский окр. сждъ, на Радомирския участъкъ, 
иа основание исоълнителвий листъ издаденъ отъ Кюстен
дилския окр. сждъ на 16 ноемврий 1890 година подъ 
й 4200 и съгласно ст.ст. 452 до 465 отъ Врѣм. Сжд. 
Правила, съ настоящето обявявамъ за всеобщо знание, че 
слѣдъ трикрагвото обнародвание настоящето въ „Дьрж. 
Вѣстникъ“, до 31 день ще продавамъ иа публиченъ търгъ 
долоозваченитѣ недвижими имоти иа Адиле Ах.медова, отъ. 
с. Нровалеиица, Радомирска околия, а именно: 1) нива, 
отъ 6 увр., при съсѣди: Османъ и мера, на мѣстностьта 
„Голо Бърдо“, оцѣиеиа за 50 лева; 2) нива, отъ 7 увр., 
при съсѣди: Махмудъ Дурмишъ и Хюсеивъ, на мѣстностьта 
„Валого“, оцѣнена за 50 лева; 3) нива, отъ 6 увр., при 
съсѣди: Илия, Юсеивъ, Ахмедъ и рѣка, на мѣстностьта 
„Изворътъ“, одѣиена 65. лева; 4) нива, отъ 4 увр., при 
съсѣди: Стойне, Хіосеинъ, Здравко и Христо, на мѣст
ностьта „Пжть“, оцѣнена 40 лева; 5) нива, отъ 5 увр., 
при съсѣди: Вучко, Юсеивъ, Миіаилъ и Камикъ, па мѣст
ностьта „Гръбежо“, оцѣпена за 30 лева; 6) нива, отъ 
6 увр., при съсѣди: Христо, Здравко и пжть, на мѣсРГ, 
ностьга „Равнище“, оцѣнена за 62 лева; 7) нива, оть 5 
увр., при съсѣди- Даияаъ, Маахмудъ, Аиедъ и пжть, на 
мѣстностьта „Каменица“, оцѣнена за 50 лева; 8) нива, 
отъ 10 увр., пра съсѣди: Осмавъ, Хюсманъ и мера, на 
сжщага мѣстность, оцѣнена за 69 лева; 9) градина, отъ 
’/. увр., при съсѣди: Хюсманъ и мера при „Село“, оцѣ
нена за 46 лева; 10) лешнце. огъ 7. уьр-, при съсѣди: 
Павле, Здравко, Хюсманъ и пжть, мѣстностьта „Герево“, 
оцѣнена за 50 лева; 11) селище, оть 5 увр., при съсѣди: 
Хюсманъ и Ахмедъ, въ с. Проваленица, оцѣнена за 150 
лева. Помѣнжтигѣ до тукъ имоти се иамиратъ въ чердата 
ва с. Нровалеиица, а слѣдующитѣ: 1) ливада, отъ 71/» 
увр., при съсѣди: Хюсеипъ, Пури, Сюлииавъ и прогоиъ, 
на мѣстностьта „Вудаис“, оцѣнена за 300 лева; 2) ли
вада, отъ З3/. увр.. при съсѣди: Дииитрия, Саидъ, Боне 
и Дурмишъ, на мѣстностьта „Медвевъ“, оцѣпена 150 л.; 
3) ливада, отъ 71/'3 увр., при съсѣдь: Юсеинъ, Коне и 
Здравко, у „Блатото, оцѣнена 300 лева, и 4) ливада, отъ 
3'/а увр., при і.ъсѣди:-Мите, Христо, Алексо и Османъ, 
на мѣстностьта „Селището“, оцѣнена 175 л., се намвратъ 

Ыаддаванието ще почне оть означевитѣ цѣни на горѣ.
Гориитѣ имоти се собственно притѣжание на длъжни-. 

цата, продавдтъ се за удовлетворение иекътъ на Дойчииъ 
Тошевъ, отъ сжщото село, съсгояще огъ 1500 лева.

Желающитѣ г-да да купятъ тѣзи имоти могжтъ да се 
явятъ прѣзъ всичкитѣ дни и часово приежтетвепни въ 
канцеларията ли у гр. Радомиръ, гдѣто ще прегледватъ 
книжата относяіци се по продажбата и да наддаватъ по 
тѣхъ. — Гр. Радомиръ, 2 ноемврий 1891 год.

з-(4189)—з Пои. сжд. приставъ: Г. Н. Чехларовъ.

въ зеоището па с. Кондофре, Радомирска околия.



Брой 259. _ ДЬРЖАВЕНЪ ВѣСТНИКЪ Стр. VII.

Хасковский сѫдебенъ приставъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 2373.

Подппсанний, Никола Коковъ, сждебепъ приставъ при 
Хасковския окр. сждъ, на основание олрѣдѣлението ва 
скщня сждъ оть 7 августъ 1891 год. подъ .V 1135, съ 
което разрѣшава продавание недвижими имущества иа 
далолѣтнитѣ : Мехмедъ, Али и Салихъ Козеирови, отъ с. 
Пашакьой и съгласно ст. ст. 351. 452, 454, 455, 457, 
458, 461, 462, 463 и 465 отъ Врѣм. Сждебни Правила, 
обявявамъ, че отъ послѣдното трикратно публикувание 
настоящето въ „Дьржавенъ Вѣстникъ“ и до 31 день ще 
трае продажбата ва слѣдующитѣ недвижими имущества 
собственпи на малолѣтнптѣ Мехмедъ, Али и Салихъ Ко
зеирови, оть с. Пашакьой, изходящи се въ мѣстностьта 
ва с. Идебикъ, а именно: 1) нива около 8'/2 нови увр., 
въ „Каваіштка“, при съсѣди: Мемишь Ахмедовъ. Стайко 
Колювъ, дере и Мехмедъ Юсеиновъ, оцѣпена първоначално 
за 450 лева: 2) иива. въ „Чаирлжка“ около 5 нови увр., 
при съсѣди: Мартинъ Гоговъ, Мелвшь Ахмедовъ и отъ 
двѣ страни дере, оцѣнена първоначално за 250 лева; 3) 
нива, въ „Коюнъ-Авласж“, при съсѣди: Асанъ Османовъ, 
Меиишъ Ахмедовъ, Колю Гоговъ и мера, оцѣнена първо
начално за 50 лева; 4) нива, въ „Кара-Топрака“, около 
три нови уврата и петь лѣхи, при съсѣди: Пили Геор- 
гевъ, Ванчю Живаковъ, Ахмедъ Хюсеиновъ и мера, за 
50 лева; 5) нива, въ „Азиака“, около четири уврата и 
7 лѣхи нови, пра съсѣди: Хасанъ ііехливанъ, Асанъ Ос- 
маповъ, Меиишъ Ахмедовъ и мера, оцѣнена първоначално 
ва 300 лева; 6) иива ігь „Кумъ Тарла“, около 8 нови 
уврата, при съсѣди: Жеко Лавчевъ, Меиишъ Ахмедовъ, 
Ванчю Живаковъ и дере, оцѣнена иьрвопачалноза460л., 
и 7) ливада, въ „ Чаирлкка“, около 1'/а новъ увратъ, 
при съсѣди: Шерифъ Меиишъ Ахиедовъ и Мехмедъ и Мус
тафа Хасанови, оцѣвепа първоначално за 70 лева.

Продажбата ще се извърши въ канцеларията ни въ гр. 
Хасково, като ще се почне отъ първоначалната оцѣнка.

Гр. Хасково, 11 ноемврий 1891 год.

2-(42іа)-з Садебепъ приставъ: Н. Коковъ.-

ОБЯВЛЕНИЕ № 2399.
Иодиисанвий, Никола Коковъ, сждебеиъ приставъ при 

Хасков. окр. сждъ, на основание онрѣдѣлението, издадено 
отъ сжіций сждъ на 19. октоврий т. г. подъ № 1781, съ 
което се разрѣшава ородавангего недвижииптѣ ииущества 
ка иалолѣтний Акифъ Мурадовъ, огъ гр. Хасково, и съ
гласно ст. ст. 451, 452, 454, 455, 457. 458, 461, 
462, 463 и 465 отъ Врѣменнитѣ Сждебпи Нравила, об- 
явяваиъ, че отъ послѣдното трикратно публикувание на
стоящето и до 31 день ще трае продааібата ва слѣдую- 
Щитѣ ведвшкиии имущества собственпи на Акифъ Мура- 
довъ, отъ гр. Хасково, а именно: 1) кжща, находища се 
въ гр. Хасково, участькъ „Старо Джамйски“, състояща 
отъ три стаи, оборъ и изба, двоетажна, иатериалъ дър
вен почти срутена, съ около три лѣхи пови дворъ, при 
съсѣди: Мустафа Кочянъ Ахмедъ, Манта Джаферъ, пжть 
в ясакъ, оцѣнена първоначално за 200 лева; 2) нива, въ 
лѣстпестьта на с. Фрътли, около 35 пови уврата, при съ- 
оѣди; пжть, Абдурчхманъ Ходжа Кара Мехмедови и отъ 
Мѣ страни дере, оцѣнена пьрвоначалпо за 300 лева; 
3) нива, около 11 пови уврата, въ сжщата мѣстность „Ай- 
Даря Кжрж“і при съсѣди: Кьолъ Тузуданъ Мехмедъ Али 

и отъ три страни мера, оцѣпена първоначално за 150 л., 
и 4) иива, около единадесети нови уврата, въ сжщата иѣ - 
стность „Задъ корията“, при съсѣди: пжть, ГегоМитковъ 
и Захра Вели Гавазова, оцѣнена първоначално за 150 л.

Продажбата ще се извърши въ канцеларията м въ гр. 
Хасково, като ще се почне оть първоначалната оцѣнка.

Гр. Хасково, 12 ноемврий 1891 год. 
2—(1211)—3 Сждебеиъ приставъ: Н. Коковъ.

Трыіекнй сждебеиъ приставъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 3057.

Поднисапний, пол сжд. приставъ при Трыіекнй окр. 
сждъ, па 1-й участъкъ, на основание испълнителний листъ 
№ 1814/91 год., издаденъ отъ Трьнский окр. сждъ, съ 
настоящето извѣстяванъ на интересующптѣ се, че отъ пос- 
лѣдното му трикратно публикувание въ „Дьр. Вѣстникъ“. 
и до 31 день ще произведа продажба въ канцеларията си 
въ гр. Трьнъ, вьрху слѣдующитѣ недвижими имоти на
ходища се въ синора на гр. Трьнъ: 1) */3 часть отъ 1 
нокяпъ, улица „Дривовска“, оть 75 кв. метра, оцѣ- 
неаа за 100 лева; 2) Чг часть огъ дюкявь, вь сжщата 
улица, 100 кв. метра, оцѣнена 100 лева; 3) 1/а дюкішъ, 
„ііѣевска-улица“, оть'90 кв. метра, оцѣнепъ 100 лева; 
4) */3 хаябаръ съ гранива, „Ташкова-иахала“, оть 900 
кв. метра, оцѣненъ 35 лева; 5) !/ч ккща, въ сжщата ма- 
хіла, огъ 6 отдѣлеиия, оцѣнена 100 лева; 6) кошара, 
40 кв. метра, оцѣнена 25 лева; 7) */а плевня отъ 60 кв. 
метра оцѣнена за 25 лева; 8) 1/з ливада, „Шамакъ“, 
отъ 6 ара, оцѣнена 50 лева; 9) 1'а ливада, „Блато“, 
отъ 5 ара, оцѣнена 40 лева;- 10) 1./а ливада, „3<воіі“, 
отъ 7 ара, оцѣнена 50 лева; 11) 1/з ливада, „Парица“, 
отъ 35 ара, оцѣнена 25 лева; 12) */а ливада, „Престеходъ“. 
отъ 3 ара, оиѣнена за 20 лева; 13) ливада, сжщата 
мѣстность, оТъ 3 ара, оцѣнена за 20 лева ; 14) */3 ливада;

1’олѣмий-изворъ“, отъ 20 ара, оцѣнена за 10 лева:
15) ’/а ливада, „Лешъ“, отъ 7 ара, оцѣпена за 20 лева:
16) */а нива, „Ахчиска-кошіра“.отъ 5 ара,оцѣнена за25 л.;
17) '/» нива, „Бабинъ носгь“, отъ 5 ара, оцѣнена за 25 л.;
18) */а ливада, „Вуибакъ“, оть 2 ара, оцѣненаза 10 лева;
19) т/3 нива, .„Барица-улііище“, отъ 24ара, оцѣпевііза 60 л.;
20) 1/3 нива, „Клюципица“, огъ 16 ара, оцѣнена за40л.;
21) 1/3 пива, „Варица“, отъ 10 ара, оцѣнена за 20 лева;
22) Ча нива, „Престеходъ“, оть 10 ара, оцѣнена за 20 л.;
23) */, иива, „Голашъ“, отъ 15 ара, оцѣнена за 20 лева;
24) >/3 орланъ, „Престеходъ“, отъ 10 ара, оцѣненаза 15 л.;
25) Че корията, „Голашъ“, оть 6 ара,оцѣпена за 25 лева;
26) */. корията, Улиище“, отъ 4 ара. оцѣнена за 25 лева;
27) Ча гумна, „Кошари“, отъ 2 ара, оцѣнена за Т0 лева ;
28) 43 нива, „Огряна“, отъ два ара, оцѣнена за 20 лева;
29) 1/2 градива съ сенякъ, оцѣпена за 50 лева;
30) '/з нива, „Синорите“, отъ 10 ара, оцѣнена за 50 л.;
31) Ча орманъ, „Изворъ-толѣлий“, отъ 100 ара, оцѣнена 
за 25 лева.

Гориий недвижинъ ииоть е притѣжание на Цѣтко Мил. 
Ташковъ, отъ гр Трьнъ, и се продава за удовлетворение 
иекътъ на Вратня М. Ташкови, нзь сжщчй градъ, за искъ 
отъ 1200 лева лихви и други за разноски.

Желающитѣ да купятъ горнитѣ имоти нигжтъ да се 
пвяватъ въ канцеларията ми всѣки прис.ътствевъ день п 
да наддаватъ.

Гр. Трьнъ, 7 ноемврий 1891 год.
1 —(4208)—з Пои. сжд. приставъ: В. Димитровъ.
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ЗАПРЕЩЕНИЕ Ле 3591.
Подписавяий, Ангелъ П. Илпевъ, ном. свд. приставъ 

при Трьнский окрѫжевъ сжп, иа II в Царибродскн учас
тъкъ, на основание пнсменната зановѣдь издадена отъ 
Царнбродакиіі мир.іви еждия ва 7 ноенвирй т. г. подъ 
.V 2094 и съгласно ст. 248 отъ Вр. Свд. Правила, честь 
ияаиъ да обявя на почитаемата публика, че налагани за- 
норъ на слѣдующитѣ недвижими имоти принадлѣжащи на 
Гѣла Цвееьъ, отъ с. Долня-Невля, а именно: 1) кория, 
„Верчина-орвпца“, 4 дюл ; 2) кория. „Огорѣла-мьртвина“, 
■.,тъ 26 дюлюма; 3) кория. „ііри-кладенчице“, отъ 2 дюл.; 
4) кория, „Надъ-КЇщі“, огъ 10 дюлюма; 5) кория, 
„Срешу-кмщата“, 12 дюлюма: 6) кория, „Падина“, отъ 
4 дюлюма; 7) ливада, „Кіра-кашица“, 3 дюл.; 8) нива. 
„Селище“, отъ 7 дюлюма; 9) нива, Голѣма-Орница“, 
8 дюлюма; 10) нива, „Млако“, 1 дюлюмъ; 11) нива, 
„Вудина“, отъ 8 дюлюма; 12) нива, „Нарие“, 3 дюл.; 
13) „Дебелявиці“, 5 дюлюма; 14) пива, „Бричивице“, 
4 дюлюма; 15) нива, „Лѣщакъ“, 3 дюлюма; 16 нива, 
„Опашка“, оть 3 дюлюма; 17) нива, „Втлявица“, отъ 
2 дюлюма; 18) нива, „Крива-нава“, отъ 2 дюлюма; и 
19; градина, „У-рѣка“, отъ 2 лѣхи.

ГорѣцяібНЇі,’пгЬ имоти се нахарагь въ с. Долня-Невля.
За удовлетворение иекътъ на Тодори, Митя и Алекса 

Георгиеви оть с. Долна Невля, за сумма 800 лева
Гр. Царибродъ, 9 иоемврий 1891 год.

1—(4200)—1 Пол. свд. приставъ: Илпевъ.

ЗАПРЪЩЬНИЕ 3592.
Подпиеанний, Ангели II. Илиеви, поя. свд. пристави 

при Трьнский окржженъ сждъ, на II-а Царибродски учас
тъкъ, па основание писменната зановѣдь издадена отъ Ца- 
рибродский мирови еждвя на 11 ноемврий 1891 година 
подъ .V 2146 и съглісно ст. 248 огъ Вр. Сжд. Правила, 
честь имами да обявя на почитаемата публика, че налагами 
вапоръ ва недвижияитѣ имоти принадлѣжащи на • Ранча 
Стоянови, оть с. Голи-Доль, а именно: 1) една кжща, въ 
с. Голи-Долъ, заедно съ дири и градина, отъ 1 увратъ, 
съсѣди: Мина Спасовъ, пкть, вада и Пейчо Постолови 
и Антанасъ Спасови, за удовлетворение иекътъ на Джа- 
джовий и Кръстовий оть г. Царибродъ за сумма 116 лева.

Гр. Царибр дъ, 12 ноемврий 1891 год.
1—(1203)—I Пол. сжд. приставъ: Илиеви.

Пловдивски1! <-,т,дебенъ приставъ.
ЗАПРѢЩЕНИЕ .V 1787.

Подписаиний, С. Рандмовъ, пон. сжд. приставъ при 
Пловдивски!! окр. сждъ, на VI участъкъ, ва основание 
зановѣдьта подъ .№ 2,433, издадена оть Сьр.-Горскиіі мир. 
еждия п ст. 248 оть Врѣм. Сжд. Правила, обязявамъ, че 
налагами запори на слѣдующитѣ недвижими имоти прива- 
длЬжіщц па Ив. Сиреколу и Геиу Веддерлиски, огь с. 
Кѫлжчлий, а именно: 1) ’/« часть огь една нива, отъ 6 
уврата, вь КхлжчлиВско землище, мѣстмость „Друма“, 
съ граници: Иозу Тьрнов^ійскъ Гецу Загорчопъ и пжть; 
2) Сз часть оть една кжД, съ-|вЬ стаи, ятжръ и плевня, 
съ дворъ оть двѣ лѣхи, въ стЧСжлЛчлий, съ граници: черно
вата и отъ двѣгѣ страни пжть: 3) «Д часть оть писа, отъ 
(> лѣхи, въ сжіцото землище, мѣстность „Ясацигѣ“, сь гра
ници: Иозу Тьраовалиски, Геиу Маринови и Яку Иванови; 
■I) часть отъ иива, 4 увр., въ смщото землище, мѣст- 
л ість „Ииирликь", сь граници: Гену Маринови, Геиу Са- 

'Държавна Печатница въ София.

бевъ и Ив. Доевски; 5) 11і часть отъ иива, 1 увр.. въ 
сжщото землище, мѣстность „Козулджя“, съ граници: Иозу. 
Матейченъ, Иванъ Тьрновалиски и Ив. Сабевъ; 6) Ч, 
часть отъ нива, 2 увр., въ сыцото землище и мѣстность, 
съ граници: Ив. Бѣлчевъ, Пано Пръдлинъ и Георги Вен- 
дерлиски; 7) */3 часть отъ нива, отъ б увр., въ сѫщото 
землище, мѣстность „Векерлискитѣ лозья“, съ граници: 
Доню Дюлгерски, Чинку Матейчинъ, Петръ Павловъ и Иозу 
Керенъ; 8) Чг часть оть една нива, оть 3 увр., въ сѫ- 
щото землище, мѣстность ,Кара Топракъ“, съ граници.: 
Доню Дюлгерски, Чинку Матейчинъ и Ив Мжсжра; 9) 
нива, отъ 2 увр., вь сжщого землище, мѣстность „Врат- 
чикъ“, съ граници: Петръ Делияновь, Серафимь Денковъ 
и Лука Таневъ Денковъ, и 10) нива, отъ 3 лѣхи, въ сж- 
гцото землище и мѣстность, съ граници: Иозу Николовъ, 
Малакъ Вендерлиски, Гену Карагиозовъ и Иозу Вендерлиски.

Запора ще трае до снеманието на настоящето ми.
Гр. Брѣзово, 4 ноемврий 1891 год.

1—(4207)—1 Пои. свд. приставъ: С. Ранделовъ.

ПРИЗОВКА М 2473.
До госпожа Садика Хапвдіъ Топалъ Есадова, като на- 

слѣдяица ва покойния Рашидоглу Топалъ Есадъ Ефенди, 
оть Пловдивъ, сега съ неизвѣстио мѣстожите.іство, на осно
вание испълнителний листъ подъ Л? 4353. издаденъ т. г. 
отъ II й Пловдивски градски мир. еждия, призовава ви 
слѣдъ трпкрітното публикувание настоящата призовка въ 
„Дьр. Вѣстникъ“ и до 21 день да се явите въ канцела
рията ми въ гр. Пловдивъ и заплатите 883 л. и 63 ст. 
дълги съ лихвата имъ но 1®/0 мѣсечно отъ 13 май 1891 
год. до исплащанието, 70 л. сждебни разноски, З1/, леваг 
разноски по испълнеаието и разноскитѣ. за публикацията 
иа настоящата призовка въ „Дьр. Вѣстникъ“, за въ полза 
на Миіалаки Малияди, отъ градж. Въ иротивенъ случай 
ще постжпи съгласил ст.ст. 331 и 333 отъ Врѣм. Сжд. 
Правила.

Гр. Пловдпвъ, 30 октоврий 1891 год.
1 —(4278)—з Пол. сжд. приставъ: Н, Джаджовъ.

Севлиевския сждебеиъ приставъ.
ПРИЗОВКА № 3639.

До г-на Никола С. Ковачевъ, въ гр. Виена (Австрия).
Съобщавамъ ви, почитаемнй г не, че налагамъ заиоръ 

иа 30 л. 60 ст. отъ иаритѣ които има да вземате отъ 
Севлиевица Илия Ив. Илиевъ, съгласно иенълнителния 
листъ на Оевлиеаский мир. еждия, отъ диесь аодъ .V: 5,823, 
иа основание ст. 416 отъ Врѣм. Сжд. Правила и тая сумма 
слѣдъ 5-деия отъ публикувание призовката, ще я предамъ 
на взискателитѣ Василъ Взйновъ и с-ие, отъ гр. Севлиево.

Гр. Севлиево, 7 ноемврий 1891 год.
1—(4238)—1 Свдебенъ приставъ: Мотафовъ.

ПРИЗОВКА Л- 2776
До г-оа Цанка Ивановь, отъ с. Черневци.
Йд основание испълнителний листъ подъ Лі 3,472, 

издаденъ огь Габровский мир. еждия, въ полза на Коля 
Димовъ, огь Габрово, срещу васъ за 525 гроша и др. и 
съгласно ст. 431 отъ Врѣм. Свд. Правила, ви призова 
ванъ да щдсятствувате при извьрщвание описа на не
движимия ви имоіъ ва 20 декеиврий 1891 год.

Габрово, 12 ноемврий 1891 год.
1 —(4237;—1 Пом. сжд. приставъ: Ковачевъ.


