]'О.1l.lfпа

Vll

Варна. I () Авr'устъ 1894 Г.

Брой 27

БАРПЕНСКИЙ ОБщинекии Бtатни~ъ
==

k

ПlIсма, стаТIIН. пари 1I ВСIIЧК() щО е аа

Излива три ПiYi.ти въ M~CBцa,

8i>cTIIII~a се Пр::Lща АО ГраАско-ОБЩIlНСКОТО
Т
3 прав.lеНllе въ llарни.

обикновенно на 1, I О и 20 числа.

За обяв .. еНИII се п .. аща за реАЪ:

Цtната на вtетника за ГОАина е

4

лева.

ОТАtnенъ брой

10

На първа страница

ст.

ТЕЛ Е ГРА М М и.
.ю

50.

ството

ваедно

даНСIШ

шефове;

.'Iищя.,

множество

духовното

60КО Ме трогнахп;. Изявявамъ на пръддашштъ Ми
Варненци Моята отъ сърдце благодарНОL:'l'Ь.

КОВlШЙ

На първообраоното подписалъ: ФеРАинаНА-Ь.

.Ni 597U.
София, До Негово Царско Височество
&-ьnгарский Княз-ь ФеРАинаНА-Ь 1.
Втории Ав['устъ денъ знамеНИТЪ,-ВЪRшедствието

на Ваше Царско Височество

на НОПИИ Българ.

ски

ера

това

е

новата

за

благоден

ствието и прогресса на БЪJlгаРСI\:ата държава. 'Гова е
днешпий

день,

н треl':\

въ .които при стечение на множество

народъ въ прис,У>тствието на воИ:ската, Иинистра, Го

кото 3I1ачеuие

висши

"

ръчь,

въ кnято

lЩ ФОТИI1()ва
на

11

граждани

~7правите,,'IЬ.

възраждание

военни

офицер
и

граж

ТЪ.1а отъ нси ЧI:Cll'l"Ь учи

учеНIIЦII,

НЪЗГ.1аси

"

5

nписа lщ

11 дрyt'И

народа

труженници

гражданси.

проивнесе ДЪ.'IUОIЮ

l\:paTKo

ни;

Са,ЩО

и

за поб'hдата

се отъ съ6ранитъ

вели

сподвижници

въПросъ, I:Ca~TO и за ПО."lитическата

СИ1lIОСТЬ.

СТОТ

ЦЪ.10ТО чиновничес'l'ВО,

OI:Cp.

чението па ВСИЧКИ

15
10

• •

страници

учителскит'h

прочувственн.\

.

страница

съ ВСИЧ~llТЪ

Гнъ Т, l1ъевъ,

IIатр~отичес~итъ привътствия и благопожелания
та, които Ми поднасяте отъ вмета на Варпенс/\:ото Н:1.·
"Селение по СЛУЧfiЙ възшествието Ми на прt~ТО.'Iа, ДЪ.l·

-

втора

ЧlJтвърта

Прllс ... тствунаха:

Варна, Ранков-ь, гр.-06щ. кмет-ь.

пръстолъ,

"
"

•

на

за

ПО
зна

по

чер

ни незави

тържест

TyiI

во: Слава ФО'l'ипову, С.lапа llаисlПО, С.1ава СУФрОНШО,
С.1ава В()звелIO, сдава PaKOBcI\:OMY, C.1BBa .А.ю6ену H~a·
раведову и др, llъзг"щси се и С.lава на Негово Цар •
ско Височество Бъ.lгарскому Енязу, Ilокровитедн
на вси'ШО напрЪднич/\во. Ilроианесе се ръ'lЬ II ОТЪ у
чителя Д. Цанепъ,

I\:oiITO очарт/\ ве."lIШОТО впачение на
науката и двигатедноетьта й КЪJlIЪ напръдъкз IJ 6.щ
госъстоянието народно.

ВСИЧКИ събрани
раждание

въ въсторгъ ва това, че 11
на ДУХОВНIIТО си въз

6tx;\le

ние, Българи тъ имаме

история

и ни се удава

с.lучаИ да празднуваме

тъ на подобни ве.1ИК~1 на'IИнания

дни

11 да чествуваllIе

па

сподинъ Радославuвъ, духовенствата и чиновничеството,

мятьта на начинателитъ

се

гр. Варна, 10 IО.шii 1894 год.
II ръдсъдатель на Град. RОJlIМИССИЗ: К. Ранковъ.

отслужи

литургия въ съборната цьрква

И

моле

бенъ на ОТКрИТО, ва дългоденствието на Ваше Цар

ско Височество.

Отъ страна на цълии 06щинскии Съвътъ И граж
данитъ честитъ се считамъ да изявя на Ваше Цар
ско Височество върноподданничеСI:CIl чувства на
Варненци и пръданностьта ШIЪ къмъ Еороната и Ди
настията.

Молитствуваме ВсеВИlllнаго да Ви укръпи И про
свъти въ благитъ Ваши намърения подпомагани отъ
хубавитъ съвъти на IIравителстпото Ви ва напръдъ
са и б.'lагоденстнието на народа

-

д РЪ ПАСКАЛЕВЪ D.В~СТИDа ~Bентитъ си, че се ПрЪ:МЪСТИ въ Ш-й участъкъ на града

ул. "Панзгюрска", домъ .А1.

3-3

ва на маика Н1-лгария!
.дуива!

Да

живъе

свЪт.i1ата

БЪЛГllрСIШ

живъе

любимия

Българскии Енязь,

АКТ 'Ъ.

I~НЯI'ИШI Мария
Борисъ

Търновссии.

ЕlIIетъ: К. Раннов,..

13-, сръщу Бъ.'Iгарската

Народн& Банка.

~Живъите Ваше Царско Височество 8а сла
Да

имъ.

Днесь, на l·Й Ащ'устъ 1 ~94 година, ДО.1УПОДПlI
саннитъ llомощнUI\:Ъ на Ваl'ненс~пИ: Градс~о.UБЩIIНС
кии }\метъ: Дончо .м Анковъ и чденове на Съв1>та:
Савва rеИТрlшопу."lО и IОрданъ l\lиромавовъ и въ при
сп;ТСТВIIето на l\~асспера Петръ Ивановъ, ПРОИЗllЪДОХ
ме срочна ревивия върху операципт'h

София, Комитетапо ю6иnейнияпра3АНИК-Ь
на &-ьпгарската Журнапистика.
Копие Министру Просвiiщението.
При

стечението на jшогобройна пуб.'Ilша, днесь

се отслужи въ съборната църI:Cва литурги~ 11 на от
крито мъсто тържественъ МО.'Iебенъ за 50 годишнина
та на бъ.ll'арската журна.''Шстш\:3. и основателя
стантинъ Фотиновъ

иввършени отъ

пос.'1Ъдниз ОТЪ 1· й IО.1иЙ дО 31·Й lОлиИ:

.N2 5365.

u

l~OH·

1894 година

инамърихме:

1)

че, като

споръдъ

се

въ квитанционната
H!t

спаднах.n

документитъ

споръдъ

RaKTo

отъ

иарасходванитt
ПОСТihП."lенизта,

СУlrМИ,

покаВi-IНII

книга, окава се надичноетьта

е

вър

показана въ Кассовата книга а

менно:

Готови пари въ сребро .1tШ/\

"

"

,,:\lедни

НеИЧJ:О

87534''99
. _ 87534'99

ст.
ст.

Стр.

CyMMHT'h по квитанционната
документи

и

на!r-Врихж

партиднит'h

се, че сж ваписани

книги,

по

ва това прЪгл1>.цователни

книга II расходнит'h

настаВ.Аенията

вото на Търговията

ВЪ кассовата

укавания

ст.

80

311.

спор-Вдъ както сж ваписани въ де

Членъ

Помощникъ на Емета: д. М. Анновъ.

j

дени въ Ч.'I.

Ч.'Iенъ

на нонеВ"'ЬАСТВОТО и сното

ва nовдuган.ие

ството на Търговията

M'h

стни доброкачественни бикове, ва която ц-Влъ при съ
ставянието на общинскит'h бюджети се пр'hдвиждатъ
И!IЪ.

ва о'ггледванието .и приготовлението
т'hхъ пом-Вщения,

гд'hто

T'h

9 отъ настоящия ЗaI<:ОНЪ. СУМ!IИт'h ва

на народното скотовъдство, съ равдавание

на

подъ страхъ

ще се

пръдвиждатъ всъка година въ бюджета на Министер.

години по единъ или н'hколко ИСКЪРС1<:И И други

ва купуванието

отъ настоящия ваконъ.

УдоБРЪНIIТЪ и позволени частни бико

на награди при Окр. 3емлед'hлчески КОНКУРСИ,

па СТСОТО8ьдС1'80ТО.

26. ВСИЧ1<:ИТ-В оБЩИНII ВЪ Iшяжество'l'О се

сумми

които употрiбя

ве, се пръдставляватъ ва награда въ окржжнит'h зем

насърдчение

вадължаватъ да си до(;тавятъ пъ продължение на двъ

нужднит'h

22
29.

вижда въ чл.

26.)

а) Рогатъ доБитыI:ъ •.

Членъ

ваедно съ тъви,

л:едtлчески конкурси, устрояванието на които се пр'hд

&.... пrария.

Г.УАВА шЕсТ .....

JJltpтcu

случай,

ватъ или остаВ51ТЪ да се употръбяватъ неудобрени и
неП03ВОoi~ени бикове, се на1<:авватъ съ гл:обит'h пр'hдви-

за

(Про()~.7.жеНllе om~ броii

Неудобрънит-В и неповволени отъ пръ

28.

подвиватъ слъдъ пръглъжданието отъ коммиссията и

иВаНоВ .....

ЗАКОНОПРОЕКТЪ

в....АСТвОТО в....

Хо

по-възрастни

въ неино присжтствие а нъ краенъ
случаи T'hXHOTO
подвивание става отъ общинскитъ кметове. които въ
противенъ

ПОВАиrанието

една гuдина.

на бичета

глъдовй,теЛlIи1; КОЮ\ШССIШ частни общински бикове се

ю. Н. МироСпавов.....
l( с.
М. Китринопупо.

11.

крави

отъ една и половина година се забранява.

ставенпт'h равни н'hща.

Rассиеръ:

1<:оето има сила само ва

дението съ се.'IСЮIТЪ

нам'hрихж се р-Вдовни раСПИС1<:II, сжщо и 0-

Ч.'lенове на СъвоВта:

това отъ пръгл1;дователнит'h коимиссии по едно сви

дътелство,

позитната книга, а ва повърнатит'h пр-Взъ исте1<:ЛИИ

~'hсецъ -

коммиссии отъ Министерст

II 3емлед'hлието, въ споразумение

едновр1шенно
съ това на частнитъ
и общински
жребци. Удобрънит'h и позволени бикове получаватъ

Управления.
3) Оставенит'h ВЪ деПОВIIТЪ и на хранение суими

13114

27.

~ъ ОКРЖЖНllТЪ постоянни коммиссии.
УдобрiШl'lето и
ПОЗВО.'Iението на частнитъ Ii: общински БИ1<:ове става

ВЪ

правилника за счетоводството на Градско-ОБЩИНС1<:ИТ-В

.дева

Брои

"ВаРIНШСIШП ОБЩИНСI<:ИИ B-ВСТFllJE:Ъ"

2

както и тъви

особенви

ва

на отговор

ностъ на кмета и общинския съв-Втъ тр'hбва да HaM'hрятъ, както и общинскитъ жребци, хигиенично nOM'hщение, добра храна и добро гледани е
Rупуванието
на общинскит'h БПКОllе ще става посръдствомъ или съ
внанието и повволението на :Министерството на Тър.
говията и 3емлед:Влието. 311. насърдчение на отвъжда
нието на рогатия добитъкъ,
окржжнит'h коммиссии
:купуватъ Bc'hKa година по десетъ бика отъ !I-ВСтна

тtви .tl~ окр.

Членъ

и

постоянни

30.

3емледtлието,

Kar<:To и въ

коммисси.

Внесенитt въ България и пр'hднавна

чени ва отвъждание бикове и
ватъ
отъ
BC'h1<:O държавно

крави,
мито.

се

освобожда·
пр'h-

T'hxHoTO

насяние по държавнит'h ж('л'hвници става съ наи-нив

ската тарифа по прiшасянието на рогатъ добитъкъ по
Държавнпт'h жел'hвници.

Членъ 31. 311. всестранното подобр'hние на нашия
рогатъ добитъкъ и то тамъ, гд'hто фуражнит'h И еко
номическитъ условия повволяватъ това, държавата от
варя дв'h краварници ва отвъждание на бикове и отъ
чуждестранни

мл'hчни

породи,

отъ които

едната ще

бжде при Държавното 3емлед'hлческо училище край
гр. Руссе, а другото при 3еМJlедълческото училище

въ с. Садово.

б) Овцевъдство.

ИЛИ чуждестранна порода, които сл'hдъ туи се равда

Членъ 32.311. подобрънието овцевъдството въ Бъл

ватъ подъ
иввъстни УСw'IOвия на бъднит'h
общини
или на т'hви общини, гдъто нуждата е гол'hма.
Ч.'Iенъ 27. Само т'hви частни и общински бикове

да се отворятъ едната при държавното землед'hл:ческо

може да се пущатъ при общинскит'h крави,

училище краи градъ Руссе, а другата при образцония

удоБрыlп или ПОВВОw'Jени отъ специално

които се

съставенит..в

IIОДJIТдОТ:В:::0:КГЬ_
ЗаАачата на вiiстнинарството.
(Проd7,,дженuе от?; брой

този

.mродпшъ,

при

всичката

очеf<идна

нужда

на

тогаваШfJИ,Я

така сп и остана.лъ само зародпшъ и даже

скоро загаСНI1.лъ. Такива в-Встницп се пздава.'п n въ Вснецианската
Репуб.лика. тв сж. траJМИ доста дъ.лго вр.:вме, и даже като се из.
нам1;ри R:Rпгопечатанието. ТR пак'Ъ сж са.ществува.ли рж.кописни
поради l'U.I1;M,Ha CBOUOAI> въ IJp-Вдаванито на. изн1;t:ТJlJi и обса.ж

Аанието на разни събития. Такива рж.1<:ОПИСНИ .IIистове сж. бп.лс
наи много· распространени въ Ита.лИ8, Франция, Анг.АПЯ и Ис
пания.

А.Аа ПОЯRяванието п на машкнното печатание при .IIошпт:h
пжтнп съобщения на онова вр-Виl' не спомогна.\О на периоди

ческия печатъ Аа се уве.шчи. Въ ФранкФуртъ П.Ш Антверпенъ
за пръвъ пж.ть таКlIва .листове ПОJlучаllатъ нието "газета" (Gazz.

etta

Gazeta, Gaceta,

Gассеtа-по името на парит-В съ които сж

гп ~упува.АИ; 'l'-Б се нарича.-1.И така с.ъщо п "Rуранти". Изо

..шранъ

отъ сжсtАНИт:h центрове отъ много

двъ овчарни ци

отъ чужде

странни породи (мери носи и други). Овчарницит'h ще

ЧИфЛ:IШЪ крал г. Пл'hвенъ. 3а насърдчение на народ-

ния,

ежедневния печатъ се е задушава.-1.Ъ въ кра.гжтъ на

бни'.г1;. и1;стни интереси
ЖНОI;ТЪ да. се испрзща

дре

Же.-1.-Взнит-В пжтиша дадъха I!ЪЗИО

пощата на грамадни

раСТОЯНИJf

съ го

.А-Бма точностъ ,Ш h-Вко.ШО минути. Тамъ, ГА-hто в-hстникарство

то е повече развито, таыъ в1;l;тницитi> се издаватъ вече по два.

24-25).

Цицеровъ спом-Внува зз нiисогоси Crestil1s. ICOUTO много
бърже е пр-Вписвз.11Ъ acta diurna 11 се ПРОt:.II3ВИ.АЪ еъ това. Обаче
животъ ОТ'.!> в-Встници,

гария, държавата отваря

А3.-1.ечнит-В растон-

па.ти на деltь-сутрешно

n

вечерно издание,

а

Пр-В3Ъ дни съ

извънредни съБИТИJl - като избори за народни пр-Вдставите.АИ~
cыртьтаa на в-Вкол знаменита .-1.ичностъ. смутъ и. д. т. реда1<:
ЦlIlIт1; 113 Bi;cTHIIllIIT1; издаватъ притурки по h-Бко.llКО пжти на

день. Ще дойде, може би, такова вр-Вые, че ден.ьТ'Ъ ще се счита

~шого ДЪ.-1.I·а единица за пр-НдаваНllе на изв-Встията, и сжщо, както
сега по кж.щята на граждааит-В се пр-Вдава водата. газа, е.лек
тричеството, згжстеНИlI въздух'Ъ, топ.лината (а въ Америка даже

~lol1;KOTO и бирата по особна систе~fа

трж.би),

не с.л-Вдъ многIЭ.

Bpi>Me ще ТР'l;бва само да се натисне тока на домашния фоно

граФъ, за да ви прi>даде новинпт-В на ПОС.ll-Бдния чась, на ПОC.ll-Вд
нит1; десетъ минути.

Когато парното съобщени!; се оказва недостатъчно, явява се

вевъобравимо бързото съобщепие-те.АеграФа още по могж.щтъ А-ВЯ
теJlЬ въ живота

ва

сегашното

общество,

OTICO.AKOTO

жм-Взния.

пж.ть, който безъ te.-1.еграФа би би.лъ почти невъзиоженъ.

Те

.легра Фа прави в-Бстника везд1;сж.що и всеilнающо <"ж.щество; по
изражение10 на едипъ персийски поетъ, "те.llеграФа пр-Бобр'Ъща:

св1;та въ съв-БщатеJl.на за.-1.а ва Чe.ilовi>чеството".

Брой

27

:1

Вариенский ОБЩIIНС'IШЙ В-Встникъ"

Стр.

3

F

ното

овцевъдство,

държавата

ватъ всiша година

награди

и

като Г.Н\венъ У правите.1Ь на с.\ужбата по KOnelJa вода

ОКрmжията ще разда

при

1C0нкурси на т-Взи скотовъдци,
най-добри овци.

окр. зем."'IедЪ.иеСЕ:И

I:ОИТО

сж

n Сl>.13Аопет'В ви жребци, както и на тоя при Цептр3"t
ната АA1Iшнистрацпя, още II до.\уозначеЮlТ'Ватрпбуцпи.
'l'uu съ СЪГ.lнсието на Министра ва Търговията

отг."'IЪда."'IИ

Ч."'Iенъ 33. 3а \10вдиганието на окржжното кове
въдство,
на

окр. съв-Вти отварятъ

о:в:ржжна

овчарница отъ

варянието на овчарницит-В

II

поддържатъ

чуждестравна

II

страната

порода. От

l'одината,

ще става съ СЪГ •• асието ва

:жетътъ

па :в:ато

субвенция ва поддържанието

ПiYiТН

наliГВРИ

аа

НУЖАНО

прiiзъ

Г.1авнитВ центрове на

Il

N'Ae

ко

отчетъ ва вървежа на С.lУЖ

II

да

JJЗУЧИ упражнен

вото В.Iиянпе ВЬрХУ l:онеВЪАСТВОТО оть раВIlИТ-В хиги

да се разда

чни институции И bab-ВдеНIIЯ на дьржавата и окрж.
жията. Той uров+;ряпа испъ.шението па С.lужбата ОТ'Ь
разнит-в ЧIlНОВНИЦИ по копеВЪДСГВIIТО. Той ПР-ВАс'вда

ва ОКРiYiжнит-В

овчарници.

Ч.lенъ 34. Внесевит-В въ Бъ."'Iгария и. пр-Ъдвавна
чени ва отвъждание

ко.шото

завед'!ишята

бата по l>онеВЪДСТВ<JТО, както

вс-Вка годи ва въ бю,.\

еи и една сумм а, пр-Вднавначева

11

невъдството, ва да си

~инистерството ва Търговията и 3емлед-Влието, :в:оето
отъ сноя страва ще пр-Вдвижда

3е~J.'lедЪ"шето ВlIS11тпра всiша година по еДИll'Ь ПiYiТЬ

по ед

Te.H~TBYBa, когато това е нъвможuо, 1Соммиссиит-В,нато

чуждестранни доброкачественви

варени съ купуваllието па жребци, ва ремоотиранието

овчи породи се освобождаватъ отъ вс-Вко държанно и
градско :мито, а т-Взи които ги отвъждатъ, се осво·

ва ваВ'Бденията, lЩl:l.'l) п КU1\JМПССППТ"n ва распр"nд1ме

вието на жребцит1> въ разпит+. C1C.laAonc. 'l'ои ПР-ВА
стаВ.шва на Мllнпстра шш-Ввепията,
IЮИТО тuи С'lита

бождаватъ отъ беГ.1ИКЪ въ ПРОДЪ."'Iжевие на двадес-Вть
годиви,

отъ

нлавявието въ

аа llУЖДllU да се папряпатъ

сила настоящия законъ.

AoneT'h

в) Свиневъдство.

вията и 3ем~еД1мието

Членъ Р 5. 3а подобр-Вние на свиневъдството въ
България, държавата отваря петь държавви свинар
ници

отъ чуждестранви

доброкачественни

пъ СФСl:тивитh на С1С.1а
ва жреБЦll. Топ IIЗ.\ага до М:инистра на 'Гърго

породи.

Ч.1енъ 36. Внесенит-В и пр-Вдваввачеви само за от·
въждание чуждестранви доброкачественни свивс:в:и по

ство

иаВЪНlуБАШI·!,j,

роди се освобождаватъ отъ вс-Вко държанно и градс:в:о

llПСТрн.

:мито при внаС'япието имъ.

спектuръ

Члепъ

въ единъ ГОАишенъ рапортъ И

то ПР-ВАИ сесеията Ю\ БЬрХОВНИЙ съв'];тъ по коневъд
ството, по.\ученит-В
реRУ.1татп ОТЪ Администрацията
по коневъдството 11 частннта llUlIцш\тunа ПР'hзъ теЕу
щата ГnДИВll, 'l't,ii IlI:ПЪ.1нява въ БЪ.lГilРИЯ II въ стран
МИССIllI, съ конт') гn натоваря Ии

ин 'Гърговията

и

3e~y.1C A'I,.II:eTo. Г.tаВНlIЯ Ин

по lCоневъдството

събира Чр'Б<:Ъ

администра

37. Иивистерството ва Търговията и 3еи

цията ВСIJЧfCllт-Б ,,:ШlJll, които шшира аа потр'вбни аа
.ледълието ще пръдвиди нуждвит-В сумми въ бюдже l'Ц1шката на ИСТI1IlСКОТО състvшше ва народното ко
тит-В си ва отварянието ва всиqкит-В правителственни невъдство II неговнт'в пужди, 'l'oii визитира удобре
зав-Вдения по СlCотовъдството въ продължение на 1,"'95 г.
нит-Б и позво.\енит'Б жребци, какти 11 т-Взи ва удобреЧ.'lенъ 38. Иинистерс'l'ВОТО на 'l'ърговията и Веи ние и позво.\ениеj топ пр1>АoI\ага УАобрепието и ПОВ
.лед-Влието ще изработи вуждпит-В публично-админи ВО.lението на частвит-В жребци; ТОЙ визитира ЧИСТО
кръвнптt. коби.\и, опр-В.л-В.lЯ кои отъ пр-hдвиденит1з
стративви правилвици и инстру:в:ции за прилаганието
на настоящия заковъ.
награди ще тр-Вбв~ да имъ се даАЪТЪ. Тои пр'Ьд(~-В
AaTe~lcTBYB(\ :х:ипични'ri> копкурси; таи присжтствува
на скаЧКllТ+'; той визитира частнитВ babeA-ВНИЯ и ко
пева води, СИИТО по.луЧ'riатъ субвенции, както и пана
ПРАВИЛНИИ"Ъ
ирит1> и Llавзрит-В. Пр,! ПРИСТ,lганиет\) си въ ск.\адо
эа.
Bt' г-В на жребци II въ 1СонсзаВОАа, таи пров-Врява пр-в
При~агавие на закова за CK~aДOBe ва жребци и КО

I

дн

незаводъ ВЪ Квяжество Въ~гария.

r ЛАВА

ВСIIЧfCО

състоянието

Тои нр-Вд.1ага

дви

••

II

пр-Вдставя

М.lед-В.лието

Права и ДЛЪЖНОСТЬ на служащитli

по

коневъдството.

Ч.1енъ. 1. Г.l3ВIlИЯ ИllспеfCТUРЪ, като специа.листъ
по коневъдствето, има везависима отъ Д.\ЪЖНОСТИтБ,

на

К;.сеата

НОВОllъведеВIfЯТ;I,

до Миuистра

по САННЪ

рапорl.'Ъ

И

ва

()тчетпостьта.

които счита аа нуж

на

'l'ърговията

.uьрху

и 3е

~шчния съставъ

на аавед-Внието и раВ.\ИЧНllт'h чаt:ТИ на с.\ужбата (о
бразци No. No. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64), 'Гои
отбi>.l-Ввва въ B(;1;I=O 31 П(' ,'iСП!JС 31(;'!;.l,h:r=r=IIT'h сп въ е
два книга иввi3,стна ПОАЪ името Иниrа за забii
niiжиитli. 'l'ои пр1;д.lзга ЧUНUUtilЩИТ'h по IЩlJeВЪД-

2з

До каква степенъ въстникарството завиСИ
f:ъобщения, доказва СЪВ'J.ршеНlIата

на печата и же.1ЪЗНИТ-В пл,тпща.

отъ

параJlе.1НОСТЬ въ

п:.ъ.тнитъ

развитието

KOJlKOTO страП:lта е по-богата

съ такпва пжтища, 'l'O.llKOBa повече еж въ l1eliii периодическитъ
печа'l'НИ издаНПJI и обратно,

СЪвер.

АмеРllка, напр, има повече

отъ 240,000 ки.tоиетра же.llЪЗНИ пл,тища и въ Heliii се щдаватъ
повече отъ 17,000 в-Fстници, т. е. и въ двата CJlучая почти TOJlKOBa,

KOJlKOTO

въ ц+.1З Е"[Jопа,

в;;"та

И:JIIЪ.iI'J,

nplI

!lСПЧК' че

HIICe,,1e-

нието ва С. Il~ати (' иа.ШО повече отъ насt·.IIеllието .. амо lIа Гер
мания.

ВПРОЧt'м'lo освенъ неПОt:vедстненното

ПР'}шасiшие на перио

АичеСКИJl печа тъ (само въ Аиерика той т-Вжи повече 0'1''10 НЮ
ИИJlиона

КИJlограмиа),

вич~ки

невъэможенъ.

парата

прис::,тствува,

Ta~ да

се

каже,

при саыото рзжлаНll~ на печата, 11 оезъ lIeliК топ би БИJlЪ меха
Пр-Бди

всичко само парата дава възмож

вость да се изработи еТОТIIНII МП,,1иона хартия всъка година, а

ако е вуждно и всъки м-Бсецъ. СеТIIЪ. само съ стихйнана, косми
Ческата

(съ всеJlенизта)

eJl.lla

SСМПJlЯРП

които обикаJlIiКТЪ

Оберце.1Ь

и се

J\ЮГл,тъ

ее отпечати

МИJlиарди

ек

ц-БJlИЯ свЪтъ. Въ 1851 год. се ОТ

вори пър~ата СI,оропечатнпца 01'Ъ г. г. Rенягъ и Науеръ въ
приспособи за

ГJlИЙСКИ- R-Бс'l'НИКЪ

ната

печаТlIнието

на ,,10НДОНСКИЯ

ан

Times". Но сравнете това ЧУДО съ най-во
СКОРОDечатниц~ на америкаНtкия "Ne\v Iork Hera1d". Тжзи

JlаШИН:1 отпечатва, разр-Бзва П сгл,ва въ

единъ часъ

чemuрuде-

с'бт?> и oce",t?>

xuJttlIu екзеМlI.\ЯР:l в·i;СТIIIII'Ъ ОТЪ оеС~IЪ страшщи.
Днесъ, тови сл,щия b-БСТIIlIltЪ, ИМа друга една още ПО-Ilова ма
шина отъ Хое и ко~ш., 1,01JTO отпсчаТlJа 11 сгжва 11eBeTlIeclimb хи
Jttдu екзеМП.llяра въ единъ часъ на Форматъ 80Х58 сантиметра.
Присметвете

ако щете аритметически

и ще видите,

че на сдна

минута пдатъ 1,500 ек<еМ,,1лра, а на една сен:унда 25, т. е. ы1-
шивата IfЗХВЪРJlЛ 25 ек.!. отпечатани, IlзръваНII, сгл,на'l'И и иръ
броени пъ едно 13p-J,~e, 11 рi;зъ

I,OCTO

'lOB-ВКЪ

да IIрfШ3l1еое: едно, AB-R, три.
Ако да не е парата и· еАек'I!рИЧf'СТВnТО,

едвамъ

ще

успеii

които пръобразиха

Гутенберговзта Ъ19ШИН.J. 1$1. t:Au,l"oЬ IШ,.\Ь 110TO~Ъ пеЧатнп издания,
даже, ако искате, въ ВУJlканъ, който пзригва Ц-В.ilИ об..шци пе
чатни Jlистове, ВЪСТНlIкарСТВQТО не би имаJlО днесь, може бп,
нито ,IIectTaTa часть п~ 01:0(''1'0 [1;lспроГ'транение.
.;lюбопитна

смътка прави Французскил екuноъшстъ Guide върху топа, че
какво би cTpyBaJlO ивдаванието на единь брой отъ в. ~Figaro"
при първобптнитЕ среАства ва писиенностьта. Едпнь брои отъ
Figaro", издаденъ на едпнь Форматъ хартия, която акс се сг;n.нп
на ос.\шна, дава 240 страници писани; в-встника ИЗJlПВR ~OO,OOO
еКЗСМПJlлра пръвъ всъка вечеръ (по 6 часа), печатницата изоб
що отпечатва 24 МИJlиона страници. 3а да се ИСПЪJlНU тж&и
работа пръ;щ триста години въ сл,щото това вр-Вие отъ n;:·:CTh
часа, би tp-ВБВaJLО да се събсратъ поне 500,000 писачи u иръ
ПDсвачи и е,llИНЬ огроменъ гра,llЪ ва тЕхъ. А пъь."Ъ сега, съ

Стр.

ствот.) ва ~наПСlIрание.

Иаспев:торътъ

по в:онеВЪАСТВО

то прани визита на Ок:р&жвит-В У правите~1И, ГА-Бто
отива но работа и официа.,lНО изв13с'гява на ОК:О.,lии
СЮJТ-n Н<IЧ;\.,lШIЦН ва отивавието си въ UК:О.,lиисв:иr.В
граА"ве.

Ч..tевъ

Дирев:торътъ

2.

на

В:1шеваВОАа и

cIC..taAo,

веn за жреБЦII с& uрямиr.В И отговорни Нача..tвици ва
св:лаАовет-Б за жребци и к:оиеваВОАЪ. т-в БАЯТЪ ва то
чното пспъ..tневие lШ праUИ..tllUЦUТ·В и l\!ИlluстеРСВ:lJт·l.
рi>шения, В:3В:ТО вжтр-В, тъи и ВЪ нъ отъ эавеЛ-hпията,
конто имъ сж пов-hрени. Т'В uриготов..tяватъ ГОАИШНИ

т-h БЮАжети ва ПОВ-ВР'lшнит-h имъ эавеА-ВНИЯ (обр.
в:ак:то

организацията На

11

Брой

"Варвенск:ий 06щивск:ий В1;ствик:~"

4

('ъвок:уuите..tвит-В

Nu. 7),

TlJUa H.-КОIIСУ~tСТВО u П))'ВАСТIIВЯТЪ, съ А IJ С3З;tте..tСт
ната си, как:вит.) lIl'СI1UИЯ би ИМII..tи, на •• Септем
врий (н. СТИ.1Ъ) 1 ~94 1'., часа на Ассеl'Ь Щ)о IМо, .Н1ЧНО
ИоАtt П ЬК:Ъ до р~чеrlllИ: Aetlb съ IIИС11еНlJO iJaftl!.IC/llle.
Еuито ис б~1 l:C съобрази.ш L:b т,lя 1101:1:<11111, губяг'Ь
С..t·НАЪ cplJ~a [)раното ll/\ I!СI:I:Ъ оТЪ HaL:.,1 h,\СТЩ~Шlата
маССiI, .. ь:о 'П! CL: uсчерllИ I.:'b ll~lIлащаuпята. l.It:н·l.нъ 1\':0гато u'вк:"и r;peAIITOjJ'b бll lI,иdоАЪ d<t..tожнu 1l)l>\НО.
на

.Ni 909, K'PH<I, :7А ::;'= 1894
Импер. и

Кралев. Abctpo-Унr. Вице

~-2

(об!,. ~o. 17) Щомъ к:ато проек:ти'l'-В за съвок:упите..tи'lЪ

отъ ВАРIШнекото ГРАдеКО-ОБЩШICКОУПРАВЛЕНИЕ.

станции t:t1 уАобря ватъ, Аи Рel~Т(lРИТ'В испращатъ по
еАИНЪ ек:земп..tяръ отъ т-Бхъ Ао Emetouet-h на оБЩII

ОБЯВЛЕНИЕ

НИТ'1;, опр-БА-Б..tени за станции, ва Аа Ш\IЪ се АаАе сно·

еnръмево г..tаСllОСТЬ ДиреК:ТОРИТ'Б Прllв-hрянатъ в:ассата.

реВ:1'UJ)'ЬТЪ

Въ щ:-Вr,оИ: с~..tаАЪ

ва жребци се АЬРЖU по

еАЮ\ Книrа за Рiiwенията, l'A'BTU на к:ратк:о се
отб~ •..ti3вва'l'Ъ вс'lши АСШ" il<J~rит J. р1>шеш1Я по ~~1 ужба
та отъ ДиреК:ТОIJЪТЪ. Служащитu вземагъ ОТ'Ь 'гuш:!
l~ОШlе въ сuоит1. тефтерчета и Tu nС'вкой ва с..tужб t'ra

СИ.

Диреl~1'ОРИТ'U Пi'Jс-Вщаватъ В:ОНIOшни'l'В на чаСТDИ
1,онеВЪАЦIJ, 1:0И'l'О 1"1; рк.КОUUАЯТЪ I.:Ъ съв·t"I'ИТ·!' си
Пu хигиената, отг..t'UЖА<LlIuе1'l)
11 р"ционП..tНИ1"В
съво
куп..tения. т·n I.:Ж въ течението H~ всuчк:и'г'в Хl1ПИЧНИ

'1"1;

нъпроси въ 'г~.хнuя РdИ:ЬОНЪ И наб.1ЮАaI.Ii11'Ъ с..tужба1'~
на УАобренит~h 11 позволеВI1Т-Н жребци. 'Г-в отбiм1>вватъ
на кратв:о T-ВХНlIТ-В
и методпт-В
'1-В ефеК:ТIIВИ,
курсит-В,

П03ВО.'lенит-В

ск:ачв:и'г-В,

:МОЩИ и други,
то

наблюдения върху в:ръстосваНJ4ята

на развъждаНlIето,

uаб.lюдеnuлmа

и удобр-Внит-В

зав-Вденията,

състоянието

коневъдство,

състанътъ

въ

една

н<\ т-Вхни
жребци, в:он

JЮИТО получватъ по·

и движението

на м-Встно

в:нига. наречена

дьржана ва всъв:а едиа

Внuга аа

година,

и отъ

В:ОЯТО в:опие се испраща въ Министерството
на 'Гър
говията и ЗемлеД-ВЛlJето, въ м-Всецъ .я:нуариИ,
ва го
дината.

която

се

е

свьрши.i'Ш.

В-и Август'Ь Н. 1'. И СЪГЛdСНО чл. а[) отъ "ИзБИр<tтед
нии вав:онъ", обянява

. '"-

еа да ивбератъ 1.LрЪдставители ва V'lIl-то Обикновен
но tiародно Uьбрание.

Иабир<tнието

ши

всичката

ТaiЗИ работа

стигат'!>

само

такава сж.що (OJl1-Бтка. Редактора на единь ФIмаде.л
ФИПСIШ в-Бстникъ lIЗМИС.1И.лъ да исчис.ли: КО.1ко вр-Бме се иска,
ва да може да се пр-Б06ърне дървото, що раст-:В въ гората, ВЪ
b-:Встнпь."Ъ. Споредъ неговата CllI-Бтка, ва да се отсече ДЪРВl/l'U и
се нар-:Вжатъ ОТЪ него до 11/1 сажена дръвца .,остатъчно е три
часа вр-:Вме; за да се пр-:Вобърнатъ тил дръвца ,въ хартийна
гатъ

12 часа;
намокрянието

съ доставянието

на ДЪ)Jвата

въ Фбриката,

СТИ

на хартилта - 5 часа' за
30 минути; за отпечатванпе на 10,0f)0 екз.' отъ
Фи.ладе.'1.ФlIПСIШЛ в-:Встникъ 10 МlIНУТИ. Така щото за IIсичката
операЦlIЯ стигатъ само 22 часа вр-Бме, При все това
Дllесь

,

ако

II

да

ги

за самото искарвание

u

IIllIa

тил

ус.1ОВПЛ ,

които

дават'!>

'

ВЪЗllIОЖIIОСТЬ

,

да се

произведе цiмъ хартиенъ потопъ въ изв-:Встна М'встность и.ли
ctpaha,-н-БСТНИ1>арството НП1>акъ не е още навс-Бкад-Б распростра
нено и КО.lебанието на циФрит-:В въ това е поразите.1НО.

Споредъ ВЪiШОЖНОТО-В-:ВРОЯТНО пр-:Всм-:Втанпе, чимото на
b-:ВстницитБ, 1>0111'0 се издаватъ днесъ на ЗtШНОТО .1ИЦ" въз.лпза
на

~01/

I

2

llрi>Дl.:тавите.1И,

в:ачествата, ИiJброени

-

ХП.1·вдu,-два п~ти повече,

Варыенсв:ата

В:ОИТО 'rрi>бва да U'l'l'uнарятъ
нъ чл.

lб

lJl ъ

на

С&ЩИИ по гор'h

зак:~нъ, т. С. да 1.:;':;' 13ЪЛl'а!'сll':И подданници, навърПlП
ли 30 годишна възрасть, да I.:e ПОЛiJуваl'Ъ С'Ь Граж
дански

в:ато

и

политичеQtI:И

сжщевр1;менно да

на ония

-

правдини

И

да

1l0Ападатъ

Ht:

Оilначени нъ '1,;1.

1 \)ОТ'Ь

1.:& в:нижовни,

въ в:атего!'ията

сжщии зав:онъ,

а

OTKO.1KUTO

са>.

се

издава.ли

ПР-:ВДll дес1;тъ години. До колко бърже расте иериодическия пе
чатъ днесъ, показва неговото развитие на 3ападъ: въ Франция,
напр. пр-:Вдп Френско-пруската вопна е шra.~О са~lO до три XII.л-:Вди издания, а сега има 4 ХПJi-БДII П 250-300 И:lДаIlIIЯ. Въ С.
ЩIlТИ пр-Бзъ СaiЩIlЯ пеРIIОАЪ ЧIIС.'1.0ТО на издаНилта е стана.ло

ПР-ВДlI!,ИЯ

тия по Държавни работи;

б) Да не СЖ на д-Виствителна военна с ..ужба;
в) Да не ск. Държанни чиновници u
1') Да не сж съ духовно ввание.
ltметъ: К. Ранков"Ь.

За Сев:ретарь;

5.

Божков"Ь.
,

ЕТ

APyri\

ведн'"

на

l:SapHtt, нъ nом:i>щението на "Зала UъеДl1нение"', ср1;щу
\ Ilравителственнии ДОМ'Ь и ще се иебератъ трииа ду

в:оит() се считатъ

АУШIl хора.

житко<:тъ,

ilP-ВДСТ<Lвиrслитъ

Гр. Община, ваедно I.:Ъ UВ:О~'111ята ще стане нъ градъ

"ZТZ·'

помоща па маШИlJата, за

100

нсеобщо знание на ВСИЧВ:И

I.:e sa

избиратели о'rъ Ва!'ненсв:ата 1 'paAcf'a Община, че съ
Височайwий Ув:азъ ОВ:Ъ lи того) под'Ь .No. t; се
Р'lспуща VН-то оби~новенно Народно Събрание, а съ
уr-азъ подъ.Ni () 7J тоже о'rъ 1 и: того, се сви~ва'l.'Ъ
Избl1рателитъ въ lCШlжество'l'О на 11 Uептем:в!,ий '1'. г.

креАllТОрН па нас.t'hАстиеlluата M<lcca Ш\ ИоАНЯ ШuиоА
:манъ, АОМtНJ..t;lА1ыецъ И ВАОlJецъ, уыр;ыъ въ Варна
с..t1>,I,Ъ устно вав-Вщание, Аа се явятъ у в:знце.tярията
z:zzanxsт

телеграМJlIа H<t Господина

Варненск:ии ОВ:Р'hженъ Уп!,авитель, подъ .No. t:i71:5U ОТЪ

НИ доставки на държаната ИЛИ да н-Вматъ

АО кредиторитt на HaCJltAcTBOTO на ИJlИИ ШПИJlманъ.
Отъ страна на Имuер. и ltp;M~H. Вице-Консу..tст
се nсичrш,

BC..t-Вдствие ов:р&жна'l'а

година.

11:594

а) Аа H-ВllIатъ уt:.10ilИЯ СЪ llравителстното ва рав

ПОКАНА

поr-анnатъ

.Iti. 6111
Гр. Варна, .1:5-И Август'Ь

именно;

(С.лtдва).

вО въ Варна,

1'.

Консулство в:<'то СЖАЪ (И. П.).

стаицни

ТоВ ННАзuраватъ t:~tУЖUИТ'В Н<! Е~ОllОl\lъ-СчеТОНОАИ
ТС.,lит'U u АlJУГIJ r·l. с.IУЖitЩU въ <lавеА·hШJaТiI. 3а щ:ич
в:о пъ з3.веА-hUllяга СС раuu!,тира nС'UБ:<t утринъ на Ди

27

'

I ПОЧ'lи тройно (отъ 61/2 ДО 17 Хlf.л-:Вди). По.ловuuата от?> всu'ЧКu

mt nеРUОlluчеС"I' UЗ4анuя на .'leMuumo .лице uа.лuзащ?> на анг.лuЙ

СIЩ езu"",- -ето .това само 06С'fОЛТt:J.lCfВО

всемирно значение

uъ

ба>.Дd'iщео

ооезпечава за ТОзи език'ь

U-Бверо-а~IерикаIJЦIlТ-:В

трп пd'iти по-вече, отко.лкото най-образованит-Б

четътъ

европейци-ан

г.личани (ОIl:О.ло 6 хu.л:Бди издания), н-Бмцит-Б (около 51/2 ХИ.'1.-Бди)
И ФраНЦJ3llт-Б (око.ло 5 хи.л-:ВДII). и Н-:ВЩО четиридестъ ~I.ли петде.
сеть Пd'iти повече,

отко.лкото РУССIIТ-:В (око.ло 71~ изданил

които на PYC~Kи езuкъ из.лизет'}о само

550).

отъ
I

Руссил въ в-:Встнпкарск:о отношение се намира нап на дир'h

въ редътъ на нащ)1;дна.лит-:В народи' тл даже по-д
Ш
~
,
O.IY стои,
апр. отъ
веицарил и Канада съ llейнит:Б три Ми.лиона жи-

Н

те.ли, J. така СaiЩО и ОТЪ Япония и д. 1'"

па даже ч отъ ТУР-

ция, гд-:Вто за три ПaiТИ по-ма.лко на<:е.леuие ИЗ'и

'...

"'

'

затъ

повече

отъ триста изданил. Въ С. ШТI1ТИ едно издание иде на 4 хи-

.л-:Вдп и 2~0 ДУШИ, въ llIвеицарил на 7 хо, в ь Францuл, и Анг.шя
75 на 24
. х., въ Прусил 26 х.въ
, Мта
" '·и.~а на 54,въ И спания
на . о Х., въ Австри~ на 100 Х., въ Руссил на 140 х. Тъй като

Ру<:сш.l. и Ав<:трил оuьеМi1ТЪ нъ Сt:бс си llUЧТU НL:UЧ~ОI'О l:.IaВЛН'

ство, ТО ИЗ.'1.И3а, ч~ с.ловото, поне печатното, е наЙ-ма.1КО на 'честь

У C.7loBe'uum'f> и нап-повече У n'f>MlfUTtJ, които нашит"h праД-:ВАИ ск.

см~та.1И, Сai:,1>itки по названието имъ, за безс.лов-:Вс.:ни По чиста
съв-:Всть НlШ tp-:ВОва. сег"
б
•
'
11 да ОUЪрНt:МЪ

,
paU01'3'fa

е си да uap-:В<JеllIЪ H-:ВlIIЦ 11, а т:Бхъ "с.ловене",
_.,JI.

на

•опаки:

П8'1аТJlJI". Jlа Хр. Н. B.itIlJlC8.'J.

се-

