Година VIП.

Варпа,

26 Апршшii 189!) г.

Брой

16

БАРПЕНСКИЙ ОБщипекий Вtстникъ
Ппс~ш,

Излива три пжти въ M~cвцa,

CTaTII1I, пари 11 В(;ИЧIЮ щО е за

B-ВСТНIlь:а

обикновенно на 1, 1О И 20 ЧИС•• а.

За обявлеНИА се

цtната на вtетника

за

Jlева.

4

ГDАина

Отдtленъ брой 10

е

На

РъШЕНltlЕ

на неГОНIIТ'В

Г-нъ Кмета съ<бщи, че по сн1>Аеllията, които се
иматъ отъ частнн .лица въ

ОБЩННСRОТО

и отъ направената

отъ

рав.ление,

г,на

Унршцение

ГраДРЕ:ИИ

Ин

С. СтаПjJJlДU въ lIГ.Бството 1~()lIJeHAaHTcI~O У п
се

Rонстатира,

че

за

построявание

ва вонската отъ м1>стний ГRРНШЮВЪ,

Кf!зарма

военнит..в в.лаети

и

Ч~ТВhрта

третlI.

общи

"

5

интереси, по нш.. акыJъ

на ваДо\'ВЖНl1т-h

казанuото

"

uачинъ неможе да

1I11,сто ва казарма,

u

на оuщипскuтi;
по- р:шо отъ воеННllт1>

Hal:OIl;l.

l'HeTlIii

още тогава ва вего

еоеНПII в.,{астп, че м'встото, което

ет;ыш

11 че ва тая

ц'в-'Ь тя е СЪГ.Н\.спа

да

Ifl'olЪ

Д3Ае

1\1'BCTOTO отзздъ Държавната Бu.1Шlца НРИ (I>рангеUСlш:ll
стаВРНelШИll

гро'

1(1

страници

Т'Н сж опред1ып,;ш ОТСillI!Ъ апг.лullекuтi> грu6ища на
10-15 метра растоаппе отъ ЕIJКСUНОГ:ЖДl'ки:ll п,у.ть,
ва постр()яваНllе кзвар)13, Общината BeblQ.I,e да III11Ъ 0'1'-

рима собственница,

правдни мъста къмъ .,10вята, отса мъ анг.лиll<:IШ'l'В

стот.

п.,{анъ, неможе Аа о"Гст"у"пи АРУГО, 11 то, разбира се, ср-Н
щу cot1>AyellJaTa му <:е еТОЙIIОСТЬ, рtши: 1) Д:\ се съ

пжть,

отъ Общинскитъ

редъ:

страница

в-'зсти мЪсто, ОВllачено пъ

безъ внанието на Общината, и безъ даже косвенно
поне да СОНАиратъ мвениетоu, като пряма II неоспо
СЖ (.преА13.ли.ли

за

15

като стоuаuипъ, въ кржга па
имоти, освенъ опред'Ь.;lеН8()ТО

Взето оп Варненсиий Градско-Общинский Cъotn въ за.
сtданието му на 21·Й Априлий 1895 год.

плаща

странпца

св СЪГ.Ii1СU Аа ОТСТЖШI

.М 168.

CllpaBKa

пьрва

втора

ст.

"

жинеръ

C~ праща ДО Градско-О6щппското
въ Варна.

у правление

току до .\Овята

равбuра

ство

сс

воеUПllт,j.

нъ

Тt~я

b-'аСТII

1I1'lН~ТU(JСТЬ,

напраJI51ТЪ

с.л-ВАЪ

своето

като
по

у

р'Ьдъ Пр'Елон,жение ва uуждното простран

ОТЪ T()Jja lI11.;сто II за Ц'\,lJа'Iа му.
2) Ако nоенвитi> в.лаСТlI настояватъ u

бища, АО НI1ХОАящета се тамъ табия,
на раВСТ<Jяние
око.ло 200 метра отъ rp:lp,a И 10-15 метра отъ Ен
RсинограАСЕИИ ШБ.ТЬ (уо1. ,,6 Септе1llВрИЙ") НУЖАНОТО

<:.t'БАЪ съ
общението топа му рiшеНIIС, ва t:l;,ЩОТО 1II'1с'1'О 11 uоч

ва тая ц15.ль м1><,:то.

1Il0щава

Съв-Вта Бато вве Пр'БАЪ ВИДЪ:

1) Че цiыьта, г.)

р:J.ботит1>

Кмета

ПОСТРОЯJщuпето БаSПРШ1.та, Уllъ.iВО

nlJ

Iblll

Пр'НДОJ.;'1рl.muо отъ него

дебuо.l\lЪ обравомъ fl,tl СПР'l' 11

нима съ ВАиганието отъ сегашното

начuнъ

и

м-Всто

премiютвапието

М-ВСТО кавармитh
имъ отвънъ града е иск.лючите.лII<l,

натъ

постр()янанието

на

недопусr,а

тнл

по

~aBapJlfa

.шце, еж
I1UК::IКЪВ'Ь

върху

Т\1Ва

пеоспорима собстпеШlОС'IЬ на гр. Hapl:Hl.

-

ва Аа БЖАiYiТЪ не въ насе.лената час'1Ъ на града и R 1,

съотв-Uтствующе на юншачението И.l\lЪ 1II1>сто;
съ опред-В.лението :за това, KaBltHOTO MicTO, т"я
не се Аостига,
се.лението,
ширението

тъи като съ бървото нарасТЕЩНИ<.J на на

а с.лЪдовате.лно
на

и неоБХОА\ll110стьта отъ

ГРI:lАа, за което,

м-Вста ва жин13.лища,
тая

Че
ц1ыь

2)

по причина

11 тая ГUАишt

ctpaba,-еАивстненната

ва

това

отъ

&Ъ:l1Ъ

равширевие,-още

еАИНЪ ц1ыь квнрта.лъ и че наЙ-lIJНОГО с.лЪАЪ

13 АПРИ.диИ 1 ~95 год.
143) Отъ 1!'> того до 15 IОппu н.

p<lB-

нуждата

се отпустпж

ИЗВDАЪ ОТЪ Рtшенията на Барнен. Град.-Общ. Съвtтъ.

Г. Х.1-Вба, при
ГОТОВJlяеll1Ъ ва проданъ въ градъ Варна, да ~e про
дава по с •• Ъдующит-В

1

10 ГОДИНИ, аЕО

не по рано,тая, кавар1llа ще остане паБЪ нср-nдъ ГРИА3, въ

цiШIl:

качество (БЪ.1Ъ Х.lЪбъ):

II

какъвто('.,1)'чаИ, 31'0 въд-ВИствите.лпость,съпрем'нстnани

качестnо (ч<"ръ х.т.в6ъ):

ето еегэшвит1> каварми, Се гони прiiАмътната Ц'j;.ль, по·
с.л13днята, какТО се спом1шн, не се Аостига; 3) Че стра
ната Rыlъъ Е:!IЯТО е опред-В.ленu Аа се построи пом-nuа
тата KaBaplll3 е едив<'твенната пэй-хубащ\ и несе.ла I
MoБCTHOe'lb ва paBH-'tчение и раСХIIдка на васе-,епието I

ма ва

о'.гъ

се вземе отъ тоВхъ IIо.1ш\а СЪ

u

града, я

че

съ

ПОС'I'РОЯВ::Iнието

назначениt\ се отнема, а

съ

това

тамъ

и

каварма

това

удоно.,{етвието

което тя доставя ва Варненци; 4) Че споръдъ п.лана
на бждх,щии градски п3р&ъ ~ивработенъ пр13ди три

rодини отъ Общината, ~начите.лна часть отъ тжви м13

1

х.1Ъбъ отъ

1125

граи

ма ва ~O ст.

20
144)

1 х.lohбъ отъ 1290ГРЮI

ст.

Да се {'пабдятъ съ Iср'ы1стспъъ :ШТЪ Хр. Ва
СПJlСnЪ п съпругата му Д 0111 Шt Ш1. ОТСТ"У,IlСIlОТО IШЪ

граДСIСО lI1'ic'ro пъ ," уч. па града, ЩLТО ва Д"ЪЖШl1ата
ПIl1Ъ на Общината СУl\llIШ ОТ'Ь 1,10 .1. па С"ьЩОТО 1I1'ЬСТО
писана

отъ

145)

ABallla

G

;\1'Ьсечсuъ cpOI~Ъ, под

пор;ь.чите.'II.

Да СС П."'IRТhY,ТЪ отъ Общ. касса

(100) •• сnа

IIврасходнани по погръбепието на покоiiпuя град. общ.
санптаренъ пристанъ Ст. Въ •• каповъ.

146) удобрява се протоко•• а на Общ. Управ •• ение
СТВОС'IЪ в.лива въ тоя пзркъ; 5) Че по м-Бстопо.ложевието
си това м13сто ни наИ-ма.лко не съотв-Бтствуваза опре ва отдавани ето по доброво •• но СЪГ •• асие на Г. Ване

A13~eHaTa ц13.ль-обстояте.лство признато МНОГО по-рано

отъ военнвт-Б Б-'асти, компетентни и св13ДУЩИ въ
А13.лото .лицз, RОИТО, ва тая ц-В-'ь сж опреАi;.ли.ли
мъстото отзадъ новостроящата се Държавна Бо.лница

товъ за 189 .;.ева направата на два шкафа
Общ. Бпб•• иотека.

ва

Град.

147) Удобрява се протоко.ш на Общ. Еюrмпссия
19 .януарпii н. г. И разръшана се на Общ. Управ
на Франгенс~иипжть, АО .ловята въ тая ctpaha-еАПП •• епие до 19 IОппii: т. г. да доставя нуждний ва Об
ствепното и най-подходяще,ЕаЕТО по 1I11>стопо.ложепито щинска потръба дървенъ материа••ъ отъ г. Ах. Бии

СИ. така и въобще въ

нс13ко

отношение ва

казаната

ц13.;iЬi 6) Че тои (Съв-Бта), нодимЪ отъ тия съображе

ния, като прЪдставите.ль на града Варна и ващитникъ

отъ

джанъ по ПРЪДJ10женптъ

отъ него, наlllа.'ЪНII

цЪнп.

148) Уд06рява се ПРОТОlCо•• а на Общ, УпраВ."Iение
ва отдавание подъ наеll1Ъ ва пръвъ н. 1'. Б. ~rexl\[eAony

Стр.

град. праздно мвсто ОТ'Ь
ICЮПрЮ" за

50

43 кв. метра при "Ташъ

л.

ва отдавание ва прi>въ н. г. П. Нейкову градския сборъ
отъ акцпоннитв търгове за

првдложената отъ

него

500 лева.
150) Отмвпява се рвшенпето на Съввта отъ 1894
.А1. 40 t, по чистението удпцитв на града, което

и ва напрвдъ да се извършва отъ

всичката

вода,

която

ХоrеJlЪ "ИмпериаJlЪ",
3а стая .NV l-и

отопление.

. .

осввтление

се стича отъ съ

2)

За едно лвгло въ .ю .м

12, ] 3

и

отопление (веднъжъ)

щата имъ въ ПI уч,

осввтление

остави

безъ

по

u

се опрi>дi>ли

cToiIHocTbTa.

Прошението на Янаки СтоичICОВЪ, да IIIУ се
отстж.пи ва още 2 год. град. ДЮICянъ въ 1 уч. ~ 277
по досегашния наемъ, да се остави б~зъ поС'дi>дствие.
155) Да се назначатъ отъ I·Й Май т. г. още чет

154)

нощни

град.

вардачu,

съ

заплата,

каквато по

лучаватъ другитв.

Заявлевието на д-ръ А. Есаптовъ. повi>рен

156)

"
"
"
ст.

"
"

л. 1 50 ст.

50 "
30 "

1, 2, 5. 8, 9,
л.

1

"

.

50 "

~O

»

л. 1
ст.
.
" отопление
50 "
2) " цвла стая - ва нсвко лвгло по" 1
"
3абiJ.ll:lYЖ1Са: 1) Всвrcой ПрUСТИГНЖ.lЪ
пжтниrcъ е

J)

] 53) Да се првглвда lСiьщата на Георги, Зарвара
и др. С. Георгиеви, отъ една техническа lCом:миссия,
назначена отъ Кмета, п а!'о се уrсаже не здраво зда

ворица

""

VП. ХотеllЪ "БълrаРИR", сжщо:

слВдствие.

нието, да

6

" 3
" 6

14 .

повволи да построБYiТЪ здание ВЪрХУ МБетато на ЕЖ

24-да се

л.

ХотеJlЪ "Пnовдивъ", сжщо:
1) 3а едно лвгло, въ .Ni .,.ы 4 и 6 •

сi>днитв лозя, да минава свободно подъ тi>хъ.
151) Прошението на Бр. Стефан()ви - да имъ се

0/11.

сжщо:

.

VI.

"Tpal>:aTa" да се направятъ така,

дъждовна

50
,,2 50
60
30

2)"
"
,,2 й .
3) 3а стаит-В .м .А1. 3-6 и 8-й по

Общ. Управление

Мостоветв по ЕВICсиноградскпя пжть до ло

вята "Еукуча" п
щото

" 1

1)

по СЛ;ЩШI редъ.

151)

отопление

V.

сумма

16

освi>тление

3) За едно лi>Г.10 въ вторит1; и-ра.
отопление •
осввтдение .

Удобрява се протоко.i'Ш на Общ, Управление

149)

год"

Брои

"ВарнеНСIСИЙ Общинский Вi;стникъ"

2

пикъ на Аl'алиди, ва да се sаплати на
отчужденото му прi>ди
л. за кв. метръ,

13

BMi>CTO

по

год

IО

правдна

uослвдния ва

l\l'llCTO

по

20

лева, съгласно р-Вшение

За едно лi>гло, гор'!>

ДwIъженъ,

при

първо

вапитнание,

да

си

каже

прtшора, а аЕО е отъ странство и пашапортз;
пл;тникъ, който н1:;ма багажъ, тр-Вбва да

името

и

2) B(~BEa

си

З3П.lата

.l1:;Гw10TO още отъ вечерьта, а таЕС:.!. и веичlCО друго, щото
ПОИСICi"\;

3)

I3с1:;ICОЙ пжтниICЪ, rcоито ПРБСТОИ повече отъ

с~Д)шца БЪ XOTe.la, Дw1ъженъ е вс1:>Еа седмица да са
ПР-ВГw1'sдва см1:>ТlCит-h съ хотеw1джията и си ваПw1ати
всичюr направени разноски; 4) Вс1:;кой uжтникъ, които
носи пари Иw1и други Ц1Шни работи, ако иска, може,

ср-Бщу расписr.са, да ги пр-Вд::t.де за

ззпаввание на хо

Ji 399-94

те"tДжията, при идваниетu си,

157)
1795 кв метра, състаВJIяюща въ настояще Bpi>~re
неравд-В•• на часть отъ лозето на Т. ДИМl1ТрОВЪ, Д<l. се
отстж.пи на ПОС.li>дния ва 80 лева, който да се снабди

той, съдържате.1Я не О'гговарз за каквито да е ПUСw1вд
ствия съ парит-В И.Ш ц1>внатв, работи; 5) Запр-Вща

год .. да се остави бевъ IIОС.ТВДСТВIН~.
Градската грамада въ Mi>CTHOCTbTa" 8аюraръ",

отъ

и съ крi>постенъ актъ.

A!:t

158)

санитаренъ
съгласно

лвкарь д-ръ Д И. Гжлабовъ ()езъ ваплата,
му,

Тарифата на хотелит-В въ

градъ

Варна

да

се окачва на видно м-Всто въ помi>щенията на посл-Вд·
нитъ, ва внаrше отъ ВСВICоЙпосi>титель. споредъ както
е ивложена въ настоящето р-Вшение:

1. Хотеnъ "В. Търново", за едно денонощие:
1) ва едно лВг".о въ горния етажъ, съ освi>тле1

ние въ стаята

2)
3)
1)

л.

-

ст.

За п;'вла стая на певко лвгло въ неЬУ>. 1 л - .
За отоплсвие (печка или l\шнг,tJIЪ)
50 ст.
II Хотелъ "Ореnъ", СК.щГ):
За едно двгло, гор'!> .
1 Л.-

~)
-

"

"

"

до •• у.

"нощувание на poг03I~a

3)

"една цвла стая, за

4)
5)

III,

Bei>rco

л-Вгло

"отопление
•
"Хотеnъ НомерсиаJlЪ", сл;що:

1) За едно лвгло въ .Ni 3 и 4
отопление .

50 ст.
. 20 "
П{) 1 Л.50 ст.
л.

въ

11 Ч<tСЪТЪ вечерьта
caw1oH3 ИW1И стаит'Ь

ст.

60 "
50 "

2) За едно лвгло въ .ю 1 и 2, 5-10 " 2
отопление (веднъжъ) .
50
ocb-ВТw1ение
50
3) За едно л-Вгдо въ No. No. 17- 24 л. 1 50
отопление (веднъжъ)
50
ос вi>тление
40
4) За едво д-Вг.'IO Jii -"1. 11-16.
1
отошreние (веднъжъ)
ОСВВТ."Iение

ст.

"
"

40 "
30 "

.

Хотеnъ "Русени", сл;що:
1) За едно Л-ВГ,,'IО въ първитi> н-ра
2) За стая съ дв-В ,,"Iвгла

"
,.,

л. 4

" 6

ст.

"

противен'Ь с~учай,

ВС'вкак:ви

игри,

п-hе

на гостеприе:llницата.

15 АПРИJtий 1895 Г.

t 60) Удобрява се отдаванпет<> подъ ш\ем'Ь за
пр-nзъ н. г. бивm~та бариерна б tpas:a пра "Т.-Е<tпиа
на К. Мнроеw1авовъ аа

34 w1eBa,

УДI)бряви. се търгътъ за ДОСТ?.ВЯEIие 15 кви
танционни lCниги ас! 06щин У праН...tение и се выма
га на uос.tВДElИЯ ми..lонаддав"ч'ЬХр. П Г<tйтанджиевъ

161)

аа

107 w1СБ:\ и 30 ст.
162) д'\ се назнача отъ 1-й Маи на до l-и 01:'

томврий н. г. единъ вuщ,~въ ваlJдачь
приморСIC;\ градин:\ съ

съ

40 w1eBa

м'Ьсечна

ва

град.

общ.

ваПw1ата.

163) AI\ се уеиw1И § III на ТЪЗГОД"Ш'lИя бюджеть
2000 .,1., оть ВiJ.П<l.ениз Фондъ.
Н>4) Удобрпв:1. се търга за ПРJд'\ванието ю\ два

5 t .,1. а ДРУГПJL за 35 .,1.
16~) rpaACItOTO праздн~ !I1ВСТО въ .лозата ш)дъ
"Франга-б:шръ", отъ OKO.lO 30 дек:ара, ди. се прода

та градска конье, едания за

Ае чрезъ търгъ по установеlIИЙ

на Ц Ьна 8 w1eBa декара,

3

ОСВВТw'1евие

IV.

ни и пр.

се приеие до 31 ДеICемврий Т г,:щ град.

заявлението

159)

ватъ се 01'Ъ

въ

като

редъ, СЪ първопача~.

пр-nдварите~но

се рас

пр1:;д-Б.lИ на учаСТЪЦII отъ по 2 Aercapr_, за да могжт'Ь
си

куии

пове'lе

граждани.

166) Удобрава се заПw1атената еумма отъ Общин.
Управ.леlIие Д-ру Д'\неву за ващищавание граждансlCО
то д-Б.lО на Общrшата пр1:;дъ РуссенсICИЯ Апеw1.лати
венъ сж.дъ съ ОТlCуuчиs:а на град. берии ОЕтроа и
др. Хр. Ив. ГеНДf)ВИЧЬ ва 72000 .лева,
167) Да се помо.ли Г-нъ Иuнистра на Вжтр'hшпи
т1:> Работи, чрезъ Г-на Варнеп. Orcp. управите.lЬ да
съuбщи на Съв-nта, съг.ласно ч.л. 34·Й отъ "Накова ва
rpaAcrcuT h общини", ИСICааиеl'О на наД..lежната сждеб
на в.ласть, отъ КОЯ'L'О се иска отстранението на Емета,

ва да м,эже Съв'hта да пристжпи незабавно
пъ.лнението на чw1.

44

отъ сжщий законъ.
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на НВГОВО цаDСКО ВИСОЧВСТВD князътъ къмъ маКВДDнската двпутация
10 Априлий 1895 г, вечерьта, една депутация

ивбрана отъ живущит-В въ Еняжествот() Македонци и

ски е имала честьта да бжде приета въ
отъ Н. Ц Височество Н:няаътъ.

ба, Негово Ц. Височество е блаГОВОЛИJIЪ да отправи

Господ,а,

участьта на тия

интересува: не,

това

не

е

наши
право.

:Както ИНТf.ресит-В на отечеството, тъа и ЧОВЪШКlIтi>
чувства принуждаватъвсi>киго, и Мене първи, да же
дае,

щото

тия

наши

еднородци

да

се

наслаждаватъ

съ колкото по-гол-Вми доброчестини е въвможно. На
всички е ивв-Встно, че тия Мои желания не сж били

ся.мо платонически. На.противъ, благодарение на доб·
рит-В отношения, КОИТО Оъмъ се старалъ да се под·
държатъ между България и Васоката Порта, Н. В.
Султан<f. не веднъжъ е покавалъ своето б.щгорасполо

по.·шцеИскит-В

оргааи,

п

ва Б.'IaСТИТоВ и на на~елението
на

рав

п пр, Всич

отвъднит-В

ва.,'lЪ да се интересува1lrъ аа бдагочестината

държавнит-В интереси съ ония, които се интересуватъ

Не мислете, господа, че

на

уси"панието

наши

ко скжпа отколкото на Васъ, че Авъ не съ мъ пр-Вста

Двореца Ми е вс-Вкога отворенъ ва в-Врнит-В .мои
поданници и Азъ съмъ BciH~oea готовъ да раВИСЕ<:вамъ

жеството.

административнит-В

дражението

BOll:CKaTa

пр-воружение,

братия безъ да CiYi го тъ заслужили.
Вие сте дошле
при Иене ва да пр-Впор.ь.чате на Моит-В грижи участь
та на нашит-В братия въ турската Империя. Азъ ви
кавахъ и по пр'hди, че 'rая участь е Ме нъ не по-мал

къмъ тая депутация сл-Вдующит-В думи:

шит-В желания относително до еднородцит-В ни, КОИТО

на

тъхното

ко това ще Jl'вгне на плi;щит-В

ВЪ отговоръ на искааанната отъ депутациятапрос

жив-ВFЖТЪ въ вилаетитъ, вънъ отъ пр-Вд-Влитъ на Еня

тираме, че посл-Вдствилта на тия необмисленни мани
нашата грааиц:1.,

Дворецътъ

ва т-Вхъ. По тая причина съмъ доволенъ, господа,
гд-Вто сте се явили предъ Мене за да ми искажите ва

б-Вхме за недоu-Врието, !Соето т-В пораждахж КЪМЪ мир
ното българско Н!lсе.'lение въ ПРЪДЪ.'lll.;г Н на Иhшерия
та. И наистина, ние тр-Вбваше съ скърбь да конста
фестации б-ВХа,: УГОЛ-В1lrението ЧИС.'lото на

състояща се отъ Г. г. Иосифь Ковачевъ, Пантелеii
Урумовъ, Д. Кар:сtнфиловичъ,В Диамандиевъи Полин

еднородци само васъ

3

пр-Вскочихж граВИЦIIТ-В на една повводена отъ консти
туцията и отъ законитъ агитацuя, но ДЪ.1:боlCО скър

С.;10ВО
На

Стр

ши еднородци,

на тия на

че вс-Вки п.v.ть когато се е пр-Вдставля

валъ С.'lуqая Авъ съмъ се ПО.1:вува.'lЪ ва да привлек<Yi

КЪ1llЪ т-Вхъ б.,ЩГОRолението

на нашия СlОверенъ

тия Мои грижи с& имали,

K<lKTO

послъдствия.

3а да могж да сл~двамъ

по СЖЩИЯ п&ть, неоБХОДИ1lIО

българи

беВПО.1:евнпт'h

си, даже

е, щото

работ1Ж безпръпятстпенно

yr.шстьта на тия наши
че :1.ко ЖИНУЩIIТ-В

агитачrшт-В

въ

СI1 и се пръдад&'L'Ъ

стя.РОТО

дов'нрие,'

меЖАУ Н, В. Су.JIтarш

11

KoeTu

негuвит-В

ници, могж да Еп ув1;рrж,

княжеството

че ако т-В. пръ

си ванлтия и по тоан начпнъ Ии дад.ьтъ
да възвърнж

за.

братия. Ааъ мо

българи отъ Маrссдония Ме посдушатъ,
краТliI5:ГЪ

живущuт'h

вреднте.'lНИ агитации и да M~

ост<\вятъ свободенъ да
гж Аа ви yBoВpbl'i,

и ва напр-Вдъ

ПЪ
отъ Македония да ПР-ВКЪСНЖТЪ

Княжеството

подобрението

и че

внаете, доста добри

на :lIНlРНИТ'h

ПЪ3МОЖНОСТf»

с&ществуваше

БЪ.'lгареlCИ

подаи

Кilзвамъ, че посл-Вдствиятu.

Нашит-В еднородци въ вилаетит-В иматъ вече четирма

ще б2iiд<'liТЪ отъ шtU-д06ритЪ. AKU ",1:И пъ~ъ тия Ma~e
жители на Iсняжеството не ПОС.'lушатъ тия Иои
съв'hти, тогава ш:нса T'h да не очакватъ цодкр-Впление

владици

нито отъ МенС', нито отъ правитедсl'ВОТО

жение къмъ българското население въ Империята Си.
и

доста

широки

права

да

си отварятъ и под

държатъ народни училища. Истина е, че тия отстжп,
ки не l\ЮГЖ,ТЪ д~ J'дов.n:етворFЖТЪ всичкитъ тъхни спра
ведливи желания, но отъ друга страна, и блаГОВО.'Iе

нието на Негово Величество не е

исчерпано. Авъ

и

:мамъ твърдата в-Вра, че нашия сюзеренъ нъма да ли
ши и ва напр-Вдъ

отвъднит-В

наша

едноплемеНIIИЦИ

отъ своето покровителство, отъ своето благоволение,
особенно, че Тои е увъренъ въ вврностьта и пръдан

I донск\!
ние.не

можемъ да

смъ таме за

:Ии, понеже

участвува11е. въ д-Виствиа,

bp-Вдпте.1ЛИ

не

ва отвъднит-h

caJfO

които
нашв:

братия, но и за ч'h.1:0ТО отечество. TaR:OB(I, едно пове
дение обаче отъ vтрапа на казаннит-В JlrafCедонци, Азъ
не допуща1lrъ,
понеже знамъ, че т-В обичатъ
СIЮ!Il'n
тамкашни братия и че ще послушатъ тия :Мои съв-В·
ти,

сега !Сато юraх&

интересит-В

слуql:l.ll: да

се OCB-ВТJlFЖТЪ

върху

на отечеството.

ностьта на своит-В български поданници. и оть друга

страна, защото и Моит-В правителства еж ее отнаеялй:
всъкога

отечески

КЪ мъ

Еняжеетвото и с,ь.
всичкитоВ

муслууанското

го оставили

да

конституционни права,

съ

се

население

полэува

въ

отъ

които се ползу

ватъ и БЪ.'lгарит-В. Авъ съмъ се всъкога честно и ИСК
ренно старалъ да поддържамъ

и да усилFЖ

но

и

па цълил

народъ и защото само

такова Аовърие могжтъ да се спечел1ЖТЪ

qрезъ едно

~a тамкаш

нит-В наши еднородци отстжпкитi>, които ще способ
ствуватъ ва тъхното обравование и ва тъхното бла
госъстояние.

Произществия

това не

гово дuв-Врие къмъ българит-В въ Империята, повеже
така го ивискватъ интереситоВ нс само на Itняжество
то,

ОТЪ ВАРНЕНСIШТО ГРАДСКО-ОКОJШllСКО УПРАВЛЕНllЕ.

Едно противоположно поведение не

МО-

станаJlИ въ гр. Варна прtзо мtсецо
Марто т. г.
(Допъ.'l.Ните.IПlI

свt.l\еIlИЯ.)

Нй 10 ер t>щу 11 Ы:-tрТЪ,
ШIЖКВЖ,.,Ш

ПР'hнъ

провореца

llсивв1Jстпп

х:сраАЦИ

заВ11Аевието па. ГlарнеlIец'\ Д'щаи..tъ И. ~IаIiUВЪ, 1I C~
опита..tи Аа равбuIzь.тъ кассата му, ио като не СПU.lуqu
..tИ, ивб-Нга..tи неус'Втно.

.же да има за равултатъ освенъ да хвърли органитi>

ВаРНt:НСКИИ Гр:ц. Нача..tНИR:Ъ: Н. НовеJlИЧО•

на В. Порта въ обятията на съперницитi> на нашата

Секретарь: Т. Джезарово.

B'hpa и нар.'дность И да озлочести тия наши братия.
По тая причина, Азъ и Моето правителство, като б-Вх
ме дълбоко у@)-Вдени въ тая истина, съ скърбь сл-Вд-Вх
ме агитациит-В,

които

се п')дигнахж

между македон

СIШТЪ жители на Еняжеството, понеже пръдвиждахме,
Че тоВ н-Вма да докаратъ нищо добро на тия наши
братия, че напротивъ, тоВ неможахж да иматъ, освенъ

неприятни посл-Вдствия ва

тамошното българско

на

селеНИА. Ние не рачихме да употр-Вбимъ никакви стро

ги м-Врки противъ тия манифестации, понеже т-В не

се

отъ IJiYiш~аШната страна ПЪ

ПОЛ"1i3НИ СВ"1iДЕНИЯ.
Значението на яБЪJlката

ОТо ЗАраВОСJlовна

гпtдна

точка • .ябълката споредъ единъ yqeHOЬ амерп!Санецъ~
съдържа повече Фосфоръ отъ KO.'lKOTO вс-ВICОЙ другъ
плодъ или веденчукъ

и съ тия си своиства

ставлява една отъ нaii-по..t-Ввнит-В
система.

тя пр-Вд.

храни на hepbha-оГа

Стр.

Брой
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Сдiщъ портокадя и .:1ИМОIlЯ, яБЪ;Iката безъ да има

неудобствата ва една ro.TklIa киселость, е най-доброто
пръдпазителво сръдство противъ гърдо60.'Iието, сжще

:връменно тя извършва едно обезэарааптелно дъiiствие
върху микробитъ ва устата.
Освенъ

това, тя неутра.1Изира ивлишекlt отъ

ки

селината ва стомаха и улеснява дъйствието на черния
дробъ; най-с-Втне тя е

пикочогонно

средство

и

въз

бужда отдЪ.'1янието на пикочьта.

Отъ общит-В тия свойства, излива, че като ср-Вд

т-В ще се

като

притекжтъ за осжществението на

взематЪ

ПР'БДЪ

видъ,

че

тия

тия

способствуватъ за събуждание У

било за "'дение, било за друrи домашни
потр"'бности.
Настоящето оБЯВ.ilснпе е

пспратено ва раВГ.il(lеявз-

вие въ всичкит-В ОКО.ilИи и общини на
Окржжие.

Варнепското

въстановителенъ сънь, тръбва да се ивъде на лъгавие

Оекретарь: Петрановъ.

(Ивъ " Ые,l\ИЦИН. СБОРНИEl:Ъ").

ДОБРllЧСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНПЕ.
ОБЯВЛЕНИЕ

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСRО-ОБЩПНСRО УПРАВЛЕНИЕ

Едво

отъ

за

въ градищата,

Ce.leHUeTO

llаваря

бъдното

УС.i!.овията

ще об.lегчи

Варна,

чина, че всички

ва

..Rдение

Аа

се

ще

може

гр. Добричь,

по-евтения животъ

на ПО.lовина

м-Вти,

трае до 4-й Юнии вк.lючите",шо, тая година.

година.

1895

бе<1съмнепие

отъ гр.

HaCtMeBue

на на

Градски КlIlетъ: д. П. Ковачевъ.

е- пазаря.
ПО •.1ОжеНl1ет,-,

ни

ПРОдJl~ТИ

1-3

п

направо

др.

ПРЪА-

отъ

първа

поср-Ьднuчество.

Варвенский Общинскиii

Съв-Втъ, ВОДИМЪ отъ б.lа
DО.ilожението на

HaCe.le-

нието нъ града Варна, особенво n:a б-ВДНIIТ-В, съ р-В
шението си отъ 31-й Октомврии 1894 година, подъ
No. 367 е постанови.lЪ, щото въ Варна да етива пи
варъ, неднзжь въ седмицата ва сега, а именио: вс....

на С.v;.б60та, като е опр1>дЪ.ш.lЪ ы1>сто Площадь.
та мiiжду цьривата и старата болница.
Обаче въ интереса ва Ai>.itOTO, Общинското УпраВ.lение
ва Аобр'В, щото тол паааръ да стана И на

IJзм1>ри

Площадьта отвънъ JНелiiзноп.v;.тната ли.
ния М"'ЖДУ бараиит'" и дъсиарницитii, гд-п
то сега се

спиратъ

КО.ilЯ

СЪ

ОБЯВ.ilЕНИЕ

Ce.il3Ta

вс1>юшви

ПР-ВДlll€ТИ

н3Пр.: брашно, яйца, масло,
ношии, патии, юрдечии,

ва

ъдение

като

сирене,' ио"

ор"'хи,

rроздье,

череши, вишни, ябълии, нруши и др. та.
нива, а сжщо II пр-Ьдм-Вти IcuTO: вълна, разни
ножи,

разни тиани

платна

за

ризи,

въз.

rлавници, постелки, иилими и др. подобни.
Общо кавано, се.ilенит'h отъ ОКО.lнит'В ce.la 1I10ГffiТЪ
ла АОUИСЯТЪ пъ гр' Варна на павара ва продань всиq
ко каквото т-В могжтъ да ПрОИВR1>дътъ и ивработятъ,
съ ПЪ.lН3 B-hpa, че ще бffiДЖТЪ въвнаградени добрi>,

понеже Общинското У праВ.lение е
ПУ.ilяривира

тая

то наее.lението
пани ето

на

идея

KO.lKOTO

на града

такива

се

BBE:.lO м1>рки да по

може

ОТАавна

повече

е оqаква.ю

и ващо

устрой

УпраВ.ilенuе

кани

гражданит-В

матъ при-сърдце това Д-В.lО и ПОДДЪрЖЖТЪ
като

виждзтъ.

тъй несносното

llонеже

че въ това се състои

ПQ.lожение,

тия

пи, то

Варненското

отноmенпе

тая

об.ilегчението

особенно

паварц ще бж,!lЖТЪ

по.ща въ икономиqеско

да вве.

на

на и

сиромаСtlтi>.

и отъ

и за

идея,

ГО.l1ша

самит'В

У праВ.ilевие

счита ва своя Д.lъжнuстъ да обяви и на

се.ilенитВ Аа

внаIЖТЪ ва тиа шм-Взни павари и като е уб-ВАено, че

тая ПО.lsа тв ще равбержтъ въ

Редактор'Ь-отговорlШК"Ъ ИJl•.М. ДоБJ.lев75

сжщвость.

в-:врuз, че

Издава' В

.

4-та

ДИRlIвионна

llp1>C.ilaBeKa

изв-Встява

на

васе.ilевието,

ПР-ВАИ П.il3АВ·В КОММl,ССlJята ще вйс1>А<lва въ
ме въ на m-БСТНОСТЬТiI "куширъ· 1 глето
веиqки ИМ-ВЮЩll таКlIна конье, Аа ги
ПрЪГ.ilЪЖАание.

гр. Шу

се УlllO.ilаватъ
докарватъ
ва

Освенъ, това сжщата коммисеиа ще купува таки
ва конье и на Ееки Джумаиекия

Коньет'.!> трiзбва
ВАрави,
ниа

и

СИ.ilНИ,
да

Аа

нематъ

.ilоши

панаиръ.

бжджтъ

пъргави,

да

прани.il.НО с~н>жени,

Иlllатъ

навици

прави.ilUИ

и

порuци;

да

движе
иматъ

uтъ ~ ДО 8 ГОдини; коньет1> За -Бздение да иматъ ръсть
отъ 140 еаНТИl\l. на гор-В, КОСЪМЪ вс'Ькакънъ, освенъ

ПЪС'l'ъръ (шаренъ), коньете ва
ръсть отъ

освенъ б':Jыъ,
нье ва

савтим. на

] 45

впрягавие да

горъ,

артилерия

иматъ

КОСЪ1l1Ъ ВС'БК3КЪВЪ,

св'вт~юеивъ и пъстъръ;

П.ilанинската

да

товарнит-В ко

ИllIaТЪ

ръеть отъ

138 АО 145 сантиметра, косы\ъ•. вс-Вкакъвъ, освенъ пъ
стъръ. оБОЗНllТ-В ковье Аа иматъ ръсть отъ 131; сант.
на гороБ, КОСЪJl1Ъ вс-Вщшъвъ.

ПО.ilЪ ВС1шаКЪВЪ-1II0гатъ

вье и коби.ilИ.

Освевъ това, ако се
КОИТО

по ка'1ествата

си

да БЖДdiТЪ жребци, ко

намиратъ
напъ...l.НО

на офицерскит-В

и

да

такива конье,
отговuратъ

конье", то

и такива ще купува по съотв-Вствующит-В

на

КОlllмиссията
ц1>ни.

11 АПри.tиИ 1895 год гр. Шумепъ.
(ПОА.) П р1>дс1>Аате.ilЬ

на

КОJlllllиссията

по

купувание

м-Встни конье отъ 5·Й артилерийски ПО.ilКЪ:

1\fайnръ Карастояновъ.

ce.ile.

Градск,) Общинско

при

Шуменъ

.i\JI 1.

че прi>въ Ц-В.illtта текуща 1895 година купува ковье
отъ lII-Встна порода; ') За iиздевие-к:аВ:-J.ilериИски'и
аРТИ.lеРИЙСКИj 2) За впр1>гание ЗрТИ.lери:Иски;
3) За
товарение ва П.ilаНИВСКА.та арТИ.ilериа и 4) Обовни.
За която ц-в",lЬ всак:: сжббота отъ 8 до 111/2 часа

"описавията

павари.

Като съобщава ГОРЪИВ.lожевото, Варненското Град

с.ко-Общинщ.о

КОlllмиссията
Об.l3СТЬ ВЪ гр.

Аърва.

На тил Ана паваря могжтъ да се донася'IЪ вз про
лавъ отъ

Секретарь: Поповъ.
Пр1ШИСЪ

ржка, а ве отъ равни ев:сп~tоататори, които ('ж нам-В·
РИ.lИ единъ ~tесенъ, но почти бевбоженъ поминъв:ъ въ

городвата идея ва подобр-Вние

6 и Апри.lИЙ 1895 г.

по тави проста при-

купуватъ

това никому вепотр-ВБНQ

1345.

Добр"чский панаиръ ще се открие на 20·и Май и ще

3043.

АПРИ.ilIJЙ

19

.Ni

Обявява се БЙ ВС1юбщо знание, че ТЖВИ-ГОДllmний

ОБЯВЛЕНИЕ

Гр. Варна,

сеnе·

нитii интересъ и енерrия за произвiiJН.
дание и изработвание разни прiiдмiiти,

КмР.тъ: К. Раниовъ.

.,\9.

идея,

пазари ще

ство противъ бевсънието, ва добивавие единъ тихъ и

по една ябълка.

16

В-Врно:

Оекретарь при

ариен. Градс1СО Общ.

.варненското Град. О KO.il.. УпраВ.ilение :

J r nравлtuuе

Т. Джезаровъ.
Пе'ЧatmНltfа на Хр. Н. ВОUЖl1Сов7i

