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Б.

СПОМНЯНЕ Е НЕОБХО
Наблюдательтз на нашия общественз
ято cot дадени отз човечеството маси жер
животз вече отдавна забелязва появяването тви. Тя вззтзржествува преди всичко сз си
на единз духз на безвгьрие, който изв день лата на своята правдивость. Ле легендата,
вз день взима широки размери и овладява
не историята, а настоящето нейно учение й
широките маси, наклоняй да отричатз всичко сбздава единз светзлз ореолз, изразенз вз
добро, поради лошото икономическо поло
недостшнатитгъ отз никоя религия морални
жение, вз което не само нашата страна, но принципи, които вепкбга еж езетавлявали
светзтз, се намира. Религиозното чувство е до високз идеалз за разумния човтькз.
такава степенз отслабнало, че се кощунства
Нашиятз народз е проникнатз отз ре
открито сз всичко най свгьтло, което човеш
ката душа си е сзздала вз течение на ве лигиозни чувства и илга всичките качества
ковете. Безцеримонно и безстрашно се под- на добрия християнинз, които илгенно с$е
хвзрлятз на критика всички институти, ко го спасявали отз погибель не веднажз вз
ито религията е осветлила. Тази плоскость миналото; тгь ще лгу помагате и днесз и
утре. Нищо по-хубаво и по мило нема отз
е силно наклонна и тя не ще ни изведе на
проявлението на християнските добродетели.
добзрз край.
Те требва да се пазятз. Спомензтз за сеЕтичното влияние на този духз е оче бежертвата вз всичките й варияции на Ве
видно. Ветки день пресата ни езобщава за ликия Витлиемски Синз е винаги пресенз и
нови и нови престъпления, едно 'отз друго достоенз примерз за подражание.
по страшни. Покрусата е голема, защото
тзкз, ТТЪ не биха били посрещани почти
Религията не убива, а удохотворява,
индеферентно отз широкитгь маси
уелшелия живота. А християнството — го
вззвишава.
Минаха най-светлите Христови праздниии. А християнството е религия, за ко
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9. Априловз

Василъ Езстатиевъ Априловъ (1789—1847 г. Роденъ
въ Габрово Гол-Ьмъ родолюбецъ, основатель на училището
въ родния си градъ Авторъ
на няколко съчинения: Ден
ница, Новобългарско образо
вание, Български книжници и
други.

4. АлвКО
Прнсатель. Авторъ на безkOHCTOHTUHOes смъртната книга «Бай Ганьо".
Сложилъ началото на туризма
въ България.

10. Аспарухз

Ханъ Аспарухъ—основателя
на първото Българско царство
въ Балканския полуостровъ въ
679 г.

5. Александзрз
Василева

Кметъ на града. Допринесълъ много за благоустрой
ството, канализацията и електр.
инсталации на града.

77. Атанаса
Георгиева

6. Ангела
Георгиева

Родомъ отъ Тревненскигв
колиби Б-Ьласица, търговецъ
на манифак, въ Варна, дЪецъ
по възраждане на българщи
ната въ Варна.

Родомъ отъ с. Голица, Мно
гозаслужилъ общественъ дЪец.
Билъ е представитель по Чер
ковно народния въпросъ презъ
1860 г.. и като такъвъ издействувалъ е направата на
първото бългзреко училище
въ гр Варна—днешната църк
ва „Св. Архангелъ Михаилъ".
Отровенъ отъ гърцигв въ
Цариград, болница.

7.

Помощника на Апостола
Левски. При свикване на об
щото комитетско събрание въ
Букурещъ презъ 1872 г. по
неже имало опасность да по-'
падне въ турски рдще се са
моубива на Русенската скеля
при минаване Дунава.

12.

Арда

РЪка въ южна България,
извира отъ Родтит-в, възпита
въ иароднигв ни п-Ъсни—притокъ на р. Марица.

13.

Архимандрита
Родомъ отъ Сливенъ. ДуПанаретз
ховенъ начзлникъ въ Варна
презъ 1867 г. Опитенъ и
деятеленъ, ycn-Ьлъ е да управ
лява общината свободно. Починалъ въ Силистра.

3. Алдемировци

Ангела Панчева

8. Антилга I

Село няколко километра
западно отъ Сливница при
което еж били съсредоточени
главнигЬ сили на българ вой
ска на 5, 6, 7 ноември 1885
год.
и при което на 7 ноем
ври е дзденъ най-силния ударъ
срещу сръбската войска презъ
сръбско-българската война.

Следъ признаване на Цър
ковната ни независимость избранъ за първи екзархъ —
1870 г. Презъ освободител
ната война сваленъ отъ пре
стола и изпратенъ на заточе
ние въ Ангора, понеже билъ
заподозрянъ отъ турцигЬ, като
пострекатель на възстанията.
Следъ войната освободенъ и
се завърналъ въ своя престоленъ гр. Видинъ, гдето починвлъ презъ 1887 г.

14. Бабадагз

Старъ градъ въ Добруджа.
Населенъ повечето съ бълга
ри и съ чисто български села
на околията му. Команденъ
пунктъ на щаба на 3 а армия
презъ войната 1915— 18 г.

15.

Стара Планина възпита въ
нашата освободителна епоха

Балканз

Стр. 5

Притурка на Варненски общински вестннкъ

На стр. 40 съ дата 19 X. 1868 г. е по
местено копие отъ писмото отправено до г-да:
Железа, Желаска, Злати, Павли, Недю и дядо
Кою въ с. Гевреклёръ, съ следното съдържание:
„Знайте добре единъ ЧОВ-БКЪ работи и свършва
работата на едно село, зачто? За пари. Когато е
тжй трЪбза да платите почтенно на живописцыты Г-на Иванчо Кжнчовъ и Г-на Иванча Николовъ, спор-Ьдъ както сте ся съгласили, зачтото
Tin человЪци са работили и ви свършили» за да
ся ползуватъ нечто. А В1я като имъ не плащате
и ги задрьжвате отъ пжтя имъ е, отъ Бога и
свети Кирила и свети Метод1я грохота и отъ
хората срамота. Заради това ката пр.емнете пис
мото ни требва безъ друго да имъ платите и да
ги благодарите, гдето и на друго место догоди
на като ги повикатъ съ радость да отидатъ, ане
да ги отекчите".
На стр. 41 съ дата 2 1 . X. с. г. е поместено
копие отъ писмото до Г да Гинкьо Чорбаджи и
Прочгё Комшш въ село Дуранъ Кулаа. Ето съдър
жанието му:
„Писмуто ви отъ 14 тоя месяцъ npiexMe,
въ него писаните вы добре проумехме.
По желаыето и искащето йи, ако и да еж е
обещалъ Отецъ Архимандритъ да ви проводи
другы попъ. нъ зачтото сжппй днеска е повънъ,
който може да намери и проводи, та не го виж
дайте за кусуръ. — А дегдето са завърне и ви
проводи, то ако имате нужда повикайте попъ Партешя, когото задлъжихме отъ тука да ви посреща
нуждата църковна".
На стр. 42 съ дата 21. X с. г. е поместено
копие отъ писмото до Г-да Железчьо, Стефана,
Димо, Танасе и Георге въ село Карапча и Сатжлмжшъ. Ето съдържанието му:
„Писмуто Ви отъ 15 того месяца npiexMe,
въ него писаны-те Ви добре проумехме, па за
отговоръ Ви казваме: По желанието и искането
Ви, на двете села Попъ Партемя, като го е оставилъ Отецъ Архимандрита да Ви попува, и Hie
го удобряваме, та го пр^емнете и имайте занапредъ, който е длъженъ да ви изпълнява въ
точно църковните обичай.
Споредъ желамето и заповедь-та Ви, днеска
Вы проваждами Г-на Петра за учитель, който е
способянъ да преподава на децата Вы, както и
добръ Певецъ за въ църквата Вы; когото npieMнете за такжвъ съ благодарение; и Той зачтото е
твьрде вреденъ, затува го отъ делихме отъ друго
место и го провеждаме Вамъ, когото отъ къмъ
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платата .молимъ благодарете го, недейте еж скжпи
за него, нито го имайте, както недостойните, нъ
Вы молнмъ да го благодарно пр1емните зачтото
такъвъ редко се намерва".
На стр. 43—44 съ дата 22. X. с г., е по
местено копие отъ писмото до Г-да Вълчане Дуковъ въ Карапча, Ето съдържанието му:
„Отъ една страна писмата, които пр1ихме и
отъ друга както ся научаваме, че, по околны-те
вы села доста раздоръ станжло; По тая пречина
желаемъ да еж научимъ въ точно истенна, глав
ната причина коя е? отъ какво и отъ где е произлезло? За туй вы молимъ чтомъ пр|'емнете нас
тоящето ны, да привикате сичкы-тЫ околны комппй и да испитате за причините, кои са быле и
да ни гы пишете за да узнаимъ. Зачтото шя ще
проводимъ подиръ нЪколко дена единъ человекъ,
който да ся научи. Именно ще дойде Г-да Г-нъ
х. Ивановъ.
Отецъ Рафаилъ днеска идва за село, който
е придруженъ съ нов|й попъ Теодора; знайте по
церковшй закон ь единъ новъ попъ е задлъжненъ
да си служи четиридесятница; По тая пречина като
дойдатъ благополучно Позволява имъ ся да си
стоятъ ЙЪ одаята, да отварятъ церквата и да си
служи нов1Й Попъ свободно, когото отецъ Ра
фаилъ ще поучява н нарежда; сакжнъ нечто да
не би да сте еж противили, че после ще отго
варя оня който бы ся възпротизилъ на това.
Отецъ Рафаилъ колкото има да зема было
църковно, било отъ селата, требва да му спомогниге, да си ги прибире сичкото, както отъ вехмя Епитропъ, тжй и отъ новж, сжщо и гдето
има да дава требва да еж отплати предъ вазы.
Аколи има некой да не склони было за земан.е,
было за даваше требва да дойде тука предъ об
щината да ся уплаче(?)".
На етр. 45 съ дата 25. X. с. г. е поместено
копие отъ писмото до Архимандрита Панарета въ
село Тестиджии. Ето съдържанието му:
„Благодарно npiexMe вашите святи Писма
отъ 21—22 того, въ техъ писаны-те Вы добре
проумехме.
По желашето и заповедь-тж Вы, писахме
днеска на село Гаргалжкъ нуждны-те, отгд-Ьто,
като пр1еннемъ отгеворъ ще ви известимъ. Н1я
ще ся мъчимъ да го убедимъ да отложатъ усветението, нъ напротивъ, ако не съглаежгь! Затова
кажете ны где да ви пишемъ.

Стр. 6

Притурка иа Варненски общински вестникъ

За отиващето Вы въ Пазарджикъ, като дой
дете тука, ще видимъ както е подобр-Ь така ще
яаправнмъ.
Молииъ лотерейнь!-ты билеты старайт*ся
давно можите да ги разпродадете по селата, за
щото по нова година безъ друго ще ся тегли.
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напомнювааде; зачтото ще бждете отговорни предъ
цьрковшнй законъ*.
Благослов1ята Господня и благодать-тж Бож1а
да бжде на Вазы.
За Председатель общ. Паиар. Хилен.
Варненската Бълг. община.

Голишюй Попь ако бы да Hie за него се
лото като си дойдет* тука ще размиелимъ здраво
и чтото нам-Ьримъ за благословно щемъ нареди.

На страница 48 съ дата 26 X с. г., е поме
стено копие отъ писмото до Г-да MHTIO Чорбаджи
въ село Емирлери, Ето съдържанието му:

Человекъ-тъ отъ Солоджали дойде кемуто
разправихме нуждны тв, който си отиди и ще
дойде да ся тука въ неделя, та давно можи да
му ся спомогне до колкото е възможно".

„Споредъ извеспето на отца Архимандрита
дойде тука и самъ дядо Иванъ, който ни приказа,
какво момичето му като престанало на Дуча му
откраднали доста нечта И тжй като му Hie no
волята Требва като пр1емните писмуто ны да гы
привикзте и да му вземите нещата и да му гы
дадете и да гы спогодите. Ако ли би да ся не
погодъ-тъ, то безъ друго да ги проводите тука
до общинжтж зетя му, джщеря му и вжля,
ако ли иещатъ да дойдатъ. то ни пишете и ще
ги доведемъ презъ хюкюмататъ".

На стр. 46, съ сжща дата, е поместено
копие отъ писмото до Отча Стефана и Вжлчьо
Чорбаджи въ с. Гаргалжкъ. Ето съдържанието му;
„Негово Всепреподоб]е отецъ Панаретъ, нЫ
пише отъ ТестиджШ, че, за свети Архангела зач
тото му ся случило да усв-вгяаа двъ церкви въ
Провад|йскигБ села. не ще може да пристигне да
дойде да усвъти и вашата церква", За това ви
казваме: недейте ся приготовлява за него день,
нъ за Ивановъ-день или който други день искате.
— Знаете че такова нъщо което ся касае до върата вы и святите догми съ зоръ не става; Прочее
като сте чакали толкова почакайте 1още малку.
Жекаемъ поскоро да ни отговорите, за кой
день ще удобрите да познаваме и щя".
На стр. 47, съ сжща дата, е поместено писмо
до Г да отца Констандина и Ивана въ с. Хаджрджа. Ето съдържанието му:
•Научаваме се отъ достоверно место, че, до
Toi/R. часъ по об-вщан1ето си, вито единъ отъ
светиня Вы не егв излезли повънъ; за това ако
и да познавате пречинжгж. отблизо, Вы казваме:
чтомъ пр1емнит-в настоящ!е то ни, требва безъ
друго да отиди единъ та единъ повънъ, где то
да ся упазн благочинието на святите Дггмы. друго
яче, осв-кнъ гдето се нарушаватъ, нъ ся поразждатъ! . . . и снанова съблазянъ и раздоръ.
Знайте добре, че който н да отиди понапредъ повънъ, си испълнюва сб-Ьщан$ето отъ еднж
странж и други сн искарва ръдътъ; тва като е
тжй, требва ли да Вы ся напомнюаа? не мислимъ!
Прочее занапредъ бждете изпълнители на длъж
ностите си, които ги изисква святата Наша Пра
вославна Bipa, гдзто да не става нужда на второ

На стр. 49, съ сжща дата, е помзстено ко
пие отъ писмото до Отче 3axapifl въ село Гебедже.
Ето съдържанието му:
.Споредъ извеспето на Отца Архимандрита
дойде тука дядо Иванъ и ны приказа, какво мо
мичето му като приставало на Дуча и му открад
нала неколко неща; За това вы казваме като
пр!емните писмуто ни да отидите въ селото Имерлери и да видите ако дадатъ нечтата и гы пого
дите, изправяно добре. Аколи напротивъ, заедно
съ чорбаджи Митя ги проводете тука до обще
ството, Т1я: Дащеря му, зетя му и' вжля, които
ако не искать да дойдатъ съ добро, то безъ друго
да ни отговорите за да ги доведемъ презъ хю
кюмататъ".
На стр. 50, съ сжща дата, е поместено ко
пие отъ писмото до Г-да Георги и Юрданъ х.
Ивановъ въ Пазарджикъ. Ето съдържанието му:
„Приносящата настояшлето ны Кир1яки Бонюва, Понеже мжжатъ й Г-нъ Боню ся поминалъ
И тя остава въ зло и окаянно положеше; По тазж.
пречина, тя ходила въ.Русчюкъи тука дойде и ся
дадохж отъ Правителството нужните Писма, та
като дойде тамо, молимъ Ви за Бога спомугяет*
й да си извади мжжовото си наагЬмие. Нейната
дав1я е: съ бащата на мжжай Г-нъ Стоянъ Чирпанлж.
Сжщо молимъ и Почитаемата община, ако
бы съ добро да стане дай помогни, аиа противъ
чрезъ Правителството ако стане пакъ Г-вЫ ще
й спомогните".

Стр. 7

Притурка на Варненски общииски вестникъ

На страница 5 1 , съ сжща дата, е поместено
копие отъ писмото до Г-да Отецъ Константинъ
и Отецъ Ивана въ Хадърдяса. Ето съдържанието му:
„Вчера Ви писахме, въ което Ви казахме да
отидетъ единъ та единъ повънъ; А Днеска Ви
казваме: Понеже Попъ Ганчу е зл-Ь болянъ и не
може да отиди повжнъ, затова ви молимъ по
скоро да отидигв на селуто Куюджюкъ, гдъто
имало нъколко дъца да ся крьщаватъ и гь1 кръс
тите. Ако бь1 да е излъзалъ Единъ та Единъ
отъ свътиня Вы повънъ, пишете му едно писму,
да безъ друго даотидн нзполни еднж свята
длъжиость".
На стр. 52, съ дата 29 8-вр1я 1868 год., е
поместено копие отъ писмото до Почитаемата
Балчишка Бълг. община, обаче отстрани на по
лето е написано: „остава съ погръшки*.
На стр.-53, съ сжща дата, е пометено ко
пие отъ писмото до сжщата община. Ето съдър
жанието му:
„Г-нъ Хр. С. Аладжооглу гдъто длъжалъ на
Г-на X Трухча, като сте ги погаждали и кандиСалъ на гр. 7,000, нъ са не погодили и дошълъ
тука, който иска да ся отнесе до Правителството,
anie го задрьжахме догдъто Ви пишемъ, та да ги
погодимъ, зачтото е срамота. Г-нъ X Трухча
предумахме и кандиса да му плати гр. 6,500; И
тжй като пр1емнигБ настояшлето вь1, да кажете
на ръченнаго та да му направи ЕДНА. полица или
еднж разписка подписана отъ Г-на Варбанча Радоевъ, я отъ Г-да Бр. Б. Аладжоогларъ. — Ако
ли напротивъ не кандиса й на това, тогава тръбва
•безъ друго да дойде самъ Г-нъ Христу, а н\я ще
въздьржимъ Г-иа Н. Трухча до гдъто дойде за да
ги погодимъ.
На стр, 54, съ сжща дата, е помъстено ко
пие отъ писмото до О. Захар1й Христовъ въ Гебедже. Ето съдържанието му:
„Вашето писму отъ 28 того пр1ехме. Исканы-rb ни хора дойдохж, които, като разпитахме
подробно узнахме разпрата имъ закакао и що
•была; затова остана сега Дядо Иванъ да доведе
тука сына си и снаха си понапръдъ, на които ще
дадемъ клътва само за гр. 300 какъ не еж ги
видътш и зели, сжщо послъ ще довъдемъ пакъ
дъщеряму и тя да еж закжлне, както и сега казва
пръдъ назы: че, нито е вндъла гр. 300, нито ги
е взела; тва тжй, А другигв нъчта быле празно".
На стр. 55, съ сжща дата, е помъстено ко
пие отъ писмото до Г-да MHTIO Чорбаджи и Проч.
Комини въ село Емирлери. Ето съдържанието му:
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„вашето общо писму отъ 28 того мъсяца
npiexMe, въ него писаните ви добръ проумъхме.
Дяда Ивана Питахме, както зетя му, джщерята му и вжля, отъ които добр* разумъхме
разпрата имъ; Т-в нъматъ друго освънь за гр.
300, за тъхъ остава дядо Иванъ да доведе сына
си и снахата си, та да имъ дадемъ клътва. А ако
нъще то друго ничто нема съ джщеря си, нъ
комш1Йски да ся приберете и дай вземете дре
хите отъ бащай н дай ги дадете".
На стр. 56, съ сжщата дата, е помъстено
копие отъ писмото до Негово Высокопреподсб1е
отецъ Архимандрнтъ Панаретъ въ с. Тестиджий.
Ето съдържанието му:
„На 25 того, вы писахме по пэтръбни-гв: А
сега ся благодарно (о)тговаряме на святото Вы
писму отъ 27 суща го.
Когото Попа удобритъ за провад1я нзмъсгвтъ го; А за да не става раздоръ Попъ Христа
настанет-в повънъ въ нъкое село, гдъто иматъ
сёляны-т-в нужда. Сжщо и Попъ Диму да си стой
въ Караагачъ до годинжтж че, послъ щемъ гл^да
и прави За попъ Христа мъсто тамо нъма въ
околность-тж, та го проводет% тука, когото ще
настанимъ въ Капзкл[й и Куюджукъ.
Молимъ гл-Бдайгв колкото е възможно да ся
укротяватъ духовите, зачтото друго яче ся нару
шава честьта и правата на цьрковнитъ ны наредбы".
На стр. 57, съ сжща дата, е помъстено ко
пие отъ пнем то до Почитаемата Шумненска Бълг.
Община въ гр Шуменъ. Ето съдържанието му:
„Приносящата настояшлето ны Г-жа Симанка
съ врЪь-я като ся ужени съ Г на X Христа, ка
кво и колко му е броиль, чачтото има человъиы
да познаватъ тъхны-т'в условия, затова ся снабди
съ нуждиыт-тъ свидътелства; А т я отъ наша
странж Вы молимъ да и спомогнит'Ь въ тозж слу
чай. зачтото за Бога е гръхота да ся у не прав
дива една сирота".
(Копиетата отъ писмата отъ стр. 58 до 82
еж по лотарийния въпросъ).
На стр 83, съ дита 1 XI 1868 год., е по
мъстено копие отъ писмото до Негово Всепрепсдоб1е отецъ Архимандритъ Панаретъ, „въ гдъто
еж намърватё". Ето съдържанието му:
„На 29 престаналаго вы писахме въ тестиднГй презъ Провадия, на което за пр1емван!ето ся
не съмняваме.
npiexMe отговоръ отъ Гаргалжкъ, въ което
глъдаме д* ны натякватъ доста отъ еднж странж.
и друга, като ся вЪче приготвили за Арханге-
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ловъ день, ако би да не отидите ще повикатъ
грышй Владика и други такива, за да имъ усв*ти
църквата.
Днеска имъ отговорихме да бждатъ готови
и. ще отидим* безъ друго; По та1ж пречинж, Ви
молимъ чтомъ npieMHHTt настояиието Ны безъ да
ся мает* да дойдет* тука и отъ тука ще отидигЬ
за тамо, зачтото друго яче не бива*.
На стр. 84, съ сжща дата, е поместено ко
пие отъ писмото до свещеника въ с. Караачъ.
Ето съдържанието му:
„Благодарно npiexMe честното Ви отъ 30
престаналаго, въ него писаны-те Ви добр* проум*вме.
Като npieMHHT-fe настоящето Ны, при вика йт*
Момата Гиргина тайно, която испов*дайт* Ду
ховно, по коя пречина не иска момчето Ивана,
зачтото щя тука ся научихме че, момата не сър
дечно нейска момчето, осв*нь отъ страхътъ и по
кандърмакъ-тъ Братовъ й; Тва ако е тжй. Тогава
като 1ж испов-Бдзте и узнает* исгвнната, ст* въ
право да ги кандардисат* и В*нчейт* по цьрковны-т* убичаи. Момичето Гиргина и братъ й,
сжщо и момчето Ивана съ едно етъ свойт* му,
на кое(то) ще дадет* и Едно писму, въ него да
разправит* до колкото ся случатъ".
На стр. 85, съ сжща дата, еж пом*стени две
писма. Едното до Вълчьо Новаковъ въ с. Гаргалжкъ, а другото до свещ. Атанасия въ с. Гюнъ
дооду. Ето съдържанията имъ.
„Благодарно npiexMe честното Вы отъ 28
престаналаго, въ него писаны-те Вы добр* проум*хме.
Днеска писахме и проводихме нарочно челов*къ до Отца Архим. Панарета; който безъ друго
да дойде тука, та като дойде безъ да го маемъ
тука ще ви го проводимъ и ще ся приготвит*
за Архангеловъ День ще стане осв*тешето на
църквата Вы.
Другото писмо:
„Писахме вы по напредъ да дойдете да ся
разправите, нъ нито дойдохте, нито парите про
водихте; за тва като пр1'емннте настоящето ны
тр*бва безъ друго да дойдете да ся разправите,
а друго яче ако стане поел* ще ся каете, нъ
ся не стига".
На стр. 86 съ дата 1/13 ноемврий 1868 г.
е поместено едно „потъкмително". Ето съдържа- '
иието му:
Потъкмително.
„Отъ една страна Г-нъ X. Трифонъ Г. Аладжьоглу и отъ другж Г-нъ Хр. С. Аладжьоглу
ся потакмихме предъ Почимаемата Главна Бъл
гарска Община, по сл*дующит* условия:
Подиръ четиринад*сять годишното ни сьдру-
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жество, като си пригл*дахме с/кит* отъ едно до
хиляда, преди две годины, ся разделихме и не
Hbi остана друго, осв*нь, да зема Г-нъ X. Три
фонъ гр. 5,500, П*ть хиляди и П*тстотинъ, въ
лира турска по гр. 105 или двад*ся1ь и два
гр. 22 въ б*ло м*джие. За т*хъ издаде Г-нъ
Хр. С. Аладжьоглу единъ записъ днеска, да ся
броятъ на три та кси да по 31 день.—За здравинж и на да*г* страны р*ченый записъ ся под
писа отъ Г-на Върбанча Радоевъ и стана на запов*дь Г-на Ангела Георгиевъ, единъ отъ членовет* на р*ченната община. — Съ други думи
Г-нъ Христу по е (както и съ вр*мя) сичкь! т*
в*ресШ, стока и джлгов*, както и Г-нъ Трухчу
съ благодареше му ги отстжпи, безъ да има пра
во да ся м*си въ н*что и проч. За ув*рен1е
станжхж дв* подобни, отъ които да държи с*ка
еднж по единъ".
На стр, 87, съ дата 1.ХЦ. с. г., е помете
но копие отъ писмото до Върбанчьо Радоевъ въ
Балчикъ. Ето съдържанието му:
„Благодарно npiexMe честното Ви отъ 30
престаналаго, въ него писаны-т* Ви добр* Проум*хме. —
Г-нъ X. Трухча и Шурята на Г-на Хр. С.
Аладжооглу погодихме предъ обществото по тва
яче: Г-нъ Трухчу н*ма да дири ничто отъ Г-на
Христа, осв*нь Гр. 5,500. за които направихмеединъ записъ да ся плати въ три таксита с*ки
единъ по 31 день, когото подписа шуряту а нъ
и Г-ви ще станет* поручители. спорёдь както ни
доказа Г-нъ Христюва Шуря и Николаки Бългвровъ.—Г-нъ Христу е, стопанъ на Bibpecifirb,.
стокьхт*, както и длъгов*т* устанаха и негова
с/ка, спор*дь В*хтит* имъ и нови-т* Потакмителни писма. Затова, зачтото стана и за дв*те
страни добр*, молимъ подпишете разписка и го
върнет* надиря. Той станж на запов*дь Г-къ Ангеловъ, а общината даде други Г-нъ X. Трухчу".
На стр. 88 съ дата 5.XI 1868 г. е пом*стено копие отъ писмото до почитаеми ЧорбаджШ
Старцы и млади! въ село Гюнъ дооду, Чатмата
и Гевреклери! Ето съдържанието му:
„Познавате, че попъ Станчу има борчъ тука
на единъ сарафинъ, който плати за него парыты
на чорбадж1ята му; И така зачтото го викаха тука
и щ*ха да го запрьтъ, за това шя му станахме
кафилъ за 10 дена, каквото да не се посрами.-—
Прочее, ви молимъ кой каквото му е длъженъ да
му гы плати-те, зачтото челов*къ, особно свйщеникъ слугува на едно село или на единъ чорбадж1я, нели да си вземе хакжтъ и да еж раз
прави съ когото има земаше даваще? Да! Когато
е тжй святиня му като Bl'e слугувалъ и има нуж
да, тр*бва безъ друго да му платит*, ако искате
да го имате за винаги".
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ЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседание на 2. 1. 1933 год. 5 часа
сл. об-Ьдъ, присжтствуваха почти всички
общински съветници.
Кмета Ас. Брусевз — по нямане на
кворумъ заседанието се вдига за другъ денъ,
когато съвета ще се свика съ особенна
покана.
Заседание
следъ обедъ.

на

12. I. 1933 г. 4 4 0 ч.

Кмета Ас. Брусевз — Г-да общински
съветници продължаваме отложеното за
седание отъ 2 т. м. на редовна сесия. Требва
аа пререаимъ дневния редъ, като разгле
даме въпроса за насроченото за 17 т. м.
дело № 2931—932 год. предъ Върховния
.Ядминистративенъ сждъ между обшината
и държавата, респективно М-вото на же
лезниците, относно отчуждаваното общин
ско место за разширение желязопжтната
гара—ВарнаПонеже се касае за 28,897,400 лева то
налага се да бждатъ ангажирани да се
5»вятъ въ сжда отъ страна на общината
освенъ кмета и юристконсулта Я. Сираковъ
оше и следните адвокати: Жеко Желябовъ,
Ради Василевъ и Професоръ Д-ръ Иосифъ
•Фапенхехтъ.
Кмета и юристконсулта ще бждатъ ко
мандировани по това Д/БЛО съ право на
пжтни и дневни пари съгласно закона за
държавните служители; адвокатите Ради
Василевъ сё съгласи на предложената му
-минимална сума за възнаграждение 10,000
лева и професоръ И. Фаденхатъ—20000 лв.
колкото се отнася до г нъ Ж. Желябовъ
той прие да бжде общински повереникъ
•безплатно, освенъ само дневни пари, съвета
Реши:
1 Упълномощава кмета яа се яви лично
»предъ ,Върх. Ядминистративенъ сждъ по

дело № 2931—32 г. съ право да преупълномоши адвокатите. Д-ръ И. Фаденхатъ
отъ София. Ради Василевъ и Жеко Желя
бовъ отъ Варна, съ запазване пълномощ
ното на общинския юристконсултъ Янко
Сираковъ, ;приетъ за повереникъ на обши
ната по това дъ\ло още при първата еждебна инстанция.
II На Д-ръ И. Фаденхехтъ да се плати
адвокатско възнаграждение по това дело
20000 лева, а на Ради Василевъ 10000 лв.
III Да се командирова до Ссфия, об
ратно по делото общ. съветникъ Ж. Же
лябовъ съ право само на дневни пари.
IV По сжшото дело да се командироватъ до София и обратно кмета Л е Брусевъ и юристконсулта Я. Сираковъ съ пра
во на пжтни по бързия влакъ и дневни
съгласно закона за държавните служители.
Решение 2-ро
Удобри се търга за доставка на обуша
и ботуши на прислугата разсилните и по
жарникарите при общината.
Решение 3-то
Не се утвърди търга за доставката на
дрехи за разсилните и пожарникарите при
общината, поради това че добитата цена
е висока и неизносна за касата на общи
ната и се реши да се произведе ново доб
роволно спазаряване.
Решение 4-то
Удобри се търга по доставката отпе
чатване на 50000 проспекти за рекламира
не курорта Варна, които еж възложени
вжрху Придворната Печатница—София по
1.54 лв. екземпляра.
Следва.
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ТЕЛЕГРАМИ
Брусевъ градски кметъ - Варна
Царицата и азъ благодаримъ искрено Вамъ и на граж
данството за любезнигв приветствия и пожелания Честита
на всички новата година.
Царьтъ.
София Двореца Негово Величество Царя
Отъ името на варненското гражданство и отъ мое
име честитя на Ваши Величества новата 1933 година и пожелавамъ тя да Ви донесе радость и щастие.
Кметъ Брусевъ.
Подадена въ София на 31.ХИ.1932 г.

Приета въ Варна на 31.XII.1932 год..

До г. г. Окржжнигк Управители въ Царството.
Заповтэдь № 1: — Поздравлявамъ всички служители по ведомството на
Министерството на ВжтрешнигБ работи и Народното Здраве съ новата 1933
година, като имъ пожелавамъ щастие и благополучие въ живота и успЪхъ по
службата. По тоя случай мой дългъ е да изкажа благодарность на всички по
лицейско административни членове за големия трудъ и проявената ревность
при пазене реда и спокойствието въ страната. На всички държавни, окржжни
и общински служители за особенитв грижи къмъ здравието на народа и за
повдигането благосъстоянието на окржзитв и общинитЬ презъ изтеклата го
дина. Недявамъ се, че и презъ новата година всички ние ще удвоимъ своитЬ
усилия за запазване сигурностьта въ страната за опазването на Народното
Здраве и за изискването на истински напредъкъ въ всестранното развитие на
България.
София, 1 януарий 1933 година.

Министъръ (п.) Ал. Гиргиновъ
В - Б р н о , при Варненското Окржжно управление

Секретарь (п.) П. Н и к о л о в ъ
Вх. № 186—1933 г.
До г. г. Председателя на Окржжната Пост. Комисия,,
Градскигв Кметове, Окр. Пол. Инспекторъ, Градоначалника и
Окол. Началници въ Окржга.
За знание.
Тукъ.
№ 19, гр. Варна, 2 януариз 1933 год.
,Окр. Управитель (п.) Г. Даскаловъ
Секретарь (п.) П. Николовъ
В -Б р н о, при Варненското Градско общинско управление
Секретарь: К. М. Дюлгеровъ

Кмета на гр. Варна
Ние изселващите се арменци отъ гр. Варна за родината ни Армения при напущането на нашето второ отечество мила България изказваме нашигЬ сърдечни благо
дарности въ Вашето лице на Варненскит-fe граждани за дадения намъ братски подслонъ.
За групата изселващи бежанци К е в о р к ъ Ованесянъ

