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Ед'Ииъ брой

10 С'1'.

Варна,

29

Септеllrвриi!

1890.

ВАРНЕНСКИЙ ОБщипекий Бtстникъ
;i
!',':,

Излаза обикновенпо JCъмъ 1 И 15

и
П
за Вtетника р,а се

отъ вськии иьсецъ.
...

ВСИЧКО

исиа, пари

;L

и

праща АО

1\

ГраАеко-О6щмнекото Управление въ Варна.

Цtната на 24 броя:
l{нлжеството
2 JleBa,

iШ

" други лържавn 31/2"

Българский народъ има щастието, въ всич
китt жъртви отъ народно честолюбие, да намира
неисчерпаеми примtри въ

3а веtкакви обяв.~еlПrя се п.tаща на
е/1ИПЪ редъ отъ 40 БУl(Вll за първпit п.\;т.
15 СТ., а за мtдующитt по 10 ст.

щедростьта на

своя

Ннязь И Августtйшата му Майка, които не лролу

Въ сжббота, на 15-и того, lll\ШХfli честьта

Аа се преАставятъ въ

на НЕЙНО

CitHAPOBO

I{~PA.itEBCEO ВИСОЧЕСТВО Лмалнн Мансн

мнnианъ

Емануелъ

Баварска,

Август.ьiiшзта

щатъ день безъ да го ознаменуватъ въ отечест

сестра на ГОСПОДАРЯ-RНЯ3А, Г-Nт~а Сте

вото ни

фания

съ ло

HtKoe

такива милостиви

ново

благодtяние.

Предъ

сърдца, естествен но бtше и 110-

слtднето наводнение въ Одринско да не
незабtЛFжено и не удостоено

остане

съ всичката Царска

Itp.

:МИрСRа, СiYiпрк.гата па

Градскиii

Rметъ, г·нъ Иванъ Драсовъ, ВарнеНСlшii
ОRржженъ Управите.;,ь иг-нъ ГраДСIШИ l~метъ,
г-иъ Еръстю Ив. 1\IИрСЮII1:.

щедросfь, за която нашитt читатели ще C~I съ
ставятъ едно понятие отъ подробноститt, които се

срtщатъ въ слtдующата ни вчераl.l.lна деllеша отъ
Сандрово:

"Н. Ц. В. l\нязьтъ благоволи да подари отъ
собственнитt

си срtдства двадесеть хиляди лева

за Ilострадалитt отъ Ilожарътъ

наводнението

въ Одринсний

въ Gолунъ И отъ

вилаетъ.

Н. Ц. В.

IСНflГИНR Климентина Gаксъ-I\обургъ-Готсна Ilодари

5000 лева

за 1l0страдалитt въ Одринсиий вилаетъ".

("БlIJIкаПСRа Зора" ОТЪ 22 т .•'" 162).

На 12-й теRУЩИИ: Септемвриii: имu'ХХ, честь

та да се представятъ въ Сандрово

па Нейно

Въ нед-Б.ш преДIl п.;,адн·.в,

на 16·Й того

е иш\.;,ъ честьта Аа се преАстави въ Сандрово
на Негово· Царско Височество Княза, г-нъ

l\Iайоръ Саввовъ, I~оыандира на 4-та (ШУМ
неИСRата)

бригада,

като е би,лъ

iШАържанъ

отъ Господаря и за 06Бдъ.

Сжщиii Аень, 16-й Сеитеnшриii:вечерьта,
ВарнеИСRиiiГраДСlсо-ОБЩИНСlсиiiСЪВ13ТЪ,въ ху
баво OlcpaceHaTa съ Бъ.;,гарсг.и, Бава]lСЮI и Сак
СОНСIСИ .шаJlIспа iш.;,а на Митпицата при При
станището,

п:r.r:\' чест!> да Ааде отъ страпа на

града баН!~етъ въ 'lCCTT) [Ш Нейно Кралевско Висо
чество Хеrщогипя'L'З, па lCOHTO (J:~агоnо.;,ихЕ. Аа
ПрИСЖ'l'ствуватъ съ АВГУ,/l"I.>IJlПЛ'l'А ГОС·
rl'ЕIПtА 11 Тtхни Царски ВисочеСJва Господарн

Царско Височество Княгинята и на Нейно Лра
nевско Височество Херцогинята С';'1>ДУIOщит-Б

Itшша и ltпягшш'га.Ыаil:~(\, Прltш~есеа Ie~1.c
менти па СНRСЪ- I~о6урГЪ-ГОТСlса. На башсеТ:1

Господжи : Тошева, Анастасова, Радева, Сев
вова, Чинту,;,ова, Же.;,ебова, Георгиева, Ке

граждаНСJ".И д.l.ЪЖНОСТllИ ';'Ш~Н, пъ топа чпс.~О

офицеРСRИ

даnlИ

отъ

:tII-Бстнии

гарпшюнъ:

мянджиева и Ка.;,ева.

Въ пеТЪRЪ, на 14-и того, Негово Царсно
Височество Енява б.;,агопо.;,и Аа uрисл.тствува

въ

Съборната

църRва

на

БОI'ос.;,ужението,

извършено отъ Негово ВИСОRоuреосвещенство

ВарнеНСЕИИ и Прес.;,аВСRIIИ l\Iитроио.штъ г-на
Симеона. Предъ ЦърRвата бi>rnе ИЗДВlIгнжта

apRa,

хубав() ОЕичена,

RaRTO

и навсжду ОКО';'О

Храма, съ зе.;,ена шум<\ и съ знамена:
гарС1СИ, БаварСIСИ и СаRСОНСIШ,

при надпись:

Блдгосдовеm; грн/l,UЙ во u.tte Госnодпе.
ството б'вше

беВчис.;,енно,

Бъ.;,

Множе

и то не СШ\JO отъ

правос.;,авни хрпстиани, но и отъ ДРУГИ Bi>роиспоn-;hдания.

ПРllСliiТС'l'пуm\Хili

ВСПЧIШ

IlO-IШСJlII1.

поеипи

1I

и Бригпднпii I~ОМа.ндиръ отъ ШУfiIенъ, г-иъ
Майоръ Саввовъ, и r.ШО9ипа по ·.;,ичпи

граж

дани съ ГОСПОАjf,:И'I-:В си. Въ края на баНRс'га
ГраДСRиii Юlетъ произнесе при6,;,шште,;,но c.;,-;h·
Аующата

:ЗАра.шща:

Ваше l{ралевсио l:Iисочество,Височаиrn<\ ГостеПRе,
3я. паЙ-щаст.пIВЪ

yAaBIt

се

6.:шгоприятнпЙ

счита~IЪ, като

С.1.учаЙ

мп се

,;,пчно предъ

ВаиЕата Авгусmintша Особа да 6iYiДЖ ТЪ';'I~ова
те.;,ь на чувствата отъ 6С9пред-Б"lна радость,
.;,юбоnь l [ преданиость на ВСJlЧЮI ВарнеНСIШ

жите"ш :за го.;,13r.Ia·га ЧССТI>, lСОЯТО Ваше Ира
левсно

Височество б.1аГОВО.Ш да вмъ Уlсаже,

като дойде поср13ДЬ насъ. Н'lша да 6жде ип
Еакъ преуве.lичепо, RaTO испов-Бдамъ, че не
сжществува

оцi>нява

ТУRЪ

тая честь,

~I~иnа

душа,

и Вашето

RОЯТО

да

не

пребивание у

Брой
насъ

ще

се

ПОМНИ

и

предава

отъ

родъ

въ

родъ, ТО.:Iкозъ j повече, гд-Вто СШIЮТ(} ВИ же.:Iа
ние

да

се

пжть да

потрудите

пос-Втите

Стр.

Варнепскиii ОБЩИIJСlшii в.ъстниre'Т>
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отъ

такъвъ

страната,

стойно се упраВ.:Iлва отъ

да.:Iеченъ

колто

Ваший

тъй АО

2.

Аатъ и стролщата сс Пожарно.часопва

въ rpaAcI~aTa градина при ОБЩllНСlсата
"ОьеАипение" .
Бъ

Август.:ЬЙ

пстъкъ,

па

Септе~IВРПЙ,

21

шuахж

Августi:>йший

честьта Аа се преДС'l'I1ВЯТЪ ва Нейно I\ралевско
Писочество Херцогивята п па Нейно Царско

АОМЪ, отъ който происхожда СпаСJпеЛR на
БыIгриR,' и ВСИЧIШ родственни на Негово

- Майка, .г ОСП ()Ажит11 :
А-ръ ПюеКЮ.:I.;j.иева, Д-ръ А. ГО.:Iовина, П.

ший братъ, наший въз.поб.:Iенъ
още

еАНО

доказате.:IСТВО,

че

Господарь, е

Царско Височество винаги все· тъй ще б.:Iаго
ВО.:IЛТЪ и обпчатъ

ВЪ.lгарил,

та да 1\Jожемъ

да в.:Ьрваме и се над.:ЬваJlIе, че въ едно неда
.:Iечно бiYiдж.ще ще бж.де ОСiYiщественъ идеа.lа
на БЪ.:Iгарит11 и на Т.:ЬХIlиii JlIЖДЪрЪ II Аоб.lе
стенъ Владtтель. ПОВВО.:I.:Ьте МИ, прочее, Висо
чайша Гостенке, Аа исnил таа чаша за HaweTo
здравие И АЪ.:Iгоденствие.

Дп ЖИВ'hе НЕ];ТНО

EPA.ilEBCI~O ВИСОЧЕОТВО Херцогиня Макси
МИllианъ Емануелъ Баварска! Урра!
Въ отговоръ, Негово Царсно Rисочество
Господара б.:I3ГОВО.:IП въ името на Август.:ЬЙ
шата Си сестра, да се обърне къмъ кмета съ
една

много

краснор'вчива

п

СЪАържате.lна

р-hчь, съ колто изсказа раАостьта; 3ltЛоВо.l
ствието и б.:Iагодарностьта. на Август':hйшата
Гостенка къмъ Варненци за направений при
е1\1Ъ, :като пи ВАравица
на граАЪ Барна.

за

ске.:Iлта,

Митницата,

ственни и JlШОГО частни

ЕllЛГИНЯТII

Енчева, С. АвгеРИНИАИ, И.:I. Чака.:Iова, Д.
Раскова И ГоспоДжицит-h Р. Ежнева,3. Рус
севичъ, Н. Б-В"lчева и В. Попова.
Въ heA-В.Ш, па 23·Й того, Иl\IахiYi честьта

Аа БЖАа>.ТЪ поканени на об':hАа на Двореца
въ Сандрово: Г-да ОЕрж.жниЙ Управите.:IЬ,
EOl\feHAaHTa на ГраАа и г-(~жа Тошеви, Грал
СRИЙ Iшетъ и Г'Ажа Мирска, Г-нъ М. I~о.:IОНИ,
Г-нъ Майоръ Гао/lУНСКИЙ, Г-нъ Jl Г-джа Майоръ
Анастасовъ, Г-нъ n Г-Ажа Я. С.:Iаuчевъ, Г-нъ

и Г-Ажа Д-ръ Пюсr~Ю.l.:II1еuъ, Г-пъ и Г-джа
С. Авгериниди, Г-нъ И Г'Ажа
Г·пъ АХl\IеАЪ 3Ю~Iрюевъ.

АРУГИТ-В

ЗАанил,

обще

тъй и всич.

:Кит11 находащи се на Пристанището .:Iадии
б':hх..у. б.:I'Ъскаво oeB-ВТ"lеIШ, I~aTo особенно се
ОТ.:II1чавахк. по ОСВ'ВТ.:Iепието си ТРI1Т~1 ГО"l'ЪМИ

Неновпчъ и

СВ1ЗдъНИЛ

преуспт.ванието

По С.:IучаЙ на това тържество I~ar=To У.:IИ

цит-В,

Височество

Върху пзворнпт1; ВОАИ,

копто СiБ

гр. Варна за общсст~еннпт1;
нача-'lнпт1;

Апрп-'lЪ

. технпчески

1890

Аокаранп ВЪ

чешми, спореАЪ

изученпя,

ПЪрВО

направени на·

24

г. ОТЪ Градско-Общинскпй ПIIжеперъ

l'-па К. ПапаЗllЯНЪ и ОТЪ

Помощника на ГраАСКО

06ЩИНСI,ий архитеБ:ТЪ г на Г. С. Емануи-'lОВЪ.

градски варrш, копто парочпо б'Ъше IЫ.:IЮ1!И

нпра.:IО Общипското УпраВ.lеlше съ ИIшциа
о'Пln на Високит~ СК<УiПИ гости, И ОТЪ които

Наввание

варки се пущпхж~ при разноцв~тни бепга.:IСЕU
огневе,

ракети

презъ всичкото

време,

на

AOI~.l~

трая баНЕета и С.:I'Ндвахж овации'1'':h съ шумни
аК.laJlIaЦИИ отъ TBЪPA~ rO.;j.':hJIIOTO l\IНожество
народъ, конто б'нше се стеI\:Ъ.:IЪ на Приста

нището. Тtхни ЦарСКII Височества б.lагово.:IИХiYi
Аа се лвлтъ

Митницата,

преАЪ

наРаАа

отъ

отгД~TO се "lюбувахж

бао/шопа

при

на

с

1

170

• Та:пr.lж-тепе"

3

пре

Обр':hшICОВЪ, Г.:Iавниii учите.:IЬ на оБЩИНСЕИТ'Ъ

народни

У<J:и"шща

множеството

въ

граАа,

съ Френетически

I=ОЯто

вавърши

"урра!"

Много

14
б) 65

~:~~

~I=QC>(U

В)-

I~расниii морсъжй ВНАЪ на раАОСТНОТО пасе.:Iе

ние И С.:I':hдъ живо аК.:Iаll1прание II3С.lушахж
весе.:IИ прив.:Ьтственната р~чь на г-на Ивана

1

",,01<>

527 ~ ~ ~ ~

~~~ ~ ~
~~~ ~ о

2

.Ке>IерЪ-l\еро"

150

1

13 1

~8~~~
353 ~.;$:~..,~
<tS-:",о-,

~~~~~

3

.Франга-Аере"

160

10 1

1

759

Гиинавил

Въ cp':hAa, на 19-й того, Високит-В сr:жпи
ГОСТИ

направихж

инкогнито

еАва

4

5

.Теке-Караачъ"

]60

"".,
<t.. <> ;;:

~t-1t~~

:s:t-c!~Q CQ ;;t:;;:
...

~5

1

-

704

"'~":;::f
.....

It:( ~ IQ

=;ООе-

>'>4;1:"'-:
~t~~GO

;:)~~~~
=-1 .... сс сс "'...

.СОУI~ъ-Су.lаръ"

160

АЪ.:Iга рас

ХОА&а ВЪ ГРЗАа, RaTQ б.~аI'ОВО.l.ИХЖ Аа прег~е..

О

O!~~~e

СПО.:IУЧ.:IIша б-Вп овацилта съ Ф~ше.:Ill, направе
на отъ учевицпт~ при :МiYiЖСI~ата
Фердинандъ 1.

,е:;::

~ 8.~ ~

а)

. .

3

10
40
В) 225 2

::::

а)
б)

~

(1)"

со

~:~~~

277

~~"'@<e

.... ;I!~R:j~
'" ,.q
со

~5~~

Брой

и пе'ги':В ш!Вора сс наlIиратъ при гр. Варна на
СJшеро-истокъ У Jlозята, раСПО.lожени въ една

жина около

дъл

lIетра. Всичп~ата вода пде въ грала

1800

презъ грънчени тржби (кюнци); само за по-новит:В
малки чсшми У н:Вкои у.шци е

ОJlовени тржuи,

а

волата за

ната болница се провеле т.

вола чрезъ

OTA1JJleHa

чеш~шт:В

(1890) г. презъ жм'взнп

ВОАПТ:В па "ТаШJl?ii-теП<:J" и "Соукъ-су:iаръ" на

тржби:

събрани въ първий: казанъ съ по ТрИ

наПЪАПП.tа на

2-та

-

17,595 : 14=1 л"mрr, и 257 гpaд~{a вода; отъ
въ 65 с. .~ 17,595: 65=0 .'1.. 270 граlIма.

преСlI'БтваНllе

водит:В, тр:Вба ла

D'},

78

секундата t
гр. 3а точно

станN..ТЪ

lII:ВрваИIIН презъ rOAIIHa'ra, защото

повече

П3

.'ltTt ВС1НШЙ lIЗ

воръ "ава llo-ма.ШО во"а. При туй, по-прали тр:Вба
да се уннае,

Аа' не би

н'В:кои води да сж се

пръс

НЖАII ил:r ПРОТ'J!I~АП на друга страпа, пы-!юто въ ка

наИJlТ'h, ICaICTO е ЩН:СЪХНЖ.il.а 3-з'а тржба у "ТаШЛ?ii
тепе". На всiШПII с.tучаЙ, спорелъ станж.il.ИТ:В пспит
вания на ВЪПРОСllи'rт,

на града отъ

много

петь и3ворИ, lСОИТО лаватъ вола

ГО/\lIНИ,

нт,мп

основание

ла се

в:Врва, че ще се наМНЛ11е повече водата. Споредъ туП,
ю\.о взеlIемъ, че гр. Bap!ia брои пече 28,000 жпте.ш,

идва на душа въ 24 часа у грала вода са~IO 658,368 : 28,000

23

литра ./t

512

гра:Иlltn. (А

щнJ:-ма.il.КОТО IЮ.Ш

чество вода само за дневнпт-J, нужди на единъ гралъ

тр:Вба да е на едио денонощис :за всi>ЮНI ЧС.il.ОВ']ЩЪ:
аа nиеnие OKO.il.O 5 .il.итра и за останжлпт'h му до
ыашuи НУЖДII околО :СО .il.итра, значи въ Варна днеш
нит'в I13ВОрПИ ВОДИ елна еж достатъчни саио за "НfЧ

НIIT-R лотрi;бп па жите.t-ит:В на грала, а то въ 24
часа тр:Ьба още па гра ~a: на баНIIТт, (хамаШIТ:В), 3:1
ЛО.~!I::;lflIIе

ltlЬ.ЩШlТ:];

цит>}, (герпзитт,)

100

Jtlиnра П.;lИ

ОUХОАИМО
града

градини,

и прочее,

78

ВСИЧIСИ
Еникюй

нс J!звпратъ

ДРУГИ

ЧIIстеl1ИС

водосто

uа'it-.малко

и

1I лон:аратъ
И3ВОРИ

други,

въ

които

много нада.il.СЧЪ

тъчни височини отъ града,
за Варна,

за

всичко

о/(оло

ОЮI Бода на tlуша, :за което с нс

ла сс lJриБСр;БТЪ

о'rъ

(Ыюссу дъ-а,
~Ia.il.КИ,

за да не се

пресича

водата

при

чпсте

шreто ИЛИ попраВННIIСТО слина отд1J.il.Ъ, а направата
на рсзервуара "а бжде ВЖТр:В въ немнта ! за да се
лържп

направи

по-пкономп

чесr,;п (съ НО'ТЪПБ:П II ПО-НИ3IСИ стъни),
пзбъгваIше нсщастпн отъ ПУЮIуванис.)

а l'.il.ЗВНО за

волата

с-rулспа

п

да

се

Приблизителната
на Н1ШОИ

ПО-Г.il.аВUII

ТОЧlШ

височина
у гр. Варна налъ

мор

ската повърхность, споредъ IIзм:Врванилта на бившпii
ГраЛСКl1Й IIНЛЖl1ПСРЪ l'-па ЕЛВШIa llршновсrcиИ.

24 Апри.il.Ъ 1890 тенекинта въ 14 се

На "СОУIсъ-су.tаръ" l-та трж6а АIOШ
А. 7Ы) гр., 2-та 440 гр., а В-та саыо

=

oTAt.il.a,

3.

На "ТаШJlж-тепе" ОТЪ първата тра:;ба се е

кунли, сл:ВдоватеJlНО в~ ед'Иа се/(унда отъ тан Тр?iiба
испщча

лва

въ Държав

трж6и, лоставени отъ Апглин.

М:ВСТОТО сж

Стр.

ВарнеНСЕИЙ ОБЩUНСЕ:Иn В:hстНIШЪ
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ВОДИТ:В въ
OKO.lНocTЬTa

ВОДИ,

и сж на

нс

сж

доста

IcoeTO с rO.l1JnrO щастие

защото не ще сж нужни тукъ,

както

на

пт,r;ои дрУl'И градове, ми"миони .teBOBe, а саио н:В
кодко СТОТIIНЪ хиляди. - Точна ниве"lацин на дпеш
lш'ri> И3lюри на Варна още нi>иа, но и отъ туй, п:оето

се 3шtе вече, става явно, че волит:в на ВарнеНСЮIТ:В

извори, на да се прибержтъ въ ели нъ БОЛОПРОВОДЪ,
ще е ну:кно да се I.Iаправи само единъ резеlJвуаръ

БЪНЪ отъ грала иодъ Енuкюii mокадж па O'J,Bepoвисочината с OICO.il.O
75 lIIeTpa и най-високата часть на грала като е ОКОЛО
40 Me'rpa, ще !ll0же отъ тон резервуаръ да се доставя
пода за навсжлУ П3Ъ града. Тол резервуаръ ще тр:Вба
за:пал ъ ОТЪ Лагеря, гдт,ть, като

ла бждс птъ таквазъ го.'li>мина, щото да може да съ

държа вода за градскит:В нуждu ПОНС за 24 часа при
счупванпе на пtь:ои ТР.Бби; хазнптъ !lIY ла сж на

ОзпаЧСIше на м1>СТIIОСТПТ1,
о

z

1 П.tощьта ('IеГi\ана)преi\Ъ ТаШZ-ItЮlll'IIЯ uтвжтръ града
2 Държавиии 'IOСТЪ надъ Караатинното Уирав.tение
предъ Гавнии CJ"-Шi\Ъ .
S Бившитt порти при CTapaTI\ ИИТНИL\а
4 Бирната ФаБРИI~а на Касабовъ 1I Втичевъ
.
5 3i\а!шето на бившата Парна ыеJlница
6 Бег.lИШКИU ха"баръ БЪ у.шца Дарu6jюосltа
7 Градското Эi\l1ние БЪ Дapпгpaoc~a у.лица иодъ чеш:мата срtщу агенция .'[ОИi\Ъ

8 Старата банн въ у.шца ДаРIl6роос/{;(!
\) РУС'IУКЪ-JЩПШI.
•
t
10 Дюгеня на А.ш Топардаковъ ПОАЪ дървото въ Со.л!fНс/{;а уJlица
•
.
•
'
11 Моста при бившитъ Же.ttэни порти при Фабриката
Николп Чорбаджи
•..

12
13

У.нщата .Набрtжна" при Червенuй фенерz

При"орската граi\ИЮl при новии г.tавенъ входъ

Н

У.шца .Набрtжна" при ЕНU-Щj.llе до новии ДОМЪ на

Н!

У.'lIщата св, Аm(щасz пр!! външни и ВХОДЪ на храма

22
2
2
3

15
25
70
50

4 25
3 65
4 40
5 130

10 50
10 50
12 16 -

Д-ра Васи.tаки
• • • • • • 13 15 У.\Ицата .lIабрi;жна"прибо.шиц.ПарашкеваНИКО.llау 14 •
• 15 16 Градската бавя вЪ у.шца Св. K.-l/I.tlеНIIlZ •
17 У.пща Прес.лавс/{;а при РШIOI~ато.t"''lеСЩlта църкаа • 14 18 У.tlща СОЛУltСli:а ПрlI стаРllН .10МЪ на Д-р:! В:rСИJlаШI. 16 св, Атанасъ.
•
•
20 У.\lщ:r ПреслпаСlса ПРII дома на А, АГ:IJШ,1 И
21 Улица I{;НЯЖ:СС/{;(l ПрНl\ом:r IШ Х.Япat(ОФJlОjJII (Дър-

4нпвната

,\iши 'JeCI<:! ГПl\IН:ННIН) •

•

•

•

22 у лицата нрн I\О~Щ на Топс Потровъ Срiщу Пjm.llО}Jехата сраunн(е
•
•
•
•
•
•
•
23 Дома на Г, ИIII'.lеЭI1 нри съборената JIi/lIIll1lC/{;(~ Щjла 110 чъркщtТ:l св. 1 Сорги.
•
24 I1J10щьта 21 Ю.~IlЙ (. Ченгене·паэарь")
П.lOщьта
въ
J.llща
Богот/оаа
(.мусса-мег,рнъ")
25
•
26 Бапята Пlукри6еи въ y.tlll\<l l)fliгуллm{t •
•
27 :Моста отвънъ града надъ Прииорсt<ата граl\ина
28 У.шцn 6 Сеmnе.ltGjJltЙ. при новото эдапие на Н. ПроВ:tда . .tиевъ.
••
29 УJllща ПрrxлааСli:а надъ Эl\анията на П. Япевъ
30 У.пща 27 ЮЛIlЙ при Стара'га Бълг. църква
31 Джамията срtщу ДО,Ш на Капитанъ де портъ ВЪ улuча ДунавСIC(l·.

•
•
•
•
•
32 ~Т.шца 27 IO,mtu при църквата св, 1llшо.ла
33 Южн:.ii &ГЪ.tъ Прl1 вход'" на Граi>СЮИ! CzB1imo
34 Г .laBHuii вхо,\Ъ на гимнаэията Фероltна1Jz 1

35 Градския часовникъ

•

(Старата КУ.Щ) отвънъ 27, а

16 80
16 50
17 50
18 60
50

18
10
20
20
21

22 23 -

25 -

!

251-

2526 29 -

28 -.
•
281 36 У.шца СДllвиица при дома на Х.•lевтеровъ
37 :Моста на Х. СтеФани оТвЪНЪ града въ у.lIIца 6 Ce/Ime.tlBpuIt
281' 50
29 50
38 Правите.lственннii дояъ наАЪ hовче;I>IШчеството
39 Строимата Градска ку.ш ПрlI за.lаТ:1 .Съеl\lIвение" • 30 30)40 КаэаjJllата IIРИ входа сръщу СzБОjJItftl/1f1 tfoplCBa
41 Двора на Съборната църква OTI<'blI'!> у.шцаВдaQllс.чав! 32142 !\аэаряата нри затвореНlIii ВХОДЪ въ y.I, ПU}JQIIIСIC{t • 30' 50
36 43 ~Т'III.lIIщето св, Jfelllooult въ y.l. В.lадис.ШJlЪ
33 75
44 Шоссото преl\Ъ вхо,'\з на Дzря,;авнаЩ(l 60,~Нlща
35 45 Дома на сто.lаря bl:tpTIIUS срtщу Rаэарма'rа •
46 Южпиii &ГЪ.tъ на новиii ДO'I'}, на П. ЮшеНJIиевъ въ
39 улица ВJlаi\ис~авъ
40'50
47 ДжаШIята .Азпзне" ВЪ ТатарСЮ1ТI' .'Iаха.щ (IУ уч.)
48 Старата в'ьтърница (въ IV' уч.) надъ y.l. св. J[еmQОЩ'i, 42150
49 l'Р1Ч\скитъ касапници въ у.нща 1l.laIIuc.tas'}, при Т(г43 1I1(ljY3-/{;аJl1tЯ •
."
45150 ЛЛоJfiilо Та6lгя надъ у.шца Pal'uBcKllii
ОТВ&1'р1; Градината

Брой

Нtкои данни за

rp.

Варна презъ

нап-вече источно-праВОСJlавни, ~Iохамедани

-

-

турци,

ПОСЛ1> армепогригорнани,

Rато.llЩII, протестанти и евреи

риыо

- пспански n л1>хскп.

1

Януарпй

Г., преСЪ11>тнжто отъ

1888

Статистическото бюро въ София,

житеJlит1>

на гр.

Варна сж ВЪ3J1азюш тогазъ на 13, 731 ~tжже lе
жеЮt, всичко

25,259

Пиротска и Шумненска),

а тъй сжтцо отъ вжтр1>шноттьта на

отъ други м1>ста на БЪJlгария, нап-вече отъ Одрин

ската и отъ l'YIакедонскит1> оБJlасти. Варна е
сиоре"ъ ГО.!l:Jшината си, четвъртии градъ у
ството.

31,000

(П.lОВДИВЪ Шlа О.lOЛО

И Руссе

33,000,

днесъ,
Rняже

София

около

житеJlИ.) -:- 3а Rазарма

OKOJlO 27,000

на квартирующитi>въ Варна войски на 8·Й Примор

сн:uй и 20·Й ДоБРУ1{жаисн:ий ntJШlt nолн:ове СJlУЖИ още
все историчеСI~та "К;БШ.'lа" (иаправсна презъ

1835

1832-

г.) ГОл1>мо двуетажно здание, но нездраво, осо

бснно като е низско и е о~таНЖ~lО вече ср1>дь града.

3а построениcl нова казарма става дуnш за nт1>стностьта
на С1>веропстокъ отъ

града,

на ПОJlяната, гд1>то е

Jlагеря, подъ Jlозята Франга-Ениюоlr. Въ Емармата
е прпспособенъ единъ апаРТЮlентъ на странм'а I~ъмъ

С1шеръ за. ВоеН/1Щй н:.луб'IJ, въ доста обширната
бава за.lа на

който се даватъ

зпм1>

ба..lове

n

ху

и кон

цсртп.- ВанцеJlарпит1> па 8·Й ПР1МЮРСЮtй ПОJlКЪ

(40)*)

и на 20·Й Добруджаисн:uй (41) се наыиратъ зз сега сжщо
нъ RазаР~Iата.

БОЛJlltlflt въ града има lJ61i:

-

lIърВОК.lасна Дr.ржавна
I~ОЯТО

sат(юр'IJ и

1

Една,

(44) за OKO.10 200 л1>гла, отъ

отд1>Jlението за умоповреденит1> (nсихuаmрu

(1)

у

По.'tuцеЙСН:U1't

КОЙТО се на

(8)

ОН:Р,'liжиuii

apeCT'IJ. ~ От:ржжиаmа По

стояина Коммuссuя

(16) съ ОН:О.'tиЙсnаmа 3еJ>t.'tедtJ,щесн:о
(4) и Ииджииера иа Он:р,,,жuеmо се
пом1>щаватъ въ зданието на г-джа Жозефппа Фрай~дъ
Оиротсн:а Касса

въ "Малка ПреС.'lавска УJlица", подъ

на пре

Rняжеството и

въ двора на

миратъ още Он:ржжиото Ков'lеЖН,U 1 tесmво,

11,525

се.1ЯIOЩИт1> се въ Варна, особенно отъ ОКОJlнпт1> села,

веmерииаръ,

(43) На'lалииЦl~ се ПШI1>щаватъ въ Пра61~те.лс
TBe1/,U1tu lJOMr. (между УJlицит1> ПреСJlавска, ВJlаДПС.'lавъ,

ще се е значитеJlIIО умно

жи.lO, И поради постоянно растящето ЧИСJlО

.'ttJKapb, (2) Он:р,кжн,uй

.лuЙсн:щ't

души. Отъ ПОСJl1>днит1> три го

дини насамъ насе.lението

ОН:рЛiжиuй

'lu.лищиата Он:ржжиа 161lсnеТЩ71Я, (5) Градсн:ий (87)и Он:о

Споредъ изброяванието насмението на БЪJlгарското
Rняжество на

(31) и

Он:ржжноmо ИиДЖlmерство, (17) rOPCh:U1~ Иисnекmорат'IJ,

(26)

Жltте.'t/t, отъ I~ОИТО четире пети сж хрпстиани,

татари и цигани

4.

У1~рав.леиuе,(14)заедносъФ~mсmсовотоOmlJtJ.7/,euue

Г.

1890

Града' Варна, старип O~eccyt;'IJ, брои днееъ О}~ОлО

26,000

Стр.

ВарненCI~ИЙ ОБЩИНСЕИИ В'ЙСТНИЕЪ
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доnш на г. Ан

тона .Нед1>JlКОВЪ, въ което (здание) знс1>даnа и Он:ржж
иlеи O'IJвtJIn'IJ.

.люf,

1t

,-

ВаРн'еисн:ата

u

Прес.лавен:а ][uтроnо.

ЕnаРХ71а.'tиш't Духовеи'IJ Or.вtIn'IJ се пом1>щаватъ

въ дома на свещенника Христа Вър6ановъ, нъ УJ!ица

"ВJlаДИС.'lавъ" надъ УЧИJlището св. Методий. Он:ржж

иии

O,r.IJr. и Нотарията (46) въ уJlпца "ГОл1>ма Пре
CJlaBCKa" у зданието на г-джа Анна П. RаJlЛIIДЖII;
Ождебиuй Л}Juстсtвr, u nомощиuцumt .~tY въ УJ!ИЩ\
"Одессусъ"

задъ ОКрЖЖНИlr Сждъ въ дома на П.

Шпи.нraнъ; К.лона иа Бм<;арсн:аmа Народиа Ваllн:а (1 О)
въ

новото

здание

ОкржжпиIl:

Сждъ;

.L11upoBlt сждии -

на

г.

ВеJlика Христо въ

rpalJeKuTtJ (13)
въ УJlица

Бурга3JlЖ Хафузъ

ефенди;

II

ср1>щу

Окмuz'iсн:ltl't (6)

"Попова"

въ дома на

Те.леграфа

и

Пощата

(30) BЪ~ УJlица "Малка ПреСJlавска" въ едно
з"анията на

г. Петра

Яневъ;

отъ

О/СРЖЖн,ото' Воииско

Уnрав.лenuе (5) въ УJlица "Радина" подъ УJlица

"6

~", въ доиа на г. П етра Ивановъ; КадроC ептеиврии

вата рота

-

въ УJlица "УспiзнеК8" пъ l\оиа

ua г-джа

София Парусияди; Паспортното nисалnще и Караи

lIШ1tиоmо Y1~paв..'1eHиe -

на Пристанище;о прп Ста

рата Ыитница; ]IU1Лн'uцата (47) нъ повото държавно
здание Юt самото Пристанище;

Граtl стсо-ОБЩUIlСlсоmо

рата Бо..шида", тераnефrilU'lеСh:оmо

Уnрав.леиuе
(155) въ Общинското здаШlе ~ Гра1\'СЮIII Съ·
t
J
в'1тъ' па "ПреСJlавска ПJlОЩЬ" ("JНycca.MaTa"), въ

.l-Бсти) -

I~oeTo (зданпе) зас1>дава и Общu1tскuй

'lссн:оmо) се ПО)I1>щава въ държавното

зданпе "Ста

(311. вжтр1>шни бо
въ дома на г. Ив. Бошr,овъ, у IV уч.,

3<1ДЪ НОВI1Т1> здаНIIЯ на г. П. ЮшеН.'lиевъ, н хирур'
гltческоmо (за външни БО..l.1>сти) нъ AO~Ia на г. П.

Общuисн:аmа Бuб.лuотен:а -

C'lJBtJm'IJ; Градсн:о
въ у.шца "I'о~iша Пре

C.laBcI~a" въ едно отъ зданията на г. Петра Яневъ;

Марковъ въ у.шца "В . .ilевскиЙ" ср1>щу Джаnшята
подъ "I'радCIШЙ СЪ 1 J1>тъ". П Втората БОJlница е 1ШСТ1l0

ПОJluц~йсн:umtJ у"<асmщu: I·Й -

6.'tагоmворuте.лно

касапницптiз; lI-й

.л~чебно

държано съ or~OJlO

RОЙIШЙ

20 Jl'RPJla

Варненскиii

•-taСВ'IJ, I,OCTO.

ваведсние,

направено

отъ кзпита.шт1>

родо.побецъ

Парmuн:ева

здание се намира въ у.1IIца

под
на по

Нuн:о-

"Па рашкева"

п.ющь

на

"Цариградска

до военното здание, бивше Барутхана,

гене Пазаръ"); ПI-й

подъ

на п.lОЩЬ "27 ЮJlИЙ" (Чен

-

-

на "Дунавска ПJlОЩЬ"'"подъ

Джамиата въ сжщата у.шца въ зданието на г. Н .

" Набр1>жна" , неда.lечъ отъ домовет1> на
г. д. 'l'paKOГ.'lY, 3а здан~е за давание mеатра.лllU

Сотпропу.la II IV-й - въ JlИНИЯ девета у дома на г.
Ради Дшштровъ. - Авсmро- Унгарсн:ото 1ШlI.су.лсmео

'ltредетав:'tе'НllЯ, концерти и др. т

-

предъ y~HIЦa

нат/!.

ОQЩUНСh:а за.ла

с.lJЖП новопострое

nСъеДIIнеШlе"

въ Градската

градина ср1>щу Правите.lCтвенниИ домъ ("сарая"), до

което ~зданпе се направи НО13ъ буфетъ, ЮI1>сто ~ra.1ЮIП

старШI вср1>дь I'радината, който биде съборенъ, и задъ

I'OnTO за.Ш се

строп

uera нова ПожаР1l0-часовна ЮJ.'tа отъ

ка~Iы'>,' вм1>сто старата ОТ'Ъ дърво, I~ОЯТО С отъ Н:ВЬ:О~lКО
нреме :rодпрiша,. КЗ'fО гро;mща опаСlIОСТЬ п ПОД.l1>жаща
на съоарание.liзвце.ЩрIшт'hна ВарнсщтюmоО"РЖЖII.О
~) Uскоuенит!; циФри у та;! cTaTII;! 1I0Ю13Нil'rЪ ·Ш~.lОТО иа
с.IУЖ<lЩUТ!; нъ НСЪБО ПОlmеиунано У'lреж.:\енuе.

въ дома на RаПeJLмейстера г. Rу.lхавиИ,

УJlица

"НlIшсн:а"; Гср.иаllсн:ото - въ дома на У"II!Т<.JJlЯ г.
E~.lepa, у сжщата у..1Пца; Аиг.лUЙСh:ото - въ 'уJ!Iща
" Богданова", въ ДОnЩ на ПОI~ОЙНlJii АПОС'fОJlан:и Геор
гиевъ; ГР"6Цт:оmо 0-. ср1>щу АНГJlИЙСКОТО, въ дома на
:С. Янка Георгиевъ; Бе.лгuЙсн:оmо - въ УJlица "Де
оърсь:а"
<, въ до
. ~та на• Т ахиръ ефенди; Иmа.лuя1tСh:ОТО

-=-

въ у.шца "Св. Марина" ВЪ соБС'fвеННl.Iii домъ на
въ у ..шца "Пре
мавска", въ Аома на Г-Ажа Ст. Мпшалковъ j Персш':i-

RQHcy.ta г, Accape'fO; Русското -

Брой
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ското въ у.шца пВитрасова", въ AOl\Ia на ROHcYJla
г. blави; И(;nаиС1fото - въ УJlица n R а б р'.liжна
1
"
въ

дома на ROHcYJla г. Дюрони и Хо,ллаиlJ,С1fО1UО

-

II ърви

-

иа Гр:ц"uтv вапори - въ УJlица nЦариградска", а
на .Аиг.лиЙС1fuтV - въ УJlица »Д1JВНЛ" у магазията

ВIЦй, на SАани.ята

Мжжсrщта Дr;ржавиа
Педагогuчсcтrа Г!Мt1lаsия Фердинанд" I (20) се ПОМ1Jщава
ВЪ нарочно построеното здание на П.il.ощь »СJlивнпца"
(nИбрпамъ-а капусу 1t) СР1JЩУ -Общинското учи.шщно
здание nСв. :КИРИJlЪ", а Дr;ржавиаmа д'fзвU'lСС1fа Ги~e

-

въ дома на Х.

ЯнаЕО

ФJlОРИ,

въ

здания

УJlица

.

»:Княжеска". За тВ3И учебни заведения, както и за

продаватъ

сnиртnи nUтия· па дребnо,

има днесъ

За сега улuцuт1;

."lяватr,

cr, 550

U

nлощаДuтti иа града ее

.-

.

.

4

9
9

10
5

3
3

76

9

19

12

отъ

Общинското УпраВ.1.ение по ступаПСI~ИЙ начинъ. Въ
1878 г. всичrеитi> Фенери еж бп.'IИ само 70.) КерС;ШtД
'Чulluuцuт1;, :Които 1\0 МИНа';.шта година б~х3i по-б.шзо
до града,. на страната къмъ Jlозята Фганга-ЕНИI~ЮЙ,

тая голина се прем-Встпхж въ ~I~CTHOCTЬTa на "Мак
судъ-а дереси" , край пжтя за ПI.v~Iенъ. По

г.;zавu/.t общесrnвеnnu 1zoсmрой"и,' направени въ Варна
преаъ 1890 1'. сж: Сlmагогата (на ИспаПСI~о-свреЙ.
ClCaTa 06щина), ОБЩUUС1fата вала nСъеДIlНСНПcl", (Про
щесmанс"uu мо.;zебенr, дом,,; се построи въ 1888 Г',

~=

.-

30

3

24

2 118

Статистически св1щfшия:
за УЧИJlищата нъ гр. Варна презъ учебната
ЧИCJLОТО

ВИАа

'"$,f!{

на

Ео<

~ :::;
:r "':
v
"
Ео<
;.:
~
>,

учи.шщата

'"

D'

:=

,f!{
Ео<

~
~
~

(1)

~

~~ ~
Ыжжеката Гимнащя ФерДИliандъ I
ДtВIIчсската Д'I.ржавна
Гl1МLlаЗПJI
Друг (lT1J БЪ.lгаРСlШ у'шJlища (ПЪРВОllаЧЗJlШIТ-В)
безъ ЗабаваЧНllцата
Гръцкит~ УЧИJluща
<>
..,
АрмеUСЮIТ~
Еврейскит-Н
~
..,;Q
) Турскпт1J

=
"

Br,
се

1 16

-

1 2 4

,f!{

h

Ео<

:::

=:

презъ

теRущата

,f!{
f<

=:
~

D'

:<:

=-

=:

~

=:
:::

D'

~

t1'

ф

<)

~

>:'Q

ф

Hi 305

ГОАина

на

"

......:r=
if

=
<>
=
>'1
;.:

:r

305
156 15(j

(j

611 10 2]
7 11 12 23
2 4 2 6
2 4 2 6
9 14 - 14

l'

ф

Ef
e,j

527
438
156
80
279

BapHeHcтranza ГраДС1fо-ОБЩltнтu

ПО.il.учаватъ

1889-1890
ЧИСJLОТО

па

петро.lеИНII Фенеря, за поддържапие и

ПОДl\ържахж п паJlИХЖ

/J

V

620 185 395 202 38 1440
1188 1421 )32U i350 463 5741

JJсичь;о:

паJlевпе на

за опптъ, Фенеритi> се

<t

дюгени, магазии II пр.

. . . .

oce'fJm-

BCi>KIIJI: отъ които се ПJlаща на предприе
мача по 15 JleBIt 1J 90 ст. за време отъ 1 Май 1890 г.
до 1 Януарий 1891. (Отъ 1 ЯнуаРИIf до 30 АПРИJlЪ,

ф

t:r'"
~
ct·

461 1188 865 1104 417 4035
8 6 11 16 41
10 ]5 15 10
3 53

(всi;кий такъвъ увратъ СЪСТОИ отъl000 О метра).

-

,.

81

о:

=

В1Jлние
Х{)теJlИ п ханища
Фурни
Други частни здания:

въ

230, отъ {tОИТО 6 ПЪрВО-, 23 второ:' и 201
второрайряJl,НИ. (ПЪ 1889 г. Шfaше 234, отъ които
1 разр. 4, II разр. 7 и IП разр. 223), топтаНДЖIIИ
спиртопродавци 36 (ВЪ 1889 г. имаше 37). Въ Вар
HeHCH~OTO зеМJlище пма JlО3Я OKOJlO 20,000 но '~П уврата

..

~

.

I III I IV I

II

Частни кл.щи за жп·

06u~ttuc}(umv училища въ града, се обнародва по-д\му
особенна таб.1.ица. Числото 'н.а молебnuтv до~tOвс:
праВОСJlавни 7, армено григориански 1, римокаТОJlИ
ческий 1, протсстанский(методистко-епископаJlенъ)1
и
'
евреИCI~о-пспанский 1, евреЙСКО-Jl1;хский (ВЪ частна
ICжща) 1 п 17 джампи. ВавеlJ,еnия, въ КОИТО се
Варна

I

~

17'

~;

зданилта

1
ЫО.il.е6ни Аомове
УЧИJlllща
Други общественпп

;s:.

Въ ЕОЙ участъкъ сж

на г-да Ст. и Д. Паница. -

uавия

въ гр. Варпа ПRезъ

СептеМВрШI 1890 г. (Ва вданията вr, ~paдa).

домъ на г. ROHcY.!la
иа napaxolIumv ЛОUlJ,1> и

.Агеицииmv

5.

свfщiшия:

по почнжтото преброявание

въ

сжщата УJlица, въ собственний

г. Васи.т.ОПУJlО.

сТр.

n

402 92!)
664 1102
1471303
60 140
]58 437

Вuб.л.uотека
сж

на

рас

градско-общинсwото УЧИJLище :"св. Наумъ" дО У'ШJШ
по.южение на пу6.ШRата у. ЧИТЗJlището ' на бибJLиоте
щето »св. Методий", се построи въ 1889 г.), }1[oP-j ката (У.il.l1ца Го.",,1;маflрес.лавmа у бившето ново каФеНе
ClCumt бащ!, п се раеmприхж вЖ'rр~ въ града, Град на Г. П. Яневъ) СЛ1JДУЮЩUтВ В1Jстmщи п периодиче_
с"ата градиnа и въишната

-

При.'Jtорсн:ата, която

се огради съ пармаКJlЖКЪ, уреl'у.,шра сс у.шца »На
бр1Jжна", на КОЯ'fО отъ дома на г. ИВ. Rар.швскпИ
ДО

"Ени-куле"

се

направи

етоборъ,

урсгу.шра

се

ПОЧ'l'l1 llЗЦ1JJlО у.il.ица "Г.-П peCJlaBCKa", като се 1l0cT.la

сжщата съ гранитни кубически (Бандермски) ЕаllIЪНП

отъ дома на г. А. АгаJLИДИ до у.щца "Цариградска",

при това се отворихi15.

скии ПJLанъ,

СЪГJlасно съ утвърдений граА'

УJlИЦИТ~ "Царь Борисъ", Шипченска,
Панаl'юрска п други, а 'отчасти u УJLица "ЕняжеСЕа".
(Rа.1.Даржмпт-В въ у.шцз

"В.ЩДИC.il.авъ"

за Шуменъ-До6ричъ п въ УJllща
презъ

Ао шосеето

nЦарuБРОАсь:а"

nРусчукъ капусу" се направихж съ пI1ютни

камъни въ 1888 и 1889 г.)

ски

списания

отъ:

1. София: J} Държавенъ В1JСIFНИКЪ, 2) ПеРИОАИ
ческо списание на БЪJlгарското Rнижевно дружество,

3) БиБJLиотека "Св. Е.шментъ", 4) Юридическо спи
сание, 5) Свобода, 6) Се.,щнинъ, 7) РОДOJlюбецъ, 8)
Народни Права, 9) СоФпйский Общинский В-Встникъ
10) La Вп]gаriе 11) Македония, 12) Денница;
,
Il) Пловдuвr;: 13) в. П.лОВДИВ'Ь, 14) Ба.лканска
Зора, 15) Дуыа;
Ш) Русее: 19} Мн-Внце, 17) СJlавянинъ, 18) ИстоItЪj
IV. Варна: 19) ВарненсwиiiОбщинскииВ~стникъ
V. Tr,PH060: 20) ТРУАЪ j
vr. Ш!J.иень: 21) Искра;
УП. BUlJuur,: 22) Нова БЪ'.il.гарnл;

Брой
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ВарпеНСЕIIЙ ОБЩИНСЕИИ В1>стНJШЪ

стр.

•«1ICI1l0, а ~tZIliJ IlpyzaIl1l, во о"ол1tосmьmа на града о
дессусо. Много съжеJlлваме, гд'hто не можемъ ла си

Tyit иного заб13л-Бжително събитие

прИПОМНИМ'Ь,

"Българит:В като МИНЖЛlI Дунава,

КОЙ старъ турчипъ отъ Варна пr~Д!r н-Н·

КОАКО години б'hше ни казаJlЪ
заведенъ

раiilГОВОръ

за

въ единъ с.,'учаЙно

града, че старата

Ваlmа се

ВlIзаНТИЙСIшт-Б

л13тописи предават'Ь ни въ СJl'hДУЮЩIlТ-В J[зраженил

блuзо

до града

Варна, кoitто се Ha~tltpa в'!. 1teIla.'te1'Ko pa8Cm01lHue ОП.
Одисъ (Yarna urbs, Odesso vicina), пр.онюеНЖJlИ въ са·

zap1l ото еверото, 87; oМ1IcmHocmbTa 1СЬоМо
селата Га.лата - Дерекьои, 80 посоката срtщу ЖеЛ1JВО

страна е добр:в огра,llена отза,llЪ съ рiшата

n,кт1taTa сmШll'ЦUЯ:. Не по-маJlКО скърбимъ, гд1>1'О не

а .отпредъ отъ ,IIв13т1; страни съ к.шсу.щ

1tаl>щрала

па

ни е БИJlО възможно да идемъ до

сега сами да аби

7•

мото съ Р,llце на тан зеил; туrеъ наи'Врп.ш т-Б, че тая

J[

Дупавъ,

СЪ Понтий

ското (Черно, прев.) МОрС; и тъй, като ПОl,ОРПJlИ

RОJШМЪ всичкит:в м1>ста на градското зеМJlпще rеъ!rъ

Ile.Jtbт1J славянски n.лe.м.mа "(едното се наРИЧaJlО

се

(}f;ee-

поименуванит'h м1>ста, нито пъкъ да чуемъ, да сж

рЯ:КU),·) КОИТ() ;mш'Я.щ въ нел, опре,ll-БJtИJlИ т13мъ и13ета

6IfJlИ т1> ИЗСJl:вдванивсестранно ОТЪ н:вкого, които бо

за жив13лнп:е по самата грапица на Авар~китi; НJ!здi;нил,

рави съ археОJlОГИН, както, на -пр. сж оБИХО,llенп и-Бст

а на Се6ерит13 на истокъ отъ Берегавската I<Jlпсура.

ностит-R къмъ сеАОТО Екре'Ни (старии град'Ь Ерупи

ТЬеорЬап. р. 299, Anastas.p. 114, Nioephor. Patr.p. 22,
Striter П, 508-509). Берегавен:а(Бр13ГОВCIеа?) IСJlUСУРЗ
ще се е нарпчаJlа, споредъ ШаФарика, (т. П. IЩ. 1,
стр. 265) т13снината, колто се наиира на пжтл отъ
Варна за Анхиа.'LЪ, т. е. - прохода отъ Провадия за
Аито~ъ, в:олто _ клисура се EailBa ceг~ Ченгело ИJllr
НаДМро-Дервент?;, или ПРОХО,llа отъ Шуъrенъ 311. Rap-

(}rune):

Rсстричъ (старото

Castrici),

неДaJlечъ отъ в:ое·

ТО сеАО се намира откъртении отъ баиря ,/!Ха,чу"а" А
ладжа-.iJtонастuр?;, 1'Д:ВТО и

сега си

JШЧdiТЪ ЖИВIfТ:В

крашеи на дв:в христиански икони съ В:ИРИJlСКИ над

писи, надъ КОЙ,то баlIрЪ отъ кыrъ

наричанит'h отъ

с. ДжаФер.!!Ии сж

тамошнит13 Гагаузи: fЬt 1юва поля

'На, датини, Кава'Нz, Лорлаu Лерчeм.Jtu, и ГA'hTO БИJlЪ

нобатъ (Rарновъ), сегашнии Воазо, БJlIIЗО Ао

се събуждаJlЪ веАНЪЖЪ презъ вс13ка ГО,llлна Ирим
nОnо, JIЗJlаЗЛJlЪ и попитвалъ първото Jlице, което cp:h-

ЧаJlжв:авав:ъ. По nзи жилища на Българскитiзо.\а

щне "И~ra'JlИ още на ХаЧУlеата (гагаузитtJ кззватъ Ха

р-Впоменжти

чу"ада) пжрти, за

друго, и Бодрuчuтu

,1111.

се н:ара КОПЬ;

Iеравит13 те4ЛТЪ

ЛII се и жеllllТ13 раждатъ .ш?" на постолнно утвър

селото

вяни иоже Аа се зак.1ючава, че меж,ll'j ceдe~rьт:В

поrcол13нил

сж

принаДJl1;жади,

(отъ думата бодъръ,

1'0-

межА.У

БУАСНЪ ?),

а за ПОCJI.13АНИТ13 ето що пише Е. де Витте въ ней

,IInтеJlНИЙ отговоръ на което питание Римо,nаnа каз

ното цитирано

В3АЪ: "още ииа време," СА13дъ което си затварллъ о

историчеCIШЙ си

чuт13

,II-Блили на Н'lШОJlКО ПJlемена или кол13па: Багри, По

JI

се

пзгу6валъ

пан~ъ,

което

винаги,

според'Ь

по-горiз списание: "Въ началото на
животъ

Балтийскит:В

разскззаното наиъ предание, щ13лъ ,/!ИРИ!IЪ-ПОПЪ" да

Jlабци, ГJlИНННИ

повтаря, ДОКJl-Б единъ день се пскор13нела гората отъ

иена съставллвали съюза БО4РUЧU (стр.

всичката 1I1-Бстность и се обърнлла на поле. Но на ду

рилта знае, освiшъ БаЛТИlrcв:итiз

r,raTa

си. Шафарuкz ппше (ВllЖДЪ у русский преводъ

на "СJlаВЛRСКИЯ ,IIревности" отъ
га

I,

стр.

1(3):

1848 г. томъ Il, КНП

CJl-Б,IIЪ смъртьта на Еубрата, който

. . • .

и Варltи,

славнни

които всички

8)."

БОАРИЧИ

се

ПJlе

НО пето·
и Южни

Бодричu, В:AORЪ отъ Ол,авя:нскuт1l бмгари, които сж
жив-Бли

па сiзверъ

отъ

Дунава,

leaKТO ще видtIы[ъ

по-надолу.

Въ С-вверна Германия, у

БИJlr:. въ иирни сношения съ и!шератора Ираклuл,

ИеКJlQlIбургъ,

си 311. върховната власть (то е било ОКО.1.0 660 -

(yMeyrs Hand-Lexikon, \Yarne-\Yarno,v), IШСТО на
I. Pervolf въ Ческuu Научнuй Ол,овнuю; оп
1860 г. (Вижъ статилта Bodrci - Bodriei, на стр.
757-770) исrcарва отъ varn, vraIl, hav!'an (варн, вран,

слiзДЪ Р. Хр.)

Тавилъ

Третий отъ тiзхъ, Аспарух?;, като ос

01lBep"ama

сп родина,

приБJlИЖИJlЪ се В:Ъ1l1Ъ

IIре1l1ИН.<IiЛЪ

пред-Блит-Б

Дц'hПрl.,

на Византийсв:аТi1

или

11

петьт13 му тIНOBe ПОЧН<Yiлu да се препиратъ ПО1l1ежду

68~

Варнс

шrа

днесъ еАна р'hIШ, IСОЯТО се нариqа

Вар

повъ

r,оято

империл и се засеJlИJlЪ между Седмиградсв:ит13 АJlПll

!'арванъ, Гавраново, Враново, Варнаво), иа горнето на

и Дунава

Gр13жие

въ

оБJlастьта наречена OНI~AOCЪ (жнгъю>,

~ГЪAЪ). Rогато Българит13, желающецъ
l\lизuл (днешия

ctBepe:a

да ПОВ:ОРЛ'l'Ъ

Българил) почиж.lII отъ тамъ

да наXJlуватъ въ нел, императоръ Rостантинъ По
гонато излЪзълъ ср13щу Т:ВХЪ ВЪ 678 г., но р-Бшите
АНО

въ

нищо

не

сполуqилъ,

СJliздъ себе си презъ Дунава.

а

само ги потегли.1.Ъ

BJl-Б,IJlИ въ

МllЗИЛ И преди всичко

заВJlа,ll'hJlИ ОКОJlНОСТПТБ на
Варна, ПОCJl13 преваеJlИ ц13ла .lНизпл, която е била

Ep'hnEo

в:оято

р-Бв:а,

Врана

ИJlИ

BapНOBz, пише Шафарикъ (СJlавянскил

1I,

стр.

152)

сега

Bpa1tooa,

,IIревноети, т.

еж ЖI:lГЬJlR c'lioep'ltuтlJ Врlltи,

наричани

още Враnовци, Вр(иевци, които сж бп.lII. едuиъ КJlOHЪ

отъ вишепоменжто:rо СJlавянCI~О ПJlсие БоДРUЧll

(CJra

!Iон13мчени), копто СJlавлни Адамъ' Бременсв:пй на

pII'.fa \Yarnahi и "\Yarnaci, ХеJlИОНДЪ Warnavi, а въ

Още въ С<Yiщата ГОАина БЪJl.гарит'h

васе.ле1fа со Славя'ltU и

на

се утвърдили въ нен.

А ВЪ юшгата "Чтепiи по Исторiа СJlавлнъ", съста·

нена по "уqеныъъ ТРУАа:мъ СJlавистовъ" отъ Е. де
Витте (ROBHO, 1886) четеА!'Ъ; Во 657 г. И.Jtnераmоро
.кOHcmaHm~mo 11 nредnрuело поход о во 1I0л,авuнuя", Т.

6~ Мщmfl и nOKOPUJl,o noce.neHumiJ mа.по Сл,uUfl1Щ

, • ,'1

граАlОтата на папа Урбана (1185) землта на т:Взи
Балтийски славлнп се нарича \Уarnove, въ опал ПЪКЪ
на папа RJtимента (1189) \Varnouve, а въ друга една
(1222) \Varnavc, "за жилищата ва в:оито Шlа", пише
ШаФарив:ъ, "препирнл, като обив:новенно lIШМЯТЪ ,
че собственно името на преДIIШНПТ13 ВариЩt, въ зе·
млта на които се васели.'LИ, пре~rин~.1.0 на Тnxъ".

"Впi>очем:ъ, може би," ПРОД'ЬJlжава ШаФарпr~ъ, "туй
название Аа е сам:остоятеJlНО, ИРОИЗЛ'ВЗJlО отъ рiз~ата

*) впжъхартата

"Те'lеиj~ в~емiриоii исторiй", СОИо.10ВeЮfi

1689.

Брой

Bpa7ta,

ВарпепCIШЙ ОБЩИПСIШЙ Вiютшшъ

25-26 (61)

Вра?lава пли отъ полето Вра1tово,

което

име

Полабцит.Б сж произнасяли съ престановка на слога,

Варневци, BpauoIЩ~t, точ:но както
Вариа,

PYCCROTO

Българит13 своето

Вариава, рiша въ

берния, ТеМИllКОВСКИЙ

окржгъ,

Тамбовската

която се

гу

влива

от

д1>сно въ }10кша, Варновuчu, село у Куроиската

гу

берния, Динабургский окржгъ. Ако

зе

мепиенит1>

признаци,

грамоти, най-в1>ролтно

ПрИВОЖАани

сждииъ

по

t

стр.

На l5-ий того се помин;v;

8.

изненадtйно

отъ

болtстыа Vltiшn cOl'di И на I7-ий с. М.се по
греба съ Ilриличнитt на архиерей

почести гръцкий

владика въ Варна ВИСОКОllросвещенний ГРИГОРИЙ.
Вtчна му памятъ!

1)

въупоменжтпт:В

ежилищататана Врановцит:В

Търгове въ Варя. Град.-Общин. Управление:

На

ИДУЩИЙ м:Всецъ Октомврий ч:аса по

15

3

въ

сл-Бд'Ь пладн1;, ще се прошшсде публиченъ търгъ за

ср1>дата между БОАРИЧ:ИТ:В, I{uшанит1; и Глинянит1;.

продавание градскит:В м1;ста отъ вънъ Татаръ, Rа1ШЯ

Градовет:В имъ: Ммиковъ

Iсрай шосето, водяще за Добричъ, означ:енn ВЪ плана

да. ПОJlагаме около Враиа до. самата

р1>ка Елда,
Враиово

(Malcho\v),

(\Varnou),
вели I,OTO

Верле .ИJlu парле, инач:е Вурле и т. н." Въ

херцогство

Мев:леибург,ъ-Шверинъ

(3в1;ринъ)

подъ кв.

V No. No. 3, 5, 7

и

9

и ЕВ. УI

ПереТОРО::R1f'а на моВдующий день,

има

16

No. 3

и

5.

ОктоAtврий

часа отъ 3 'до 4 1/2'
съ около 6000 жители, БОЙТО
2) На 12 идущий 1tI:всецъ ОКТОМВрИII ч:аса по 3
(\Varen или Варновъ, Warno\v). Впро-'
С.l1>дъ пла"lI1> ще се продаватъ градскит1> моВста при
ч:емъ, подъ име Варен?; има още повеч:е отъ, 20 насе
лени пунктове в'ь Францнл (Varennes) Il въ Съеди Градската lсрайморс~а градина, 0значени въ плана
подъ кв. II б буrсвп В Д Е и Ж. всич:ки отъ ПО 310
невит1; държави (Warren), и едпнъ тав:ъвъ пунктъ
подъ Шlе Bape1ta (Varrena) има при градъ RО~IЪ (Соте) I метра.
ВЪ ИТМИJI. Отъ с1;вернит1; ВранеВЦII или Варневци
Переторжка на сл1>дующий Аень, 13 Окто~IВрИЙ
тр:Вба да отлич:аваме 1Ожн,ltmu Бодърци, копто Ша м:Вдъ пладноВ часа отъ 3 ДО 4 1/2.
Фарикъ УЦlIтираната В:IIИl.'а (стр. 208) иарll'lа инакъ
3) На 17-Й идущнй ~ГБсецъ OltTOMBPllii ще сс
ttemoчнu Бодрuчu, DОДЪРЦИ, и които С;Б би.-ш к.лонъ
продава градското ;uiюто, означ:ено въ П.lана ПОАЪ N-o
33 С'Б~тояще ue отъ 471 кв. иетара.
отъ Ruгapcкumu славяни въ южна Угрия (Унгария)
сжщо

едnиъ

градъ

се казва Варен?;

които сж жив1>ли при сливанието

на

Переторжв:а ~a м-Бдюущий Аень, 18-й Оf'томврий

р1;ката Тисса

и Дуиавъ, въ Бодроцкото ОКр;Бжие, както и въ горня

ч:аса по 3сл1>АЪ пладн-h.

УГрИJI, на р. Бодрогъ, въ зеыrJI.инскотоo окрж.жие."

4) На 19·Й С;БЩИЙ ще се продаватъ граДСIсит1>
м1>ста, л1>жащи при Илджзъ-таби.а: означ:ени въ плана
подъ N-o, N-o. 25 и 27, състоящи се отъ по 160 кв.

(Извi>стно е на qитатеJI.ИТ'Б, гд1>то и Анесъ жив1>ятъ

въ

Унгария

у

Банатъ

(Темешварсыото

българи, които сж католпци,

OKOJl.O 30,000

окрж.жие)
въ гра

Аовцет1> Винга, ВодрОlfO-Керестуръи Аругад1>, повечето
отъ които биJl.И преселени тамъ отъ малка Влахия
презъ 1739 г.)
~a т.Бзи бъмарски славяни (южнит1> БОАЪРЦИ)

четемъ въ цитираний Чес1СUU НаУЧНltй О.ловХlt1С?; (стр.
че т1> С;Б "жив1;JМИ на С'Вверъ отъ Дунава отъ

760),

В.'I.1IБанието 'на р. Драва презъ сегашнит:В
Банатъ

ч:аЪо-Ъ

до РОАственниТ'Б

Бач:f'О

••

ыIтра

Переторжка на сл1>АУЮЩИЙ день, 20·Й Ов:томв
рий ч:аса отъ

3

Ао

1/2 СЛ:ВАЪ пладiI1;.

'4

19-пй П'ВШИ ШУМЕНСRИИ ПО.;1КЪ.

и

ОБНВ.flЕНИЕ.

JшъОuаерЯНlt (ВЪ

&ахил), на югъ отъ р. сърбска :Морава къиъ р. Ти
MOll:Ъ, като били пръснжти И въ Истоqва задАунавска

България

(сегашна Унгария)

на р. Бодрокъ И Бо

АРОЧ:К3. Тукъ ще ем:Встотому да поменеlIЪ, гд1;то и

днесъ' при граАЪ Тренч:инъ
пиа

еАИНЪ

KOJI.КO

ние

Отъ всич:&о Ао
е

M1>C'I'a

nМMo

.сма

въ

на: .Д1>вна,

тук'ь

мавяни

ВранО8'ЦU. Интересно

многО

въ Ушария

граАецъ, който се казва Варна

иначе 'Varin).
или

tTrencsen)

е

Варненското

Кривна,

(Warna,

се

ВИАН, на

Вархи,

Вар-невцu

още, гд1;то има Анесъ
оь."Р;Бжне

Равна

и

съ оконча

АР.,

което

Ни

А3Ае иоводъ Аа каже1tIЪ, че Варна IIоже Аа ПРОИСХОДИ
отъ вар-6, като земята тукъ е варовита (варна, керечва).
Въ ваКJI.юч:енис,

Аа кажемъ и

н1;кои населеним1;ста

туй,

гАЪТО

съ И~Iето на наший

има

още

11>ЭДЪ, и

У Съедnиенит.Б j\ържави въС:ВвернаАмерика: Varna
(и Шiпоis), Varnes ~tation (у Аркапсасъ) n Varnerville
(у Вебраска) и, най-сетн:В, Varna (у ОатаРИОj и \Varnock (у ВОЛО1tlбрия ВЪ Брит. Америка).

А1

2950.

19 п1;!Пий Шу~rенскпй полкъ, на основанпеа за.
ROHa за пуБJlIIчнпт1> търгове ч:л. 3, чрi;зъ настоящето
облвява на пнтересующит:В се лица, ч:е на 10·Й Октом
врий т. Г. въ

9 qeca пр1>АЪ об-Вдъ се назначава търгъ,

ВЪ хозяйственнатаа Канцеларпя на

П-ОЛICавъ Гр.

Шуиенъ за Аоставяпие на Полка лч:еиикъ съ лвна
конкуренция за врiше отъ 1-й Ноемврий иастоящата

одина Ао 1-ий Октоыврип идущата l'ОАина.

Пр1>дприятието възлиза на 4885 лева 70 сто
ТJlнюr. 3алогъ се ис!щ 244 лева 25 'стотинки.

ТърI'а ще се произведе точно п съобразно съ
облвлението на Полка подъ No 1955 отъ 2-й ЮЛИЙ
т. г. обявено въ броевет1; оа Държавенъ В1;стникъ

No. No154 155

1I

156

с. г;

RmrандуroЩIII't 19 il'JШIП ШуиеисltиJё IIОЛRЪ
l\IaJlopoЬ ВUЩШНО6?;

ЗавоВд УIJЩИП' доыа:ипствотоo l\Iайоръ НU1<о.лов?;
ДБловодптел'Ь ЛО1l0вr,

llе'lllТППI\а Хр. Н. Воltпш>овъ. -

Bl\paa.

