=]='о~д=u=п=а=V=I=I=====~_==~В:=аРllа, 1 IОЛllll

г.

1894

Брой
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БАFНЕнекий ОБщинекий Бtетни~ъ
Писма, CTaTl1Il, пари n всичко що е за
b-БСТНIIЮl се праща АО Градско-ОБЩIlНСКОТО
Управ.\епие въ Варна.

Излиза три lliYiТИ ВЪ мrвсвца,

обисновенно на 1, 1О и 20 числа.

За оБRВII6НИR се Пllаща за редъ:

Цtната на вtетника за ГОАина е

4

Jlева.

ОТАtленъ брой

10

На първа страница

ст.

ТЕЛЕГРАММИ.
До

OlCp. Управители и ОlCо.лUUСlCитli Нача.л1tUЦU.
(Подадена отъ СоФин на

27 того 1894 год.)

При пъ.tна тишина пр-Ввъ ц-В~ия день СОФIlЙСН:ОТО
насе~ение избра пр-Вд~ожениl'-В отъ Бюрото па НаРОА
ната партия

~андидати за

Сто.шчното ОбщинсlCО

у

прав~евие. Нин:ога избори не сж става~и то~н:uзи едно
г~aCHO и тихо

при такава неuграпичена свобода. Сто

.tичното насе~ени{;: показа вчера,

бодата, която въз~юб~ения

че е достойно за сво

нашъ ГоеПОАарь му

ВЪД

вори, че то ум-Ве да се п\мвува ШИрОICО отъ тая сно
бода, сата почита ус~овията за нейното ОСl1горявание
и

именно,

като

не З.Аоупотр-Вбява

права тихо и ~щрцо.

граждаНCl~итi>

си

ГоеПОАаря и I1равите~ството

еж

ув-Врени, че нчерашнитJJ тун:ашни избори ще

пос~у

жатъ за прим-Връ Ю\ Ц1ЫИЯ народъ',

OlCp.

Управители и ОlCо.лиU(;l{;un1;

тия.

(Подп.) .министръ-Пр-Вдс'.hдате~ь: А-РЪ К. СТОИJlОВЪ.

Уnравuте.ли

u

(По~здена на

Оlсмuйс~uт1; llача.л1еuцu.
28

м'>щиii)

ВЪЗ.!lюб~ениii Ни Господарь и на Минстрит-В, събрани
въ ДОМЪТЪ на Министра Пр-Вд(;-Вдате~я., на брой и-В
Н:о.tн:о хи~зди отборъ граждани. СоФиисв:ит-В граждани
потег~иха отъ избирате~ното М'БСТО, като нос1:>ха вм-В,
сто зпаме една б-В~а таб.,'Iа, на соято б-:Вха написани
имената на избранницит-Ви по~ученит-Вотъ вс-В~и едно·
го r.tacoBe. Други избирате.tи носеха на ржц-В самитi>
тия градсн:и избранници. Господари по това вр-Вме се
придруженъ

само

съ

двама адютанти, избирате~ит-h Го поср-Вщнаха и за
ведоха въ Двореца съ гор-Вщи ас.tамацип.

На иссаsанното

C.tOBO отъ избирате~пт-В,

"

чинятъ

пито

naii

ма.IЪКЪ бе,шорядыъъ и певаICОНПОСГЬ.

ВаЖПI1Т'll събития пр-Взъ пос~-Вдпит-h дпи въ СТО.tпца
та ще ДIlДЪТЪ ново дot~азате~ство па сn1>тз, че бъ.t
гарекuя пародъ yM':he AtJcToiino да се по.;шува отъ Еон
СТПТУЦИf)ННIlТ'U си права, че тоН брани тия сп 'права
сам!)

за

ОСIIГUР~lшшието

на

едпо

честно

.

упраn ..ншие

и

на пезаuисимостьта па Отечеството.

(Подо.) Минпстръ.Пр-Вдсi>дате~ь: А-Ръ К. Стоиловъ.

ОТЪ

Рtшен. на Варнен.

ГраА. Общин. Съвtтъ.

t06.
т.

Г.

Удобрава се произведениii ва 26-и Апри~ий

търгъ

за

отдавание

llOДЪ

ваемъ

до

сран

на

те·

кущата година па двата ГраДСКI)·ОБЩllНСКИ сасаоски
дюгени, въ ПI уч., при "blycca.taTa", безъ номера, п:
го ВЪЗ~!lга върху Петръ Стояновъ както c~-ВДBa: пър
вии дюгенъ за

107.

195 .teBa,

а вторий за

196

~eBa.

Назначава се КО1\ШПССIlЯ състояща отъ единъ

Помuщнпrсъ "RMeTa, съв'втпицит-l>:

СЯЗОВЪ И Градско·Общинс~:пН

Н. Боевъ,

Архптектъ,

И. Су

която Аа о

тиде па м-:Встото ва НарпеПСIШЙ жпте~ь, Дunштръ Да
шевъ, въ II y'l. оодъ .JJ1. 494, да го оч1>пи, ва което

Toii,

Дашеnъ е ПLlдн.1Ъ

прошение,

11

съставеПШl отъ Ш:Шi'i

протосо~ъ ла сс ппесе па удобрiшпе отъ СЪ1l11та.
108. Да се YAOB~dTB01'11 пропбата па А~CIссапдръ
Иваповъ като му СС 1I3,\t\,IJ,C щуiшостепъ ю~тъ па IСУПС'
пото му ГРlLl\СIСО оБЩUПСIСО ПРIШДJlО l\1-]lCTO, ПЪ V участън:ъ
на града, I~B. а, Н-а 4, състоащс отъ 770 IШ. метра.

Софииското насе~ение ИЗВЪНР-ВДElО възрадвано отъ
добрия pe3Y~TaTЪ на общинсlCИТ-В избори, направи
гор-Вщи овации на HeroBo Царсно Височество

вржщаше на н:онъ отъ ~aгepa,

5

.

9 МАИ 1894 Г.

СоФиiiс~ит-В Граждаuи избраха за ч~енове на Общ.
Управ~ение с.t-Вдующит-В ~ица:
Д Х. Коцовъ, съ 3119 г~aca, Иванъ Грозевъ съ
3112. Ножаровъ 3098. To~e .i1.енICОВЪ 3000, ГeHep&~ъ
Нисо~аеuъ 2953, Титоровъ 2344, Аврамъ :МIJШУ~ОМЪ
2343, Бобевссп 2299, Иано.tовъ.!tа.tжповъ,по 2221, Гор
бановъ 2132, Д-ръ Цачевъ 2143, Захария Митовъ 220!),
Пищасовъ 2299, Д.ръ Мивчевиqъ, Д-ръ Давевъ по 20~0.
ВСИЧlCи С<1ндидати на бюрото отъ народната пар

OlCp.

четвърта страница •

Августейшата MalrKa па Господ'\ря. C~Ьдъ това изби
рате~ит'h се раЗОllIдоха по домовет-В си, безъ да прп

(,Iодздепа па 27-и т ••го)

До

"

отъ името па СоФпlrСIЩТО пасс~епие Нейно Царсно
Височество въз.ноб~ената пи Itпягипя, сакто и

ИЗВОАЪ

Нача.1t1tици.

15 стот.
10"

.•

втора и трета страници

даря отговори, че е дъ~босо трогпатъ отъ всеобщата
радость па Ц lыия народъ и особепно па от~ични'l":h
граждани и че за на ар-Вдъ свободата и васонностьта
сж УСlfгорени за бъ~гарс~ит':h граждани. lIодобнu р-В
чи се разм-Впиха и предъ дома па Иинистра Презпден
т!\ когото избпрате.шт-В аuмо~иха още да поздрави

(Подо.) ИИПИСТРЪ-ПР-ВI'1,с'Вдате.tь: А-ръ К. Стоиловъ.
До

.

»

Госпо-

109)

Назначава се I~ОММДССIJЯ, СЪСТО~lща отъ едппъ

ПОМОЩllИl~Ъ I~1I1eTa, съв'1;ТВlIЦIlТ-В: Ст. Цапсnъ, Н. Бо
евъ. Х. На~бнптовъ u Град. Архитеt:ТЪ, коато да о
тиде на м-Встото па Ада.шида Асарето, пъ 1 уч. подъ

.119.

1~5, върху което

тя 11ека да построи сжща,

вuди c.t-ВДl1а .ш се да

u

отстжпи

нейното м1юто отъ кжсата у~ица, соято МИIIаВll

пос~-Вдното и соято,

за да

про<,трннството

спорсдъ граДССIlИ п~анъ,

заI~рпе И, въ утвърДllте~еllЪ с~учай,

до

н:ран

ще се

ca~Ba стоиность

да се ОПР-:ВД-В.IИ на това м-Всто. СъставеНIlН за тая
Ц1ЫЬ IIРОТО~О~Ъ отъ Rо~шсията да се внесе па удо
БР-ВIIие въ Съв-:Вта.
110. Въп~ага се на ОБЩинското УпраВ.1енис грц
жата ва поправката по стуааНСКII начпнъ па Градссо
ОБЩИНСЮIТ-В дюгени, усазt\IIП ВЪ рапорта съ Вх. Л

Стр.

ПЕОФИЦИАЛЕН.Ъ

2408 на ГР3ДСlC0-Общинский Санитаренъ .iI:Вкарь. Пу
ЖАната сумма ва тжви поправка

§ XXIV

да

се

oIU1щата си отъ &рай морето,

..tя, по распореждание
бевъ ПОСoil'.hr\ствие,

ОТВЪДЪ аНГoilийската

Влиянието

ске

на

щата c~ М.ilздежъ. Всичкит.н

октроата,

за

начина на С'ьбиранието

непра

прiшесенит13 му отъ

1 отъ

татъ

берии:

ата да В8ема о&троа отъ стоки, хоито се товарятъ и
пр<Вхарватъ би.ilО СЪ вагони, би.;,о съ хо.;,я вънъ отъ

113. Да се поханятъ братята МУХ.ilеви отъ C'l'paHa на
ОБЩИНСRОТО Управвение още единъ пжть да внесътъ
rr'.h

УпраВ.il.ение

на

СЪ ПО.il.ица

Декемврий

22

за ИСП.ilащанието

2470 .ileBa,

еж се заДJlЪЖИ.il.И

1893

хъмъ

на

мата

сжщuто

год., срока на ко

114.

Аа

чистота

год"

1877

значите.лно

почвата, въздуха

водата, а таЕа

достигна.ilО е сега до

('60.

СЖiщо

мi>р&и

расте, отъ

ОКО';'О

20

62 ВЪ

годишно., но чи

192

с.лото на прогресивнит'В параoilИТИЦИ
янно

състояща отъ

на

цузсната войсна, вс-Вкидневно

пр13дстав,;,ява общи

Назначава се Еоммиссия,

непушзщит'.h

Числото на умопо6ърнанитii въ Фран

въ такъвъ с.:Iучаи ще се
упъ.лномощапа хмета, и.ли

пр<Вдоверено отъ него .ilице,
ната ПР13дъ сжда.

че

ва по.;,зата на св13т.лината и ва необходимит'В
противъ варазите,;,нит13 БОoil-Бсти.

ато е истекъ.ilЪ на 12 Мартъ Т' г. и, аЕО С.il.-Бдъ таа
похзна ве внесътъ остатъха отъ горiюввачената СУМ
ма , да се събере отъ т.нхъ по (1жлебенъ редъ,
хато
и
ва водение д-Б,;,ото, хоето
ваведе противъ т.нхъ, се

по.лучава се,

Санитарни проповiiRИ. Еди нъ анг.лиЙски
В-ВСТНИКЪ пр13поржчва на св-Вщенницит-В на анг.лиИ-ската
чер&ва да посв·втявитъ поне една нед13.i1Я въ годината
за пропов-Вди ва санитарна тема т, е. на тема ва необходи

бариернит.н пунктове.

остатъка отъ еуммата

па уча

ПОСТОЯННО еж употр-ВбявзoilИ тютюна.

октроа, бачъ и пр. забранява се на откупчика октро

lI':оято

развитие

ученика биле изм-В

t 87

ув~миqи.ilИ на тяжестъ, ръстъ, въ обема на гжрдит.н си
и бiыитВ Аробове, сравните.ilНО съ остана.лит·В, &оито

прави,;,ника ва

Градско-Общинскит13

разви

рени и изс.л13двани ВЪ нача.ilОТО и &рая ва учебната
родива. Отъ rr'.hxoь 77 никога не сж пуmе.ilИ, 22 пу
ше.tи отъ Bp'.hMe ва вр-Вме и 70-постоянно. Въ резу.л

едно М<ВСТО на друго КОКa.il.И, взема се въ внимание и,

coьr.il.aCHO постаНОВ.lението на Чoil.

върху

янието на тютюна на Фивичес1СОТО

112. ОПoilакванието на Варнен. жите.ilЬ Боозъ Па
противъ от&упчика на

на тютюна

тието на Аiiцата. Не отко.л-В единъ американс&и
.il13карь направи.ilЪ Ц1ЫЪ р13ДЪ наб.ilюденил въ една
гимназия нздъ 187 учеНИI~а, съ цiмъ да провi>ри в.ли

OCHOBaTeoilHO.

ВИ.il.но об.ilагание СЪ октроа

ОТД1>ЛЪ.

Fа.э:а::и.

на Общ. УпраВoiIение, да остане

&ато не

21

исu.;,ати отъ

на текущиИ- общинский бюджетъ.

111. Прошението на Варненский жите..tь Бооsъ
Папавиянъ, СЪ &оето иска да му се ваПoilатятъ 2700
.:teB3, сумиа, &оято израСХОАВЗoilЪ по прiшас.я:ние &о&а

павиянъ,

Брой

"Ва рненский Общинский В-hстникъ"

2

си остава посто

с.лучая ВЪ годината.

г.

помощ. Емета Ив. Данчевъ, СЪВ13тницит-h: Герчо Пет
II':ОВЪ, Н. Боевъ, Г. Чирпан.лиевъ и М. АБДУ.ilрахма
Числото на 6уйствующитii (размирнициТ'h)
ноВЪ. ЕОЯТО да пр-Вг.л13да по въвможность по~с&оро въ Норвеrия, отъ 1890 год. се е намаoilИ.ло отъ
см13ТIШТ'h на бивший постоаненъ съставъ на Общин 1377 на 960. Всичкитi> буйни субъе&Ти, отъ 1856 го
дина насамъ, еж БИ.ilе тuмъ 7636; отъ т13ХЪ 186 еж
СЕОТО УпраВ.ilение.

. се

Удобряватъ се направенит-h пр13зъ течение·
I
то на мина.ilата 1893 година по бюджета за сжщата

115.

година по добровоoilНО съг~асие

и

чинъ расходи, ЕОИТО във.ливатъ на

по

ступанс&и на

142,038

.лева

26

поправи,;,и, 6175-умр-В.ли и

215

Народ,онаселението въ

ст.

пропждени.

ИНRИЯ,

спореАЪ

прi;брояванието въ 1891 година, ВЪ8.лива на 287 ми
116. Удобряватъ се направенит-h пр'hвъ първото [.лиона; на хи.;,яда (1000) l\I.<Yiже се пад.<YiТЪ 958 жени
трим'h<:ечие на текущата година по бюджета за сжща (трi>бва да се в-Врва, че по пр-Вброяванието на жени1

11

та година по доброво.лно съг.лзсие и по ступанСКИ
вачинъ расходи, които въз.лизатъ на 22888.i1. 79 ст.

IIОДJIJ2I:СТ:В::И:Х'Ъ_

соцпа.лнил

въПросъ,

намиратъ

MHo1'o привърженци въ инте

,.7LигентнитБ кржгове на сроБднята к.лаееа. Движението не се о
граничава саnю въ Бер.'lИНЪ, а е распространено по цща Гер
мания, и въ 1891 г. роБчената секта броеше до 100 общини СЪ
40,000 ч.лена. Частно, въ Германската община мина.лата годи
на имаше 2488 ч.лена.
Да се вг.л.едаме ПО-Аобр-В, по-отб.лизо въ миросъзерцавието на
послоВдовате.л.итоБ на това движение: 89 сказски, които еж дър
~ани въ Бер.линската община проБзъ 1893 roA., даватъ доста
тъченъ

матерпалъ

за

това.

СвободнитоБ мис.лите.i\И обичатъ да се именуватъ

въ

годината е

Cpi>AHOTO уве.шчение

неsначитеoilНU;

Индий-

закони, ТЕ си поясннватъ ве.i\ИЕИТоБ въпроси на че,;,овоБчеството
и висшитБ проб.леми на ФИ.i\ОСQФията, "Истински свободни ии

еАна чаша вино псуватъ пасторитоВ и хваJlЯТЪ своето невоВрие,
а само онин, които се строБмli15.ТЪ къмъ всестранното изучавание

20)

Въ днешно вр'lше, вмоБдствие се повече усИ.tвающето се строБм
,.7Lение да се намоВри исходъ изъ забърканитоБ и изостренn со
цшини протпвороБчин, евободнитоБ мис.лите.ли етаватъ се п6·мно
гочис.ленни; тБХНит1; в'ЬзроБнин, обещающи мирното разроВшение
на

на насе.ilението

мите.ли, казва единъ отъ "проповоБдницитоБ" на свободната
реАигиозна община, троБбва да се считатъ не ония, които за

"Сво60Ана ре.llиrия."
(Про~жеntlе от?; брой

т-h еж станаoilИ го.il-Бми гр'.hшrш);

"приятми

на евоБта," кОИТО неуморно се стрiшliК'J'Ъ къИ'Ь В'Ьстановлванието
правдата въ всички 06.i\а(,'Ти на знанието и живота, и въ това

свое строБМ.i\ение не се подчинлватъ на НИК8КЪВЪ авторитетъ.
Ржководими
отъ здравил сиисъ.;,ь, науката и естественнитВ

на своБтоннитоБ закони и естественната зависимость на ноБщата
и способствуватъ на ДУХОВНОТО и правственно проБусriоБвание на
че.i\овЕчеството." ВсоБко лв.л.ение въ окржжающпй насъ св-Бтъ,

ВС'БКО събитпе въ че.лов-Вmц:ил животъ, нсоБка добра ИАИ лоша

постжuка, свободния мис.литеJlЬ се старае да обясни рацион3.11.НС>
И.i\И, както той се изразява, естественно, Еато се бори ПРОТIIВЪ

суеВЕрието, мистицизма и духовното робство. Неговото основнс>
стрем:.ление

-

е стрВмлението къмъ правото, т, е. къмъ "съот

ветствието на нашата мисълъ, нашето

знание

съ

законитВ· на

природата и своБта." Безъ справемивостьта, свободата на мисъ,;,ь

та е немимпма, а беilЪ свободата на МИСЪ.JIьта
истинското щастие. Критическаrа

1IIИСЪ.i\Ь

-

не е възможно

е

единственнил

Факторъ, конто може що-годоВ НЕЩО да извърше на землта. C~·
мо на свободнил чов-tшки умъ Д.i\ЪЖИМЪ ний онан сумма доб
рини,
които имаме въ свол животъ. Отъ свободата на ми
СЪ.i\ьта еж спечмепи. всичкит-В драгоцоБнности на че.i\овоБчество

то. Самото признавание свободата на мисъ.льта за основенъ ка

мъкъ на мир()(,'ъзерцанието естественно

води

кыlъъ хуманность.

Развитието на ума, по nщоБнието на свободнитВ мис,;,ИТe.i\.И,.
троВбва да върви паР3.11.е.i\НО съ развитието на сърдцето; истин-

БроЙ.21

Стр.

"Варненский ОБЩИНСRDii B-ВстниlCЪ""

ското насе..1ениегонори на 150 евиrcа и испов-hдва 5 рми-

гии, оть КОИТО ва бра?rlИвма се падатъ

I

П"рвото

отнритие

на

3

Америна

Бъ

ва муха- музея ва гр. Еопенхагевъ въ Дания се пави· едва

72%,

меданството 200~о, ва анимивма l3' 20/10, ва б удивма 2 ,1 R:НИГЗ, която воси името: ""Ф..1атобонге", Т. е. книга
50~.
в о, а ва христиавството 0,008. СроВдната ПРОДЪ..1яште..1-· ва Флатоеj тя е написава ва иe.;tаВДСR:ИЙ евив:ъ. Споость ~a ;кивота въ Индия, ва мжжете е

25 год., а ва

Р'ВДЪ тжзи R:нига НЪR:ОЙ си .itаЙфъ Щаст..1ИВИЙ
v
СИНЪ на И рЕ'Ь Червении,
при отивавието си въ Грев-

жеВИТ·li-~6. Чис.лото на .лiшариcl е- .514074
,.

..1андия

.лоВR:ари) 733-по правото, 263-военва с..:tужба,
пощевска С..1ужба, а на
навать

R:О..1ичеството

остана..:tит'В, които

100

R:ОЯТО давци'г-Б считатъ ва доrcавате.лство, че отrcритата
отъ .itаЙфъ Щаст..1ИВИЙ страна е сжщинската Амери-

години, вий ГОJlЪМОТО чи

1891

с.л0-860 -сж си ивбра~и духовно-научно поприще, 770

дуmИ,СЖ се

равни ДРУГИ ванаяти. Най ма..1КО

196-

ве надми

вастани..:tи: по

отъ всички

сж по

'1

Еа, състои отъ два тома отъ моВбранъ, които СЪАЪР
жатъ историята и баснос.ловвитоВ предания на НОР
вежсхит-В Ера..1ье. Тя еваписана меЖАУ 1 ~ 70-1380
год. отъ двама духоввици, живущи тогава въ Ф~13тое,
въ Ис.лавдия, ва което и се нарича "Ф..taтобоге",

СТЖПИ..1и по матемаТиката (18) души, евикознанието (12),
по ФИ..10.логията (9) и художеството (6). Про'гестантит-В

и като..1ИЦИТоВ ивбиратъ

най,вече

(ваЙ~мвогото)-медицината.

66%

правото,

а евреит1>

ПървитоВ състаВ..1яватъ

67

отъ ВСИЧICото ICО..1ичествона свършившитоВ ICypca:

вториТ-В-25,

15%, а пос.л-Вднит'h-7,

5%.

Кан .. се л"нува отенпо кравешно ви·
ме. ~a парче манива забоди много върна овесъ, ва

гр-Бваи тая С..1авива на една свi>щь, СъБIJрай маС'1'ьта,
ICОЯ'1'О ще ICапи, а съ пеЫi в-БICО..1КО пжти на день ма
жи вимето.-И..1И, ископан и.ловица вемя, см-Бси IЖ съ
ВОАа

Числото на л"наритli в.. С.. еАиненитii
Щати, достига до

118453

души,

ICoeTo,

при шесде

550

души.

и

направи

ICama,

УНИЧТОJИеНllето на трапезнитli уrриз·
сни, мутФачнитli остатъци и уличнитii
нечистотии въ Америка става (ICaICTo и въ ?rIНОГО
въ хоито всичrcия

тови боIC..1УICЪ

ПризнаВ8нието

подвижни огвища,

се ИБгаря

съ гавъ.

Прозрачен.. восън" за присаJИАание.

на латинсния език .. за

по поводъ

на това.

СЪ подписа на 760 ИНДИЙСICИ ..лоВICари.

Франц. журна..1Ъ

напъ.:lНО

на взявите..1итi>,

РедаICЦИЯ'1'а ва

SИICъ

въ вс-БICИ

С..1учаЙ

и.ли

"еICсперзпто".

се

присъединява

ICaTo ICaBBa,

има повече

ICЪМЪ же·

че ..1атинсICИЯ

право

Аа играе

е
ро

.лята на вс-Бмиренъ, O'1'ICO..1ICOTO ноВICакъвси "ВО..1апюкъ"

ското образование

-

е такова, което не разъеАинява хората

и

народит;В, а ги Сll.ilOт.чва, у;ВК'Iава въ т'.Бхъ съзнанието на т;Вс
ната независимость, съзнанието на общностьта на т;ВхнитВ ку.л
турни задачи. Напротивъ, всичко, което способствува ОТАiз.ля
нието на .лнчностьта и,ilи народа, е

едностренното

изостряпие

на ума, което, както показва историята, не ВОАИ къмъ щастие,

хармания, къмъ свободата на хората и народит;В, а ги прави
роби на въображението, пр;Вдразс.а>дацит;В и обществен ното
ПО,ilожение. Духовната ку.лтура, както пк разбира спободнния
мис.лите.ilЬ, тр;Вбва да се стреми ПР;ВДИ ВСИ'Iко КЪ}IЪ това, щото
Аа направи 'Iов;Вка истински чов;Вк'Ь, и това тя може да П\Jстигне

само при хармонията на нашето авъ съ в;Вчнит;В закони на при

родата. "Такова развите на МИСЪ.ilьта,-казва еДllНЪ отъ побор·

ницитВ на движениеТО,-е особенно необходимо въ днешното вр1>
:ме, което страдае въ ВСИ'IКИ отношения отъ р;Взски противор;Вчия.

:М:ногочис.ленни важни въпроси чакатъ р;Вшението
иска да внесе

своята

.лепта

за т;Вхното

р;Вшение,

си. Който

-

а това

е

АJ\..а>.жно::тЬ на вс;Вкиго,-топ не тр;Вбва да' се вдава на с.лiшата
страстъ; той тр;Вбва спокойно, объективно да МИIJ.ли, като се рж

КОВОДИ отъ опж-твавията

на науката. Нашето общество ма.лко

мис.ли, откакво ПрОИСТИ'Iа прибързванието И неправи.лностъта въ

р;Вшаванието на социа.лнитВ въпроси. Този мързе.лъ на МИСЪ.ilьта
е г.лавния ИСТО'Iникъ на назадничавостьта, която характеризара
крзпктъ на XIX вilR:Ъ. Развитието на парата И е.лектричествотопо
Аигна само материа.лната ку.лтура; а духовната, единственната,

кояко ноже

.Ila

ВСИЧICО

при.:,ича

докара подобр1>ние въ ПО.ilитическит-Б и социа.лНD

на СМО..1ата (к..:tеЙтъ), 1~"я.'1'О

истича

О'1'Ъ дърветата и не съдържа терпентинъ, ICОЙТО е
на

Bp-:h-

овощията.

За Аа раJИАаТ"Ъ

MHoro ираставицитli и

СICопай трапъ, насипи въ него ма.лICО ICОICошиторъ, тури

отъ гор-Б :му ма.лICО пръсть и най-сетн-Б ICраС'1'авицино
то соВме: ТЪЙ ще раждатъ ICраставициТ-Втвърд-В много.

"Rev Scient"., отъ ICorOTO ний ввема

ме това ивв-Встие,

.ланието

ваЯВ..1ение

постжпи тъй: растопи въ една

ссждина, на с.лабъ огъпь, чистъ бистръ чамъ-сав:жвъ
въ жъ.лтъ ваве..1ИНЪ. На 100 части чамъ-сзICЖВ'Ь ввеми
10 -20 части ваве..1ИНЪ. Тав:ъвъ восысъ е почти по

ДИ'1'е..1енъ

всемиренъ, поне ва научни'1'Ъ съчинения. РИМСICия
конгресъ е ПО..1учи.лъ,

п.ла

Да си направишъ хеХ..1ибаро-подобенъвосысъ ва хаш
~'Iадисване на овощия,

градове на Анг..1ИЯ) съ помоща ва

пакъ съ HeЫi :мажrт утринь,

дв-Б и вечеръ вимето, ва хоето ще стане по-юшроВдъ
въспа..1ение, но С..1оВдъ това ще om-БICне 11 uздрави.

сеть и петь (65) МИ..1..1ионното насе..1ение на Щатит'в,
дава единь ",.'БICЗРЬ на

"

"

Поприща, избрани отъ ученицитli на

прусснитli rимназии. Отъ 36 L9 м.лаАежи. които
сж свърши..:tи курса въ

да проповоВАва христианството, откри.лъ едво

неповвато моВсто, Еоето въ R:вигата се н~рича Неве.ландъ и Еоето, бевъ съмноВвие е АмерИR:а. Тжви R:нига,

Топлата ВОАа и ноличествотона мл".
ното. Много опити

CtYi

докава.ли,

че при еАнакво

ICO-

.личество и eAHaICBO добра храна, ония крави диватъ
по-:много M..1oВICO, които сж поени съ ТОП..1а вода •

ус.ловия, единственната, която може да докара

за всички безъ

ИСК.1Ю'Iение достойно за 'Iоп;Вка сжществувание-АУховната ку.л
тура се намира още почти на най AO.ilHaTa стспенъ на своето
развитие". Духовната IC'y.лтура връзъ почвата на свободната
КрИТИ'Iеска

МИСЪ.i!Ь

състаВ.ilява

основата,

llадъ

която

се

гради

ВСИ'IКОТО миросъзерцание ва своБОАIIИтВ мис.литми. Са!to ТJI
може нравственно
Аа възроди и об.ilагороди ОТА;В.лвп хора и
Ц;В.ilи

народи

и

са}10

посреДСТВО1l1Ъ

пипк

ножемъ

да

си

постиг

немъ онова, което стастав.лява pium desiderium на съвр;Вменното
общество: по.литическия прогрессъ, който обезпечава на народа
неговит;В права и социа.лната справед.швость, безъ която чов-Бка
не ноже да бжде 'Iовi>къ.~ СправедJtивостьта IIска, щото да се
признае QТКрИТО, че никои не тр;Вбва да стралэе. ВСП'Iко което

носи чов;Вшки образъ, което прииам:Бжи IC'ЬMЪ видъ~ llOmo

вма право за пъ.лна справед.ливость. Това трi>бва да в.лезне
въ съзвавиеТQ на всi>ки ЧОВ;ВКЪj той трi>бва да въспитава себе

sapiens,

си така, щото чувството на справеМIIВОСТЬта да се с.лi>е съ всич
кото

негово

сz.щество,

щото

тя,

справемивостьта

да

стане

нci>кидневна неоБХОАима потрi>бностъ на негова организмъ, както
въздуха и водата. Обаче напраздно е и немис.лимо е да се 'Iaкa
по.литическа свобода и соцпа.лва справемивость безъ духовна
свобода. Та е майка на J3сички СJ30бо.\и, и безъ непк не сж- J3'ЬЗ
можни никакви практичестви реформи. Всичко вмпко И б.лаго
е израстна.ло и

ИОЖ8.il.О да израстне само

БОАната критическа мисъ.ль.

върху почвата ва сво

(Со'11;()ва).

Стр.

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО ОКОЛIIЙСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕПlIE.

Гр .Варна,

ОБЯВАЕНИЕ

Имамъ честь да обава ва насе..,lението ВЪ ПIlВ'врен

вото ми Окржжие, че вчера,

26 те~ущий 10ний, ивбора

градско общинсJtий СЪLl~;ТЪ пъ СТО..,lицата, Софиа,
е почна..,lЪ въ 8 часа су греньта и бюротu е избра
свободно, тихо и безъ lIе Iщи шумъ. Инсога не сж
.аваnа."И при урнит-R Ta~OB;I. \)ГРО1'>180 ЧИС..,lО избира

те..\и и никога мирътъ

&оеа ПЪ..,lни. llСИЧКИТ11

и

ТИПIината не сж би..,lИ

пзбlJрате..,lИ

сж би.,1.е

TU..,l·

весе..,lИ

ва избиравието

пъ ДВllрец:\

пl) С..,lучаЙ

ЕВ..,lеК.Аеръ

Сатжхмашъ и МИХII..,lъ-беЙ.

БО..,lестьта

ДОБРIIЧСКО ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.
ОБЯВЛЕНИЕ

.,t1. 2255
Добричското Градско-ОбщинскоУпраВ..,lение честь
има да ИВВ11СТИ за всеuбщо анание, че оригина..,lа

интизапското свид-Вте..,lСТВО отъ

подъ

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА-ОБЩИНСКА коммиссия.

No. 2387,

об.,шганието

имъ

препроводенъ при сз>щит-k отъ финансuвото отд'h..,lение.

5004.

Гр. Вирна, 27 Юнии 1894 година.
ВарненскатаГрадско-О6щuнсн;а Ruммиссиа, обава
ва за всеобщо внание на Гражданит-В, че съ ивбира.
ние нови ЧАенове за бжджщий Варненский Общинский

Съn'hть на 3-й ИДУЩИЙ Ю..,lИЙ, eAHoBp'hMeHHo ще тр-В
ба Аа ивбератъ и УЧИ..,lищни настояте..,lИ, за БЪ~lгарсI'И'
тв УЧИ..,lища четирма ДУШИ, пенеже RMeTa е поправо
Ч..,lенъ и: предсо:Бдате..,lЬ, а за другит-k по 5 души.

1894 год.

На з·й Аuри..,lИЙ Н. год. въ с. ЕУR..,lенъ, Еонушка

ОКОАШJ, П.1.0ВДИВСКИИ Окржгъ, БЪ Bp'hMe на избора,
печата на RYK..,leHCKaTa ОБЩlша би.1.Ъ откраднатъ отъ
ржцете на ПР'Бдс-Вдате~lа на ТРИЧ..,lенната КОllIlI1ИССИЯ:
нСивв13стно ОТЪ кого И до сега пе БИ"lЪ издиренъ.
Предъ видъ на Рорньото обавава се Ht\ градско
то насе..,lсние, че ВСИЧКИ Ешuжа подпечатвани съ този

печатъ, С..,l':hдъ датата на изгубванuето му, ще се счи.
незаI'ОННИ.

5034

Гр. Варна, 29 10впП: 1894 г.

Варненското Градско.ОбщинскоУпраВ..,lение изв'hс
1l'лnа З1\ знание, че ще се почне тровението на безсту

пански

кучета

въ града;

г.

1894

год.

за Това

Секретарь: А. Копаровъ.

3-3

ПОКАНА
ДО кредиторитt на наслtдственната масса на
ИЛИЯ ШПИJlманъ.
Отъ страна на Импер. и Epa..,len. Австро-Унгар.
Вице-I~онсу.1.СТВО БЪ Варна,
lIоканнатъ се всички, ко
ито се считатъ кредитори на H3C..,loВACTBeHHaTa масса
на И~ша ШИ..,lманъ, ДОМОВ..,lаД-В..,lецъ и вдовецъ, умр11..,lЪ
въ Варна С..,l-Вдъ устно зав'hщание, да се авятъ у ТОЯ:
сждъ н

проВднватъ

съ дов:ззаТ~..,lствата

каниа би има..,lИ, на осми Августь
часа на

10

преди

си I'аквито

(новъ сти..,lЪ)

ис

1894,

ПJlаднt, ..,lично, И..,lИ пъJtъ до речений

срокъ съ пиеменно зааВ..,lение. Он-Взи кредитори,

които

не би се съобрави..,lИ
съ настоящата
покана, С..,l13дъ
срока губятъ правото на ИСI'Ъ отъ наСА11дственната
масса,

.,t1. 4687

~

Май

24

съ

си ваП..,lататъ тоа данъкъ, списы'а за който би..,lЪ вече

фа..,lШUВИ и

на

П. I~метъ: Т. Свинаровъ•

патентъ за пр'hвъ н. г. да се .яватъ при БИрНИЦИТ11 и

татъ ва

1 >-;92

прi3 писъ.

Гр. ДQбричъ,

ВСАо:Бдствие те..,lеграммата На господина Варнен
екай Окр. У праните..1Ь, отъ 22-й того подъ .А1. 10346,
Варненската Общинска Еоммиссиа поканва всич~и .1.ица

Гр. Варна, 13·Й IОнии

Августъ

ивда,.'J,ено отъ првдприемача на Сжръ

.N2 4!136

И-о

19

Пазарнии БЪ гр. Добричъ интивапъ, като ивгубено,
да се СЧl1та оза нед'i>Йствите..,lНО, понеже B:If'hCTO него е
издадено

ОЕЯВ.J1ЕНИЯ.

подао.1И в ,аВ..,lениа В3

Ба..,lЧИI'с~а О KU..,l ИЗ, а '!'ака

Wапъ.

1894 год
Секретарь: Т. Раевъ.

l'paAa,

СЮ..1Ю1taНЪ-фiiJtж,

сжщо и БЪ ce..,lo Еуюджукъ, Варненска О КО..,lиа, и ВЪ
градъ Б~..,lчикъ-поаВИ..,lа се по едриа рогатъ добитъ&ъ

годишвината

Варнен. Окр. Управите.АЬ: Т. Iltевъ.

ОТЪ

Момчилъ,

Еуюсу, Мурса..,lъ-ЕьоЙ, Хамза..,lларъ, Шаб..,lа, Rа.1.НЧ "ии,

Господара.

г. Варна, 27-и 10ний

=

Веисъ-Еьuй

Еара-Яну;аръ, Идирис~-Rуюсу, Чаир..,lЖ·ГЬО..,lЪ, To~

за

свободата, коато ИlIIЪ се гарантира итъ правите..,lСТНОТО
Аа ивбиратъ кавдида'l'ИТ'h, които пр-Rр,почитатЪ.
Бев
бройно ЧИС.1.0 избирате..,lИ еж се заПИС<l..,lИ въ книгата
за пос1;тите..,lИТ-В

27 IОниii 1894 год.

Съобщава се за звание и пр'hдпазвание на насе·
лението БЪ града Варна и ОКО..,lиата, че ВЪ Ce..,laTa:

.N2 557 5

ва
се
во
се

БроЙ 21

"Варненс~иii: Общинский В'hстни~ъ"

4

понеже

та

може

да

се

иuчерпи,

и

тогазъ

само

въ такъвъ С..,lучаЙ би МОГ..,lИ

още да се чуатъ. аЕСО би

прптежава.1.И

(ипотев:а).

вписано право

Импер. и Ираllев. Австро-Унг. Вице-ИОНСУJlСТВО като
СЖДЪ ВЪ Варна.
(М. П.)
.А1. 697, Варна, 29 Юний 1894 год.
ОБЯВ.itЕНИЕ
Продава се въ М11стностьта Св. Ни KU..,l1i, тъй на
реченото "Русссо ..,lозье," по ЕВЕ:синоградскиа пжть, ср11.
щу ~lOзьето на
госп. Ассарето,
~pa..,l. ИТ~ЫИЯ:НСКИЯ
вице КОНСУ..,lъ въ града ни. 3а споразуМ13вие, отнесете
се въ х()те..,lЪ ~омерсиа~\ъ до г-на Ив. А. Бахмутский
и..,lи до КОНСУ..,lскиа

3--3

драгоманъ--Станковичъ.

Варна, Маи

1894.

пр'hдубажда се на

гражданит13, които иматъ ..,lукс<.-зни и.1.И ДРУГИ кучета, да туратъ на ПОС..,l'hднит'i> Qшейници, които да не
.1.ипсуватъ никога отъ шиит'h ПМЪ.

Про:Бдс13детe.'IЬ: И. Ранковъ.

Секретарь: А. МутаФовъ.

~ ПРОАава се едно правдпо M'hCTO отъ 318
&вадратни метра, което се намира пъ V" участъ&ъ на
града (новит-h Iшарта.ш), у.1.ица "Македонс&а", .N9 37.

3а споразуиiшпе при г. Вен. Божи..,lОВЪ, &нижаръ-

Варна,

Варна-Печатница Jla хр. Н. ВоИвив:ов'Ь

