Година

XI.

Варна, (;S1"\6601'(\,

АRГУСТЪ

29

г.

1S9S

ВАРНЕнакий ОБщинекий В13сrникъ
-

1!:~JlI13A ЧЕТlI!'11 IIЖТII ~Ъ ~l'ВСЕЦА,

Пuсма, стаТНl1, пари D BClIQGO що е з:\

в1>стника се IIраща до Градско-ОБЩIJНСGОТО

Обикновенно вс1>ка С.кбота.

Управление въ Барва

За обявления се плаща за дума:

Цtна на вtетника за ГОАИНд е

4

На първа страНllца

лева.

ОТАtленъ брои

10

ст.

ИЗВОАЪ отъ рtшенията на Варненский Общин. Съветъ.

19

Августъ

1898 г.

върху посл'kднит'k, въ тия търгове,

да се удобvu, защото

наддавачи,

сравиитеJIНО

съ

ха,

сх

§

жени MtcTaTa

година,

ще

търгове'п

r.ltcTa,

на които се удобри

it

за урегу:шрание улица "Лозар

при гласуванието

му, нуждниfi

за

ще се пр'Вдвиди.

НеУДОбрява. произв'kдениii ва

I стройка на училищата" (JB. Савва" и "Св.

12 того търгъ
Анге.:tариЙ". Да

, се ,произв'Вде въ скоро вр'Вые новъ тъprъ.
~60. llроmението на НИ/юла
му се заплатятъ

1 :ЮО

'11.

'1'ап т,к кл.lК, за да

лева по-вече за освtтлението града

пl''Бзъ Н$97 [ОД. ьс.l'ВДСТВlIе увеЛllченttето митото ва газа и
данъка стат. право върху пос.l'Вдниfi, -да се остави безъ

I

Никола Таптаклж

Парсекъ А. Стамболиянъ
А рифъ Ибвmевъ
Стоико Атанас08Ъ
А рифъ И биmевъ
Г. Ilасаревъ
Юрданъ ИltOНОМОВЪ
СтоИко Атанасовъ

С. Коларовъ
Христо Ив. lIоповъ
Ангелка Паl-Iаиотова

ПаРСf\КЪ А. СтамБУЛIlЯНЪ

Ставри Никовъ
Ставри Никовъ
Раfiчо Неи.чевъ
ldанолъ hовачевъ
II eTp'l. Вергиевъ
.м. Недtлкова Ilопова
Ранчо Неfiчевъ

:Ю Юрда!IЪ И. Икономовъ
21 Бойчо Шиваровъ
22 Василъ Коларовъ
23 А. С. Овчаровъ
~4 Коста Гроздановъ

25
26
27
28
29
30

тия

се исплати отъ бюджета за сл'kдующа

въ които

259.

~

1

за

на сжщитt и ц'Вниrt

за отдаванието на прtдприемачънаправата по еdlи nри

~

1
2
3
4
[)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

м'Вста,

отчузденото

MtCtO

това кредитъ,

върху KOIITO СЖ възло-

получени

у ДОВ.:Iетворителии.

ностьта на
та

~

цtнитt

~58. Да се съобщи на Х}'УСaJlЛ Петрова, че стоа·

как

ска"

Име и прtЗlIме на лицата

страlllJЦI1

1II kс'Гоположението

добити за другитt

то сл'kдва:

~

стот.

2 "
1"

330 търга по М'встата подъ _~9 \"i 40 и '1 Помощ.
Кмета: К. Н. lIопоnъ и К. ~IИРОСJIаIЮВ1. исказаха мн'Випе

257. Удобрява произвtденит'k на 2t, 23, 25, 29 JJ
31 Юлин 11 3, 5 и 8 Августъ н. г. търгове, аа uродава
1luemo ва Общ. :ltrьCma м'kжду "Али-беи табия" и краи
град. каналъ и въ~лага тия M'kcTa, съгласно поемнит'k ус
JlОВИЯ,

3

.

" втора страница
" трета u '/eTn1.1'1':I.

Коста Гроздановъ
Диr.IИтъръ Георгиевъ
Петъръ Ивановъ
lIетъръ Куртевъ
Петъръ .ивановъ
Парсехъ А. СтаllIбу.'Шянъ

7340 17 105-148 а4() 12 85 4а69 1 
~ 340 10 5535 " 8 01367fi59
1045"
l11Ы' 14 15 64Ч4 85
1~ 4 91 14 05644... 95
14340 8 I 27::!0
15340 в- -27::!О
16340 141-47i()1740U 9 053!12( .18400 6 10 ::!440 ~4400 10 i1540609 ;5О 3800 254ОО
26-ЮО 1:~ 15 5400
27370 13
4810 ~8 370
9 160 355~12!:! 670 1() [55 3 9()~ 50
30504 755380520
31504 8 ЬО 4334 4
32504 7 403880·80
35370 7 50Л75
36370 8 102997137 :НЮ Х \)030S63~ 360
8 -2~8039;) iO 11 ,05 9781-12486 8 '135 4058 10
9 - 4374434~G
44360 15 06 54и 60
45 ::60 12 :22439920
!
46360 13 60 48!J6 -

1'-

П) l\1tcTaTa подъ .;\3 Л9 13, 19, 2(), 2i, 22: 23, 33,
1I 41 да не се удобряватъ, по причина lIIаЛ::.Ilтt

34, 40

добити за т-Вхъ пъ търга ц-Вни. Да се произведе за про
даванието ПlIIЪ въ haii-веПРОДЪJ:жите:IНОBptMe новъ търгъ.

посл'Бдствие.

261. Да се прие~lе оставката на геометра при Общ.
Техническо

Отдtление Милано

.I.Иарllюювuчо отъ

а·ии

того.ОТЬ които Д~HЬ е напустнжлъ работата.

I

262. Да се заплати на м'kстнии адвокатъ Никола д.
Драгулево за

положении му трудъ

по

изучвавието на

rражд. дtло подъ Но. 16[95 г. за защищававието на кое·
то

с

бll:IЪ УПЪЛНО~IOщень, нъ но причина на

свършвани

ето му по ПрИМlIl'llтеленъ начинъ не С защищавалъ, 202
лева.

263. Молбата на Варнен. житель A:.r.ltef)'J Беilджано,
за да му се продаде ОТ'Ь градското MtCTO въ "Кумлука "
задъ жел'Взно-пжтната линия около 300О кв. метра за "и

сmролваll11е .фа6р1l1Ш за рrь:Jшmе d,RClm и вс'kкакъвъ дър
венъ

строителенъ

IIfзтериалъ,

да се остави за сега

висяща.

264. 3аЯfJ:юнпето на Нарнен ЖIПСЛf. AuгC..uJ КСАе
I//Щ!Z" съ l~oeTo моли да му се опростIn\'Гl. :ШХRитi; 127'60
лева, които е осждснъ да заплатн на общината С1. нспълн.

листъ Но.

1805 отъ 30-и МаН н. г. на 1 Варнен. :Мпр.

СЖДIIЯ, да се остави безъ 1I0сл'kДСТВllе.

265.

Продължава се срока за ДOCTaВI{aTa нуждното

количество трошени ка~IЪНiI за построявание EBKcIIHorpaJ(-

;n -fi того.
266. Прошението на П. СиllсаревСпи съ което иска
срtщу остатъка (100 л.) отъ стоiiностьтана купеното ~IY
м'Всто пр'Взъ 1896 година подъ Но. 7 въ V участъкъ, да
скип пжть до

се прихване' задържаната ~IY ОТПОС.lt за депозитъ срша
на ~ItCTOTO Н. 5, ОТЪ което се е опшзалъ и другитt 50
.:хева се събuратъ отъ .м. Ненова, съ I\ОЯТО за;{ружно С
купи.:х'Ь това )1'1; СТО ,

11:а се остави Gезъ Ilос:гВдствпе.

267. Прошението на Н. lJlI.lIfщltjJШllflJ, че е съгдасенъ
да изрисува въ уве.1Ilчнтеленъ ВIIДЪ !/iОJllOljЮ!lillJllll(t Ilf[
гр. Нарu([ отъ Кримската поiiиа ср-Вщу едно възнаграж
дение отъ

300

дева,

-

да се остави безъ ПОСJtдствпе.

СТР.

=====В=а='сР=fJ=f'=IlСЮI~ЩИ(l('КИИ В·};стn=и=к=ъ===========~Б""Р=О=И=· =3=3=и=3=4=

2.

268. Да се зав-Вджтъ искови. д1ша противъ Вариен·

цит'f>: Тодоро Л. ФеСЧllСВЬ и [{ол'OJШ ПаР.ljшева за засвое

228) На Ешmе Ос.нанова ва
uаСЛJьдlluца на .А6ЛЯКllJlО, 3eJtuHe 11

всички

сждебни

11

uаmо

OCJta1l0![.

"Рупи" от.. 1800 КВ.1\[. при ~ъс'.h.д,и: ТОАОРЪ MllpJJ-о

по.,\ски. ФУРУII.д,жи Гогишъ, На(';(-Бдницит-Б на куюд
жук.,\у ОГОЯНЪ И Щерю Стояновъ (пост. No. 25).
230) Нll Д:нсе.mlле Х. 1tlусmафова: за кжщата въ
III уч. \.~o 442 (пост• .м 26).
231) На Еатиllа ВаС1lлева - родена Паllайотова:
Н) ва eд~o .,\ose въ М. "reочмаръ" отъ 6757 КВ. м. при

прtдов-Вреното отъ него лице да защищава интересит'f> на
прtдъ

А1luфе

ВИ: ва кжщата въ lY yq. "~ 8~6 (пост. No 24).
229) На Лоста О. Ди:пlllnРОВо: ва е.д,но .,\озе въ

иит'f> отъ т-Вхъ общииеки иtста. отъ първиtl: това въ м. "Со'
тиро" състояще отъ 331 кв. м. И отъ другата това въ м.
"Чаиръ" отъ 178 кв. м. СЪ стопность 100 лева пър
вото и 50 лева другото. - Опълномощава Кмета шш
Общината по тия дtла

ce6rvCll

инстан

цни въ Княжеството.

съсi>ди: Димо IlаНL\:UВЪ, I~остаЕ:И Димитровъ, ДИМИ'I'РЪ
01'авчевъ и пжть И б) - . .,\ose въ сжщата 1I1iзстно~тъ
отъ 1788 ЕВ. м. при със-Б.д,и: ЕеВОрЕ:Ъ Г. ЕУИМАЖИЯНЪ

ИЗАаАени постановления за снабдяванието съ ирtп.аи
тове за притежаеми ОТЪ турско BptMe неАвижимоети (ЧJl.

4 отъ Закона за замtняв. туреиитt Аоиументи и пр.)
(Продължение отъ
отъ

брой
год.

1892-97

прi>зъ

32)

218 На Хаmuд:нсе J Фаm:леа

14)

219). На Еленка Георгиева и Е. Васuлева ро.д,ена
(Jmолнова: а) ва 1/2 чаоть ОТЪ .д,югеня въ П. уч. No. 1252
и б) ва еАНО .,\Щlе въ м. ,.Руппи" отъ 1992 ЕВ. JIIетра
при със'.hАИ: Георги С. ХаНАжиевъ, ТраНАафилъ
Сабурсусъ п l\Iавро.д,и Въ.,\чевъ (пост. Л 15).

Д.

22и). На Георги Ииг/шзи: а) Ва еАНО .,\fJBe

м.

.,\80 Папа,юг.,\у,

отъ

5835

въ

II<lHKo ItнрабатаЕ:Ъ,

I\:аравфи.,\ъ Папа

при със-Бди: Ованевъ Покроварилнъ Димитръ Евстра.
ТИЛАИ п ЯВКО М<lРИНАЖИСОВЪ (пост. N 16).

221). На Всляш.. Мех.ивдово: Ва кжщата И фур
ната в'!. IV уч. Wo. 9'16 (пост. No, 17).
222). На ЕаnJииа Еостанд1тоеа: Ва 1/6 часть отъ
Е2Ь.щата въ 1 уч. Л 453 (пост• .м 18).
223). На Ласкало, Георги, Eocmadlm060 и А1lдрея
.враUlOбаUОбU: За Ежщата въ 1 No. 439 (пост. .м. 19).
224). На Дшштро Летрово: За еАНО .1.0ве въ м.
"ШаШК2Ь.н"\аръ" отъ 2155 ЕВ. метра при със'.hАИ: Ди
МИТрЪ Пех,.\пвавовъ, Георги Петковъ п EIико.,\а 'ГОАО
рОВЪ (ПОСТ. .Ni 20).

22!j На Летро СmОЛНОбо: ва сжщата ВЪ ГУ' уч.
аМ 10r (пост. 2J)

226) На Шерuфо, Дервmи'О,. Вахиде ~I Васфuе и
а) ва Е2Ь.щата съ Ав-Б магавиu

въ

Ш уч.

М Л 460, 673 п 674; б) шесть Аюгевл вь 1 У"1: ПОАЪ
Ж ....tl 41, 42, 43, 44, 45 46 и в) ва еАНО праЗАНО

:м-Бсто (арса) въ

ди:

No.

1

уч. отъ

177.89 ЕВ. метра при със-Б

Оаса.луRа Асарето и Христу_ш .АНАРИЯАИ (пост.

22).
227) На Тодор'О Вмче60: Н<I е.д,во .,\Щlе въ м. "Шаш

ЕЖН_lаръ"

отъ

3195

евъ и пжть (и()ст.

I

.Ni 30).
235) На ЛIlУЛо Ланаuоmово: за 1/2
щата ВЪ 1 уч. No 275 (пост. .Ni 31).
236) На Никола Кростево: а) ва
уч. No 327 И б) за е.д,но ..:Iозе въ м.
отъ 3248 КВ. м. при със-hди: Димитръ

кв. м. при със-БАП: Георги Же

ЕОВ'Ь, НИRО.ш ТОАОРОВЪ, .ннчо БЪКЖРАЖИ~ Ни&о.lа Д~
ГаiJ:таНАжиевъ п П.iБТЬ (пост.•М 23).

частъ атъ Еж-

Е2Ь.щата въ П
"Еемеръ Аере"
Станчевъ, Яна
ЕИ Петровъ ЧакiYiРОГ.,\У, H<iC..:I-R.д,ницит-Бна Такоръ Еирсоровъ И ШiiТЬ (пост.

No. 32).
237). На Еатина О. Авгерmедu: а) е.д,но .,\озе въ м.

кв. метра при съ('-БАИ : Нико

вог.,\у и Ilепю Ве.,\иковъ, б) ..:IOBe въ м. "Руппи"
отъ 9750 кв. метра при със-Бди: димитръ ТраIЩГ.,\У,
Перис.,\и Хавевовъ, Еонстантинъ Ыон.д,ино и Х. Геор
ГИ; В) .,\ове ВЪ м. "св, Нако"\3" отъ 3355 кв. метра при
със'hАИ: Чи.лог.,\у ХРИСТО4У.,\О, Димитръ Оотиронъ, Пе
ТРЪ ПаВ.1.евъ и .i1.ефтеръ l\:УВАураАЖИ; г) - ."\036 въ
:И. "В<iя.,\аръ" отъ 2()32 ЕВ. метра при със-БАИ: Дими
ТрЪ Евстратияди, Ив. :М:аЕ:рИ и правите.1.ствеНlIИТ'.h "\0ВЯ П А) .,\08е ВЪ м. "ВаЯ'''\аръ'' отъ 2750 ЕВ. :метра

6paXfl.i1toou:

със-БАИ: Михаи.лъ Х. Данаи.,\овъ, l\1ариосъ ТеАеский,
Аврамъ Варух'!. и ПLYiть (пост. 1'10 29).
234) На Али Ефенди ШаЮlРОБО: ва еАВО .лозе въ
м. "Сесъ севмесъ" отъ 1040 кв. м. при със-БАИ: А.,\и
Оа.,\иевъ, Хасанъ Хюсеиновъ, Ш<lбавъ ВаЙКОАЖИ Емби

И 3е.лха И6UUleВlt ва

еАНО .,\Ode ВЪ м. "Ма.1.Е:а Кокар.д,жа" оть 231 ~ КВ,.
метра при СЪС13ДИ: .JIатифъЕф. ЯЕ:убовъ, Георги
Петровъ АЧЖЕ:Ъ Башъ, Панайотъ ООТИрОВЪ, Димитръ

"Еемеръ Дере"

rv-

год.

1894

Патuшевъ и пжть. (пост. .М

I

ТОАОРЪ Статевъ, НИА-Б.,\ко Петровъ иДиямаВАИ
Стаматовъ (пост. М 27).
232) НаОс.uано Салuлов'ОНоzаuоглу: ва Rжщата въ
уч. N о 1004 (пост: .Ni 28).
233) На Еатина С. Авгирииидll: ва еАНО .,\озе
съ RЬО]]~IКЪ ВЪ м. "Са"\танатъ" отъ 2190 RB. м. при

"Вая.ларъ" отъ ~6~5 КВ. м. при със-Бдu: Еонс'гавтивъ
Авгерни.д,и, АтаНllСЪ Ивавовъ, .янко н. Х. Еирияковъ
И пжтеки и б) .,\озе въ сжщата м'.hстность отъ ~ЗОЗ

1/2' кв. ]\[. IIpi1 СЪС·ВАИ: Петръ Димо въ, Деспина Дима
трова, Нико.ла .нСУРИАИ и Петръ Димовъ (пост, No 33).
238) Нll Христо, Ризо, ВаСllЛо, ХарuдlШО, ACtlaсил 'll Лоралuл. Ив. Ри80вlе: а) ва еАНО ..:Iозе нъ м. "Ру.
ппи" ОТЪ

3839 кв. м. ПРИ със-БАИ: НИКО..:Iа Варвери,

Ан.д,онъ СтаФилндии отъ Ab-:Бт'в страни пжть, б) - "\0ве въ м. "Ов. Нико.ла" отъ 2280 кв. м. при със'.hДИ:
Х. Еоста За.,\жмовъ; и отъ Ab:Bt-Б страни пжтъ, в)
ВЪ м. "Ма"\ка "КОЕ:ар.д,жа" отъ
с-БАИ: Георги Чаушог.лу, Нико.,\а

..:IOBe

КВ. М. при съ
Стефзновъ и отъ

6080

Ав'.hт-Б страни пжть и г) .лове въ 111. "Св. Нико.ла" отЪ
3150 ЕВ. М. при със'.hАИ: Hac.,\-БАницит-Б на l\' иха.лЪ
Сарафъ, Ставри

(пост. Ж

Карпосчпевъ и ОТ'Ъ Ав'.hт-Б страни пжть

34).

239). На Еалудu.я Е. АвгеР1lидu - РОАена Лро
дро:леова .кОЗ:lttа: За еАНО .,\озе въ м. "ВаЗ..:Iаръ" ОТЪ 3~98
ЕВ- м. при със-Б,il.и:ПаВАе.,\н Георгиевъ, Еатина С. Ав

геРНИАИ, Атавасъ Димитровъ и пжть (пост. Al 35).
240) На Elteuue Ах:лtедова ~e Ис:лtаuл'О Хасаново: а)
ва Ежщата ВЪ Пуч . .Ni 1088 и б) Аюгенитiз: въ

n

уч. ом .м 1405, 1406 и 1407 (пост. Л 36).
241) На Евдоtшл Василева: а) 1/2 частъ отъ Rжща
та въ Пуч. М439 и б) ва l/зчастъ отъ .,\овето въ
м. "Ваа.,1аръ"
отъ ~450 кв. м. при със-БАИ: Христо
Папавог.лу, АнгеЛЕ:а Панайотова, Венетия
и Еатин::t Ганчева (пост . .111. 37).

Тодоракева

242) На ВаСllЛ'О Ru'Колаuдu: а] ва 1/2 частъ отЪ
кжщата въ 1 уч . .N! 296; n) ва е.д,но .лозе съ RьоШЕ:Ъ
въ М. "Еочмаръ" отъ 8303 КВ. м. при СЪС13АИ: Миха
и.,\ъ Тюп 2Ь.к...IЖ, Нив:о.,\а Тацтжк.лж, А.лекси Ивавовъ
П ПЖТЬj В) .,\ове ВЪ м. "Рупи" отъ 3502 кв. м.
при със-БАИ: Петръ Атанасовъ, Нанге..:IЪ Петровъ, Ати
па ПитреКООГ.,lУ и пжть иг.) -

.,\ове въ

1\[.

"Ов. нп-

Брой

и

33

ко.;ш" отъ

34.

HapueucmJii: 06ЩIШСI-:llii l:HcT~~5!> ===~=

2005 КВ. м. при със-Вди: Тарши ГеоргпеПiL,

СТРПНlЩI\ З.

едно ...1.0 зе ВЪ 1\[. "Ма.ша .кокарджа" отъ 2320 кв. М'
при със1зди: Ташqи Васи...1.Ь, Енчо Еацопъ, Стоанъ
Ивановъ и Нуманъ Ефенди Ахмедовъ (пост. Л'§ 39).

f{:а.1УДПЯ ПШlIIОIlН П отъ ДВ'l>т'В странп Пib.ТЪ. (ПОСТЬ.
Л? 54).
259) На J[а.l'Ю Воии,ово: за едно .t08e пъ м.
"l\1аНnСТUРСIшт-Б .юза" отъ G168 lЩ. ыетра, Прll със..в
дп: Дшштръ Георгпевъ,
Фн.l'IO Парушевъ,
I~apa
Порги Андр-hевъ п Пib.ТЬ (пост. ,;~ 5:) )
2GO) На ЛС.llаuло 3СХllЛ Ефендuсво: за едпо .1Озе

ВЪ М. "ШаШКib.Н...1.аръ" отъ 2060 кв. М' при със-Бди:
Паско Дамитровъ, Канджи А...1.И, Джохu Еюркчю Мп

М. при СЪС-ВАП. Хюсеиuъ Са ЮЮГ.l у,
е'ОВЪ, Р)'ХII Ахмедоиъ 11 Шi'1'I •. (пост.

Еостадинъ Петроръ,
(пост. A~ 38)

.яНУwlа д.

ГеОрГllевп

11

Пi'Q.ТЬ

243) На АХ.ilеедо Еф. ОслсаНО~о ФUUШ.Чll 3ааде: ва

244) На Марил ПОn7J Георгиева: а) ва едно ...1.0 ве

тева и б)

-

...1.0ве нъ М. ,.Св. ННКО...1.а"

отъ

2] 24 кв.

и. при със-Вди: Ованезъ Rliпре...1.0ВИТ-ЬнаС...1.1>ДНИЦIJ, На
с.л..-Бдuицит-В на Попъ Георги n ПЖТЬ (пост. Jii 40)

245) На Ю.iltеро АлиеВа: за едно .1Ове ВЪ

"Сесъ

lIf.

севмесъ" отъ t 443 1\:В. и. при със'.ЬДИ. Н ури ОСllШUОВЪ,
.itебузе Ахмедова и А...1.И Рюстемовъ (пост.
41).

.,,'l

м.

246) На Али ЧаУШа МехледОВ1J: ва едно ...1.0зе въ
,,!СЬОШI:CЪ баГ...1.аръ" nтъ 1660 кв. м. при със'Вди:

Х. АwШШЪ .мусовъ, Хасанъ Бекировъ, IОмеръ Редже
бовъ и Абuтъ Хюсеиновъ. (пост. N 42
247) На Алеко Рmа: а) 3а едно ...1.0зе ВЪ М. "Ча
иръ" отъ 7407 кв. 1II. при със..вдп: .i1.eoHAu Авдоновъ,

Георги НИКО...1.0ВЪ,

Георги Стоановъ и

чеВЪj б) .;tозе въ 1II. "А ЧИ...1.аръ"
при СЪС-ВДИ: НИКО,.1.a Ве...1.изариевъ,

Ыано.lЪ

l1en-

отъ 39~5 КВ. м.
Савва Атавасовъ и

Араганъ и в) ...1.0ве въ М. "АЧII...1.аръ" отъ 3394 I~B.
м. при със-Вди: Георги llанчевъ, Х. Теохари Саран
ДОВЪ и отъ дв1>т1> страни шь.ть. (пост. N 43.
248) На Христо Столиово: ва Ежщата въ ПI уч.
N 763 (пост. 44-).
249) На Плусtlл Стратиева: ва правдвото 1I1-ВСТО
ВЪ IV уч. отъ 138 КВ. м. при еъс.вди: отъ AB-R стра·
ни праздно градско м1>сто, Баубекъ Rехаиов"Ь

и пжть.

съ кьош&:ъ

ВЪ М.

,. ftьпшкъ баг.ш ръ" о'Г Ъ -

12 16

IОвепръ
.;\~ 56).

:кв.

Беиту

261) На Ваmиllа Лва1l0ва: а) ва кжщата пъ пуч.
290; б) ва .luneTO ВЪ 1II "Св. Hlfl-:(bla" отъ 3897

ом

кв. М. при със..БДИ; СКу...1.1I ТеОеJOгоиъ, Попъ Георги
ХриСТОСТОJlЮВЪ п пжтъ п В) ва. ...1.08е1'О въ 2If. "Аччи
...1.·Ьръ" ОТЪ 273G 1:8. :11. прп със..БДU: IIшшъ Тодор,щъ,
ДIШIIТРЪ Теохаревъ 1I 01Ъ дп'],Т'}; страl1f1 Пili'ГЬ (пост.
.л~ 57).

2G2) На Десmmа МПllО.20 Чор6аджuсва: 3(\ 1/:/
частъ отъ 1\:mЩ>1та пъ 1 )"1• .мi Н 7 (пост .•М '''58).
2ИЗ) На Amml J/ефmерова родсиа Фотева: ва кж
щата пъ II уч. ом 422 (пuет.•лr i)9).
264) На ФрОСZl1lа Аmаllасова родепа Аllасmасооа:
а) ва r-:ib.щата въ П У'1. JIg 181,61 ва .I0вето иъ М.
"Са.Атанатъ" отъ 1f>17 Юl. м. Прlf със'J;ди: ФОjJfI 'Гра_
но, Щерю Ве.ншарtН!Ъ, Богозъ lIilПЩЩЯUЪ fI Иваuъ

Георгиевъ;
М. при
Иванъ

вl ва .;tOBeTO въ М.

"

Теlше"

отъ 2944

l~B.

със1>дп: Атапасъ Драковъ, ИU3UЪ Ч;iушевъ,
Д:lска.АЪ Георгневъ 1I г) ва .10эето въ М.

"Тею-:е" отъ 2IJ46 КН. м. ПрlI СЪС'ВДII:
киди, Атанасъ НП&:О...1.UВЪ,
(ност. .Ni (0).

Иваuъ

'Г'lДОрЪ :Мпста

Ч:lушевъ

и

ПiliТЬ

265) На ИОШI1J Гeopгueoo ТеРЗllев1J: ва едио .л08е

(пост.

пъ м. "П.шново" отъ 5070 IШ. м. при еъс-Вди: Вог
данъ Гздевъ, Грпгnръ Танасовъ, Георги Петровъ и
UЖ'ГЬ. (пост- .N; 61].

B-И:КО...1.а .яневъ, 1\1нво...1.Ъ ПапаДОПУ...1.0, Дшштъръ ИНСU
.ловъ и Васи...1.Ъ ЕсаНТОПУ...1.0 (пост. М 46).

щ&.та въ Пl

N 45).
50) На Да.~tлU1J Жейновъ: ва едво ...1.08е въ м.
.. ГО...1.1ша Rосарджа" отъ 2100 КВ. м. при СЪt)13дп.
251) На Каиелия .яиева: За едно ...1.0ве яъ М.

"Ср1>дня Еuкарджа" отъ 2800 КВ. м. ПрИ СЪС'hди:
Демостени Еириаковъ, Мичо ТриФововъ, Деспина
.яВу...1.ева и пжть. (пост. N 47).

2;)2)

"

На КllРUЛ'КЪ Иванов1J:

Текке" отъ

.яМI\НДИ

за

едво

...1.0ве

въ

м.

2995 кв. :Мо при със1>ди: Риво НИСО...1.0ВЪ,

НИКО...1.0ВЪ,

притежате...1.а

и

Н ИКО...1.а

Т;>
l.\Jирия·

КОВЪ. (пост.

N 4Н).
253) На .кUрЛКZl Сmефаuова родеuа Георгиева: за
едпо ...1.08е въ 111 "ГО.l1>ма I~(жарджа" отъ 3620 l~B. м.

ПрИ със.вди: Нико.ла. Георгиевъ, Георги Яшшсвъ
Чаушъ, Коста Дt1брамuвъ 11 ПХ.ТЬ. (пост N 49).
254) Н,. СmефШ-l1J Тодорова: а) ва l~к.Щf\ въ II уч.
N 221; б) ва едво ...1.0ве въ М. "[~eMepъ Дере". ,)'ГЪ 3350

~B.

111.

при съС"\;ди:

А~1ексапдръ

Петроuъ

Ставри Rириясовъ, Пр-Впиа В,лздева 11
_ ...1.0ве ВЪ 111. "Ср1>два КокаРДЖа" отъ

Ч:ЩЪрОUЪ,

ПihТЬ И В)
4810 K~B. м.

при С'.t>с-Вди: ДU1l1ИТРЪ С. Джума...1.,?епъ, НИf\:(Ы3 Баевъ,

Сау...1.И Арабова и ПЖ'ГЬ (пост. N 00).
255) На 3афllра Аmаuасова родвиа Хрuстосmолова:
ва :кжщата вь 11 уч. N 314 (пост. N 51).
157) На ДUJМfaнда Rоз:лtова родена Х. .кuрлкова:
ва едно ...1.0ве въ М. "Руппи" отъ 3464 при със-:Бди:
:Косто Гърrарачевъ, Сотиръ IСоставдивавъ, Иванъ
ЧОМ...1.е:кчиеsъ и пжть (пость N 52).

266) На ОСJIШI1J ХюсеzmО60 АЮ;ОЮUЛ!l: а) за кж
уч

Jii 684;

б)

ва

Кihщ~"Га

въ

СЖЩИЙ

участъкъ Л'i 642; в) за .1Озето въ М. "IПйшt;ЖН...1.<lРЪ"
отъ 3 декара при СЪС'ВАИ: НаС...1..вДRИЦll тв ва .янаки
п. Еоетовъ, 'Годоръ R'J...1.аровъ, Со.l0МОElЪ 1'арсонъ и
:МехмеАЪ АХ1l1едовъ:г) ва дюгева въ 111 уч. М 1068;
д) ва дюгеня въ III уч. ом 1067 и е) еа ТрИ дюгеня
единъ до други въ Ш уч . .л~ .Nl. 1059, 1060 и 1061.

.,.n (2).
267) На х. Маргарита f{UРllЛ1l0ва: ва кжщата въ
уч.Л 492 (пост. .Ni 63).

(пост.

П

2G8) На ToiJop1J flараuщеВОВ1J: ва l/з частъ отъ кж
1 Y'I. Но 191 (пост. Но (j4).
269) На IOpJa1la Тодорова: па I~;у,щата въ въ Пуч.
277 (пост. Но 6[»).
270) На 3а,фuра. ]{осmшш. Аmаllаса., llаuайото,

щата въ
Но.

l1шюла, Христо,. Аuасmасltл, J{ШJl1mа lt ЬЛСllа .Миста
1шдсвu: а) па 1/,; 'ше'гь ОТЪ по;romшаТI1 кк,ща въ 1 уч.
Но I О;) и б) па .10зето въ М. "Руппа" отъ 2!)70 кв.

м. при със1>дп: Димитръ СОТИРОПУе'О, Дюштръ Ра.10
ва, Джохи Спирдонова и пжть (пост. Но

66).

271) На Аmаllасо Диловъ: ва едно дове въ И. "СВ'
Никола" отъ 22G8 КВ. ])1. при със1>ди: Ве...1.ИЧКО Хрис
товъ, Ивапъ Петеджпв:овъ, Еоета Дим:овъ, ИеШЯ Ка
ванджиевъ, Марке Ескалова п НИКОе,а Еарагъововъ
пост. Но 67).

272) На Аmанасъ Дu.ltовъ: ва дюгеня въ Пуч. Но
1081
(пост. Не 68).
257) На Аmел1J Геичево: ва едво ...1.0ве ВЪ М.
273)
На XPllCтO НИКОЛОВа д1аврофрuдll: а) еа !С&.
"АЧЧИ.JIаръ"отъ 2574 св. М. при със-Бди:Аwlекси Ивановъ,
щата
въ
Пуч.
Но 118 и б) ва .,овето въ м. "Руппи"
Георги Ииховъ, Димо Георгиевъ и пж.тъ. (постанов
отъ
3185
:кв.
м.
при със'hди: Х. Георги Ф&рЖе,дав:ъ,
.;tение ом 53).
258) На Яорmеса Янева: а) ва 1/! часть отъ к;ь. Димитръ ЩереВ:J>, НИВ:О."lа Ивановъ Еара.гьововъ, :Мп
щата въ 1 уч. oIW ~96 ц б) ва ~OBeTO въ м. "Еаван хаи.JIЪ Николовъ Даржджанъ п Мuхаи.JIЪ Ивановъ Ча
..l.ЪКЪ" отъ 3675 &:В. метра при със1>ди; Ставро петровъ, УШОГ.'Iу (пост. Но 69).

Страница

274)

На

АрmЮ1l0

довъ и пжть (пост. Во

70).

2.1-.f.на Вшюла Ланайотово: а) ва едно o'lове въ м. "Руп·

пп" отъ 265а кв

Во.

СаРКШlОво: ва едно лове въ м.

"Рупи" отъ 21 ~4 кв. м. при със':hди: Садемъ Даколовъ,
Насл-:Вдницит':h на Оски Хачадурева, Авидисъ Гарабе

м. при съсtди: Димитръ Тодоровъ,

Ивавъ Павайтuвъ, Викола Тt>р3и Панайотовъ и пжть
и б) ва лuвето въ м. "Планова" отъ

с':hди: Леонди Андоновъ.

гр. Варва,

Ноемврий

декара, при съ·

7

при съсo:hди:

Панайuтова

73).

278) На ХРUС11 Д1lJtUlnрова: ва КiYiщата въ IV уч.
1060 (пост. Но 741.
279) На Люt Теодорово ]{овачев'О: ва JCiYiщата въ IY'
у'1. Но 1064 (пост. Но 75).
280) На Латериllа Георгиева: за JCiYiщата въ IV"
У'1. Но 1080 (пост. Но 76).
281) На Тодоро l1apamKeBoB'O: а) ва едно o'lове въ
М. ,.РуппU" отъ 3387 кв. м. при със':hди: Алеко Или
Но

.l3ap6a

лове въ м

Пе'I'рО, Мумджи
"Манастиръ"

Прuдромо и Пlьть И б)

отъ

метра при съ

4052 ICB.

сo:hди Градско Общинска грамади, Фори Инджебаджа·
ковъ, Моканъ Геl'рГИ и ПiYiть (пост. Но 77).
282) На Лuко Косmадll1l0В'О: на едво ,,'10эе заедно
съ JCьошкъ въ м. "Еемеръ дepe~ при съсo:hди: Атанасъ
Стояновъ, Ба.'lтаАЖИ Ст:щю, Х. Викола ГеОрГIIСВЪ и
.it.амбо Христовъ (пост. Во

78).
:283) Ва Teoxapll Н. Л1УАtджuево: ва дюгевя въ 1
уч. Во 387 и фурната до него подъ Но 1334 (пост.
Во 79).
2~i На

Лосmадll1l0 Л. flpa.Jtaтapo6'O; ва едно ,,'10ве

ВЪ м." Ф р:шга дepe~ отъ

::..)

деrщра

при

.L

със.nди.

•

ницитo:h на Itаеапъ ТраНДrlфИ"ТЬ, Петр-ь С. IОшенлий
СICИJ1, Злати Атавасовъ lJ Петко Анге,,'10ВЪ (пост. Но 81).
(С~1-hА IOI )

BAPHEHCI10 ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕПIIE

Гр. Варна, :!Т, Ангу(:'Г'Ь 1898 llOА.
3;tK

,на ва б~;\г"уст

рои ството, И пр. На рневск:"то L'раДСIШ Общи НСКО У IIРl'Lв~е

ние '1есть има да обяви H~ Г. г. ГРИЖАаНИТ'R, че IIр"екта
ва

регу~аЦИОННIJЯ li,,13НЪ

на

( )кр;у,жно

Во.

Августа

чпстьт»,

9226

22

день

гр.

Варна.

До г. г. Окол. На
гоо.

189,8

цалнuцu

6'0 OJi,PAl.zu.

Въ испълнение писмото Во 6329 отъ 11 того на
Центраo'lНОТО У правление ва вемледo:h,,'1ческитo:h касси,
пр-Вд.щгамъ на г r.UKOJl. Начаo'lНИЦИ, въ края на BCo:hгодина да прo:hдстаВ.JIяватъ въ Управлението ми, ва
прo:hпраЩfiuие въ Ценrралното Управление на sемo'lf'Дo:h,,'1'

JCa

ческитo:h

l~fiССИ.

жества:

търговски,

на основание

равносмtткитo:h
спестовни,

от'\.

'1.1. 36

на раэнитo:h
:1ICционерви

ваК'она

ва

видове дру
и

пр,

JCоито

неllмед-Бo'lчесJCИТ-В

каесlt С.У> поставени подъ вадэора ва помo:hвжтото Уп
равление.

(ПОДII )Ва

УНрИВl1тель:

Ol:Cp

Т.

Pae61J

п. Сек:ретарь:

Gm.

АmаllаСО60.

l\IИНИСТЕРLТВО
IIА

ТЪРГОВИЯТА 11 3ЕМЛЕД'ВЛfIEТО

До г. г. Окр.

OTi~. Търгов"Индуетр.

24

Но

~1;4 7

Юлий

18.')8

Уnра6umел11

годиllа

гр. СОФИП.

По шшитваНllето

ва Il':hкои индустриа,,'1ЦII

наистина rrp-Вз'Ь т. г. щo:hло да се

открива

-

да.;lИ

мtжду-на.

родво изложевие въ АмстерДftМЪ (Х<:'лавдия) и въ

y'r-

ВЪрДИТt'.'1евъ {·.'IучаЙ Д:t ИМ'Ь се у~ажат"Ь УСo'lовията ва

да взематъ учnстие въ туй И8ложевие, министерство
то П:\ ты'овиятаa

ството

10904

Cъг~aCHO ч~. Ч.l. R 11 9 01' h

Прiши~ъ

и

неМwiедtлието направи вужднt-\та

справка и се укзна, че nрlЬ3'О текущата годИllа llIЪJеа
да шtа никакво U3ЛОЖe1luе 60 ка.'lаНЛIЛ градо. Мивистер.

Обs::I:а.:r.rе:а::и:я:.
НО

год.

1897

ВАРНЕНСКО

~ они

притежателя. дере и ПN.ть (пост. Но 80).
285) На Веllета НUКОЛО6а: ва едно лозе въ м.
"ШаШКN.вларъ" (\тъ 338 I кв. 111. при съ~'hди: Наслo:hд

Аадустъ

Ок:р, Управление

'Jl

Георгиевъ,

11100

Отд. АД1lшнистраТIlВНО

димитръ IIопъ

Ивановъ, Теохари Тодоровъ и Х. Домни

34.

Еметъ: Жеко Ив. Жековъ.
Секретаvь: П. В. Петрановъ.

277) На Тодоро Пенчево~ ва едно лове въ м. "Ач

чилар" отъ 4~40 кв. м

и

год.

1898

Насл-l;Дницит':h на Михалаки

совъ и пжть (пост. Но 7~).

евъ,

27

33

Обявява се на интересующитo:h се че тъви годиш
на върховна провo:hрочна на наборит':h коммиссия ще
васo:hдава въ гр. B.lpBa, отъ 1-й Октомврий до 1 й

Акдерели. ПN.ть 11 дрре (пост. Но "1).
276) На ]f]леllа .косmаllди1l0ва: ва едно правдно Mo:hсто (арса) въ Ш уч. отъ 112.50 кв. м. при със':hди:
Георги Вълчевъ, Никола П. f\:орчевъ, 1'еорги Атана

(пост. Но

Брои

Варненский Общинскuй Н:hстникъ

4.

вак:.ночающа се

М'вжду у~ИЦИТ1>: "Руссенска, П 1)1>C~aискн. Ц'! риграАска,
/\-Бsнн и Червевски" т е. ва ц'в~ия Ш участъкъ е
готовъ и е на расп '~10жение въ Общин. 'Г'!>хв. Огл1>~е
ние въ растояние на Ава 1I11>сяци отъ днесъ ва иэуч
вание отъ ваивтересоваuитв ~ица и ако иматъ н1экак:

ви въвражения по това, Аа даАiYiТЪ писмевно ззбo:h.'11>

моли Г. Г. Ок:р
отъ lIob-Вренитo:h

Инжпнеръ: КараКУJlаковъ

има честь да по

да СЪvбщатъ

на търговцит-h

горo:hИН.J10

и индустриа,,"lЦИТ':h

"мъ окр&жия.

Подписали Министръ: .к. ВеЛUЧКО6а, Г.швевъ CeJCретарь: Хр Ат. Феmфаджuе6'Ь и ва ВачалEW.E:Ь- ва от
д':h.'Iевието: Г. Хр. Русеевъ.

МИВИUТЕРUТВО
Прo:hппсъ

на

ТЪРfОВIIЯТА

II

3ЕМЛЕД'БЮIEТО ОТД.

3~ 3Е)lЛЕД'БЛIlЕТО •
Во.

С~i>АЪ истичанпето ва горвия СрОКЪ ниюlКВИ ва
ЖеJCО Ив. Кметъ: Жековъ

и веМo'lед-Б.'Iието

Уl1равитеol'1И

женото ва свo:hдение

.:t-Бжки'l".!. си.
.яВ.1енпя н1>ма Аа се ввематъ ПОАЪ внимание.

на търговията

19

Авгусm'О

3260

1898

гр. СОФИП.

год.

До Господина
GОф1ИIСJi,llU

OJi,p•

Управител/о

lIострадалитi> отъ градобитнина пр':hвъ настояща
та година оБЩlllШ въ повo:hренното Ви ОRржжие еж по-

Брой
да.ли

и

33

34.

прошнеия

да имъ

Варненскиi!: Общпнский В-Встникъ

въ 1'rшнистерСТIIОТО,

01 пуС'тне

се

частъ

отъ

щетение за градnбитнина

СЪ коитu мо.нжтъ

опр-Вд-Вденото

още сега,

за да МОгжтъ. да

е

ВЪ<lдОЖИХЪ

обl:ffiЖДl1нието

прошения,

прiщъ видъ, че нитu градобитния
жение

да отпустве

сега

частъ отъ опр-Вд'hленит-В
щетения.
да

имъ

нито

пысъ

ОТПУСТНN>Т'Ъ

имъ отъ

заемъ

подъ

въпроса,

касси

обез

мог,у,тъ

ва.'10Гъ иди ср..вщу тия

-опр пд..в.'1ени обевщетения, искава.лъ е мн..вние, щото на
постраДf!оЛИТБ отъ градобитнина, нуждаЮЩИt:е за о-в
1Ie вем.ледоВ.лци да се помогне, lCaTo вем.лед..вдческит..в
lCасси

И1'rIЪ ваемtY;ТЪ

к:упувание

такова,

ср..вщу

КОw1ективни

споредъ

т-вхнит..в

ваписи

съв..втъ одо

да нареАите, JЦОТО общ управления

на ония села, ICОИТО
.внаьте

и намирате,

-съвършнно

отъ

ВИ
че

се

опдачжтъ

д-Вйствитедно

градушеата

и н о:ВМfI ТЪ ВЪВМОЖНОl:ТЪ

и

иди Вие

сж

да си доставIЖТЪ

сами

опропастени

наводнение

тая

година

\.\..вИtj ва

по

-с..вви, да l:ъставIЖТЪ списъци на нуждающи'г..в се B(I, с..вме

вемдед-Влци

съ обозначение, каква сумма е нуждна вс..в

химу за с..вме ва вимнит..в с..видби и K!:IKBa е кредито
-способностьта му. - Тия списъци общ. управ.ленил ще
испратIЖТЪ на Окол. Нача.лвикъ съ прошение ва ва
еМъ за с..вме, а ОlrО.л. Начаднисъ ще ги И('прати въ зем
.лед..вд чеСR:ат:l. касса.
G.л..вдъ като

се

ПО.1уЧИ

прошението. над.1..вжната

касса ще направи нуждното ва да

и кредитоспосоБНnСТЬТ1t
.лИЦI1 и

на

ще даде УПЖТВfl.ния

пров'hри

ПР-ВДВllденъ въ

I

по

усмотрение

обходимо,

нуждит..в

Но.

по.лучнанието на заема. Подписаw1Ъ управляющий мини

25-й

oIfl. :! !J Н 2
в)~ии 1898

Пр·lшисъ.

О~JlЖЖII()

До Р. -Г, о"рп.жnшnJЬ
уnравuтели

ГОАипа

гр. София
Ста РО-3I1ГОРСКИЙ Окр. У пра вите.1Ь c~ е отнесъw\ъ
Ао Министерството Аа му сс }'Н(lЯСНИ С~1JАУlOЩИЯ c~y
чай, ПОАИГНЖТЪ при турявьето въ Аъii:ствие ч.А. 1 отъ
прави~никътъ

ва

реАЪТЪ

и

ус~овията ва

КУП'увнвье

И

и ПРUАаванъе еАЪРЪ Аuбитъкъ: какъ ще тр-Вбва Аа се
снабдаватъ СЪ СВJ1д-нте~Стна обр. .Ni 1, "шцаТ<I, които
прi:>АП една, ABi:> и повече ГОДИНИ СЖ ICУШЫИ АоБИТЪR:Ъ,
а еж ивгуби.АИ интивапскит'В си БИ.Аети и н'tма.тъ се
га въвможность Аа се снаБАЪYiТЪ съ Ауб.Аикати, възъ
основание

на

F-ОИТО, Аа

нит-R СВИА-Вте~ства

може

Аа

имъ се ИВАадатъ НУЖА

обр. ",,. 1.

По тови 110ВОДЪ, l\Iинистерството на Вж.Тр-ВШ8Ит-h
Рабuти счита ва нуждно Аа съобщи на Г. Г. Окр. Упра
вите~и, sa РА\.иоводство и UСll'6лnеnuе, че понеже, спо
Р-ВАЪ сжществующит'В ннреАби, ~ичата, у КО11ТО се на

м-Ври доБИТЪR:Ъ бевъ haA.A-Вжниа би~етъ и~и свпд-Вте.\

ство

ва

ступани

правосо6ственность

на тови Аобитъкъ,

не

Ао

може Аа се

lCaTO

не

ва Пр'IiАставянье

H~aCTЪTa,

lCoraTo

Това

съображения

се

ВИДЯ ва не

съ '1.\.

::?6

о'Г'Ь

.,-Нма спъuки ВЪ пжтувавието си, понеже бlые прину
дени Al\ се еваб,J,яватъ по на Н'вкоwшо м1>ста съ тур
ски теС1Серета Зi\ ВЪ вх.тр1ипвостьта ва ТУРЦИЯ, каltВИ
то се ивисква.Ш
ва ГРilДЪ,

считатъ

АокажЫ'i тъ,

-

че д-Вii:ствите~но топ не е ICраденъ, а tнIЪ е ОТ ь тама-

почти при прiШJlнаванието йТЪ град'Ъ

особенно

когато

градовет1>

съппидатъ

пъ

равли'lВИ ви~иети. Това би lIЮГw\О да се пвu1н'не по
мн1>нието на наШIIТ-В ТЪРГОВС~U агенти, ако пъ пас
портит-h на П,У.ТУlОщи'Т'!> ва Турция, се означава ОСВ'ВН'Ъ
държавата и най ICрайнил градъ, ва ГА-hтО
пжтува
..tuчето.

I1р1>АЪ'ВUДЪ

ш\ това, ва у.tесненис

и избi>гвание ив~ишни равноски

11

П.Yiтнпцит-h

lH

ИЗlJънреАНИ

То.lCСИ

съ губение на вр-Вме, пр'hд~агамъ на Г. Г· Управите·
..tIJT'B А" (:е распореАIЖТЪ аа напр"дъ при издзвание
паспорти

за

на

ТУРЦIIЯ,

винаги АI\

t:e

нъ и градътъ, ва гд;'то

се

lCoero

А'\ва паспортъ'l'Ъ.

ОВllичава

не само

ще пжтува

..tице

'Г1iЮ\ наприм-Връ;

ако отива ви СО..tУRЪ въ паспортътъ ще _е пиш: аа Оо
лупо (ГУРЦI1Я)~ а ВЪ френския текстъ а Sa10nigue (Turquie).
При това ва иsu-ВгВ<шие г..tоби и равни вепрItят
ва които се подлагатъ нашит-:Н иоданнuци, ака

HOCTlI.

П<l(:портит-h

ОГА' НАШШИСТр пu.tllЦ.

на

Ч.Аснъ,

може Аа б.nде продъ~женъ.

2689 отъ 7jVШ 98 г. По св1>АеНIIЯ, дадени UTD

ТО,

Раб()тп

по

кuяжеС~UТ'h търговс/ш агенти въ Турцuя, бъ.1ГI\РСКИ
Т'В ПОАI1ННИЦU, които отива..tи П<\ 'Гурцuя, Ср-ВЩ"~II го

ва сы:авявиеe sаписит..в и

стерството Министръ на в""тр..вшвит..в Р<tботи: Н. Ве
Uеб'Ь. Г.лавенъ Секретарь: Хр. Ат. Феmваджuево, и На·
ча.1ниеъ на отд..влението: Ив. Сараеао.

BiliTp hшuпт-h

се

сжщиi! ПравиwlНИКЪ.
Подписа~п: Мпнистръ Беневъ. ва Г.1авенъ Ce~pe·
тарь Гешовъ, и Нача~никъ на ОТА'lмениото Г. Симовъ.

АЪрЖltвtl.та,

ии

тови

по ана~оги;qни

записавит..в въ списЪцит..в

1\1 11 IIIICTep(~TR()

тр-Нбва Аа

пари ва

брихъ и като 1:)и го съобщавамъ, IJР'hдлага~IЪ Ви, Гос
подине Управитрлю, ва да може да се прив'hде по-ссо
рп въ испълнение,

кътъ,

нужднит'В докаэате~ства,

нужди

Горнъото мн..вниf' на вем.лед..вдческиЙ

оmъ В14шt П03lенжтuл Пра

Стжпва въ подобни с.'учаи. Не ще съмн-Бние, че сро

ЗРМ.1ед'h.1ЦИ

коммиссиит'h

24

а С'\·ВАовате.шо, СПОр'I:;АЪ него ще

фондъ е въ подо

земдеД-В.1ческит..в

таlCпва wшца впадатъ въ сатегорията на 081>во,

ви.шикъ BI~ КУIIуванье и ПРОАаванье едъръ д06итък:ъ,

lCaTo ваед ъ

на пострададит-В

'1('

ва които се оmllасл ЧЛ.

3еrnw'1ед-Вдческий съв-Втъ при пов-Вреното ми мини
нъвбу денъ съ гор-Впомеватит-В

5. .

B~;y,K'Ь, JblU че е lCупе8Ъ ПU Rад~-Нжнuii: р-Вдъ, а БИ..tе
тътъ имъ, СВUА-Бте.\ството ва него, е ивгу6е8Ъ, то явно

ИllЪ обе

си ICУШЖТЪ с-Вме за с-Вение с-Видба.

.стерство, lCoMyTO

Страница

И3lЪ

не еж виви рави

ство И..tИ ТЪрl'URС'КИ

llУЖ.1,НО N'

отъ турско

комисар

агенстпа въ БЪ."Iгар. я, считамъ за

съобщЫ'i

на

Г. Г. у правите~lIтiJ, че по

мнението на 1'. МUllистра на външвит h рабuти 11 пепо
b-НдаНUЯТIl, ИВЮiвано въ отношението му Но 7989 ОТЪ
~9 IОний н, Г" Щ'JJlIЪ ние ивискваме ва турс~итh под
,\:J.ШШЦII ПОАоuва вива отъ нашит-R Аlш~омаТИ'Iеl:~И u
'l'ы'овсIшш агетстпа, ие!lюжемъ Аа IЖ llвб-Вгнемъ аа Uъ.t

гаl'СЮlт'h ПОДIiИШЩII. когато Шi",тупатъ ва 'Гурция u
на топа паМllрамъ аа добр'!> въ иптереса па самит·h
пжтници да l1М'Ь се пр'hПОРЖ'lва Аа ВlI8IJРUТЪ ПRСlIОр
твт1> ШI ОТ'Ь турското коъшсарство пъ СОФIШ 11.\11 ОТ'Ъ
тур(~кит-h търговски агенства, ако ПЖТУВI1ТЪ ОТЪ m-hС
'га, ГА-RтО

има такива.

llодписа~ъ l\1инистръ: Н. Беиевъ, ва Г..tавенъ CelCретаръ Гешовъ и' Н-ICЪ на ОТАiыепието:
Г. Симовъ.

lln1ШПСЪ отъ пр-Бпrtсъ

:МИНИСТЕРСТВО

НА
Търговията
отд. ва

ДО Р. Г.

ОJi,р;r.жllшm~

и 3еМ."IедоВ.лието
аеМ~"Iд..в."Iието

Но.

2993
1898

l-ц Авгус'гъ

Уnравnmелu

г.

гр. СОФИЯ
ВЪ ДОПЪ.1нение на окржжното отъ 10 IОний т. г.
ПОЦЪ No. 228О, съобщавам:ъ Ва, Господине УпраВlIте-

Страница

ВарнеНСЕUЙ

6.

oI"'IЮ, че :мъжду ГермаНСЕИТЪ

и АВСТрUЙСЕИ

ито ПРИГОТОВ.1яватъ

по ПОГрЪШЕа

вата фирмата ва

триори

Umratn &

С-о

ОбщrШСЕИЙ

фирми,

Дацовъ

и

град1. с.\-Вдъ И"периховата поББда

въ София.
ри това ва нуждно СЧllтаllIЪ да Ви съобща, че
пръдставитель на фирмата l1ауш' въ България е не Г.
Георговъ, ЕаЕТО е казано ВЪ горньото ОЕрibЖНО, 1\
n
Б
v
t.iтаадеЕеръ въ
УЕурещъ,
Ео итО
има свои
агентури

C·ie

Петра

1898

ство, че военнитъ му кораби се ПОЯВ\{.IIИ въ 1374 г. пръдъ Тра
пезунтъ, за да се вам-Всы;тъ въ вътр-Ншнитъ работи на трапе
зунтския пр-Всто.llЪ. Синъ иу Иванко (нас",Ъд. OKO.110 1386 г.) се
бори.llЪ ер-Вщу прогреса на османско'го Завоевание. Така Ва рна
Вl1жда първитъ още чадъри на ИСПl~рихсвата дружина и се
св ьрзва С ь историята на БЪ..Iгария чакъ до ПОАпаданието ни по

на ДРУГИГО

с.\Ъднята подъ турското В.IIадичество.

I
I

поср·j;дст

б.lагаiа

Пр-Вдъ видъ на това и ВЪ по.ша на общественно.
на основание

64

п.

п Е

на Ч.l.

15

оТЪ ОаНИТ;Iр

отъ з}!кона за ГР}!А общиuи

34

1

Вс-БЕОЙ, КОИТО ИСЕа да бжде НОС<lЧЪ на раз

те.lЪ

СОШНlJЦИ, съ

то вс-БКIJИ отъ т-Вхъ е ,1,.lъжевъ да се (;юtбди.
От. 1)'" варуmите.шт-В тая ми распор'вдба

насавватъ съ г"юб<l до 50 .leBa.

I
Щt::

се

.iK

Ив. Ж е 11': о В Ъ

llonpaBlCu: Въ брой 31 II па "Общ. Въстнпкъ" у равно
си-nтка'f8 на Д-ството "Ермисъ" чис.\ото 158,787.42 да се чете
148787.42, и въ CM-nТКl\та за печа.lБIIТ-В му чпc.lОТО 13017,%
23017.95.
ПоглеАЪ върху възраЖАанието на българщината и раз
витието на църковно-учиnищиното Atno въ Варна.
[Пзъ отчета ва Вар. Дърт. Дtв. fиинааиа В& 1897198 уч. 1'. оп н. А. IIачовъ).

Градъ Варха (нъкогашнпи O~(Laav;, ПО сетне Odyssos, Ody
ssopolis), KOllTO отъ 27 ю.\и 1878 г. развъва надъ себе, надъ
жпвописнпт-Б черноморски бр-nгове, знамето на свободна Бъ.>lГ"
раа п е ДН6СЪ Г.\авната артерии за нейнаТа вносва и износна

'l'ърговия, има значите.\но МИН.iE..\О (основанъ е въ първата по.\о-I
вина отъ

6

в'вкъ пр-Бдп Христа). Н-Вма да повтарлме ту';:Ъ това,

ЩО историлта ЗНае за наша хубава Варна 1 ). Ще посочимъ само,
че значите.\на часть отъ неин;)то МИНЖ.lО се свързва съ бъ.\гар

ската история и че Варна не е т'} й новъ И С.>lучаенъ градъ ва

БЪ.llгария,

KaKTu

може

да

се

пръдстави на пръвъ ПОГ~lедъ.

') За историата на Барва г~. ИреЧ61':Ъ, История бъ.,гар. (ПОШlВМ6Ц& ва

квигата подъ д. Варна и

Cestypo BulharskQ,

въ "Нарв~нскпii ОбщииClCИЦ l!1;ствикъ· г()д.

(,"Гр. 6и()-6О4' Ер ЛI1. Mupcтcu
П, }f 15, 1889 г., С1'р, 1-3 (TY~

ГJ. п чертн.v.тп СБ-&дtВИJI иаъ спис: La Bnlgarie ancienne e~ тoderne рау Ап
dru Papad"pulo Yretos, atlc1eп соти! ае Grece а Уауnа 1856) и год. Ш }f

2&-~tj, H\\JU, Огр. 6-8.

'"

14

и

15

ВВ. отбi;.,1>зва'rъ

И.>lатове, дървета за. г?"деЯlИ, медъ, дой, БIlВО.\СКП и во.лски кожи

саЕВИ-

(}l'. V Испъ.лненuето тоя МИ ПрИЕавъ пъз.лагамъ
ва град. общ. сап. пристави и наА"'. ПО.lllЦ. чиновници.
l~метъ:

(Византийска и~шерия), изъ

(Cf'sty 603). Тогава още Продъ.\жава.\и дуБРОВ'Iаиит-В да си про,

за.акъ ще се дава отъ Общ УправwI. беаО"lатнu.
От. П1 llредаВIiНИТ':h С'li1>('тни предм-Вти ,носачитъ
п.tетеви отъ

гърция

Варна като г.\авПа житна ске.>lЯ въ "Bolgaria" и.\и "Zagorra"; въ
1342 се споменува тукъ и венециански КОr<СУ.\Ъ. И пр-Ваъ тур
ското В.II<lд(иество Варна не iIрi;станж.\а да 6жде търговско при
станище; пръзъ тукашната митница ыиува.>lии въ 16 в. храни,

Ст. Il ВС-ВЕОИ носачъ на пuдобви предм'ЬТИ, ще
носи на гърдит-В си знакъ съ надписъ ."НОl~ачъ", Тоя

HoeЫiTЪ въ

uзъ

портъ. Ита.>lиянеки па;тешеСтвеНlIИЦII отъ

ни съ-Бстви преДМ'hти, тр-Вбва Аа се снабди съ меди
цинско евид1>те.lСТВО и раэр-Вшение отъ Общ У ПJ:)ilВoil

ще

съходятсg":

че за тая жива търговия важенъ орга нъ ро би.\ъ Варненски.ятъ

П О с ТАН О В И ХЪ:
Ст.

Въ ср1>ДНIIТЪ в-Нкове Варна bc-Бког:J. принад.\-Бжа.\а къмъ пър
вит-В пристанища на 6b.>lгapCKaTa зеия. 3нае се, че източнпт-В
об.>lасти на с. Б ь.\гарил въкога са-. 6И.llе ср-Вдище на доста ши
рока-търговия, ()тъ по-старо вр1>ме нека припомнимъ само ду
мит'R на руския II:IIН3Ъ Святос.;\авъ. който още ВЪ 969 г. каЗ8.>1Ъ,
че ПР-НС.IIанъ се намира въ такаяа чудесна страНlI, дъто "Вьсiа

Ср-Вдна Европа (Чехии и Ыаджарсr-;о). изъ Русии и пр. Въ 13
в. дубровqанит-Б 113И(МИ.\И отъ бъ.\г. паръ Иванъ Ас-Бня, "да
си КУПУI!"ТЪ Ц продаватъ свободно въ Търново и по цЪ.\о 3а
горье, ВЪ ПР Вс.\авъ, и въ RapByHcKaTa хора" (юго-източна Доб
руджа; l'p. Карвун!], при сегашния Ба.itчикъ)l). НЪ~Iа сышiшие,

вомъ пренасянит-В uтъ т-Взи oilица предмъти.

ний засонъ, и ч,л.

.пр-ВвзР.мена съ пристжпъ още въ зача.ю'l'О ва

бъ.itгар. държава стана.itъ дори ПО.llунезаВИСШIЪ. БЪ.\J"аРСКИАТЪ
деспотъ Добротичъ Шlа.itъ реаидеНЦlIята си въ Варна, натъкмилъ·

год.

ца, ЕОИТО пред.шгатъ УСol1.угитt. си на гражданит+' купувачи на съ-Встни о др. прем-Бти, ва да ги Но('ЬУ;ТЪ
ПО A0Jl10bet-в пмъ; забt..l-БЗЪ.1Ъ (JЫИЪ още че II'lшои ОТЪ
т1:.аи .tица страдатъ и отъ заразит. боol1.13сти, к()ито

то здравне,

е

се JIЗДИГН&.IIЪ мощниятъ бо.\1;рскu родъ, които при ОТШ~ДЪfШ иа

ваб·Ьr1>зЪol1.Ъ, особенно OKO.l!l

могътъ да се преД<lДЪТЪ

Варна

собственна ФАота по Черно иоре и доетигп&..IЪ такова мог&щ,-\,

;мt.СОПРОАflВНИЦИТ13,Аа се наВЪр1ЖТЪ ВСЪЕидвевв() дри
пави, нечисто обol1.'hчеНI1 и съ хронически б().t-Всти 011.11-

oileCHO

г.) надъ армията на ROH-

бъ.\г. въстание (1190 1'.) и повторно отъ Еа.юяна,
с.IЪ,llЪ ОТ
чаяно съпротив.itение отъ страна на ВlIзантийцит-В n съ пом()щь
на обсадни машини, на връхъ, Ве.>lикъдень, 1201 г. Въ 14 в. тукъ
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Нееднократно съмъ

(67:)

ц-Б.;\QТО крайбр-nж:uе на Черно море отъ устията на Дунавъ до
1JургаШКllЛ за.швъ3). При освободите.\иТ'В на БЪ.>lгария Ас-Вня и

llРИftА3Ъ

Авгус'Гъ

:\4.

ОС'f3чU на сина си Симеона държава, колто на ШIТОКЪ държеше

БЪ Браила, EpaiioBa. Еюстенджа, Варна и Руссе.
(под) Министъръ Е. Ве.шчковъ, главенъ СеЕретарь
Хр. Ат. Фетфаджиевъ и И,къ на отд. Ив. Оарановъ.

2·1

11

стантина Погоната, нарича го вече В ь. р н а 2 ). :Мпх:аU.>lъ-Борисъ

n

Варив,

3:;

ШМШlа съ новото си пме Вр на отъ края на УП в., тышо отъ
връмето, когато се ПО.1ага основата на първата бъ.\гарска дър'
жава. oI1-Втописецъ Теофанъ, като расказва, че БЪ.llгаритR заввзе.llП

ВиЬП.н, прhд

Praga -

Вр()l1

J,

Пръдп всичко нека и3тыI:немъъ .itюБОПИТНIIЯ Фзктъ. че градътъ

ЕО

не е споме

стаВИ'l'едь на ЕОЯТО въ БЪ.1гарuя е С. Ж.

lИн~т!шк

даватъ и купуватъ свободно, покрай други градове, 11 въ на
шил, и еДВIlЪ О'fЪТ1>ХЪ (Пiве.\ъ ДЖОРДЖИЧЪ) дори раздухва.\ъ
въстание у БЪJlгарптiJ въ Варна, Провадия и illуиенъ Че Варва
и въ още по-НОdо връие не е ИЗl'убва.>lа важното сн ТЪрl'овкr,:о
значение,

факторъ

вижда

се отъ

за ТЪРГОВИJlТIJ:

туй. че

нъ

1881

тя

и д() днесъ е l1ървос'Гt:'Пt:'НfШЪ

Г. пр1>:!ъ Нf'йu(уго

П}JII~'Гаllllще

I СЖ МИН<'Ь.itи 1/з часть отъ ВСИЧКI[ виеСt:'1I11 въ КlIяжееТl!ОТО стоки
и 1/4 ОТ'Ь изн,",,,еНlIт1;.

БАаГОр:L!'енпе иli туй си важно търговско значеНllе. ГJJ<lДЪТЪ
е

UOl Т·)ЯБО расъ.\ъ, като е ПРИТt:'Г.llJJ.IIЪ все нови

Щ)l\'ГОЦII насе

.>Iенир. Още арабинътъ ИДРИСП въ 12 в.) бiмi>жи Нарна като
ГО..I1шъ крайморски градъ (Cesty 601). 3а З.llа 'Iuсть, ние II-Бмаме
никакви статистични св1>д1>нил ~Il ЧИС.\8нностьта на насе.лението

пръзъ пQ·даJlеqното

МIIНж..ло, па се .\ишаваме на тоя чзеъ осъ

данни върху туй AOPII 11 отъ най-ново вр-Вме. Споредъ С8ЪА-Внилта

па Вретоса

(Uарне\Il~киii

ОSЩинский

ВЪСТНИI;:Ъ'

1889, бр. 15,

сту. 2) гр. Варна в h 1852 1'. броя.\ъ само ок. 16,00О души, ОТ'Ь
които ,,8300 тур Ц и, 61 ОО х р и с т И И Н ип Р а в о с.\ а в н И И 1000'
арменци, 30 евреи, всички турски поданници, и 150 ,мин. иди

iiонuйски ПОДД3IlИЦИ". При първото првброиванье на насе.llението
въ .княжестнот (188]) Варна даде 24561 жит.: 8903 турци
нгагаузи, 6721 бъдарп, 5367 ГЪрЦlI, 1181 арменци, 837 та
та!-,и, 641 шпаи. евреи, 338 цигани и 673 разни ДРУГИ народ

ности (Сарафов•. Периодическо спис.

Ш, 54. 44).

По

пр-Всро

нваньето пр1;~ъ 1888 год. Варна броеше 25,269 АУШff, а по пос
.\Ъдното пръброявапье, извършено отъ Варнен. Общ, Уирав.\ение
въ нача.>lОТО на 1896 г., насе.\ението на Варна въз.\иза вече на

33687, о']ъ копто 18241 бъ.n.гари, 54s5 турци, 4650 гърци, 3398

1) БРО1Сгаузз и ЕФронз, ЭПЦИКJlО!I. моварь ПОДЪ д. Ваpnа: Г~. по- под
робно у Иречека, Cesty 601 и ИСТ. бо~г. 159. 1\1вiшието, Че градътъ ПО~УЧИ~Ъ
вовото сп И}Iе Варна въ 587 год. кагато го

прilвве~и

аварит1<,

С Jbl/X'II'\I'YJ;

NIXC} ciou, iJ 'OS"Yja'a'o; (Bci?'IIQC) U1t' tiрх.СХlоЛОуtхYjv Х/Х! ta''toptx.Yjv,
l1to',jltv. ,Е" Bcil1VYi
.. ,1 18' 4 , 124), ие вдъхва никаква в1<ра. ЕТИJIIО~ОГИ

зацията туУ.ъ за ДУ)Iата Варна 0= аварскатадума BaL} (градъ) съ гръцко окои

чание (BaP-lIn, Вар-юt) е иакуствена, EaRТo изкуствена е и у Г. Мирски,
пос. М.}; който ИВR'-рва Варна 0= варь (ашцоте м1<етностьта биJtа варовита]
макар'Ь че му е 6и~о ИЗ1l1<стио иСторическото обяснение ва Иречека (Cesty601).
3[ Палаузоll'O, ВБКЪ 60.\1'. царя СИ&Iеова 29.
'J М. Дриновз, историческо осв1<т~еиие върху стаТИСТlJката на варод
носит'!; въ ИСгтчвата частъ на Б'Ь.I1гарското Княжество, сП Сп- 'Уп, 14.

Брой

33 и 34.

Вi1раеИСКlti!: ОБЩlIнсrшi!: В'Ь<:ТI1IЩЪ

==========

~~менци, 1200 еврРи и 713 раани народности. Процесътъ за

растеныJоo на насе~ението, които особно се УСII~П отъ о,:вобо
ждението насаыI,' ~IIЧИ твърд-В .ясно 11 отъ тоаа, че пр1;ДII 7 Г.

91) ние заварихме нашата ГIПIНЗ3llЯ съ 59 учеНИЧIШ
98 T~ брои 587 У'lенич~п.
'
Като до:u:демъ до етнографията на гр, Варна, исторпата
ни осв1;т~ява достаТЪЧНl\ само за гръцката нарОДdОСТЬ ~оят,)
-отъ неаапомнени во1;меиа непр1JКЖСНiI>.ТО до днесъ насе,;l.л'ва Вар
на и дру:,ит1> прпстаНИЩl на Понтъ, oi 3) ДiJУГl'Jт-Б народностп

(1890 -

а тая година 1897 -

дава краино оскждни св-Бдения и.tи СЪВС-RМЪ мъ.tчи. Ro.tKOTO п
И да се мжчимъ да ПРОникнеиъ въ ДЪ.Ilбокпя мракъ, който покри

ва lJa'la.llOTO на бъ~гарщината въ Варна, наШlIт-R УСИ.llия vдрлтъ

О камъкъ ПО ПЪ.llна .tипса на данни. Ние не зна\шъ,

иы~.IIо .IlИ

е БЪ.llгарско насе.llение въ Варна пр-Бзъ Bpi;Md на първото

бъ.ll

гарско царство, когато центърът'Ь на нашия ПОАИТП'l>':ЮI жпвотъ

е би.llЪ TO.llKOBa б.llИЗ.У до то! градъ; не знаемъ нищо за т()ва и
пр1;аъ вр-Бме на второто БЪ.llгарско царство. ВЪ договора на lI,щнка
-съ генуеацит1J (1387) се поиеllунатъ като жите.llИ 11 поддаНIIЦII
въ неговата теfJИТОрИЛ nHuIgari et Gr~eci". &.Ila такива вi>сти lIе
помагатъ за р1Jшение на въпроса. Сжща1 а мрачина ни чака и l;;a'Хо МИНtJМЪ
вимъ

въ периода

на ~ypCKOTO

на страна да~ечното

и дълго

в.,ади'l('СТВО.
МIIНЖ.llО,

ние ще се спреиъ на еТНОГРВФII'lНОТО

Но, като оста

з'i което

ЯR.IltJние.

ГОRОрИЫЪ.

кое'1'О МОЖtШЪ .'(а

наб.!lюдаваие и въ паШII дни и на KOtJTO н~ча.llО·Гu не ср вдава на
~прi;д-h.ll~Нllе. То е, че Варна, б.ll8г.)Дарение на важното 1.:11 'гър
говеко

i:lllачение,

11 ПРИIJ.Ilича къмъ Сt:бе БЪ.Ilгарски
,е.llеМl:ШТЪ. л'ы1II сж още Hi>KOII БЪ.llгарски 'lе.леДII, на ItОИТО пр-Н
се:-'iваньето

UРИВ.IlИ'lа~а е

въ града датува отъ първата ПО.llОlшна на нашето сто

..IiЕтие. H-tма съмн1Jаие, че туй н1;що е

eTaBa.llO, въ по го.л-Ниъ

ИJlИ по-ма.tъкъ рази1Jръ, и по рано, особно от ь
тато се подкачи.ли

руско турскит-В

СТО.ll1;тие, КО

18

войни, които сж правu.llИ б1;

СтраНJlЦIJ

7.

.'-р. ПО1I08и'l?;, В. ХристО8", Я. I( 0:'1а8чев~, От. Нu"о.лО80, Х. Д
Васи.'1ева, В. ОТОЙ"О8?;, Хр, ИваНОВа, ЮР;J,ан?; ТОДОРО8"б, Недю Bacll'
де80, Пе'II"'!) Васu.'1ев?;, П. д. Пав.'108~, Гани TOllOP08o, lIеmро Стоя.
ново, Вмчо СтаНЧОВ?i, Боню Василев'О, Георm УНtiЖll, Patiu Баl>Ор'
tiЖllСВЬ, Коста Дu.нюnрово,Ради Трифоново, Отояно НIl1ШЛОВО, Ото.

Я;НО80 BaQ/l.;lcBo. НС;J,t.що Абаf1жи, .Анг. ГСОРlиеВllЧ?;. Ст. KocmaJlt.
Н080, Cllaco iJ/l.ltllmpOB?;, Х. 11в. T0f10P080, Ян. Праг.l>lатаров?;, В.Иlllи

А. Чорбадж. Киро Паmрu"ов?i, AH-i. Неti'!;.щово, Ради У Н;J,жlt, Т. Х

Паскадов'О, Н. .Ангмов'О, Г. Х. ·Поnово, А. д . .АсmаР;JЖUС8'О, п. Н.
JJеджцелlt , От. ПванОБО. Пв. Пв. Да в IЦОIIO, РаЙн.о ПеН/сово,
Георги ЦвtJтI\ОВ?;, Кръстю JllaHo8t, и РаЙl\оНш .·О;tОВЪ. T1J захващатъ
пб-често

да

се събиратъ

събраНlIе днешниятъ

ц да

обсж.ждатъ

работата. Въ

управпте.\ь на ШIтницата

едно

(тогава пиеарь

въ ты'овскатаa кантора на браТJJЯ Георгпевпчъ). г. Хр. ПОПОВII'lЪ,
проче.,ъ еАНО приготвено отъ нег) писмо дО П. Р. С.\авеЙковъ Тър
ноно, съ което ОТ'Ь страна н'1

бъ.\гарп пос.лi>"виятъ

BapHeHCnIlT1J

СП.llЪ МО.llенъ да пмъ изпрати бъ.\гаРСКII УЧIlтеJlЬ КОЙТО да позпава 11
гръцки еапкъ, Събранието пр1;l'ЪрНж..IlО пр1JД.'Iожението, и тутакси
вашит1> родо 'юбци
УЧИ.lllIще.

ПО'lНdi.ли да .lIПрliКТЪ п КiI>.ща за БЪ.'Iгарско

На сждбата

бll.АО угодно да свърже пмето на :масти

ТIIЯ д1Jецъ по църковния въпросъ п ве.1ПКЪ патрпотъ, 6езсмър'

ния П. Р, С.IlавеЙковъ, и съ въаражданието

на ТО$( I(O.lll;;OTO ва·
TO.llKOBa и нзгубенъ аа бъ~гарщиlIата край. Ще ВИ"ШIЪ п
пб-нататъкъ, KO.'IKO б.llИЗО до сърдце взе~In.лъ С.llавеЙковъ IIнте
pecuT1J на бъ.tгарщпната въ тол градъ и съ каБВО неограничено
же нъ,

дов1Jрие се

IIО.Азува.llЪ IJр·!;;(ъ

варненцп. Той скоро

J:Зllра'tUАЪ

.л1;ЖIIТО името на Варна, докарва.llИ сд. размi;огвания на HaCe.lle-

учuте.llЬ, пменно Kocmaдrн,?; Тодоров'6 АрабаtiЖuсв'6

{)тъ по рано

Орi>ховпца, и първото българско училище въ Варна се отвори
ло на 19. августа 1860 година въ ltжщата на БЪ.'IгарIlIlR Ба.'!"

нието. най-вече на вай УГIl1Jтеиото б·Ь.Ilгарското. Акоотъ тил
при идвания ва БЪ.llгар\:кил е.llеиенть не се ПрОС.t1;жд&тъ дири

Bpi;Me, TQ

се

обяснява

съ

.IleCHO

туй,

'le T1J

се

туб1>.IlИ въ морето на гърциама и гагаущината. Доста е би.llО да
се

задомliКТЪ

ча.llНИЦИ

на

аа

гъркиви

гръцки

п.tи

П.llИ

гагаУЗltИ.

гагауакп

аа да

че.tеди,

станжтъ

въ които

и

€ами

гребва.llИ СВОRта пароДНОСТЪ. II03HaBaMe отъ б.llИ3У такива
)'аки "

че.llеди, на КuИТО бащата

60-65

рола и lIIахлата си въ СЛllвенъ, а не

по

гага-

n още
год. 'lов1Jкъ, помни

знае

дума

БЪ.llгарска да

продума. та п СЪ СТОlIаиката си гъркиня и СЪ вс-Бкиго

говори

ПО турски. Други ч('леДII, по потек~о отъ E~eHa И.IlII отъ Се
В.Ilиево, б.ll8годаренпе на маЙки.т.-В си гагаузки, з3.хващатъ да
У'lжтъ БЪ.llГiiРСЮI С.ll1Jдъ освобождението, BIJAIIK търговци, които
иинуватъ днесъ аа ГЪРЦII, помнliКТЪ и шщов-Вдватъ родното си

иiюто (Котe.IlЪ 11 пр.) И не сж забрави.llИ ДОСУЩЪ БЪ.llгареки еSIJКЪ.
Е~ИRЪ нашъ писате.llЬ, чийто стрико се пр-Все~и.IIЪ тукъ отъ qир
панъ не твърд1; от KO.lliJ, IIма днесъ живи първи братовчеl\И, ПО
.лОВИ ната 6Ъ.llгари и ПО.llовината
гагаУiЩ, защ<,то наЙ·ГО.lli>мпн

6ратъ жив'В.IIЪ по работа въ едко 6Ъ.llгарсfCО
сестра с,,\1;Ава.ла в'!

.teAI=

остапж.ла

бъ.llГ. У'lП.llище, когато

изк.\ючите.tНQ

подъ

И ваЙ-ма.Аката

ceJlo

B-:II'lgат&

В.IlИJlRието

на

друга

че

Аомашното

огнище, УПР:\d"\явано отъ майка гагауака. 3а да се пр1Jкраrн туй
пр1;тапянье ва БЪ.llГ:iРСКИЯ
е"tементъ, тр1JБВ8.ш е еАва си.ла за
~Ц-ВП.llение, която да спои еДI!ОРОДНИТ-В части, TP-ВЬ1l8.\о е единъ
стожер

,

единъ духовен'Ъ центъръ,

OKO.110

ЖИЕОТЪ,

съ

съзнание

Н8

нацпонаJlНП

прана

и ДJlЪЖНОСТИ,

~ъ потикъ къмъ прогресъ и честита бжднина. Тоя даръ на БЪА
rарщивата въ Варна принасл втората ПОJlовпна на нашил в-Вltъ.

Горна

гр.

1200

Първата още година разноскит-В за ПЗДРЪ:JCка па бъ.\гар
кото УЧII.lпще въц1Jа.лп на 7,700 гроша. Прi>зъ сжщата ГОДlIна
се Б:JПП.llО за 13600 гр, и едно и1Jсто, върху което да се по
строи обшинско учи.tпще, ПРИХОДИ УЧИ.llищстn Bi;lIa~o НПКaItви.
Иа.llката бъ.'Iгарска

нит1J

за

вея

общпна се нагърБИ.'Iа

да

ность: само пр-Бзъ септември падатъ

пожертвуванията отъ Варна и
така,

че

първата У'lИ.tищна

недостигъ

посрi>щне

огром

разноски. Оl'варя се подписка за доброво.llНИ по·

жертвуваНIIЛ. Пос.л1Jднnт-В С" прпнаслтъ съ

отъ

77 67

гр.

1.

ВЪЗ.llиаатъ на

ApyraA1J

година

нз.й-го.'I1Jма

гр., а до

4700

г()тов

Ю.Ш

1861
13509 гр.

МОГоЛа да се СК.IIЮЧIl съ.единъ

Сърдцето

на

чов1J&а се п.'I-Вни, ь:ата

Г.Аеда, какъ ма.\оброitнит1J варнеНСЮJ бъ.'Iгари се надварватъ Аа

даджтъ аа своето народно д-В.\о по БОО,
споредъ

Cn.llaT8

черта

250

гр. и Т. н.,

си. Готовностьта да принесе

прi>дъ ОТР''lественнил

Тtмиа

жертвеНИl;;Ъ

за всички

вс1Jки

вс-Бки

.IlеПТ8та си

б1Jше ва онуй вр1;ме ОТ.IlИЧИ

наши общини.

ROJlKO A0.llY

падаме вие

сега въ туи отношение!

който Аа се групиратъ

обединliКТ'Ь РОiIПокжсакит1J Ч~Сl!ове въ едно наРОДI!О Ц1;~O, съ
своя особна ФIIЗИОН()МИН, съ свой отдi>.Ilенъ умственъ и ку.\ТУ·

11

ревъ

таджи Пейка, ваета подъ паеиъ за

родона

отъ

IIр1Jзъ
гр.

до

1861/62

година се купува още едно м:Бсто за

купеното по напр-Вдъ И върху тил

построяваньсто

AB1J

15772

м-Вста се почва

на двустажцо УЧИ.ШЩНО здапие (сегашната стара

6ъ.llг. църква). 3а локрпванъе раЗНОСКИТЕ

раньето пuмощи пс само отъ ВарИR,

ПРОДЪ.1жава се събп

110 п отъ ce.taTa въ Bap~

ненско и llIуиеНСlto (въ храна), ОТЪ l'раАСltп оGЩПlIИ въ Бъ.л
гария, отъ познати 6ЪJlГllРСICП ТЪРГОВСIШ
Възражданъето
отъ

1860'

на БЪ.llгарщината

въ

UapBa

се

проявява

ГОА. То е рожба на църковния въпросъ, именно ва важ

ния и P-ВШIIТtмевъ момевт'Ь въ неговото развите

събитие на

3

апри.лъ

1860

-

ве~иltденското

г. въ Цариградъ, което в:Бкои каби

нетни учени по онуй вр-Вие счеТОХ<fi аа актъ ва БЪ.llгарска вп

Руспл. Ще видIIыIъ и ПО·Н:1татъкъ,
сж

жпв-Б.лп,

винаги

съ

ГОТОВIIОСТЪ

Ii:ЖЩИ ВЪ ру)IыlI и

'le 6Ъ.1гарит-В, R<fiA1JTO п да
Cd'i се отаОВ8паJlИ съ помо

щит1J си на вс1Jкп поаивъ отъ Варна Между пожертвувате.шт-В
.~ичжтъ Л. Берон?;, ввесълъ веАНЪЖЪ

гр., рускил

1140

гр. и повторио

РОГJlавщина, во на 1I:0ето значевието и пос.л1Jдицит-В за въпроса,

6402

както и за подпгавьето на народнии духъ, могжтъ сега наЙ-доб.

х. Отамаm?; О"дерСВli (родомъ отъ Ор1Jховица,

p:h да се цiшЫ>.тъ. :МОЩIIИЛ т.ласыt,' ЕОЙТО горното събитие дава

бричъ пр-Взъ ПОС.ll1>дваТ8 рУСЕо·турска война),

на БЪJlгареltОТО движение,

Но съгражданьето на българското учи.tище

б'Jo.1гарп (тогава всичко

ДОСТИГНЖАЪ и ДО шепата

35-50

'Своето д1JЙствпе. Чувството на

варнеНСЕИ

гр.,

варненскилтъ гражданинъ п П.\аыененъ родо.uo6ецъ

кжщи), ПРОИ8ве.tъ и надъ ТЕХЪ

спъНIШ въ фанатизма и буйството ва

народното самосъзнание се про

би.'IО

Beqe

нсчерпа.щ

востьта си.

ватъ ва тълпа пр-Вдъ конаЕа

отваринье БЪ.llгарско учп.шще пр1JАИ

об1Jсенъ въ До

13'150

гр. ИТ. н.

cp-Вщнж.'IО

гагауаЩllната.

cp1JAcTBaTa

всиqко обхваща уиовет:Б и сърдцата на ма.щината първи труже

тесариФпна,

ници за наIЮДно'rо д1>.ло, поqтенпт1J имена на ЕОПТО сж: Оавва

чр-Ваъ стражари.

ГеоргиеВIIЧ?;, Я1tакu Жеl>ОВ?;, Х. OTa.~aT?; Оuдерев Г. Х. ИваНОВ?;/

ватъ

да

аа попр1Jчванье

забрани

направо дО

Jl

откаh"Ъ

на постройката, се атруп

настолте.'IllО

постройката,

БЪ.'Iгаритi>

rO.'IEMJl

Зданието

на покрпванье, кога1'О варненскпт1J гагаузи,

буди.ло, и варненци подирват:ь първит1J права на еаика и народ
1НИСЪ.Аъта за

706

1t0нсу.llЪ Ра1lUНС1Щ подъ подписка "Аобры .лЮАiе"

l(оето

ИЗИСICватъ ОТЪ мю

n

би.tо

папъ.лнено

не падат'Ъ духомъ. ТЕ се ОП.tаl;;

Портата и чр:Ьзъ

нрi>дставпте.,л сп по цър-

Бр()й
Ю\ фltЗItОНОШIята

ковния въпросъ въ Цllриградъ. Атанасъ Георгпевъ (оТ"ъ с. Ха
държа

Варненско), ИЗД-ВЙСТВУВIЫП СУJlтански

-

Феряанъ аа нз

Георгпевпчъ ИЗИОJlПJlЪ отъ

култура

поанаRа

K,M-ВПНJl здания на.
широчени

бави.

бея,

ность въ

u с.лужи

им:ца вече своя стр-Вх:а, t.\Ouлго

BllpHa

У.ilпци,

които

Расте п6,натъь.--В

УЧПJlпщето,

развива

расте и

се бърже

крепне

съ

съ съд-Вйт,::внето

ва

русския КОВСУJlЪ Рачински.

убития въ русско-турската война
ПОСТI'ОИJlа въ дома на

(1828-29)

I

столицата,

по п.лаНЪ

кжщи

никил;Тъ

из'}.

KOHcY,lla параК.!lИСЪ,

оТЪ

друга

ПО-ХУ

'(

p;v.Ka га на зпдарл

uдл.тъ да унеJlИЧЖТЪ

градъ въ отечеството.

Гоеаодинъ Е. Демеленъ професоръ по муаив:а,
евършивши Париз::еката :Консерватория, бивши капел
маисторъ на Руската Императорска морска мувика и

него И

гоА ••

сл;пругата на

въ който се С.ilУЖИ,llО

една

подъ

КУРС"Ь ПО пияно.

Госпожа Деиеленъ

генераАЪ Воронцовъ,

ПО с.\овi>пски И за чията издържка се П,llзща,llО по

гра·

се К~Й на П!-)lIС'l'аИllщет"), раз

нови

за с60

1861

веди

прi>крnснu

естествеllитi> хубости на Варна и да я напраfjЫ'iТЪ пръвъ. C.iI-RАЪ

ЦЪРКОВНО-УЧИJlПЩНОТО A-В.ilО.

Уci;ТПJlО се НУЖАlJта И отъ божествеlJЪ храмъ. Пр-Взъ

и УQреждеНIIЯ,

като гл;би

рен'Ъ пунктъ чзкъ до освобождението.

бъ.1ГЗРЩИНЗТЗ,

заведения

В.!Iздичество:

TYIJCKOTO

архитекта по всичкия просторъ на града,

КОНСУАЪ Рачински и на ВСИЧЕ<:rt жив-Вющи въ Варна

варненски гръцки МПТрОIIОJlПТЪ ПорФпри. Бъ.лГ8р~ката HIlPOA

Варна отъ

дини 11 морски бави, строящиятъ

доискарванье зданпето. Правото Д-ВJlО възтържествуваJlО. Зда

БЪJlгари и БЪJlгарки; Вl)досветътъ паВЪРШОJlЪ J1ПЧНО тогавашния

rp'lAa

въ нел heOTKO-i'J;Шflата

нието БИJlО свършено И тържествено осветено на 25 ЮЛИ 1862
русскил

34.

отпеqатыI:ъ 11:\ еllроп··i!си:а

яютесарпФпна поаВОJlитеJllJО за

Г., въ прuсл.тствие на Варненсь:ия яютесариФИНЪ Аширъ

и

до TOJlII:OBa, че пос-RТlIте.!lЯТЪ на сеГJJшна Варн:\ МiViчно

правата на учи.шщето. Но и прi>ди да прпстигне Фвряанътъ г.

().

на

33

иматъ честь да ивв'hетятъ на по

читаемата публика, че отъ l-й идуro,ий Октомврий ще
откриятъ въ'дома имъ, улица "Царь,Борисъ Но. 836

,

гр., въ го

единъ курсъ ва уроци по пияно, въ който ПРОГРilмма

Аината, та БЪJlгарптi> ПОЧНЛ;.ilи въ него да се черкуватъ (Г. Ди

та на консерваторията ще б&де сл1щвана.
Ученици т'В ще б&джтъ раsд'Влени на класове и

митров". Княжество БЪ.ilгария

А въ

1. 241),

30000

год. пр'ввър

1863

НЖ,llИ тайно .l\ОJlНПЯ, втажъ на УЧИJlвще'10 въ църква, като ир-В

на края

нес,llИ нiП,ОJlКО вкони отъ С. НИКОJlзевка. Така се създаJlЪ първия

който родителит-В ще мог&тъ да присжтствуватъ.

БЪJlГ8РСКИ храиъ,
ко.ято и АО девь

нашата сега

наричана "стара църква", въ

днешенъ частъ

отъ БЪJlгарското

ности.

Въ

-

се отвара

1868-69 roA.

год. сз

•• -На

отваря Читалище "Возрождение

Ц

си Д.ilЪЖ

2b-тИ Ю,1и

януари

когато по нi>И8нье

1873,

cpi>AcTBIi

3а да може

1870

статъчно се про.яВИJlа. Парuенецътъ

пъ горния е'l'8ЖЪ на

още отъ сега у

завi>щаJl.Ъ

дружество
застига

гр.

3000

Въ

-

1872

\.'7ВОТО

ДРУГИт1;

и

да

се опроВn,оВ.;ш

6ъ.IIгарскп

Господипъ

Демелепъ се

акордирднието на

СJlужех.а.за

иа БЪ,1r.&рската

току-речи

развитие

нарОДIIОСТЬ.

гр. Варна,

съ

ватоварна с&що и

съ

20

10564
АВl'УСТЪ

год.

1898

Варненското Гр. Общинско Управление обявява
ва звание и проВдпаввание, че нъ гр. Вратца се валu

и нърав'

КЪМЪ

К.'lасификацията на

пяна.

.м

1) които краciJхж тогава отече

СТЪJlпове ва умственото

ственото възражданье

лева ва

ОВЯ:В.il.ЕНИЕ

год. се .явява и бмz, УЧUЛUЩНО
сдобива се

17

до

Сотиръ AaCKaJlOBЪ саио му

общини,

на моВсецъ за

Г-ва Е. Демелевъ професоръ по му

"Проевtщенiе". Така Варна за ТВЪРА-В кл;со Bpi>Me

ВСИЧКИ ония хубав" учр-Вждевия,

лева

виката, У.'JИЦf\ "Царь Бuриеъ" Но. 836.

ва наеманье УЧИJlИЩ

пожертвуватеJlНОСТЬ

15

ученицитоВ, желающит-h еж УМО.'Jяватъ да се вапишатъ

во помi>щение, чпта.tUЩНПЯ саАОН·Ь БИJlЪ употрi>бенъ за учи.tище.

И за туй хубаво учр-Вждение щедрата

опроВд-Влена по

Сoli-Вдующитi курсови

църквата, рзаширенъ нарочно ва твЯ Ц-ВJlЬ То просл;ществува.\о до

7

учебна година ще има испитъ на

първитi> двоВ аРIJготовителни години и по

дtвичес1СО УЛU.ll.u

omlltiJJ'IO

ще ВЪ наетата ва него кл.ща на х. Катшн~

Ц-Вната е

npaBO('J1aBHO

НР-Сe.!lение въ Варна ходи да ИСПЪJlн.вва християнскитi>

на вс-Вка

1871

t4

веви

петолЕ"ВНИ фалшиви монети, които се ОТ.'Jича

Варна броида в"че НЮ нi>нчи.tа бъдгари, чgйто ПОЮlененъ спи.

ватъ ОТЪ истипскит-В по това, че

съкъ намираме въ общинеката Кондика

бели,

били

малко

ио-де

уиi>НЧ8В& съ БJlilс:каво, небива.ilО тържество. Ham-вс"Jо н-Вкогаш.

7 u. гр. ПО малки и думит'В "Воже пави Бъл
гария~ едва .'Jичели. 2) въ село Нрабево едва фалши
ла 20 ст. монета, която се отличавала отъ истински

ната гръцко,гагаузка Варна, въ [~о.ято пр-Взъ

тоВ по това че била по мitлка, груба направа,

Така

AmoTo на първитi> народни тружеНИЦII въ Варна се

'l'амъ се мi>рк:ци нilкакви

35-40

зиравп БЪJlгарСКD кл.щп, днесъ стои
въ коато БЪJlгарекиятъ

год. '1'УКЪ

1860

бrwrгарс1СU

M.ilaA3Ta

eJlемеllТЪ брои

Варна,

д. и държи

18241

желте

пикава, буквитоВ "съединение'го прави силата"
мог&ть да се чет&тъ. 3. Нъ село Еостадинецъ

отъ J,tсички отрптнл.ти И пр-В

фалшива

над

50

С'!'. монета съ дата

1893

ГОД,

едва
една

която

се

мощие надъ всички ДРУГИ народности. взети СКУПОА[Ъ. Ная-Вс'l'О

раВ.'Jичавала отъ истинскит-h по това, че била

скромната OH8f кл>щоца, Н:ОЯТО с.tужuда аа УЧIl-\ище на 40 БЪJl
rapcKD дi>ца, Аllесъ Варна краСhhТЪ 18 хубави общински учи·

вена отъ Ka.iaii. гербовит-h венецътъ и буквит-h били
малко грубr1 и гн.рба. и зе нар-Вванъ. 4) въ село По
ля една фалшива викелола 20 ст, монета, кояТО се

.\ища, съ

20

У'lитеJlП и

30

УЧl1теJlКИ и съ

49

ОТАiмения, оос-В

напра

2057 Д1ща 1) (10М }IQмчета п 1003 ыQпqета);; 6 за. . равлиqава отъ истинскитоВ ао това, че направата била
бавачющи съ (5 учпте,лкп п 310 Д-Fца (153 мом'!. п 167 момоч.), I груба и отъ оловенъ металъ еивкавъ цв-Втъ, едрибук
2 стопански УЧИJlпща съ 70--8J ученички; 1 же.л-Rзарско учи i ви и грубостътR. ва геFб.l. 5) въ Русенский житеo'lЪ

щаванп отъ

,IIпще съ

2

учите.ш п

постоянна КО;4ПСПЯ;

ученика, ПОдАържано отъ Оltрл.жната

19

КJlэсспqески п реа.lевъ ОТА'В,лъ,

впчеека

съ

28

учите.ш

Варна и своя бпб.шоте&а
Покрай старата ЦЪjжва

-

Cel':\

учптеJlЬ п

У'Iпте.tки

-

първата отъ оБЩUНСЕштi> 6u6.\потеки

п

0&. 8000

587
тома

У'lенп'IКИ. Има сп
к!:шгu

-

иадпга

храмъ, ДО които се гради и здание

Отъ другn стрт,на българската

с,•• ществунuщето

n списания.

първата БЪJlгарска въ града

се ве.'tичестнеuъ к .. тедраЛtШЪ

1)

31

n

въ Itняжсетвото, която брои

за мптропо.шя.

I Хаири Алиевъ се заловила една фалшива турска дира,
- А!л;жка съ j1СОЯТО твърде мжлно се различавала отъ истинскuтоВ,
771 yQeH., и д-В I понеже направата п бида доста иекуетна, саяо че 'llоВ·

ПЪ.1НП държавни l'ИllIНаlИИ

2

р.ъка е прuда.lа

жеlIСIЮ i\ppl>eCTBO "Со1 а II R а ~ е

ОСlIОВ3ВО

на

деl<е31ВIШ 1833 1'''". ДО I<IJ.Н;ОТО мижах:>!е А" разпuтаме ЖСRСR(> дРУЖ&СТВО,
въ Вар"а 111'1;,'1" (JсвиG,)ж"еннето на не е ,,"а.10. Пръв'!> 18i!)/80 ГО". се OCHOB:i.lO
ПО"Ъ p,Y.I<<i8U"CTBO на учuтс.,""тtI 1'-жа ЧО.l8.RОВ8., ,.'\1;ВlIчешкu дружество. I<оето

18

]{I)()(_~,..:\\.lI\ecTB~·Ba.,o

)f:l.НЩ

Bpt.,re.
1 i Оп nхъ 6ъ.'гарчета 1S1!), Gъ.tr"рч:еl'&

138,

гриеВЧ61'а

28,

евре.ll.чета

сп ДРУТR паРОДНОСТJ 20
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