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ДЬРЖАВЕНЪ ВѣСТНИКЪ
излиза

всѣки присѫтственъ день.

Годишна цѣна на „Дьрж. Вѣстникъ“:
за въ Княжеството....................................................... £50 лева
„ „ странство съ пощенскптѣ разноски .... 55^5 „

ЗА ПУБЛИКАЦИИ
плаща се 

за единъ редъ въ стълбецъ отъ половина страница 30 ст.

Писма за абонаменти и публикации 
и всичко, що се отнася до „Дьржавенъ Вѣстникъ“, се испраіца 

до администрацията му.

Год. XIV. СОФИЯ, пѳтъкъ 27 мартъ 1892 год, Брой 69.оффициаленъ дѣлъ.
По Министерството на Влатрѣінн. Діла.

УКАЗЪ
№ 129.

НИЙ ФЕРДИНАНДЪ I.
С'Ь Божия милость и народната воля 

Ннязь на Б-ьлгария,

По предложението на Нашътъ Управляющиіі 
Министерството на Вътрѣшнитѣ Дѣла, направено 
Нам, съ докладътъ му подъ № 840, отъ 10 мартъ 
тази година.

Постановихме и постановяваме:
I. Да утвьрдимъ „правилника за пограничното 

нрѣглѳдвание на добитъка и суровитѣ му произ
ведения“, изработѳнъ отъ Върховния Медицински 
Съвѣтъ, на основание членъ 10 отъ „закона за 
внасяние и изнасяние едъръ и дребѳнъ добитъкъ 
и суровитѣ му произведения“ и зановѣдваме да 
се приложи въ дѣйсгвие.

II. Испълнениѳто на настоящия указъ възла
гаме на Нашия Унравляющнй Министерството на 
Вжтрѣшнитѣ Работи.

Издаденъ въ Нашата ст. София на 13 мартъ 
1892 година.

Иа първообразното съ собственната на Негово Царско Ви- 
осчество рака написано:

Прнподписахъ:
Управляющий Министерството на Вжтрѣшнитѣ 

Работи, Ил. Лукановъ.

Докладъ до Негово царско височество.
» 840

Господарю!

Честь ииалъ най-покорно да моли Ваше Дар
ено Височество, да благоволите да утвърдите при
ложения при това „правилникъ за пограничното 
ирѣглѳдвание иа добитъка и суровитѣ иу про- 
изведния“, изработѳнъ отъ Върховния Медицински 
съвѣтъ, на основание членъ 10 отъ „закона за 
внасяние и изнасяние едъръ и дребенъ добитъкъ 
и суровитѣ му произведения“ и да заповѣдатѳ 
да се приложи въ дѣйствие.

Ако одобрявате това мое предложение, то най- 
покорно моли, Ваше Царско Височество, да бла
говолите да подпишете тукъ приложения указъ.

Оьмь, Господарю, на Ваше Царско Височество, 
най-покоренъ служитѳль и вѣрѳнъ подданникъ.

София, 10 мартъ 1892 година.
Унравляющнй Министерството на Вжтрѣшнитѣ 
Работи, Ил. Лукановъ.

ПРАВИЛНИКЪ
за пограничното прѣглѳдвание на добитъка и 

оуровитѣ му произведения,

Чл. 1. Прѣглѳдваниѳто на добитъка и суровитѣ 
му произведения става отъ пограничнитѣ ветери
нарни лѣкари (чл. чл. 6, 7 и 8 отъ закона за 
изнасяние и внасяние едъръ и дребенъ добитъкъ 
и суровитѣ му произведения). Цѣльта на погра
ничното прѣгледвание е да се предохрани страната 
отъ еппзоотически болѣсти отъ вънъ.

Чл. 2. Вкарваниѳто на добитъка и внасянието 
на суровитѣ му произведения въ княжеството се 
донуща само нрѣзъ слѣдующитѣ митници:



дьржавенъ вѣстникъ

а) отъ къмъ прЬділипЛ на Турция:

1) Варненска, Варненския окрѫгъ;
2) Балчикска, „ „
3) Бургазска, Бургазский „
■1) Анхиалска, „ „
5) Кайбнларска, Сливенския окрѫгъ
б) Татаръ-Кьойска, „ „
7) Харманлийска, Хасковский „
8) Конанлѫкска. „ „
9) Чепеларска, Пловдивския „

10) Батакска и Лѫженска, T.-Пазар. окрѫгъ
11) Кюстендилска, Кюстендилски окрѫгъ
12) Кочериновска, „ „

6) отъ къмъ прЬ<ТЬлитЪ на Румания:
1) Видинска, Видинския окрѫгъ;
2) Кулска,
3) .іомска, Ломский „
4) Свищовска, Свищовския „
5) Никополска, Свищовский окрѫгъ
6) Раховска, Вратчанский „
7) Руссенска, Руссѳнский „
8) Тутраканска, ,, „
9) Силистренска, Силистренский окрѫгъ

10) Чифутъ-Еьойска, Варнѳнский „

в) отъ къмъ западнитѣ страни:
1) Царибродска, Трьнский окрѫгъ;
2) Дѫсчено-Кладенска, Трьнский окрѫгъ.
Добитъкъ и суровитѣ му произведения отъ 

другитѣ страни, отъ гдѣто внасянието имъ въ 
Княжествотз е дозволено, немогѫтъ да бѫдѫтъ црѣ- 
насяни освѣнъ прѣзъ горѣказаиитѣ митници.

Чл. 3. Прѣкарзанието прѣзъ други погранични 
пунктове може да се дозволява само съ раз
решение на Министерството на Вжтрѣшнитѣ Дѣла 
въ споразумѣние съ Финансовото Министерство.

Чл. 4. Всич-.ия добитъкъ и суровитѣ му произ
ведения, указани въ чл. 1 отъ „закова за внасяние 
и изнасяние едъръ и дребѳнъ добитъкъ и суровитѣ 
му произведения“, трѣбва да се прѣгледватъ отъ 
иограничнитѣ и ветеринарни власти.

Нито една глава отъ домашния добитъкъ не 
може да се внесе въ княжеството безъ разрѣшение 
на пограничната ветеринарна власть.

Чл. 5. Прѣгледванието на добитъка и суровитѣ 
му произведения трѣбва да се извършва едно- 
врѣменно съ митарственното нрѣгледвапие.

Чл. 6. Ветеринарнитѣ власти трѣбва да из- 
вьршватъ прѣгледнаниѳто сало при дневна свѣтлипа. 
Най-наирѣдъ тѣ провѣряватъ редовностьта на 
свидѣтелствата, които придружавате добитъка и 
иеговитѣ произведения, а относлѣ ний точно ия- 

слѣдватъ здравословното имъ състояние, т; е. 
между добитъка нѣяа болни или подозрени в 
заразени отъ нѣкоя еиизоотическа болѣсты дали 
суровитѣ произведения произлизате отъздрам и. 
вотни и сѫ неврѣдителни за общественото здраж

За б ѣ л ѣ ж к а. Прѣглеждавнето ва добитъка, s 
вкарва по желѣзвицата, трѣбва непрѣменво да са извършва 
вън-ь отъ вагонитѣ.

Чл. 7. въ случай, че стопаяила на добита 
или на суровитѣ произведения нѣиа лиши ш- 
дѣтѳлство за происхожданието имъ, или же иі 
разлика въ числото или видътъ ва описаната и 
свидѣтелството стока, тогазъ цѣлия транспорта 
безъ никакво нрѣгледвание се врьща назадъ.

Исключение отъ това правило става аво нрн- 
тежательтъ е въ състояние да оправдае разли
ката на намалението или уголѣмението иа сщаа 
стока, което оправдание трѣбва да бжде оси- 
дѣтелствувано отъ надлежнитѣ санитарни и адми
нистративни власти, въ смисъль, че но е етана» 

I вслѣдствие заразителна болѣсть или друга подо- 

; зрителни причини.
Чл. 8. Тъй сѫщо и стадата, въ които и «а- 

миратъ добитъци болни или подозрени за таиш 
I отъ нѣкоя заразителна болѣсть, исключая~М- 

ститѣ, които сѫ указани въ чл. 10, трѣбва 1» 
; се възвръщате обратно задъ граница.

Чл. 9. Бъ случаитѣ указани въ чм 6и7 
і пограничната ветеринарна власть съобщава на 

управителя на митницата, че стоката нѳмояв да 
се иропустне.

При туй граничния вѳтвринаревъ лѣюрі îa‘ 
бѣлѣжва вьрху свидѣтелствата цричиниті, и 
които проиущанието е невъзможно, и съставя нро 
токолъ за станалото. Този протоколъ заедно й 
завѣрени нрѣписи отъ свидѣтелствата за Щмс 

і хождението на стоката незабавно ирѣпраща іі 
I Гражданската Санитарна Дирекция. Едни ір 

писъ отъ сѫщия протоколъ остава въ канцѳл 

рията на митнишкия пуяктъ.
Оригиналното свидѣтелство за произхожда 

на стоката съ забѣ.іѣжката направена , 
и подпечатана отъ пограничния ветеринар«» 
карь, може да се възвърне на стопанина.

Противъ тия мѣрки стопанитѣ Mr® 
оплаквате предъ Гражданската мя.

: рекция, но до когато тя не ги отмѣви, 

і ватъ въ си
Чл. 10.

карь колет; 
слѣдующит!

I h.ovinaV 61 

Когато пограничния ветеринар^ 

мира между ирѣкарвания
; заразителни болѣстк. а И*

Ся.пъ /'malleus liumidis), в/



Брй 69. ДЬРЖАВЕНЪ ВѣСТНИКЪ Стр. 3.

въспаление на бѣлия дробъ и плевра въ едрия 
рогатъ добитъкъ (pleuropneumonia boum contagiosa), 
тогазъ цѣлия транспорть трѣбва да се задьржи 
въ такъво мѣсто, отъ което нѣяа опаслость да 
се прѣвесе заразата по мѣстния добитъкъ и сѫ- 
щеврѣменно прилага въ дѣйствиѳ всички нуждни 
ветеринарно-полицейски иѣрки за нераспросгра- 
нение на заразата.

Добитъци, болни отъ горѣ указанитѣ болѣсти, 
трѣбва веднага да еѳ отдѣлятъ и убиватъ, а ко- 
житѣ и месото да се уничтожятъ.

Добитъци, които сѫ само подозрени за болни 
отъ тия болѣсти, трѣбва да се турятъ подъ ка
рантина, догдѣто неисчезне сьмнѣнието.

Подозренитѣ за болни отъ тѣзи болѣсти до
битъци могѫтъ да се прѣдадѫтъ на надлежнитѣ 
власти на държавата отъ която тѣ происхож- 
датъ, за понататъшното имъ распореждание, ако 
тия власти, вслѣдствие молбата на притежателя, 
изрично поиакатъ това нѣіцо.

Чл. 11. Притежательтъ на добитъкътъ, уни- 
чтожеаъ по причина на болѣститѣ указани въ 
чл. 10, нѣма право на възнаграждение; освѣнъ 
туй, за негова смѣтка сѫ разноскитѣ за каран
тина. отмедвание в хранение на карантирания 
добитъкъ, както и за слѣдуемата дезинфекция на 
мѣстата или на закрититѣ помѣщения, гдѣто е 
бнлъ дьржанъ добитъка.

При всѣко констатирание на една отъ упоме- 
н&титѣ въ чл. 10 зарази, прѣгледвачьтъ веднага 
увѣдомява телеграфически Гражданската Сани
тарна Дирекция, като указва видътъ на болѣ- 
стьта, нроисхождението на добитъка, числото му 
и числото на болнитѣ и подозренитѣ за такива. 
За вспчко това граничния ветеринаренъ лѣкарь 
съставя най-точенъ протоколъ, въ който показва 
п взетитѣ отъ него ветеринарно-полицейски мѣрки. 
Този протоколъ заедно съ завѣрения прѣписъ 
отъ свидѣтелството, което придружава добитъка, 
поменѫтия лѣкарь ще го представлява въ Граж
данската Санитарна Дирекция.

Чл. 12. Животински произведения, които се 
внасятъ съ търговска цѣль, допущатъ ее въ дър
жавата само ако сѫ придружени отъ изискуеитѣ 
се отъ закона свидѣтелства (чл. 3 отъ закона 
за внасяние и изнасяние едъръ и дребенъ до
битъкъ и цр.) и ако рѳзултатътъ отъ прѣглед- 
ванието докаже, че тия произведения отговарятъ 
на условията изискуеми отъ хггиѳната.

4а. 13. Развалени и врѣдителни за здравиѳто 
животински произведения, които служатъ за храна, 
се конфискуватъ и се уничтожаватъ чрѣзъ за- 

! равяние, като предварително се направятъ нѳ- 
і възможни за употрѣбление.

Бсички други животински произведения, т. е., 
такива, които не служатъ за храна, въ случай, 
че се окажатъ врѣдителни за обіцественпото здра- 
вие, се конфискуватъ, нъ и унищожението ииъ 
може да стане само съ съгласието на Граждан
ската Санитарна Дирекция.

Чл. 14. Прѣгледванието на суровитѣ живо
тински произведения служащи за храна, ако сѫ 

I солени и пушени и се пращат?. въ сплно затво
рени и плоибирани пакети, ложе да става и въ 
мѣстото на предназначението имъ.

Въ послѣдния случай пограничния ветѳрина- 
ренъ лѣкарь трѣбва да увѣдоми полицѳйско-адми- 

I нистративната власть въ мѣстото на прѳдназна- 
; чението нмъ, за да се погрижи за необходимото 

ветеринарно прѣгледвание.
Чл. 15. Екстракти, консерви и други варени 

и не варени месни продукти, които се испра- 
щатъ въ добрѣ затулени тенекиени кутии или 
шишета не подлѳжатъ на прѣгледвание.

Сѫщо нѣма нужда да се прѣгледватъ живо
тински продукти за храна, които пѫтницитѣ вна
сятъ за свое употрѣбление въ количество не пб- 
голѣло отъ 2 килограмма за человѣкъ.

Чл. 16. Ако пограничния ветеринаренъ лѣ
карь намѣри, че изискуеитѣ свидѣтелства сѫ 
редовни и че нѣма никакво съмнение въ здра
вословното състояние иа добитъка или суровитѣ 
му произведения, записва ги въ дневника (обр. 
№ 2, А и В) и издава на стопанина свидѣтел
ства по обр. № 1. Тия свидѣтелства се обгер- 
боватъ съ марка 5 стотинки.

Свидѣтелствата за нроисхождението на доби
тъка или неговитѣ сурови произведения, издавани 
отъ санитарнитѣ власти на страната отъ гдѣто 
ті происхождатъ, подиръ провѣряванието имъ, врь- 
щатъ се на притежателя, като предварително се 
направи вьрху тѣхъ слѣдующата бѣлѣжка:

„№ на свидѣтелството“.
„При провѣряванието на настоящето и прѣ- 

гледванието на стоката описана въ него, намѣ- 
рихъ всичко редовно и на основапиѳ па това 
дозволява се вносътъ и въ Княжеството“.

„Дата...........................................
Подписъ.......................................

3 а б ѣ л ѣ га к а. Номер ьтъ на това провѣрявапие трѣбва 
да бкде сжщия, подъ който транспорта е ваисанъ въ 
дневника.



Стр. 4. дьржавенъ вѣстникъ

Чл. 17. Съ добптъкътъ и суровитѣ му про
изведения предназначени за прѣмннувание (тран
зита) прѣзъ България іце се постѫпва по сѫщия 
начннъ, както съ ония, които оставатъ въ страната.

Свидѣтелствата издадени отъ напіитѣ погра
нични ветеринарни лѣкари за добитъка и суро
витѣ му произведения, минавающи трапзитъ прѣзъ 
Княжеството въ походното мѣсто — ще се поврь- 
щатъ назадъ на натитѣ власти, а именно : на по
граничния ветеринаренъ лѣкарь, ако има такъвъ 
или же на начаіника на митницитѣ.

Погранични жители, които притѣжаватъ дву
властни имущества, могжтъ да прѣкарватъ доби- 
тъкътъ си въ запрѣга за полски и други ра
боти илп на пасбища въ крѫга на стяженията 
си безъ никакво прѣгледвание и чрѣзъ други і 
лѣстности, т. е. неуказани между ония въ чл. 2 і 
отъ настоящия правилникъ, но туй нѣщо строго е і 
запрѣтено ако тѣ вкарватъ добитъкъ за търгов
ска цѣль.

Туй улеснение въ случай па появявание на 
епизоотически болѣсти въ съсѣдната страна може да 
се отмѣни по искание на Гражданската Санитарна 
Дирекция.

Пограничнитѣ ветеринарни лѣкарп сѫ длъжни і 
да представляватъ въ Гражданската Санитарна Ди
рекция до 5 число на всѣки мѣсецъ една точно 
събрана вѣдомость споредъ обр. № 3.

Бъ тази вѣдомость освѣнъ отбѣлѣзанитѣ свѣ- 
дения изискуеми отъ надниситѣ въ графитѣ трѣбва 
да се указватъ случивіпитѣ се контрабанди съ 
добитъка или суровитѣ му произведения както и 
слуховетѣ за появившитѣ епизоотия въ съсѣдната 
държава.

Чл. 20. Пограничнитѣ ветеринарни лѣкари 
трѣбва да дьржатъ всичкитѣ си книжя въ поря- 
дъкъ, както и да събиратъ и пазятъ прѣпратенитѣ 
тѣмъ правилници и распореждания.

Забѣлѣжка. Окржжнитѣ ветеринарни лѣкари, които ° 
се командирован, за исиълиеипе длъжности« на погранични 
прѣгледвачи, трѣбва да дьржатъ книжя и актове отдѣлно 
отъ тия, които се кассаятъ до другитѣ имъ обязанности.

Пограничнитѣ ветеринарни лѣкари трѣбва най- 
точно да испълняватъ своята длъжность, иъ при 
туй да избѣгватъ излишното затрудняваниѳ на 
търговцитѣ и стопанитѣ на добитъка или про
изведенията му.

Иа пограничнитѣ ветеринарни лѣкари се за- 
прѣтява подъ страхъ на наказание да взематъ 
каквито и да било такси и възнаграждения за 
прѣглежданията и освидѣтелствуванията на до

битъка или суровитѣ му произведения, цріт,. 

пил, които ставата на основание „закова за вяа- 
сяние и изнасяние на добитъка и сууювитѣ п 
произведения (членъ 4).

По Военното Министерство.
УКАЗЪ

№ 166.

НИЙ ФЕРДИНАНДЪ I.
C.-I. I х гдсііл милости и народната воля

Князь на Б-ългария,

Обявяваме на всички Наши вѣриоподдищі:
VI-TO Обикновенно Народно Събрание, п по

рата си редовна сессия прие,
Ний утвърдихме и утвьрдяваие слѣдуютция:

ЗАКОНЪ
за да се запишатъ като държавна загуба 
30895 лева 91 от,, проиоіодящи за тим 
по омѣткитѣ на покойния капитанъ отъ si- 
паса на армията Телесницки (Владкмирі) » 
прѣзъ битностьта му като коиандиръ на би
тата Старо-Загорска окрѫжна жандармерия 
рота отъ 1883 до 1885 години включите».

Чл. 1. Да се запишатъ като загуба яа дър
жавата 30895 лева 91 ст., като злоупотріби 
отъ покойния капитанъ отъ запаса на арши 
Телесницки (Владимиръ) за прѣзъ битностьта ц 
като коиандиръ на бившата Старо-Загорска йр 
жандармерийска рота отъ 1883 до 1885 ВД. 
включително, а имено по слѣдующия начии:

а) като налични остатъци останали въ брой на рѫці 
у капитанъ Телесницки и неповьрнати отъ посгід- 

пия по принадлежность въ хазната 8262 л. 91»

б) като записани в а расходъ
по надлежни книги, но неоправдани 
отъ капитана Телесницки чрѣзъ 
надлежни за това документи . . 21365 „ <

в) като претенции заявени отъ
бивши подчинени на капитана Тѳ
лесницки долни чинове жандари, 
които претенции, като причинени 
отъ упоменатия Телесницки въ 
врѣме когато тоя послѣдния е билъ 
па държавна службла и по слу- 
жебенъ начинъ, сѫ неплатени отъ 
държавния бюджета 1891 год. J------

Вси^ГП089бТ91еГ 
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ми тридесеть хиляди осемстотинъ дѳветдесѳть 
петь лева и деветдесети една стотинка.

Настоящия законъ се вотира и прие отъ VI-to 
Обиыовевно Народно Събрание на 13 декеи- 
врий 1891 година.

ЗАПОВЯДВАМЕ:
Настоящия законъ да се облѣче съ Държав

ни Печатъ, да се обнародва въ „Дьржавенъ 
Вѣстникъ“.

Испълнението на настоящия указъ възлагаме 
иа Нашия Министръ на Войната.

Издаденъ въ Нашата ст. София яа 14 де- 
кемврий 1891 година.

На пьрвоОбразното съ собственната на Негово Царско Висо
чество рлка написано:

Фердинанде
Приподписалъ:

Военний Министръ. Почетѳнъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния ЇЦабъ, Подполковникъ Саввовъ.

Първообразния законъ е облѣчеиъ съ Дьржав- 
ния Печатъ и зарегистриранъ подъ № 64 на 20 
мартъ 1892 година.

Пазитель на Държавния Печатъ,
Министръ на Правосѫдието, Ив. Саллабашевъ.

Негово Царско Височество въ ст. София на 
7 мартъ 1892 г. благоволи да издаде слѣдующий

ПРИКАЗЪ
№ 13.

Произвежда се въ чинъ маморъ съ уволне
ние въ запася на армията: Ротмистра отъ 4 
конний полкъ Кьойбашиевъ.

Назначаватъ се за началници на щабо- 
веті ири піхотнгіті дивизии: Врѣмеяно-кьиан- 
дуюіций 23 пѣши Шипчанский полкъ, отъ Ге
нералния ЇЦабъ подполковникъ Велчѳвъ — въ 
3 пѣхотйа Балканска дивизия;

Врѣменно-кошандующий 22 пѣши Тракийский 
полкъ отъ Генералния Щабъ подполковникъ 
Ильевъ — въ 4 пѣхотйа Прѣславска дивизия;

Началника на отдѣлѳние въ Генералния Щабъ, 
отъ Генералния Щабъ подполковникъ Вълна- 
ровъ — въ 5 пѣхотна Дунавска дивизия.

Назначаватъ се: Врѣменно-командующий 3 
конни полкъ подполковникъ Никушевъ — за ко- 
чандующий тоя полкъ, като се прѣведе въ него;

За младши помощникъ на началника на отдѣ- 
лението при Генералний Щабъ капитана отъ 1 
п. Софийский на Негово Височество Княза Алек
сандра I полкъ Патоевъ.

ПрЪвежда се: Отъ 4 артиллерийский на Не
гово Царско Височество полкъ подпоручикъ Ан- 
геловъ А. въ 3 артиллерийский полкъ.

Подиисалъ :
Военний Министръ, Почетѳнъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

Негово Царско Височество въ ст. София на 
16 мартъ 1892 година благоволи да издаде 
слѣдующий

ПРИКАЗЪ
je іб.

Оѣріділяватъ се на служба по Военното 
Ведомство: Свьршивший Харковския вѳтери- 
наренъ института военний стипендията Илия Бѳн- 
чевъ, като се назначава за ветеринаренъ лѣкарь 
въ 2 артиллерийский полкъ;

Волнопрактикующий д-ръ Ивановъ М., като се 
назначава за младши лѣкарь въ 1 п. Софийския 
на Негово Височество Князь Александръ I полкъ.

Прѣвеждатъ се: Техническия масторъ отъ 
Разградския артиллерийски складъ Стойоовъ на 
сжіцата длъжность въ Софийския артиллерийски 
складъ;

Коиандиритѣ на роти отъ 1 п. Софийски на 
H. В. К. Александръ I полкъ капитанитѣ: Ива
новъ Н., отъ 4 п. Плѣвѳнский полкъ Бошнаковъ 
и отъ 9 п. Пловдивский на Н. Ц. В. Пр. Кл. 
С. Кобургъ-Готска полкъ Млжчковъ — и тримата 
въ Военното Училище за отдѣлени офицери.

Назначава се: Медицинския лѣкарь отъ 4 
артиллерийский на Н. Ц. Височество полкъ д-ръ 
Унтербергъ, за и. д. старши лѣкарь въ 1 пѣши 
Софийский на H. В. К. Александра I полкъ, като 
се прѣвежда въ сѫщия полкъ.

Преименува се: Подпоручика отъ 3 пѣши 
Бдинский полкъ Николовъ II въ Коевский.

Утвърдяватъ се въ занимаемитЪ длъж
ности: Оть флотиията и морската часть ма- 
газинера Маринъ Кутинчевъ и лоцмана II раз- 
рядъ Петко Руссевъ.

Уволняватъ се въ отѣускъ задъ граница:
Командующий 6 п. Търновския на Н. Ц. Ви

сочество полкъ подполковникъ Цончевъ на единъ 
мѣсецъ въ Франция;

Медицинский лѣкарь на 6 артиллер. полкъ 
Кирановъ, на два мѣееца, по домашни причини, 
въ Руссия.

Продължава се отпуска задъ граница: На 
капитана отъ 11 и. Сливенския полкъ Дермѳнд- 
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жпевъ още на два. лѣсеца, но болѣсть, въ Ца- 
риградъ.

Уволнявани се unit, клцжба но прошение-: 
Младшия ліікарь отъ 17 п. Доростолскиіі полкъ 
д-ръ Б. Сариянонъ;

ветеринарния лѣкарь на 2 артиллерийский 
полкъ ііопчішски, по пстичание срока на кон
тракта му:

Командира на 1 резѳрвенъ полкъ нодполков- 
шікъ Фонъ-Махъ, като се зачислява въ запасъ 
на армията:

Аптекаря при II пѣхотна Тракийска дивизия 
U. Полицеръ. и влѣсго него назначава се за ап- 
текарь Александръ Чуриласъ.

Псключаватъ се опи сніісециті на вой
ската: Умрѣлпя на 3 мартъ т. г. старши лѣ
карь отъ 23 пѣши Шипченския нолкъ докторъ 
Славовъ.

Подииеълъ:
Военний Министръ, Почетеиъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Шабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
.V 145.

Обявява,чъ по Военното Вѣдомство за свѣде- 
ние, че главния Военно-Касеационенъ сѫдъ въ 
сѫдебното си засѣдание на 7 мартъ т. год. ще 
разглежда слѣдующнтѣ дѣла:

1) по кассационата жалби иа войника отъ 3 
конний полкъ Спас'/, Иовчевь, подадена иротивъ 
прпсѫдата на Пловдивския воененъ сѫдъ отъ 
16 декемврпіі 1891 год. подъ Л» 60;

2) по кассициониата жалба па канонира отъ 
3 артиллерийский полкъ Георги Славовъ, пода
дена противъ присѫдата иа Пловдивския вое
ненъ сѫдъ отъ декемвр. 1891 г. подъ Æ 49;

3) по касационната жалба па редонои отъ 
23 и. Шшічанскиіі полкъ Зекиръ Ибрахимонъ, 
подадена иротивъ прпсѫдата иа Пловдивския 
воененъ сѫдъ отъ 30 ноемврий 1891 година 
подъ А“ 48 и,

4) но киссационния протести на Софийския 
воененъ лрокуроръ, ігодаденъ иротивъ присѫдата 
на Софийския воененъ сѫдъ отъ 7 декехврнй 
1891 година нодъ .V: 66, издадена по дѣлото 
на старшия феіюрвиркеръ отъ 2 артиллерийский 
нолкъ Днжитръ Иордаиовъ.

София, 5 мартъ 1892 година..

Боенний Министръ, Гіочетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

неоффиниаленъ дш.
ТЕЛЕГРАММИ

на

„ДЬРЖАВЕНЪ ВЪСТНИКЪ" 
(Agence Balkanique).

Виена, 25 мартъ (6 апр.). Администрацията на' Др 
иавского параплувно дружество е получила съобщение ft 
правителството, въ коего й се казва, че императорът! е 
утвьрдилъ иа 4 апр. (23 мартъ) закона, който дай суб
сидия иа това дружество. Мълвата, за която смеиувап 
два Виенски вѣегници, за че пожаритѣ въ Виена, іцйві 
послѣднитѣ дни, били последствия на систевтимн ю 
жарни прѣстжпления, е обявена отъ коыетеатенъ иж- 
пикъ за чиста измислица безъ всѣко основание.

Бѣлградъ, с. д. — Скупщината държа доесь засѣда
ние при затворени врата. — В. „ Народни Дневник“ омі- 
іцава слухътъ, че регентътъ Велимарковичъ вышііраиі 
да подаде оставката си, по причини политически.

Кайро, е. д. — Церемонията за четението фири в 
инвенститурата на Хедива бѣ отложена чрѣзъ едиатеирт 
отъ лордъ Салисбури. Хедивътъ е свикалъ смий, за ja 
ти моли да дѣйствуватъ официозно прѣдъ Султана, sa ja 
го накаратъ да направи да влазя и Синайския полуострова 
въ Египетската территория.

Атина, с. д. — Споредъ както казватъ вѣимциі, 
около 70 студенти румкнп иматъ вамѣреяието да пойтяи 
Атина въ това сжіцо врѣме, когато и сьрбскитѣ студени.

Берлинъ, с. д. — Горната камара прие единодушие 
закопа за диганието запрѣшението вадъ Гвѳлфийскитѣ фов- 
дове; графъ Мюпстеръ благодари Имератору on и® 
на Хановерската Диета за инициативата взета оп Не

гово Величество по тон предметъ.
Петербургъ, с. д. — Тѣхни Величества се завърнаіа 

вчера отъ Гатчипо и днесь ще приежтетвувать иа праздима 
па Благовѣщенскии Гвардейски полкъ. — Увѣряватъ, к 
императорското семейство ще отиде въ Копевигить HI 
10 май; пяя по който ще стане пктувааието още е1’ 
опрѣдѣленъ. — Предсѣдатели на комитета на ияияреп 
г. Вуиге, който е па поправяше, ще вземе отпускъ 1 
наесепъ ; той іце отиде въ чужбина.

Нанси, с. д. Едно циркулярно писмо отъ Навеи» «« 
епископи извѣстява, че вслѣдствие на ведаввашииті I 
той се изоставя отъ да държи проповѣди въ чвРква '»а. 
той протестира противъ нарушението на правата 

толическата черква.Петербургъ, Споредъ едно официялно съобщени Р 
ватъ въ сушилнята на фабриката за бездимния Р 
причинепъ отъ влажния пироксилина отъ койт u ' 
сж упропастепи; само двѣ здания въ съсѣдиво 
вече кое по-малко поврѣдони, гдѣто е имал 
Петь лица сж по-тежко ранени и 2ь леи •1/6 

се, че деветина работници, които сѫ наиир 
пята, сѫ били раскъсани на парчета. Ї,„ПИГТпЪтъ на

Парижъ, с. д. Предсѣдатели на с«1/4“и£РюИЇ- 

въішшитѣ работи и държавния подсекретар• jj.
manu отъ бюджетната коммиссия върху кр Д 
дапъ; тѣ сж обявили, че се касае, 33 Їси' чй ѳ деобхо- 
постове въ Суданъ, а не за разширението и ,
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дамо да се задьржатъ вашитѣ постове въ Дакомия; иѣрки ' 
ще бжджтъ взети за покровителствувание на подаіплщптѣ 
ни; експедиция къяъ АбоиеЦ за сега не е нуждна, а била 
би и пепомрѣна съ резултатитѣ.

Мадридъ. с. д. Много арестувания на анархисти сж 
направени въ Севилла, Кадиксъ, Бадажосъ, Гранада и въ ; 
прибрѣжиитѣ градове. Вчера имало опитвание за динами- 
теиъ аттентатъ въ Валевца, но безъ да причини новрѣди.

Цариградъ, с. д. Цариградската телеграфна агенция 
узнава, че видоизмѣнепието на фирмаиа за инвесгитурата I 
ва Египетския Хедпвъ, за което бѣше съобщено преди три I 
седиици, но видимо бѣше отложено, е вече било направено ; 
на цослѣдний часъ макаръ и подъ друга форма. Вмѣсто да 
говори за территорията въ Африка, като исклочава по този | 
иачивъ полуострова на Синая изъ Егиветь, иовий фпрманъ ' 
цитира пі>-предишнитѣ фирмаииотъ 1841 г. заедно съ кар
тата, и оня отъ 1865 г. гдѣто территориигѣ подъ властьта і 
на Хедива сѫ ноименовани, които всички съставляватъ въ 
дѣйствителность само онова що образува днесь Египетската 
терріггория въ Африка. По този начинъ спорнпй отъ два иѣ- ' 
сеци насамъ въпросъ, че Синая съставлява непосредственно 
владѣние на оттоманската империя, билъ на кжсо рѣшенъ 
въ полза иа Турция.

Курса.
Виена, 24 мартъ (5 априлий) в.

Бьлгарски заеиъ........................................100.50
Кредитъ........................................................311.—
Австрийска златна рента........................ 110.45
Унгарска златна рента . . . . ... . 108 30
Дуката..........................................................5.61—5.58
Наполеонъ .......................................................... 9.425
20-маркова монета . . . ■...................... 11.61
Лира Турска....................................................10.68
РусСка книжна рубля.......................................... 1.2050
Лира Стерлинга..............................................11.85
Сребро....................................................  1.00
Каибио за Парижъ............................................... 47.17

, „ Верлинъ............................................... 58.10
„ „ Лондонъ.............................................118.75

Виена, 25 мартъ (6 априлий) в.
Български заемъ....................................................... 101.50
Кредитъ............................................................... 312.—
Австрийска златна рента.................................. 110.60
Унгарска златна рента....................................... 108.50
Дуката,..........................................................5.62—5.60
Наполеонъ .......................................................... 9.425
20 Маркова монета .......................................... 11.60
Лира Турска............................................................... 10.68
Русска книжна рубля ..................................... 1.2075
Лира Стерлина..........................................................11.85
Сребро.................................................................... 1.00
Камбио за Парижъ...............................................47.17

» „ Верлинъ...............................................58.10
„ „ Лондонъ.............................................118.65

Тържище.
Виена, 24 иартъ (5 априлий) в.

Пшеница......................................................................... 9.88
Царевица.........................................................................5.62
Захарь.......................................................................16.90

Буда-Пеща, ежиш дата.
Пшеница ..................................................................... 9.68
Овесъ...............................................................................5.83
Царевица ...   5.21

Виена, 25 иартъ (6 априлиіі) в.
Пшеница ....................................................................9.76
Царевица .................................................................... 5.55
оахарь .......................................................... 11.—

Буда-Наца, с. д.
Пшеница................................................................... 9.58
Овесъ............................................................. 5.75
Царевица . • • . • •.................................. 5.21
Ячиликъ..........................................■ . . 6.25/8.10

отъ отдѣлвнието за дьрж. имоти, горитѣ, звмлв 
дѣлието и търговията при Минист. на Фияанситѣ

свъдъния
sa състоянието на производителността въ Кня
жеството, представени телеграфически отъ г. г, 

окрѫжнитѣ управители.
Отъ Ловчанекия окрлж. учраштем (19 мартъ т. г.). 

Прѣзъ миналата седмица врѣието бѣше ясно ц топло ; есеп- 
нигѣ посѣви сж въ добро положение, а нролѣтнитѣ почнаха 
сега да се засѣйвата.

Ода, Шуменския окр. управите.іъ (22 мартъ т. г.). 
Прѣзъ тази седиица врѣието бѣ добро, вчера п днесь малко 
мъгляво; есеинитѣ посѣви еж въ добро иолояапіие, пролѣт- 
вигѣ съ носѣватъ; лозята еж рѣжатъ и прѣкоіпиить.

Отъ Трънския окр. управител), (сѫща дата). Врѣ
мето прѣзъ тази седмица бѣше добро па 18, 111 и 20 тукъ 
тамъ поваляваше дъждъ ; посѣви гѣ еж добри ; орапьего про
дължава.

Отъ Ломския окрхж. управите.)), (сжіца дата). Iірѣзъ 
истоклата седиица врѣието бѣше добро ; есеннитѣ посѣви 
иа едни яѣста са добри, а па друга срѣдпи; посѣваниото 
на пролѣтнитѣ както и откриванието на лозята се про
дължава.

Отъ Министерството на Финанситѣ.
Управителна коммиссия за пьрвитѣ мѣстни зе- 
мледѣлческо-нромишленни изложения въ Плов- 

дивъ и Русее.

0 В Я В Л Е II И Е
№ 422

Управителната коммиссия за изложенията извѣстява съ 
Toni интересующитѣ се, че на.8 априлий т. г., въ 2 часътъ 
с.іВцъ пладнѣ, въ помѣщеннето и ще се произведе публиченъ 
търгъ, съ тайна конкуренция, за отдавание па предприемачи» 
правото за отсичапио и продавание медалитѣ за споменъ на 
първото българско мѣстно землвдѣлческо-промишлеііно изло
жение въ г. Пловдив ь, съгласно съособиитѣ поеми и условия, 
отъ които се намиратъ отдѣлни екземляри и ри коммис- 
сията, и може да се испраіцатъ всѣкому, които би повскалъ.

Лицата, които би желали да копкуриратъ, трѣбва да 
представятъ или исиратятъ въ коми месията сфертитѣ си, 
въ запечатаиъ пликъ, до 8 априлий 1892 год. до 2 часътъ 
послѣ пладнѣ.



Стр. 8. дь?ЖАВЕНЪ_ВѢСТНИКЪ____

Офертитѣ трѣбва да сх направени точно по образца указанъ 
въ „законътъ за публичнитѣ търгове“.

Отъ коіікурентитѣ, които іце взематъ участие въ търгъгъ 
се изисква залогъ 1,000 лева.

София, 16 мартъ 1892 година.
За предсѣдатель на управителната коммиссия за изложенията: 

М. Георгиевъ. 
з-з Членъ-секретарь; Хр. Ат. Фетваджиевъ.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 423.

Управителната коммиссия извѣстява съ това интересую- 
щитѣ се, че на 13 апр. т. г. въ два часа слѣдъ иладнѣ въ по- 
мѣщението ù ще се произведе публичевъ търгъ, съ тайно 
малонадавание, за отдавание на предприемачъ насичаиието 
и доставката на медайлитѣ, за награда на изложителитѣ 
при пьрвого мѣстно земледѣлческо промишленно изложение 
въ Пловдивъ, съгласно съ особеннитѣ ноемни условия, отъ 
които се намиратъ отдѣлни екземпляри при коммиссията.

Лицата, коиго би желали да конкориратъ, трѣбва да 
иредставатъ или испратаятъ въ коммиссията офертитѣ си, 
въ занечатанъ пликъ, до 13 априлий 1892 г., 2 часътъ 
послѣ пладнѣ.

Офертитѣ трѣбва да cs направени точно по образецътъ, 
указанъ въ „закопътъ за публичнитѣ търгове“.

Отъ конкуревтитѣ, които ще взематъ участие въ гър- 
тътъ, се изисква залогъ 2000 лева златни.

От. София, 16 мартъ 1892 година.
За предсѣд. на управителнната коммиссия за изложенията,

М. Ге о р г и е в ъ. 
2—3 Членъ-Секретарь: Хр. Ат. Фетваджиевъ,

Обявление.
№ 11137.

Министерството на Финааситѣ обявява на нпеига- 
щитѣ се, че за продажбата на десятъка отъ кукуруза » 
се произведе по приетия редъ търгъ на 8—15 идущаго апрн- 
лиіі, както слѣдва: на 8 априлий ще erase пьрвозачшнй 
търгъ, на 11 ще се приематъ предложени съ 5»/0 повече 
и на 15 сѫщий ще се произведе окончателната перидовд.

Свѣдепията за продаваеиитѣ количества кукурузъ іі 
всѣка околия отдѣлно, интересующитѣ и иогиі да ®. 
биятъ всѣки нриежтетвенъ день въ окражнитѣ унрашип 
и въ Финансовото Министерство.

На сжщия търгъ ще се продавай, и десятъцигі m 
дребнитѣ храни, която оставатъ непродадени на търга & 
явенъ за 21—26 мартъ т. г.

София, 21 мартъ 1892 год.
1—5 Главенъ Секретарь, Ж. Н. Въиеві.

Отъ Министерството на Правосъдието.
Обявление

№ 2371.
Министерството на Правосѫдието извѣстява на интере- 

сующитѣ се, че то е испроводило за продань: 1) до всичкиті, 
ковчежничества „Гражданското Съдопроизводство“ съціи 
ио 2 лева единия екземнляръ, и 2) само до окршіті 
ковчежничесгва „Рѣшенията на Вършана Кассащопи 
Сждъ“, постановени по първото му гражданско отдѣленве 
прѣзъ 1887 год., съ цѣна по 3 лева единия екзешшрі.

Гр. София 18 мартъ 1892 година.
з—з Главенъ Секретарь, Д-ръ Петрол._

Бюлетинъ за врѣмето.
Издава централната метеорологическа станция нъ София.

(За 7 часътъ зарань).

Държавна Печатница въ София.



Брой 69. София, петъкъ ДьржаВенъ ВѣСТНЙКЪ 27 мартъ 1892 г. Стр. і.

ОБЯВЛЕНИЯ.
Дирекция на обществениитѣ сгради.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3430.
Понеже търгъгъ по обявлението на дирекцията подъ 

М 2,109, произведеш ва 9 мартъ т. г., въ Руссепската 
овр. постоянна коммиссия за отдавание ва предприемачъ 
доставката на 105 куб. м. чамови дъски за желѣзно пи- 
вата линия Русее—Варна не се състоя по веявявание на 
конкуренти, то за сѫщата тая доставка на 9 ид. априлий, 
часа по 2 слѣдъ пладнѣ ще се открие новъ търгъ въ 
кавцеларията па поменатата постоянна коммиссия.

Залогъ за участие въ търга се иска 260 л.
Поемнитѣ условия могжтъ да се видятъ всѣки приемт- 

ственъ день и часъ въ помеиктата коммиссия.
Переторжка ще се произведе на слѣдующия день.
София, 21 мартъ 1892 год.

Директоръ: Ив. Д. Гошевъ. 

3—3 Секретарь: К. Стояновъ. 

ежтетвенъ день и часъ въ канцеларията на поменжтіта 
по-горѣ постоянна коммиссия.

Переторжка не се донуща.
Ст. София, 24. мартъ 1892 год

Директоръ : Ив. Д. Г о ш е в ъ. 

Секретарь: К. Стояновъ.

О б 5Z Е , Œ е и тт е.
Тъй като срокъгь за ликвидирание на дружеството 

„Стопанство“ наближава, то настоятелството поканва 
дружественнитѣ членове, които не сж испълнили задъл
женията си да ваправятъ това най -късно до 15 априлий т. г. 
за да се свабдятъ съ актове защото слѣдъ ликвидира- 
вието на дружеството настоятелството сваля огъ себе си 
всѣкаква отговорности.

Гр София, 26 маръ 1892 год.

1—(1299)—1 Настоятелството.

ОБЯВЛЕНИЕ М 3605.
На 24 ид. и. априлий, часътъ но 2 слѣдъ пладнѣ, въ 

канцеларията на Шуменската постоянна коммиссия ще се 
произведе търгъ съ явна конкуренция за отдаванието на 
предприемачи построяванието на двѣ кавтовиерки по шос- 
кы Шуменъ—Варна, на кил. 13-|-’0’ и 17—|—вов.

Приблизителната стойности на предприятието възлиза 
на 6482 лева 72 ст.

Исканий залогъ е 324 лева.
Плаповетѣ, смѣтката, поемнитѣ условия и единичнитѣ 

пѣни на предприятието могжтъ да се видятъ всѣки нри- 
сиственъ день и часъ въ канцеларията на Шуменската 
постоянна коммиссия.

Переторжка ще се произведе иа слѣдующий день.
Ст. София, 24 мартъ 1892 год.

Директори: Ив. Д. Гошевъ. 

1-2 Секретарь: К. Стояновъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3592.
На 20 ид. м. априлий, часътъ по 2 слѣдъ пладнѣ, въ 

канцеларията на Бургазската постоянна коммиссия ще се 
произведе търгъ съ явна конкуренция за продажбата иа 
слѣдующитѣ стари материали, произходящи отъ Бургазската 
държавна желѣзница: 2823 лопати, 130 подбойки, 136 
копачки, 175 свьрдели. 50 пили разви, 16 пили тѣсни, 
5 брадви, 31 чукове, 334 колички, 16 колела отъ ка
миони, 49 камиони, 80 колела отъ калки колички, 2 го- 
Лѣми каци, 60 масления бурета, 3 кожани духала, 19 дър
вени канели, 1 триоиъ, 1 клещи, 3 ключеви, 3 сандмка 
крампони, 2 коси, 30 тевекии за вода, 5 печки и 5 же- 
лѣзни лостове за вадение крампони.

Исканий залогъ е 50 лева.
Поемнитѣ условия ва продажбата както и подробния 

сиисъкъ на материалитѣ могжтъ да се видятъ всѣкой ири-

Кавалерийска дивизия.
ОБЯВЛЕНИЕ № 614.

Кавалерийската дивизия обявява на интересующитѣ се, 
че ще произзеде повтірителенъ търгъ на 1 априлий т. г., 
въ 10 часа сутреньта, вь щаба на дивизията въ градъ 
София за доставка ва 40 коня мѣства порода за Лейбъ 
Гвардейския на Н. Ц. В. ескадронъ, тъй като назначения 
търгъ иа 14 того не се състоя.

Залогъ за правоучастие въ търга се опрѣдѣля сукма 
800 лева.

Поемнитѣ условия и въобще всичкитѣ книжа по до
ставката на предмѣтнитѣ конье могжтъ да се видятъ всѣки 
приежтетвенъ день въ щаба на дивизията отъ 9—12 
часа сутреньта и отъ 3—6 подиръ обѣдъ.

Гр. София, 19 мартъ 1892 год.
Началникъ на кавалерийската дивизия почетния 
флигелъ адютантъ, подполковникъ : Петруновъ.

Старший адютантъ причислени къмъ генералвий щабъ, 
1—(1213)—s майоръ: И аз л ж мовъ.

Софийско окржжно управление.
(Отдѣлевие административно). 

ОБЯВЛЕНИЕ № 2107.
Софийското окр. управление съ настоящето обявява иа 

интересующитѣ се, че на 20 идущий априлий т. г., въ 
помѣщението на Софийската окр. постоянна коммиссия, въ 
2 часа слѣдъ обѣдъ ще се произведе търгъ съ явна кон
куренция за доставката па 300 ризи и 300 гащи за 
мжже, 60 ризи за жени, 50 шаячни панталони, 50 ша
ячни куртки, 50 чифта калцуни, 50 чифта обуща и 50 
шаячни шапки нуждни за затворницитѣ въ Софийския и 
Самоковския окржжни затвори.

Поемнитѣ условия и образци могжтъ да се видятъ 
всѣки присѫтственъ день въ канцеларията на постоянната 
коммиссия.



Стр. П. ДЬРЖАВЕНЪ ВѣСТВИКЪ

Приблизителната стойность ва предприятието възлиза 
на 3400 лева. Исканий залогъ е 170 лева, въ удосто
верение отъ банката или ковчежническа квитанция.

Переторжка ще стане на слѣдующий деиь.
Гр. София, 19 мартъ 1892 год.

Окргженъ управитель: Г. Т и ш е в ъ. 
1—(1260)—3 Секретарь: М. П. Грековъ.

Пліівепеко окрѫжно управление.
ОБЯВЛЕНИЕ .V 1999.

Плѣвенскито окр. управление обявява на интересующитѣ 
се, че правителс . евното пасбище „Ченгеве-Сарай“ и 
„Свирчо“, се обявява вовъ търгъ за 8 идущий мѣсецъ 
априлий, тъй като Министерството ва Фиаавситѣ съ пред
писание отъ 14 тото подъ .V 10,094 ве го утвърди вьрху 
наемната стойность получена при търга 25 февруарий н. г.

Исканий залогъ за правоучастие въ търга е 150 лева.
Интересующитѣ се могатъ да видятъ поемнитѣ условия 

и другиѣ книжа по търга всѣки присѫтствеяъ день въ 
канцеларията на Плѣзенската скр. постояана коммиссия.

Иерею[жка по търга ’ne стане на слѣдующий ізнь.
Гр. Плѣвенъ, 20 мартъ 1892 год.

Окраженъ управит-.ль: М. Ив. Македонски. 
1—(1259)—5 Фивавсовъ чиноввикъ: Мигковъ.

Оі>ЯВЛЕНИЕ № 1248.

Плѣвевското окр. управление, отдѣление администра
тивно, честь има да обяви па интересующитѣ се, че на 13 
идущий априлий. въ 2 часа послѣ пладнѣ, въ каацела 
ри.па иа Плѣвенскг.та окр. постояана коммиссия ще се 
произведе публичгаъ търгъ съ явна конкуренция за от- 
дававие па предприсначь доставката на 61 качулки, 61 
мундири, 61 екселбапти, 61 шапки, 61 шинели, 61 кѫ 
саци, 61 капели, 61 пояси, 61 шнурови за револвере, 
122 наиталеии и 122 г.ратоврьски за ..олвцейскитѣ стра
жари въ Плѣвенскето окрѫжие.

Цѣлото предприятие възлиза приблизително на сумма 
4540 лева, а искаиий залогъ за правоучастие въ търга 
225 лева.

На 14 аирплвй ще има переторжка.
Желаичцитѣ да вззматъ участие въ търга могѫтъ да 

узьаятъ аоемнитѣ условия въ канцеларията иа окр посто- 
лнна коммиссия всѣки присатствепъ день отъ 9 до 12 
преди пладнѣ и отъ 2 до 6 послѣ іиадпѣ.

Гр. Плѣвенъ, 20 мартъ 1892 год.

Окржженъ управитель: М. Ив. Македонски. 
1—(1258)—з Секретарь: В. Мокревъ.

Ст.-Загорско окржжпо управление.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1259.
Ст.-Загорското окр. управление обявява ва интересу

ющитѣ се лица, че ва 15 идущий мѣсецъ априлий, въ 3 
часътъ послѣ пладнѣ, въ помѣщението иа Ст. Загорската 
окр. постоянна коммиссия ще се произведе публиченъ търгъ 
съ явна конкуренция за отдавание на предприемай до
ставката на 160 мундира, 160 чифта панталоне, 160 
шапки-калпаци и 142 кабапици шинели за полицейската 
стража въ Ст.-Загорското окръжие.

Цѣлото предприятие възлиза на сумма 9996 лева.

Исканий залогъ за правоучастие въ търга е 499 иі 
и 80 st.

На 16 сѫщий ще има переторжка.
Желающитѣ да взематъ участие въ търга моип в 

узнаятъ поемнитѣ условия въ канцеларията ва Ст.-Зир 
ската окр. иостояваа коммиссия всѣки орисмтстмаци 
прѣзъ работпитѣ дии.

Гр. Ст.-Загора, 20 мартъ 1892 год.
За окркжевъ управитель: Ив. Павловъ. 

1—(1257)—3 Подсекретари Дойковъ.

Вургазско окржжпо управление.
(Отдѣление финансово).
ОБЯВЛЕНИЕ № 2883.

Вургазско.о окр. управление, отдѣление финансово, обя
вява за звание на интересующитѣ се, че ва 9 ада! 
априлий, отъ 2 до 5 часътъ послѣ пладнѣ, съ препрп 
на слѣдующий день въ сящитѣ часове ще се произведе 
съ явна конкуренция публиченъ търгъ, за идашие 
подъ ваемъ за отъ 1 юн::й настоящата година до 1 aij- 
арий 1896 год., правото наречено „Мери-парасѫ“, ши 
се събира отъ рибата която се лови въ езерата и ptati 
на Бургазската околия.

Залогъ отъ коикуревтитѣ се изисква 800 лева.
Поемнитѣ условия могжтъ да се видятъ вйки приемт- 

ствепъ день въ работнитѣ часове въ канцеларията ка Бур- 
газената окр. постоянна коммиссия.

Въ случай, че търгьтъ се ве състои въ горншѣ да 
вторпй търгъ ще се произведе ва 14 съ прегьргь ю 15 
сжпіий мѣсецъ въ сжщитѣ часове.

Окржженъ управитель: Ммковскі.
(1261)—3 Финансов» чиновникъ: Т.'Д. Гл адчШ.'"

Софийска окрликпа постоянна коииссия.

ОБЯВЛЕНИЕ ;і 1027.
Въ с. Чааурли.т, Самоковска околия, се намира дай- 

стоианна(юва) биволица, 6—7 годишна, рога обнкновенив, 
чаьареста и опашката й къса и бѣла.

Ако до 41 день отъ днесь не се яви аритиатем і » 
нуждпитѣ документи да си я прибере, то ще се продай 

за въ полза на окражната касса.
Гр. София, 17 мартъ 1892 год.

И. д предсѣдатель: С. П. Величков!. 
1—(1264)—1 И. д. чл.-секретарь: Д. Китовъ.

Варненска окржжпа постоянна комисия.

ОБЯВЛЕНИЕ .¥ 1304.
Подъ надзора ва Сюлеймавишкото селско общия 

управление, Балчикска околия, се намира слѣдующий до 
битъкъ (юва) 1 конче, години 3, космъ червеві, но

лото има бѣло.Ако до 41 день не се яви стопанина «у да си го при

бере ще се продаде за въ полза на окр. касса.
Гр. Варна, 19 мартъ 1892 год.

Предсѣдатель: Н. Щвреиъ. 
За чл.-секретарь: М. Петревъ

1— (1266)—1
Вратчанска окржжпа постоянна комисия.

ОБЯВЛЕНИЕ Лі 836.
Комяиссията обявява, че въ селото Каменво-По®. $■' 

Слатинска околия, отъ преди шесть мѣсеци се намира бей 
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стопанивъ (юва) едивъ волъ, съ слѣдующитѣ бѣлѣзи : на 9 
години, космъ зеленъ, рога маджарести, задирѣзъ и преди- 
рѣзъ въ лѣвото ухо.

Ако стопавипътъ му отъ днесь послѣ до 41 день ве се 
яви съ законепъ дог.умептъ и го засвои, ще бжде прода- 
девъ за въ полза иа окржжиата касса.

Гр. Вратца, 18 мартъ 1892 год.
Предсѣдатель: П. Стаменковъ. 

1—(1262)— 1 Чл.-секретарь: С. Геновъ.

Пидппска окржжна постоянна коимиссия.
ОБЯВЛЕНИЕ № 671.

Въ гр. Кула, Видинский окржгъ, се намира 1 конь, 
(юва) на 4 години, космъ алесть на гърба и корема убито 
отъ колавъ безъ др. бѣлѣзи.

Притежателите му.съ иадлежнитѣ за правособственаость 
документи въ растояние во 41 день та отиде и сп го по
лучи, въ противенъ случай що бжде продадепъ за въ пол
за па окр. касса.

Гр. Видивъ, 21 мартъ 18.92 год.
За предсѣдатель: А. Попповъ. 

1—(1263)—1 За чл -секретарь: М. Лазаровъ.

Сливенска окрѫжна постоянна коимиссия. 
ОБЯВЛЕНИЕ № 675.

Въ с Синаплий, Каваклийска околия, има задьржава 
едва безъ притежатели (юва) кобила, съ слѣдующитѣ бѣ
лѣзи: 10—12-год., ръсть средевъ, космъ червезъ, опашка 
средни и на гърба бѣло отъ осѣдланпе.

Ако отъ днесь до 41 девь не се яви притежателни й 
за да си я засвидѣтелствува и прибере, тя ще бвде про
дадена на публичеиъ търгъ за въ полза ва окр. касса.

Гр. Сливеаъ, 17 маріъ 1892 год.
Предсѣдатель: М. П. Начевъ. 

1—(1214)— 1 Чл.-секретарь: Ив. Вѣлевъ.

Софийский воененъ сждъ,

ОБЯВЛЕНИЕ № 312.
Софийский воевенъ сждъ, съгласно опрѣдѣлението са 

№ 4/92 год., като обявява вещесгвенвитѣ доказателства 
оставали въ сжда и прокурорския паркетъ по разни уг
лавни дѣла, поканва притежателитѣ имъ въ растояние на 
три мѣсеца отъ послѣдното трикратно обнародвание васто - 
ящето въ „Дьрж. Вѣстникъ“, да се явятъ въ сѫда лично 
или чрѣзъ законни повѣреиници за да си ги получатъ, 
като представяте и свидѣтелства отъ надлежнитѣ админи 
стративии власти, че вещитѣ дѣйствително cs тѣхни. въ 
противенъ случай ще остаиатъ за въ полза ва хазната

Вещитѣ і:ж слѣдующитѣ:
1) по дѣлото на Яко 'Годоровъ: едва куртка вѣхта, 1 

червенъ поясъ и единъ фесъ;
2) по дѣлото аа Петръ Г. Табаковъ: едни бѣли гащи, 

една бѣла аба, четири чифта чорапе, единъ черь шалъ, 
едно въже, единъ фесъ, единъ чувалъ и едни дисаги;

3) по дѣлото на разбойницитѣ Георги Костовъ и др.: 
една картинка, една турска капаклвя и двѣ кринкови 
пушки, единъ патронташъ, съ 19 кринкови натрови, едя: 
харамийско кепе и три силяха;

4) по дѣлото на Христо Братоевъ: 5 кринкови патрони;
5) по дѣлото на Йото Върбановъ: двѣ кожени кисийки;

6) по дѣлото на Мито Николчовъ: една кабзалия пушка 
и една сабя;

7) по дѣлото на Георги Иотовъ: една секира;
8) по дѣлото на Манолъ II. Любеновъ: двѣ артилерий

ски шапки и едно торбе;
9) по дѣлото за Димитръ Иовчевъ: 2 Мартинова пушки, 

едната кгса, 20 Мартинови и 3 кринкови патрона;
10) по дѣлото па 'Годоръ Т. Навовъ: едяяъ котелъ и 

една тепсия;
11) по дѣлото на Вуче Велчовъ: една турска капаклия 

пушка;
12) по дѣлото на Хасанъ Ибрямъ: 49 лева 10 стог. 

сребро, и
13) неизвѣстно: четири кринкови пушки, една турска 

сабля, три пушки евзалий и една иартинка.
Ст. София, 17 мартъ 1892 год.

Предсѣдатель ьа сжда, подполковвикъ: Рясковъ.
2—(1179)-3 Дѣлопроисводитоль: А. Митовъ.

Оофийекий аітпелативенъ сждъ.
ПРИЗОВКА К 460.

Софийский аппелативенъ садъ, съгласно чл. 229, п, 2 
отъ гражданското сждопроизводство, призовава Мустафа 
Яшаръ Спахиовъ, отъ гр. Кюстендилъ, а по настоящемъ 
живущъ въ гр. Сѣресъ (Турция), пълномощяикъ ва Фа- 
тиие, Хатидже и др. Молла Сайдийски, отъ с. Ковачевци, 
да се яви предъ този сждъ подиръ 2 мѣсеца отъ деньте 
ва послѣдиьото трикратно публикувапиѳ настоящата при
зовка въ „Дьрж. Вѣстникъ“, за да отговаря на възви
лата жалба подаденз отъ Димитръ Тодорови и Троянъ 
Стоиловъ, отъ гр. Кюстендилъ, срещу рѣшението ва Кю- 
стѳвдильккй окряжевъ садъ отъ 13 юлий 1887 година 
подъ № 34, съ което е отгвьрленъ искътъ имъ за излава- 
ние крѣпостенъ актъ вьрху недвижими квоти.

Въ случай на неявявание, сждътъ ще постѫпи съгла
сно чл. 682 отъ гражданското сждопроизг >дство.

Гр. София, 13 иартъ 1892 год.
Предсѣдатель : М и л а р о в ъ.

1—(lies)—3 Подсекретари : H. X. Бояджиовъ.

Софийский окр. сждъ.
ПРИЗОВКА М 1995.

Софийский окр. сждъ, възъ ст. 229, в. а отъ граж
данското сждопроизводство, призовава Жозефъ Скетхъ 
(Скетхъ Жозефъ), живущъ въ с. Волуякъ, Софийско, да 
се яви личво или чрѣзъ повѣренникъ въ растояние на 
4 мѣсеци отъ деньтъ на послѣдното трикратно публикува
ни настоящата въ „Дьрж. Вѣстникъ“ за да отговаря на 
вавѳдений въ тоя сждъ противъ него и Петра Грегерсонъ, 
отъ Иванъ Атанасовъ, жители Софийский, искъ, за 3000 
лева златни.

Въ случай на неявявание схдътъ ще равгледа дѣлото 
задочно.

Гр. София, 29 февруарий 1892 год.
Подпредсѣдатель : Е. Мартиновъ. 

1—(1169)—з Подсекретаря : А. Стойчевъ.

Пловдивский окржженъ сждъ.
ЗАПРѢЩЕНИЕ № 6919.

Пловдивский окр. садъ, гражд. отдѣление, обявява за 
знание, че съ опрѣдѣ.чение Ja 1,526 отъ 27 поеиврий 1891 

і г., е допустнато обезпечение на иска на Пловдивский окр.
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управитель, противъ Атанасъ Николовъ, изъ гр. Пловдивъ, 
за 1,44'2 л. и 78 ст. златни, чрѣзъ налагаме възбрана 
вьрху единь дюкянъ и една кжща, принадлежащи па от- 
вѣтника Атанасъ Николевъ, изъ гр. Пловдивъ, находящи 
се въ махалата „Вей Меджитъ“, ва сжщиіі градъ и съ 
прѣдѣли: съ кафенето вакжвско на джамията, кжщата ва 
Петко Недѣлчевъ, кжшата Георги Чаушъ, Пазвантлия То- 
доръ Япковъ и пать, що отива за Кракъ-одаларъ и то 
въ размѣръ на искътъ, за която цѣль е съставена отъ 
нотариуса при сѫщий сждъ, запрѣтителна статия отъ 29 
ноеиврий 1891 год., подъ № 366.

Гр. Пловдивъ, 16 декемврий 1891 год. 
Предсѣдатель : ЇЇ. Л а ф ч и е в ъ.

1—(1171)—1 Секретарь: Георги Вуковъ.

РЕЗОЛЮЦИЯ.
Въ името на Н. Ц. В. Фердинандъ I, Квязь Българский, 

Пловдивский окр. схдь, по гражд. отдѣлевие, въ слѣдую
щий съставъ : предсѣдателств. чл. Д-ръ Г. Правджовъ, 
членове: П. Бачурски и Д-ръ Ходжевъ, подсекретарь: 
Хр. Ивановъ, слуша докладваното отъ предсѣдателств. чл. 
Пранджовъ, търговско дѣло .V- 23 по описътъ за 1890 
год., по иска на Вратня Л. х. Апдоиооглу, изъ гр. Плов
дивъ, противъ Вратня Г. х. Аргирооглу. търговци, съ ііе- 
извѣстно аѣстожителство, за л. -тур. 581.11 или л. зла
тни 13,191 и 20 ст., еждътъ слѣдъ като изслуша обясне
нията на истцовата страна взе предъ видъ представенитѣ 
отъ истцовата страна писменни доказателства и па основа
ние ст.ст. 138,167, 168, 265, 281, и. 1, 270, 277 ал. 
1 и 2, 290 и 972 отъ Врѣм. Сѫд. Правила, чл. 99 отъ 
притурката къмъ търговский законъ и приложение II къмъ 
чл. 15 отъ закона за адвокатитѣ, рѣши: оежжда Вратня 
Г. х. Аргирооглу, търговци изъ гр. Пловдивъ, но настоя- 
щемъ съ неивѣстно мѣстожителство, да заплатжть ва Вра
тня Л. х. Андоноогу, изъ схщий градъ, 13,054 лева и 
95 ст. златни, заедно съ лихвата имъ отъ 18 ювий 1890 
год., до окончателното исплащание и то по 12% на год., 
а така сжщо и 784 л. и 38 ст. садебни и по водение 
па дѣлото разноски.

Рѣшението е неокончателво и подлежи ва обжалвание 
предъ Пловдивский аппелативепъ сждъ, въ двѣ недѣленъ 
срокъ, счиганъ за истцовата страна on 28 декемврий 
1891 год., косато рѣшението ще б®де обявено въ оконча
телна форма, а за отвѣтиицитѣ Вратня Г. х. Аргирооглу, 
въ сѫщий срокъ, считапъ отъ обнародванието единь я$ть 
сѫщностьта на рѣшението (резолюцията) въ „Дьржавеиъ 
Вѣстникъ“.

Гр. Пловдивъ, 13 декемврий 1891 год.
Предсѣдатель : Н. Л а ф ч и е в ъ. 

1- (1172)—1 Секретарь: Георги Буковъ.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОЇЪ РѢШЕНИЕ .V: 3.
Въ името па Н. Ц. В. Фердинандъ I, Князь Българский, 

Пловдивский окр. сждъ. по гражд. отдѣление, въ открито 
сжд. засѣдание на 3 януарий прѣзъ 1892 год., въ съ
ставъ: предсѣдателств. чл. Д-ръ Г. Правджовъ, членове: 
Петръ Бачурски, Андрей Ходжевъ, при подсекретаря : Хри
сто Ивановъ, слуша доложеното отъ члена Ходжевъ, гражд. 
дѣло подъ № 428 по описътъ за 1890 год., по иска на 
Атанасъ Самоковецъ, изъ гр. Пловдивъ, противъ Цоко 
Филчевъ, изъ гр. Карлови, по иастоящемъ съ неизсѣстно 
мѣстожителство, за л. златни 1,647г8°/0.

Садътъ за правилното му разрѣшение взе предъ ви 
че съ исково прошение вх. № 10,286 отъ 22 ш 
1890 год., Атанасъ Самоковецъ, изъ гр. Площи іа. 
вежда искъ противъ Цоко Филчевъ, изъ гр.-Карлово іі 
л. златни 1,647 33 ст., които той му дижаи, катоос- 
тагокъ отъ двѣ добра, се отказвалъ да иу заплати добро, 
волно, за това моли да се призове горѣказаивй отвЬппп 
и оежди да му заплати тази сумма, лихвата і on деньп 
завеждапие искътъ—22 октоврий 1890 год. до омв- 
тайното исплащание. евдебпитѣ и по водевие дШ раз
носки, като сжщеврѣиевно се допустне иредварпшо в- 
вълнение на рѣшепието; че искътъ co основава надам- 
вѣрви писмеиии документи, а именно двѣ добра: а)«да 
добро за л. турски 55 отъ 18 юлий 1885 год., в в) друл 
едно добро съ стойность л. турски, отъ18 октоврнй 
1885 год. и двѣтѣ издадени отъ Цоко Филчевъ, вампо- 
вѣдьта ва Атанасъ Самоковецъ, съ падежъ пьрвом сіід 
151 деиь, а второто 91 день; че истеца заявява да е по- 
лучилъ срещу стойвостьта ва тѣзи двѣ добра, сан «®і 
сумма, която отъ датата на плащанието съ лнхвігі иде 
днесь се въскачва на л. турски 48.58; че «rtnism 
нито се яви, нито пъкъ по другь начинъ не уморява твър
денията на истеца ; че въ таково положение ва дѣлото, 
искътъ трѣбва да се счита напълно доказан! я като в- 
къвъ подлежи на удовлетворение; че плащанието наш- 
витѣ е приемливо, но само толкозъ що се отнася ю tji- 
мата отъ 828 л. златни и 50 ст., която представим 
капиталътъ, защото не може да се взема лихва оп ни 
(anatocisme); че страната която губи по гражд. дѣла,гъров 
и разноскитѣ ставали по тѣхъ. . ,

За това и на основание ст. ст. 138, 167, 168,2W, 
277, 286, 290 и 972 отъ Врѣм. Сжд. Правила, чі. 91 
отъ притурката къиъ търговский законъ и приложение II. 
къмъ чл. 15 отъ закона за адвокатитѣ, рѣши: осыца 
Цоко Филчевъ, абаджия, изъ гр. Карлово, по настоящ® 
съ неизвѣстпо мѣстожителство, да заплати на Аинв 
Сакоковецъ, изъ гр. Пловдивъ, 1,647 л. и 33 ст. златя, 
заедно съ лихвата отъ 22 октоврий 1890 год. по 12 « 
год., на суммата отъ 828 л. златни и 50 ст. до иии* 
ното исплащание, както и 132 л. и 9 и. сѫдебни и по 

водевие ва дѣлото разноски.
Доііуіца предварително попълнение на рѣшението uw

гаранция.
Рѣшението е неокончателнс и подлежи на оожаи»■ 

предъ Пловдивский аппелативенъ сждъ въ Wro'1“cÎL 
срокъ, считаиъ за истцовата страна отъ 17 яЇа1®в, 
год., когато то ще бжде приготвено въ окоиатмва« < 

а за отвѣтяика отъ обнародванието ведпажъ 
на рѣшението въ „Дьрж. Вѣстникъ“.

Гр. Пловдивъ, 15 януарий 1892 год. 
Предсѣдатель: II. Лафчиев ■

1—(1173)—1
Секретарь: Г е о р г и В у к о въ.

Разградский окрѫженъ сждъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 672.
Разградский окраженъ садъ, съгласие cap6 

си № 50/92 год дири отклонилияісе « 
дирепие Зекерие х. Халиловъ, отъ с. Ьаш 
емъ въ вземание за своя полза чуждо сев, 

като общински члевъ. _. 55.9-
Отличителнитѣ чьрги на горний обвиня • 

дишеиъ, ръсть средевъ, тѣлосложевие Ш > 
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и червено, брада половината бѣла, вось широкъ, очи сиви, 
облеченъ съ жълти тукашни дрѣхи.

Всѣкой комуто е извѣстно постоянното мѣстожителство 
на горний обвиняемъ, е длъженъ да го съобщи на поли- 
цейскитѣ власти, а послѣднитѣ да го представятъ въ тоя сждъ

Гр. Разградъ, 7 иарті 1892 год.
За предсѣдатель, членъ: А. Писаревъ. 

1—'1176)—з Секретарь: Ив. И. Орозовъ.

Свищовский окржженъ сждъ.
ОПРѢДѢЛЕНИЕ № 410.

Свищовский окржженъ сждъ, въ распоредителио засѣда 
ние на 25 януарий 1892 год., въ съставъ: предсѣдатель 
Димитръ А. Крьстичь, членове ; Петръ И. Горовъ и Па- 
велъ Ношковъ, при секретаря: Петръ Вешковъ и при учас
тие ва прокурора Ст. Маноловъ, слуша доложеното отъ 
члена Павелъ Ношковъ прошение отъ Ангелъ Костовъ и 
Иванка Костова, жители отъ с. Вардимъ, Свищов, околия, 
постжпило на 23 януарий 1892 год. и заригистровано 
подъ вх. А» 242, съ което молятъ да се утвърди актьтъ 
съставенъ по усиновлепието ва малолѣтвитѣ Цѣня и Кжнча 
Кжпеви, жители отъ сжщото село.

Сждътъ слѣдъ като изслуша докладътъ и заключението 
ва прокурора, като взе предъ видъ, че формалноститѣ пред
видени въ чл. 36 отъ закона за усиновлението сж попъл
нени, възъ основание чл. 37 оть сжщий законъ, онрѣдѣли: 
допуща се усиновлението отъ страна на Ангелъ Костовъ, 
житель отъ с. Вардимъ, Свищовска околия, на малолѣт- 
нитѣ Цѣня 20-годишенъ и Кжпча 16-годишенъ, жители 
отъ сжщото село, чеда на съпругата му Иванка Костова, 
отъ покойнийтъ й съпругъ Кжню, коитомдѣца да посятъ 
за вапредъ наименованията „Цѣни Ангелоьъ Костовъ“ п 
„Кжпчо Аигеловъ Костовъ“.

Предсѣдатель- Д-ръ Д. Аврамовъ. 
1—(1174)— 1 Секретарь: П. Вешковъ.

Бургазевий окрѫжепъ сждъ.
ОПРѢДѢЛЕНИЕ 70.

Вургазский окржженъ сждъ, вь распоредителио засѣда- 
ние на 6 февруарий 1892 год., въ съставъ: предсѣдатель- 
Кирилъ Кириловъ, членове : Константинъ Типтеровъ и 
Петръ Райчевъ, при подсекретаря: Ганчо Ив. Газурковъ 
и при участие.на пом. прокурора Димитръ Иосифовъ, слуша 
доложеното отъ предсѣдателя гражданско дѣло № 35, по 
опнсътъ за 1892 год., заведено по прошението ва Тео
филъ Павайотовъ, отъ гр. Анхиало, съ което като пред
ставя прѣписъ отъ акта, съставенъ отъ предсѣдателству- 
ющия на сждътъ. на 24 януарий 1892 год., за усиновя- 
ванието па Кирякъ Диамандиевъ, моли да се утвърди.

Сждътъ слѣдъ изслушвавие доклада и заключението ва 
помощникъ прокурора, на основание чл. чл. 36, 37 и 39 
отъ закона за усиновяваиието, опрѣдѣли: допуща усино- 
вяванието на Кирякъ Диамандиевъ, отъ Теофилъ ііанай- 
отовъ и Деспина Зафирова, отъ гр. Авхиале. Прѣписи отъ 
настоящето опрѣдѣлениѳ да се залѣпятъ на вратата на 
помѣщевията на сяда и на Анхиалското околийско упра
вление, а единъ прѣписъ да се публикува въ „Дьржавенъ 
Вѣстникъ“ за смѣтка ва усиновителитѣ Теофилъ Павай 
отовъ и Деспина Зафирова.

Предсѣдатель: К. Кириловъ. 
1—(1175)—1 Секретарь: Ст. Рожевъ.

Ловчаисквй окрѫжеиъ сѫдъ.
РЕЗОЛЮЦИЯ.

Въ името на И. Ц. В. Фердивандъ I, Князь Българский, 
Ловчанский окржженъ сждъ, въ публично сждебно засѣ- 
дание на 11 януарий прѣзъ 1892 год., въ съставъ: пред- 
сѣдателствующий : Ст. Станчовъ, членове : Коста К. Амам 
джневъ и Зафиръ ф. Зафировъ, при подсекретаря: Никола 
Ц. Калчевъ н въ присж-гствието па прокурора: Юрдаиъ 
Василевъ, слуша доложепото отъ члена Хаиаиджиева граж 
даиско дѣло № 151/91 год., по искътъ на Въло Русиновъ, 
изъ с. Лопепъ, Тетевенска околия, противъ Вутю Данчовъ, 
изъ с. Джурово, сжщата околия, а сега въ неизвѣство 
мѣстожителство, за 1248 лева и 50 ст. златни по записъ 
и лихви.

Сждътъ слѣдъ изслушвавие обясненията на ищѳцътъ и 
заключението ва прокурора, като взе предъ видъ: задъл- 
жателпий записъ отъ 26 октоврий 1890 год., издаденъ 
отъ отвѣтника Вутю Даневъ, на основание ст. ст. 134, 
138, 167 168, 265, 281, п. 1 и 972 отъ Вр. Сждебпи 
Правила, задочно рѣши : 1) осжжда Вутю Данчовъ, изъ 
с. Джурово, Тетевенска околия, а сега въ неизвѣстпо мѣ
стожителство, да заплати ва Вълю Русиновъ, изъ с. Ло 
певъ 1248 л. 50 ст. златни по единъ левъ на мѣсецъ лихва 
за цѣлага сумма начипая отъ 23 априлий 1891 година 
де окончателното имъ исплащание и 42 л. 17 ст. сждебни 
разноски.

Рѣшението подлежи ва обжалвание предъ Руссенския 
аппелативенъ сждъ въ мѣсеченъ срокъ, считанъ за ищеца 
отъ 25 януарий 1892 год., а за отвѣіникътъ отъ депьтъ 
на обнародванието му единъ пжть въ „Дьр. Вѣстникъ“.

Гр. Ловечь, 11 януарий 1892 год.
Предсѣдатель: П. Златевъ.

1—(1177)—1 Секретарь: Н. Гозбаровъ

Ломский окржженъ сждъ.
ОПРѢДѢЛЕНИЕ № 107.

Ломский окржженъ сждъ, въ расноредителното засѣда- 
вие на 22 февруарий 1892 год., въ съставъ: предсѣда
тель: Конст. Н. Тонджоровъ, членове: Михаилъ Теодоровъ 
и Стефанъ В. Дервентски, при секретаря: Георги Т. Зла 
таревъ и при участие на пом. прокурора: Петръ Начевъ, 
слуша доложеното оть члена Тодоровъ прошение иа Свя- 
щевникь Пьрванъ Спасовъ, отъ гр. Ломъ, регистровано 
подъ № 621, съ което представя единъ акіъ оть 25 яну
арий 1892 год., подъ .V 1, съставенъ отъ предсѣдателя 
иа този сждъ, по усиновяваиието на Евгеница Николчова, 
изъ гр. Ломъ, отъ Свящепника Пьрванъ Спасовъ, изъ сж 
щий градъ, за утвърждение.

Сждътъ като изслуша докладътъ и заключението ва 
пом. прокурора и ва основание ст. 37 огъ „закопа за уси- 
вовяванието“, опрѣдѣли: допуща усиновявапието па Ев- 
геница Николчова, изъ гр. Ломъ, огь страна на Священ- 
ника Пьрванъ Спасовъ, изъ сжщий градъ.

За предсѣдатель: М. Теодоровъ.
1—(1182)—1 Секретарь: В. П. Златаревъ.

Софийский град. мир. сѫдия.
ПРИЗОВКА № 5053.

Ш-й Софийский градски мирови еждия, ва основание 
ст. 229, п. 2 отъ гражданското сждопроизводство призо
вава гаслѣдницитѣ па покойния Киро Бончевъ, живуща 



Стр. VI. ДЬРЖАВЕНЪ вѣствикъ

въ с. Торбала кьой, Деде-Агачска околия, Турция, да се 
явятъ лично или чрѣзъ свой закопенъ повѣревникъ въ 
камарата ми слѣдъ 2 мѣсечевъ срокъ отъ иослѣдното три
кратно публикуванне настоящата призовка въ „Дьрж. 
Вѣстникъ“ за да отговарятъ на предявений срещу имъ искъ 
отъ Андонъ Самоковлийский, житель Кюстендилска, за 
200 лева и 65 стотинки.

Въ случай, на неявка мировий еждия ще постави съ
гласно ст. 121 отъ гражданското садспроизводство.

Гр. София, 7 мартъ 1892 год.
Мировий еждия: Д. Райчевъ. 

1—(1181)—8 Секретарь: Ст. Мутавчиевъ.

Разградски® мирови еждия.
РЕЗОЛЮЦИЯ

Въ името на Н. Ц. В. Фердивандъ I, Квязь Българский, 
Разградский мир. еждия, II. II. Мишковъ, въ отворено 
садебно засѣдание дьржано па 28 февруарий 1892 год., 
разгледа гражданското дѣло .N»251 по искътъ ва Мустафа 
Ї. Хасановъ, отъ с. Калово, вастойвикъ надъ малолѣт- 
нигѣ васлѣдвици на покойния Хасанъ х. Алишовъ, срещу 
Сюлюмавъ Чакаръ Ахиедовъ, отъ с. Инебекчи, настойникъ 
ва малолѣтнитѣ наслѣдници на покойний Ахмедъ Чакжръ 
Ахмедовъ, за 269 лева и 20 стотинки, ва основание ст. 
ст. 58, 77, 107, 121, 122 и 128 отъ гражданското съ
допроизводство чл. 99 отъ притурката ва търговский за- 
ковъ и II приложение къиъ ст. 15 отъ закона за адво- 
катигѣ, задочно рѣши : осжжда Сю.чюманъ Чакжръ Ахие
довъ, отъ с. Ивебекчи пастойпиьъ на наслѣдницитѣ на по
койния Ахмедъ Чакжръ Ахиедовъ, а сега съ неизвѣстно 
мѣстожителство въ Турция, да заплати отъ останалитѣ 
имущества отъ покойния Ахмедъ Чакжръ Ахиедовъ, отъ 
с. Ивебекчи, на Мустафа х. Хасановъ, отъ село Калово. 
настойникъ на наслѣдницитѣ на покойния Хасанъ Хаджи 
Алишовъ, 269 лева и 20 ст. заедно съ лихвата отъ 13 
февруарий 1891 год. до окончателното имъ исилащание, 
При това още да заплати за водение дѣлото на ищеца 
15 и за публикация призовката 15 лева и тия които ще 
послѣдватъ за напредъ.

Това рѣшение е неокончателно, подлежи на апиелиционно 
обжалвание предъ Разградский окр. сждъ въ двѣ недѣ- 
ленъ срокъ отъ днесь за ищеца, аз а отвѣтника отъ съоб
щението му прѣписъ или отъ обнародванието резолюцията 
въ „Дьржавенъ Вѣстникъ“.
1—(1160)—1 Мировий еждия: П. П. Мишковъ.

РЕЗОЛЮЦИЯ.
Въ името на И. Ц. В. Фердинандъ I, Князь Българский, 

Разградский мирови еждия, П. II. Мишковъ, въ отворено 
еждебно засѣдание държано на 28 февруарий 1892 год., 
разглада гражданското дѣло .V 1609 по искътъ на Аврамъ 
П. Цааевъ, отъ гр. Разградъ, противъ Юсеинъ Ахиедовъ, 
Сойтароолу, отъ сжщий градъ, а сега съ неизвѣстно мѣ
стожителство въ Турция, за 341 лева златни, на основа- 
виест.ст.58, 80, 107. 121, 122 и 128 отъ гражданското 
съдопроизводство и чл. 99 отъ притурката на търговский 
законъ и II приложение къмъ ст. 15 отъ закона за адво
катитѣ, задочно рѣши : осжжда Хюсеинъ Ахмедовъ Сой
тароолу, отъ г. Разградъ, а сега съ неизвѣстно мѣстожи
телство, въ Турция, да заплати па Аврамъ II. Цапевъ, 
отъ градъ Разградъ, суммата на заииса съ дата 27 май 
1891 год. 341 лева златни заедно съ лихвата отъ 1 ав- 

густъ 1891 год. до окончателното имъ исплащание Ц» 
това дѣло още да заплати на ищеца за водение 
18 лева, за публикация призовката 14 дава в 85 et 
и тия които ще нослѣдвать за напредъ.

Това рѣшение е неокончателно, подлежи ва аиенатищ 
обжалвание предъ Разградский окр. сждъ и дй-хей- 
ленъ срокъ отъ днесь за ищеца, а за отвѣтнива отъ ей 
щението му прѣписъ или отъ обнародванието резошцш 
въ „Дьрж. Вѣстникъ“.
1—(1161;—1 Мировий еждия: П. П. Мииоц.

Оофийский еѫдебенъ приставъ.

ОБЯВЛЕНИЕ Зі 284.
Подписанний. К. Малѣевъ, пом. сжд. приставъ ирн Со

фийский окр. сждъ, обявявамъ на интересующитѣ се, в 
на основание исиълнителния лиегъ № 10608, издадель 
на 13 декемврий 1891 год. отъ тоя сждъ, и но« и 
Священникъ Божилъ Стояновъ, отъ с. йваияие, вроіип 
Иванъ Вучковъ и Храича Спасова Иванова, оть Сфц 
за 2240 л. зл. и други и съгласно чл. чл. отъ 1004 * 
1026 оть гражданското съдопроизводство, ще продавам! иа 
публиченъ търгъ прѣзъ 31 дни начиная слѣдъ двѣ надѣли 
отъ послѣдпото трикратно публикувавие настоящето и 
„Дьрж. Вѣстникъ“ слѣдующия недвижимъ иметь;

I имотъ принадлежащи ва вторий длъжвикъ я иио- 
дящъ се въ гр. София : една кжща, въ Ючъ бунаръ, ю 
улица „Зайчарска“, подъ № 609, състояща се оть двѣ ми 
огдѣлени въ единъ дворъ, всѣка часть по на единъ ида, 
на двѣ отдѣления, проста наорава, покрита съ керещъ 
първата часть има пространство до 60 кв. м. втората да 
24 кв. метра, кжщата съ дворътъ до 230 кв. и., оцѣ«Ш 
за 400 лева ;

II имотъ на пьрвий длъжникъ, находащъ се ві иш-
щето на с. Иваняне: 1) кория, до 120 увр., въ мѣстностьта 
„Богдановъ долъ“, въ която влизатъ до 24 увр. явви а 
ливади на разна мѣста, корията сега расте нова, оцѣиена 

за 1100 лева; .
2) ливада, отъ8 увр., въмѣстностьта „Селииица“,за200л.;
3) пива, „ „ „ „ „ „Ридъть“ » “0 •;
4) селище, въ селото, отъ 3 увр., оцѣнена * , и
5) нива, 6 увр., въ мѣствостыа „Подъ село“, „ НЮй
6) нива, 8 „ „ „ „Кираджийски пмь“, „ 150 .1
0 „ „ „ „ » „Ворътъ“, . 160>‘

Нивитѣ са обработени, а ливадитѣ се косатъ.
Тоя имотъ е собственъ иа длъжнициіѣ, не е секви 

ранъ или заложенъ до сега, оцѣни се отъ ищеца.
Наддаваиието начина отъ оцѣнката.
Желающитѣ да наддавай, могжтъ се явява всѣки «у 

ежтетвенъ часъ въ канцелерията ми.
Гр. София, 17 мартъ 1892 год.

2_(іі69)-з Пом. сжд. приставъ: К. йалте

Трыіский еждебенъ приставъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 806.

Подписанний, Ангелъ П. Илиевъ, 
ставъ при Трьпский окр. сѫдъ, на II и АР 
участъкъ, на основание испълвителнии ли 
отъ Трьиский окр. сѫдъ на 5 декемврий п„.еновцн, 
№ 4278, въ полза на Коста Данчовъ, оть ■ J ва 
срещу Ката Джурова, отъ гр. 1/4,.1».
наслѣдницитѣ на Джура Динчовъ, отъ сйЩ 
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сумма 5000 л. ина основание чл. чл. 1007, 1021 и 1028 
оть гражданското съдопроизводство, честъ имамъ да обявя 
на почитаемата публика, че слѣдъ трикратното обнарод
вани настоящето ми обявление въ „Дьрж. Вѣстникъ“ 
ще продавамъ слѣдующитѣ ведвижими имоти, на Ката 
Джурова, отъ гр. Цариброд!, а именно: 1) една кжща въ 
гр. Царабродъ, състояща се отъ 3 стаи, съ една кухня и 
единъ земвикъ, направена отъ дьрвеаъ материалъ, по 
крита съ керемиди, въ дължина 15 метра, широчина 12 
яерта, при съсѣди: Димитръ Велевъ, пжть и Вратня Дии- 
чеви, и 2) по Ч3 часть отъ 3 дюкяна, иаходяще се въ 
гр. Царибродь, направени отъ дьрвенъ материалъ, ври 
съсѣди : Димитръ Велевъ, Нака Даскаловъ, пжть и кжща, 
иа длъжницата. Настоящитѣ имоти сж оцѣнеии за 800 л. 
и се намиратъ въ гр. Царибродъ.

Наддаваиието ще почне отъ първоначалната оцѣнка ва 
горнитѣ имоти, отъ 800 л. на горѣ. Настоящитѣ имоти се 
останали наслѣдство отъ Джура Динчовъ, отъ гр. Цари
бродъ.

Желающитѣ господа да взематъ участие въ купува- 
вието, свободно могжтъ да се явятъ въ кавцеларията ми 
всѣки день и часъ освѣнъ веорисжтственитѣ дии отъ 9 
часа сутреньта до 12 часа и отъ 2 часътъ до 5 часа 
слѣдъ обѣдъ за да наддаватъ по тѣхъ.

Гр. Царибродъ, 10 мартъ 1892 год.
3—(1103)—з Пом. сжд. приставъ: А. П. Илиевъ.

Ловчанский сѫдебеиъ приставъ.
ПРИЗОВКА № 652.

До господина Хакж Бей, отъ гр. Ловечь, наслѣдн ікъ 
ва Хуршидъ Бей. 'Гьрвовчанинъ, сега живущъ живущъ въ 
Турция, въ Цариградъ.

Подписанний, Коно Коновъ, сждебенъ приставъ при і 
Ловчапский окр. сждъ, на основание испълнителний листъ 
подъ Л1 403, издаденъ отъ Ловчавский град, мирови сж- і 
дии ва 4 мартъ 1892 год., въ полза ва Меяедъ Ефенди 
Катравджиевъ, отъ гр. Ловечь, срещу васъ за искъ 25 
лири турски или 567 лева златни, законната имъ лихва 
по 12% въ годината отъ падежа на записа само за ис- 
течевитѣ 5 години, на основание чл. 979 отъ граждан
ското съдопроизводство призовавамъ ви да ми внесете въ 
кавцеларията въ гр. Ловечь, ваправо или чрѣзъ свой за 
ковевъ повѣрениикъ, въ 1 мѣсеченъ срокъ считавъ отъ 
деньтъ на трикратното публикуванне вастоящата ми въ 
„Дьрж. Вѣстникъ“ всичката сумма заедно съ станалитѣ 
разноски по исиълвението.

Въ противенъ случай ще се пристжпи къмъописъ и про
дажба ва слѣдующитѣ ви ведвижими имущества останали 
вамъ наслѣдство оть покойнийтъ Хуршидъ Вей Лѣтвицала, а 
имевво: % части отъ корията називаема „Дерменъ-ку- 
русу“, находища се въ землището ва с. Лѣтиица, съ
стояща отъ 200 декара, съ граници : Осмо- Калугеровска 
общинска гора, пжть и мера.

Гр. Ловечь, 6 мартъ 1892 год.
3—(1137)—з Сждебенъ приставъ: Коно Коновъ.

Сливенский сждебенъ приставъ.

ОБЯВЛЕНИЕ №. 809.
Съ което, подписанний, Петръ Понъ Стамовъ, пом. сжд. I 

приставъ при Сливенский окр. сждъ, на основание испъл- 
нителпий листъ ва сжщий сждъ, отъ 17 априлий 1891 г. 
подъ № 1989 и чл. чл. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 

1017, 1021 1022, 1025. 1038, 1039, 1040 и 1041 
отъ гражд. съдопроизводство, обявявамъ. че слѣдъ три
кратното иубликувавие настоящето въ „Дьрж. Вѣстникъ, 
и до 31 день ще се продаджтъ на публиченъ търгъ слѣ
дующитѣ недвижими имоти, принадлежащи ва отвѣтнвка 
Димитръ П. Тополовъ, огъ гр. Сливеиъ, находящи се въ 
землището на с. Касжиово, околия Сливенска, за срещу 
дългътъ му къмъ Сливенската земледѣлческа касса, отъ 
4500 л и лихвата имъ, а именно: 1) единъ дворъ, въ с. 
Касжиово, съ прѣдѣли : Али Вели Тюлешъ, отъ двѣтѣ страни 
улица и баиръ, оцѣненъ за 300 лева ; 2) едивъ дюкянъ 
бакалски, въ сжщото село, съ прѣдѣли : Кондю А. Ман- 
джака, улица, улица и Исмаилъ Сойтаровъ, оцѣненъ за 
500 лева; 3) едно лозье, находяще се въ иѣстностьта 
„Кдйрака“, около 2 Чг увр., съ прѣдѣли: Осианъ Сара 
джаолу, Исмаилъ Сойтаровъ, Арифъ Арнаудовъ и Атанасъ 
Василовъ, оцѣвеио за 60 лева; 4) една нива, находища 
се въ сжщото землище, „Боруклука“, около 24 увр., съ 
прѣдѣли: Стефанъ Дели Минковъ, Тодоръ Бояджиевъ, мера 
и пжть, оцѣнена за 100 лева; 5) едва часть корвя, нахо- 
дяща се въ сжщото землище, отъ около 22 увр, съ прѣ
дѣли: Ешекчиолу, Аймалж дере, Огунъ дере и мера, оцѣ
нена за 300 лева, и 6) единъ гюлъ, сега преобърнато на 
лозье. отъ около 6 */. увр-, съ прѣдѣли: Димитръ П То- 
паловъ, Еню Черногоровъ и пжть, оцѣнена за 200 лева.

Желающитѣ да купятъ тѣзи имоти, катадневно могжтъ 
да прѣглеждать книжата ми и наддаватъ съ исключение 
официалнитѣ дни и неработни часове

Гр. Сливеиъ, 4 мартъ 1892 год.
з—(1085)—8 П. с. приставъ: Петръ П. Стамовъ.

Тьрновский еждебенъ приставъ.

ПОВѢСТКА № 3020.
До господина Стефанъ Петковъ, наслѣдникъ на баща си 

Петко Георгевъ, изъ с. Никюоъ, а сега живущъ въ Романия.
Подписанний, пом. сждебенъ приставъ при Тьрновский 

окржженъ сждъ, на основание испълиителний листъ подъ 
,№ 2868, издаденъ отъ 1 Горнѣ-Орѣховский мирови еждия, 
въ полза на Андрея Михайловъ, отъ гр. Тьрново, противъ 
васъ за сумма 442 лева и 50 стот., лихва по 12% 
отъ 3 февруарий 1885 год. до исплашанието имъ, 60 л. 
еждебни разноски и съгласно ст- 433 отъ Врѣм. Сжд. Пра
вила, покаввамъвидо 31 день слѣдъ трикратното публику- 
вание настощата въ „Дьрж. Вѣстникъ ‘ да се явите въ с. 
Ннкюиъ за да приежтетвувате при описа па имотитѣ пред
видени въ повѣстката подъ № 1332 публикувана въ бро
еве 127, 128 и 130 въ „Дьржавен-Ь Вѣстникъ“. 

2_(1Ю0)-з Пом. сжд. приставъ: II. Симеоновъ.

ПОВѣСТКА № 421.

До Цонча Николовъ Чолаковь, отъ гр. Еде‘на, а сега 
съ неизвѣстно мѣстожителство.

Подписанний, II. Стамовъ, пом. сжд. приставъ при Тьр
новский окр. сждъ, на V Елево-Кесаровский участъкь, ва 
основание испълвителний листъ № 4153, издаденъ отъ 
Еленский мирови еждия на 9 августъ 1891 год., въ полза 
на Христо Юрдновь Махалоиковъ, отъ гр. Елена, противъ 
васъ за суамата 241 лева 50 ст., лихвигѣ по 1°/0 въ 
мѣсеца отъ 6 февруарий 1891 год. до нсплащапието имь 
съ 28 л. 75 ст. еждебни разноски и тѣзи по испълне- 
нието и съгласно ст. ст. 430, 431 и 433 оть Врѣм. Сжд.



СтрЛПЇ.  ДЬРЖАВЕНЪ ВѢСТНИКЪ

Правила, приканвани ви отъ деньтъ ва послѣдното три
кратно публпкуванпе настоящата ми повѣстка въ „Дьрж. 
Вѣстникъ“ и до двѣ-недѣлеиъ срокъ да внесете доброволно 
речепата сумма, въ противенъ случай и въ ваше отсжт- 
ствпе ще се пристани кжиъ описа и продажбата на слѣ
дующитѣ ви недвижима имоти, а именно: 1) едно дворно 
лѣсто, въ гр. Елена, махалата „Еловска“, около 1 
декара, съ граници : Стойко Жугала, Юрданъ Н. Чолаковъ 
и главний пжть, и 2) едно дворно мѣсго, въ градъ Елена, 
махалата „Еловска“, съ пространство отъ 0.65 декара и 
лице 2 м. 20 сантиметра, съ граници : Стойко Жугала, 
Юріанъ Н. Чолаковъ, наслѣдницитѣ на Никола Николовъ 
Чолаковъ и главний пжть, вьрху което мѣсто сж постро
ени едноетажна кжща съ дюгени.

Гр. Елена, 11 февруарий 1892 год.

2 -(1135)—з Пом. сжд приставъ: П. Стамовъ.

Т.-Пазарджикский сждебенъ приставъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 896.
Подписанний, пом. сжд. приставъ при Т.-Пазарджик- 

ския окр. сждъ, на Пещерский испълнителенъ участъкъ, 
С. Докторовъ, ва основание испълнителния листъ подъ 
№ 9524, издаденъ отъ Пловдивския окр. сждъ, въ полза 
на Екатерина Дюстабанова, противъ Димитръ Дюстабановъ 
жители на гр. Пловдивъ, за искъ 20,148 гроша, заедно 
съ лихвата имъ uo 1 на ù/0 мѣсечно, отъ 1 юний 1891 г. 
до исплащапието имъ и 172 лева адвокатско право, и на 
основание чл. чл. 1007, 1009, 1010 и 1012 отъ граж
данското съдопроизводство, съ настоящето си честъ имамъ 
да обявя на почитаемата публика, че отъ деня на послѣд- 
ното трикратно публикувапие настоящето въ „Дьржавенъ 
Вѣстникъ“ послѣ 31 день въ канцеларията ми въ градъ 
Пещера ще се произведе публична съ ваддавание продань 
иа слѣдующитѣ отвѣтникови недвижими имоти, а именно :

1) три камька отъ воденица, състояща се отъ шесть 
камька, находища се въ Айдиновското землище, въ мѣстн. 
„Динкитѣ“, на единъ етажъ, построена съ каиьнье (зидъ) 
и покрита съ керемиди, отъ около 5 кв. метра, съ прѣ
дѣли: бахчия, савакъ, чаиръ и пжть, оцѣнена за 600 л.;

2) отъ бахчия, 3 уврата, въ сжщото землище и 
мѣстность, при съсѣди : воденицата на отвѣтника, чаиръ 
и пжть, оцѣнена за 20 лева, и

3) пива, отъ ll/j увратъ, въ сжщото землище и мѣст- 
иость, при съсѣди : чаиръ и мера, оцѣнена за 20 лева.

Наддаваиието ще почне отъ горната оцѣнка на имотитѣ.
Желающитѣ г да да взематъ участие въ горната про

дажба, могжтъ свободно да се явяватъ въ канцеларията 
ми въ гр. Пещера всѣки присжтственъ день и часъ и да 
наддаватъ, гдѣто ще иматъ на расположепие всичкитѣ 
книжа по продажбата.

Гр. Пещера, 6 мартъ 1892 год.
2—(1101)—з Пом. сжд. приставъ: С. Докторовъ.

Пловдивский сжд. приставъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 555.
Подписанний, Т. Апдоповъ. сжд. приставъ ври Плов

дивския окр. сждъ, 1-й испълнителенъ участъкъ, на ос
нование испълнителенъ листъ № 5021, издаденъ отъ Плов
дивския околийски мирови еждия ва 5 декемврий 1891 г., 
въ полза на Вратня Кантарияпъ, отъ гр. Пловдивь, про
тивъ Георги Крьстевъ, отъ с. Брѣстовица (Пловдив, око

Дьржавна Печатница въ Софии.

лия), за искъ отъ 4248 гроша златни, и, ппц № 
еждебни и по испълвението разноски, и съглам „ 
1009, 1010, 1011 и 1021 отъ гражданската сци« 
изводство, обявяваме, па интересующитѣ се ида, че Л 
трикратното публикувание настоящето ма въ „Дьржавии 
Вѣстникъ“ и до 46 дни ще се продавай иа публичеа 
търгъ въ канцеларията ми въ гр, Пловдивъ слѣдуюци 
длъжпикови имоти, а имевно : 1) нива, отъ 3 уврата, і 
землището на с. Брѣстовица, въ иѣстностьта „Карагьоз: 
вецъ“, до съсѣди: отъ двѣ страни Ив. Крьстевъ,K.I 
Жигарда и пжть, оцѣнена за 276 лева ; 2) нива, и 
2 уврата. въ сжщото землище, въ иѣиаоииа ,Sta 
поле“, до съсѣди: Ивавъ Крьстевъ, и пжть, оцѣненаі 
115 лева; 3) единъ харманъ съ една плѣвня, опж 
400 кв. метра, въ с. Брѣстовица, до съсѣди: Ив Кри 
тевъ, Иванъ Симеоновъ и отъ двѣ страни пѫть, оцѣнеь 
за 575 лева ; 4) лозье, оть три уврата, въ земищім t 
с. Кадиево, въ иѣстностьта „Карагьозовецъ“, до citiji 
Ив. Крьстевъ, Раифу Вуловъ и пжть, оцѣиено за 346 1
5) нива, отъ три уврата, въ сжщото землище, въ ita 
„Ериковеца“, до съсѣди: Иванъ Крьстевъ, рѣка и сп 
двѣ страни пжгь, оцѣнена за 276 лева; 6) нива,отъді 
уврата, въ сжщото землище, въ иѣстностьта „Герана“, 1 
сьсѣди: II. Мутевъ, Хр. Гатевъ и пжть, оцѣн. за 138і 
и 7) нива, отъ два уврата, въ сжщото землище, въ гіи 
ностьта „Бѣло поле“, до съсѣди: Личо Пеновъ, Ивав 
Крьстевъ и пжть, оцѣнена за 276 лева.

Тѣзи имущества не сж заложени никому и ще се ор 
даватъ вьрху първоначалната оцѣнка.

Гр. Пловдивъ. 7 мартъ 1892 год.
2—(1136)—з Сжд. приставъ: Т. Андововъ.

Хасковский сждебенъ приставъ.

ЗАПРѢЩЕНИЕ № 655.
Подписанний, Никола Коковъ, сжд. приставъ при Їь: 

ковский окр. сждъ, на основание издадената оть Х«< 
ковскпй окол. мир. еждия ва 6 мартъ 1892 гад., ми® 
па Софу Хасанъ Хасановъ, отъ гр. Хасково, противъ кв 
ра Джаферъ Биляловъ, отъ с. Фрьтлий, заповѣдь И 
Л“ 554, за обезпечение искъ отъ 330 д. и 621/» я- 
съгласно ст. 557 отъ гражд. сждопроизводство. налагай 
възбрана на слѣдующитѣ длъжникови недвижими ирі 
ства, а именно: 1) нива, 12 увр., въ мѣстиоиьта , 
зи-Авласж“, Фрьтлийско землище, при съсѣди: 1ЧГ 
Ивановъ, Османъ Дурхановъ, Мустафа Карагьозови и 
2) нива, 7 увр., въ „Тюрбето“, сжщо зенлище, ор 
сѣди : Османъ Чаушь, Иса-олларъ и отъ двѣ страни 
и 3) нива, 7 увр., въ „Яйлж-Вуиаръ“, сащ» 
при съсѣди : Векиръ Ходжа, Хайрие, Христи ды 

Стойко Георгевъ. . еві
Тѣзи имущества не подлежать на отчужд 

маиае настоящето.
Гр. Хасково, 7 мартъ 1892 год. ...

11/444)-1 Сжд. приставъ: И. Коковъ.

ИЗВѢСТИЕ № 619. йс

Подписанний, Никола Коковъ, сжд. 
ковский окр. сѫдъ, известяваме, че наложен 
запрѣщение подъ .V 2146, публикувано въ „Д 1 
пикъ“ брой 261 отъ 28 ноемврий 1891

Гр. Хасково, ß мартъ 1892 год. К.кові,
11/4145)-! Сжд- приставъ^НО^Г-


