tiрой

"ЧЕРНО МОРЕА
4'че

j

,.. . ,.i8p~0

правителството

'Rа.шакрия (нри6р'h.

па с'hверъ ОТЪ

MOPf\,

.,JаситеJlllа СТЗIЩИЯ, а 'гаЕСIt сжщо

пощенско бюро.

-

/г. Пазард~"щк ь, с:rrор'JДЪ в:Бстници,

J'llШЪ Н.

Бi;.1оrIИТОВ'Ь

с'г[)'Б.1jJJI'Ь съ

)' върху. eAlra crЮil .ноБИШI, 1'01lTO СJl'hдъ
А. ишни ЖИНИ СИМII!IТIIII го пri;зрiJJlU, а
/еJlит:J, u ОТf\:азаJlИ IAa му bl'o дад;);:гъ. '1'0\\еривъ

1

стр'Н.tя.лъ

11 върху СИ И !Ш'ГО не

л
. енъ, ПОС-ВКЪJlЪ съ сабьнта си П. роти
баща на

МОШlта, ·посi;къ.JIЪ и момата,
коrе1lШ и гръбна-

_ JI'Ь 1I себе си пр'i;въ

/а"Itость.lIОJlУМЪРТВН

/-

-

/"

t

м
J

--

ги е прИМIl !lОJlIЩИН-

С Т Н И.

въ ·тукашпатз I,клаССllа БОJlШЩR, 1Ш IIспрR1'И,l\а
едянъ екземn.1ЛрЪ отъ' прi18едената си и изладе

На въ 1887 год, Iспижка "XO.Qepama", сиоредъ
Най новата ТОЧЕСа н'а IIp-Внието ОТ'Ь Др?; Р. ECoxr..
еllИItъ на прiшода дава възмож

иоеть B6-Б&и14.У за да се lIаПОllнае даже доиатъч

но

СЪ

т.уази

страшна бо..t-Бсть, по

u

На появяваньето

и

np'I.,

ность 1rt'i. ПрЪПОр.Уа'1ваме

И за

ПрИЗIШЦИТ'В

това.' С'Б готов

на JlюбопитствуtOщит:Б

чи:rатми.

,_ Г-жа д.рт. rOJl,oouНoa пише въ В. n Сво·
бода" за XOJlepaTa, като ивявява nrOJlEMa опасКОС'ГЬ за ВарнепсltИТ-В П Вурга.!JсItПТ:В житеJlИ,

защото

иаnраво

тукъ

отъ

(Варна)

постоянно

Ватумъ,

и много такъвъ РОДЪ работи не съ пари ставатъ,

кжд-Вто

дохождатъ

вече се появи

холерата, а&о ОФИЦИ3J11l0 още и да не ИСLtатъ

Afl.

прищ)аЦQIiКТЪ това, ГИМИI1 съ гааови саllДi!ЩИ,
сир-Вчь, .нuЙ 1lMaMe оостQян,НQ и 'неnоср'lJдсmвеН1lQ

зьлта,

mа.Щ; д'f;mо

да ИЗС.1-Бдва н-Бкон ршrскн гробници, и нам-Бри

дв-В озжбени r~l)ТЮ1 въ единъ гробъ и, въ ДО-.
бавокъ, ц-БJlЪ заходъ .•. Разбира се, lIаписа той,

Тъй щото НИItаr;:ъв'Ь·

страхъ аа пр-Вдаванье по този начинъ на ХОАера
11(\ сжществува. Другъ е въпросътъ за санитарпото състолние на нашия градъ. Добр-В описва

г.жа д-ръ туй и ний, МИСJlИМЪ, сме дига.ш ГJlасъ

аа сжщит'h немаРJlИВО('ТИ. Сега обача ний се
ХРIШПМЪ СЪ нэ'-ВЖдата,
че Г-'а
HaAJl.L....Hl"r.L.
"
"·b...,,..ti

л1нсари пояесх. ПОМИCJI.ИJlивечева грижата, пр-Вдъ
В1I града съ чистотата

да

и rИJlищата.

подобряватъ

8Ъf>духа

на улицит-В, дюгеНIlТ'h

цiмь ла ПОl).нти града

върне

отъ

вр-Вме,

СJl:ВДЪ

Бургазъ.

като отиде

Отъ Добричъ Г-Н'Ъ

посi>ти и 'rp. БаJl'1ИItъ.

На г 'на Вняж. Нам-Бстникъ сж се ПР-Вk
стаВJlяваJlИ и други деrrутации. Ний УIIнахме
само, Ч~ е имаJlО такава отъ

HOBoceJlo

(Варнен-

CICO).

I

- Въ тукашния Окр. Сждъ се раllм-Бда
yr.1aBHO' д-Б.10 съ С.Уадеб. зас'hдатеJlИ по

едно

обвинението

на двама евреи, отъ които еДIШЪТЪ

въ умиш..tеННQ

частничество.

банкрутство

()ждътъ

и другийтъ

ОСЖДII

на

11/2

въ съу

гоА ина

затворъ обвинения нъ УМИШ.1еНIlО банкрутство, а
вторил

щението на внсоки гости въ нашиЯ град'о не,
е нiJщо

извънредно,

необикновенно;

а

оправда

на ОПJlакванията.

I

н-Вщо

Г

редовно особенно откато вече и паJlатътъ Сан-нъ LlIIlЛЖ. НамiJстнин:ъ, заедно съ
дрово c~ окончаТeJlНО уреди. Това посъщенис" }:'-на Министра на Правосждие~'О СаJl Jlабашова,
прави на града честь прiJимущество и печаJl3 ) ,ХОДИХЖ МИIf.Уа,itиЛ rrонедiJ..tникъ яз JlOB'!> въ Ak
1:,0

ва който го разбира 'и то тр-Вбва да е BC:ВKOГ~: ~ .Iee,:orJlepCKaTa гора, ВЪ зеМJlището На г-на IШПeJI·

.L.

' .

въ

смьтка, а не да се

да

изоставятъ

f((~истера г. Rу..tьхави

'

оправдаватъ съ туй, та;,

градскит-В

'

работи. Тукъ не е.

.

.

J
.

Въ вторникъ, ТУltашното Кметство даде

-

Каварна, ва да се яви сду'щи да се rrос:Вти отъ "банкетъ въ '1есть на г на Княжеския Нам-Бст
високи. гости u'fшога, но,освiшъ даже и туй, НИЙ 1 никъ иг-да Министрит-В Подпо.шовникъ Сав,
не сме вижда.1И, щото въ друго врohм:е да е; вовъ, ЖивItовъ и ОаJlJlзбашовъ, при жеА-ВЗН'>ИНlНtъ и ca~lo

r;:or;l

имаме

гостье дn биваме от-

i.УаТЩ1та

странени отъ грижит-В си lIа града. RJl;teTCTBO'fO
трi>бва

да.

се е УВ:ВДОШfJIО,

че

ний сме мче.

c'bc-Вди на ХО.1ерзта: rrосл'вднит-В ИIIвiJстил ка

станция

на

-Негово Ц.

ваетил

_

самит'h

J1i>r,ари

ХВЪрJlЬКТЪ

Поканени

чиновници и граждани

тренъ. HaABe'1epJ> всичн:и

отВЪ

му ДJlъжностьта му ·се ИСПЪJlН1Iва

Говори се, че тия ДНИ се е СЪСТОJМЪ

,·~ъ

дпrанье рамена и ОПJlаI;:ванин •••. Ц'h,ilЪ,

IIрОТИ Ъ епидемията ХО.1<.JрИ'Iеска, КОЯТО со раз

вива
все повече въ Росеия. Строга карантина
е пр-Вдписана на Черноморскит:В БЪJlгарски

опрзвliYiТЪ
о като

Дунавскит:В

помии И вс:ВкашJИ

а медицинско
пъ карантина.

пр-Вг.tiJжданье

по

кьошетата вкуиомъ: Ао Ka'l'O се расхождаме на

какво sърш~'rъ? 3а да се 110Jl'Ве едиа У.1ица,
.взеиатъ се 'грийее'гъ ДУШИ, ц'hJl8та пожарна
1I:омавд& гаси пожаръ по камънье'r'h на улицата

съ викъ, кр'hсъкъ, конъо, KOJla съ бъчви, тене·

lеии -

чудо! и КОJlаима, и БЪ'lВИ има, и конъе

има: взем1;те бъчвитil, Та
тенекеджия, да ви

аадъ 118 ··бъчвитВ

ид-Б'l'С' на

н-БI;:ОЙ

напраВlI ДЪJlГИ ржшетки о'г-

-

И единъ

'lOb-Бкъ съ едни

"OJla ще;върши работата на 'гi>зи 30 ДУШИ, та

ВСП'lкнт'h у..tици ще се ПО.1иватъ И3ВСДИЪЖ'Ь съ
'l'рuйсетъ души. И lIа 'гОва 'fр'hбва аItЖJlЪ да се
дава

, • • В""и се,

п'hматъ работа та c~ забав.1Я·

ватъ и съ по..tпвапъе

aJlJlea

въ градината

стье~"Н1lа дърветата съ 'гу.'умбит'h. А

и сами Аа знаемъ, за ш;мва ИJlИ вр-Бда,

ЗАание naAaJlO на П.1анъ, епоредъ rwйто тp'hбвало

бота и hБ ув-Бряваме, че ще внимаваме и ще
съобщавам:е съ

TO'1HOCTJ>

всиЧко

lIа "нание, Не иожемъ

да се помиримъ съ ми

ншсаква ВЪЗМОжнОсть

да ее знае

ТоЧНо каква сумма е БИJlа събрана 0'1'1:. аКЦIIИТ-В
АО съетавявьето
ваньето

на устава и' даже Ао ПРИСТЛ'iп

ItЪMЪ купуванье

118

параХОАR,

но

внае

се туй, че пнuциаторитъ не с.Уа се съобразлваJlИ
съ капита..tа

на дружеството

. отъ

ПУQТна.JlИ въ ходъ собственнит-Б

акции, а

си

сж

J~ПИТ3JlИ

защото ПРИJIОЖИJlИ въ дiJйствие съставеIШJl Ta~
ка y~aBЪ иа дружеството ПО'1ти сжщевр'hмсно

во.

ЧJlенътъ-инпциаторъ ИJl.

Дюймеджпевъ

пр'hзъ м. Юний отива въ Анг.1ИЯ (въ града

Г.'Iасковъ) за да ItynyBa иараходъ

ме,

'1e

ПО'1ватъ

да

се

плащатъ

II ний вижда.
ХИАJlДИ .щри

та ще отпжтуsатъ отъ града rш за СоФин,

Г-В'Ь Rнлжеский Нам'hС'l'НИКЪ прие ми-

~ЖJlИЛ

понедiмникъ една депутация отъ Доб-

тамошенъ I~иетъ

г-на Ж. Поппова, народнитi> ПР-ВДС1'авите.1И г·да,

расходътъ зl!' ПОН:Упката на парахода,

прпспособлванието

камара

Н-ВМ8

Говори се, 'lе тил ДНИ г-да Минnстри,
т'}; на Просв-Бщението, Правосждието и Война

,-

съ,itьта, че е възможно да се ХОДИ "п~ б'hдl
гащи," ItOraTO пр'hзъ морето върJlува xOJlcpa

му

I,Ъ\{Ъ

и други ДОПЪ.1ненин,

МИС~fOни,

(Продмженuе от?; брой Йl.)

Въ вторникъ cyTplIIlLTa {'-НЪ Министръ
, на Правое.Уадието пос-Бти тукашнил Окр. С.Уадъ.

"-"-

на избиратеJlrl

т'в и, беllЪ ст-Бсuение, и доброто и JlОШОТО, поне

ва

(1862-1865 roA.)

,HeIta се помни само, че Г,ЧlераJlен'Ъ ПJ!.ан'Ъ Варна още н-Вма. -

Ний же..tаО6IЬ Аа видимъ общината на ра-

талп. А

АРУЖЕСТВО ВЪ ЦАРИГРААЪ.

14.У подаримъ едно годишно течение отъ BtCTI1И~"а alto е ПJlаТПJlЪ абонатъ -, ще му по
върне!,!ъ абонамента Това говоримъ сериозно.

тозн уиъ!

.. ,_.~ДЛИСТНИ~Ъ.
ПЪРВОТО БЪJlГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАПJ1УВНО

туи събарянье, въ какво да е "оти. ошение":';'; ще

ваме да H'a.«~ 1Cal(8f) ний не ще имаыe полза·
НlI отъ J1i;кари, ни отъ общински, ДОХОДИ, ни
отъ общес'гвеНIlИ избранници. :I'еЖI~О Щl СЪ

оричъ. състояща отъ градский

ВА

Л[tО може 'да ни каже h-БItой' МРЯ6нсrtиЙ

,

в:ато не вършимъ ра60ТИт-h, които 'rр-Вбва, а от.и-

~аАУ'ГИ котки и кучета ••• Срамота! Срамъ IIИ
е ·да раепраВ1l61е тия работи, тая нераспоре,\И-

ИСТОРИНТА

ё8.мо}

за Аа извадимъ иари ЯJlII за да УГОАИМЪ; дО \ l'Р~r'\АПII.Н'I._'дQ'lНQ __к,I!,к.ВQ_.сnечелu общината съ

И.'И

110 УJlицитi>

8.

1130

ц'}мъ'с.!

-

за ПРОВИЗИJI,

r;:01l1-

двонно) аа JllrXUrJ, ва заплати на с,itужащи и прч.)'
е ДОСТИГНЖ.l'Ь висоreата сумиа отъ 15657 JlИРИ
и
14 ШС.t. И 8
'
А НГЛIШtЖИ,
пен. до СТЖПВRньето

МИН.Уа.tl1та

Сжб60та и

Нед-Б,ля

вечерь

.1инията ItЪМ:Ъ

Illей

'поща ПО трена H-ВllIаше реДОВIIа. Причината е би

1· "а,

чс порой разва.НIJIЪ

танджИI~Ъ,

l'

(нова

лимански правдини, за оспгурение:

I'ОДина, за да Аад.УаТЪ си-Втка, I;:ато распрати.tи,

Эа Параи.ивно 'l'ърговско APY'RCCTBO
L'T
" l'Р08и"ll 1J1tiе Ч •

1

на едно параПJlОВНО търговско

дружес'гво,

речено :tПРОВИД'!>НIЕ". Като ся
rrос'гигванiето на T~Ba предпрillтiе,
преllЪ

м-Бсица

Юшл утиде

на

на1зхме lIа
JlaIl-В еЩ'е

0'1'1, lIас'Ь

едииъ

с;к А'hЙствува.н!:

а, и УСП·.tiх'Ьтъ на тия ~'рима БЪ.1гари,'

задължцли ср-Вщу ДЪАга съ чекове по

l'

АЗИЗЪ сrrоред'Ь 2· я параграФ~

OTtO~OJlO 11,000 кантаря,· СПJlЯНЪ 120 ком, ШИрОltЪ

Apyra - С.Уа постаВИJlИ въ амбиция нев-Вру
~Щ\lтi1 в"дни богати търговци въ Цариград'}).
3наЯJlИ т-В, че стопанит:В на парахода с.Уа се

16. кран:а, д..tЪГЪ 170, въ ВОДi!iТ;К пот"'иа 12 анu
on
ГJllИСКЫкрака, ходатъ му 1О МUJlЯ въ секы часъ
10
'
кюмюръ гори
TOHOJlaTa въ 24 часа, машинаТа

ИУ отъ най повити изобрет-Внiлта. Асигурирах

на два

ме го въ АIfГ.1iЙсlCa Асигорическа К.Уаща, за то

пси.1ащаньето, щомъ на УСП')И8i.ТЪ да събержтъ

стаВИХМе подъ АИГ.1iЙскы прлпорецъ
На 8/20 ПрОШАаго Февруарiлтой престиrна
БJlагопо,'УЧIIО въ Цариградското пристанище, и

JlИрИ сотер..tинга, а еж дадени първоuачаJlНО са

JlПрn и за 8000 лири се ИЗl\аватъ че.
CpOICOBC, на четири п,nти.
RЪАI'Ъ тсва съ присъедИнлвa-rъ, разJира. се, n

мiJсеЦfl, че тиЯ чеLеове с.Уа издадени отъ Ноем
врий 1863 година, О'1'Ъ депLТЪ на покуш;:ата, и
че CJl'hAoBaTC.tHo ще се ср:Вщн.УаТЪ спыии въ

кове съ по два м:Бсеца

акции платени. За туй, T-h пан:ъ с.Уа съв-wrваJlII,

расходит-R, както за ходевьето и бавеньето, тъй

да не

п дот'Ъкмяваньето и ПРIlСПОсоблваньето на пара

не ~e ВНДhБТЪ С~I'Н'l'ЮIТ:!:; по . покуш;:ата и дрУ- СТАВА.и защото сн распрода 'ОХЖ повече отъ
ГIlТ' расходи, защото може би да има и BJloYllor-,' 700 АIЩlИ на това дружество: за това прiемаме

стер..tИlIГИ. СаМl1ЙТЪ параходъ, съвършенно НОВЪ
пърВОICJlассеJIЪ, архимидическu, е rtyneH'!> ва 1) ,ООО

Аro 300

хода за Ц-ВJlьта си, та И Дава му се маршрутъ
съ

cToI;:a '1'до Il-Бrсои Портове (I3енеЦIIЯ , l' рисстъ
.
11 прч. ). alca ЩОl'О, Пристиганьето Н8 НОIШЛ
параходъ въ Цариградското пристанище датира

б

'Ьрза ННкой Аа Аава пар ит:!:; си,

до като

p-Вб.1еНIIЯ
чек
.L. 11 устроени сы·Втки. Вр-Вмето е Tel~J1(1,
OBeT.ti
С.Уа идеали къмъ па,.,.
'е:а'а си, ИI1ИЦllато'
pUT'h
П.1аща.'lИ все пак'ъ още во 1IОД'Ь ВJlНЯlше-

то на ТI1Я
06езкураЖIIтеJlНИ 'аГIJтаЦIlИ'" {уа Ц"ри-Б'
Ц
гра~СICI1Т
нiJltОJlцива Търговци т-В Поповъ,
ИIПщиаТОРl1т:Б с'" поср'hщ;.ли расходит'h съ по
ДЮlщеджиевъ и Кара'ОIl'ШВЪ
(ио'с ,.L.д'IIIIЙ пече
"",Ь
СТ.Уа паю uг 1,I акцuи, съ доходитi> на ПЪрРия мар.
небе
ыжАуy
ЖlIви'гiJ),
сх.
р-БШI1ЛИ
Аа свикатъ,
шрутъ (934 Jlllprl стер.щнги) и отъ свои {~аl1lI' I

8/'20

Февруарий

1864 голина, До това Bp'hMe

съ рание отъ аКЦIIонерl1 на 10-й АПРИJlu:ii 1864

чешмата

отъ

отъ тур

робството

1II1 подъ тур

цит-Б. И д-БЙствите.шо им:а защо да
ресуватъ

отъ

този

памлтникъ,

турски надrrисъ.

Не зиаrмъ Аа .\11

се пнтера
ПЪ.1енъ

съ

Д:~I~:

еж се

J(ом1>еТlЫИ въ

жи..tища сrrокойно тия roc'rrr, защо}?р.,. !I;ПР'hли
TiJx'!> хоте.1ИТ:!:; б-Вхn'i по'1ТИ ПЪJlНИ <..м-~:.ffi ..

би стаП3>.JlО, aIto и на ДРУГИЛ день ДОЙД'(УПeJ още

еДИНЪ.увесеJlитеJlенъ
'['ренъ съ гости? ()трахъ
яи е, 'le БИХ<fi остаНЖJlИ па улицата ••. Ji?ли
цитъ се
разширочг.ватъ по,:е •. • Нашатч
оБЩИ1lа знае, че градътъ се ПОJlзува, I~aTO дой

Д.Уатъ

външни

хора съ стотини, но не

u оста

ватъ пари отъ ПJlащанье ЧУЖДИ здания, ш:iито
събаря, та да направи хотеJlЪ. Идущата година

въ Русее ще има ИВJlожrние

и нашийтъ граАЪ

ще
се
пос:Втп съ увесе.ште.ши
тренове отъ хи.t!!ДI! гости. I'i,щево щс каже на
туй общината? Тр:Вбва да се пр'hДВНЖД:l'fЪ кре

HenpiJJlIi>HHO

ДИ1'И

въ

бюджета съ по

60 -- 1ОО

ХИJlЯДИ за

Тукашната Он:р. Постоянна

КОМИССИ!!

отваряпьс

-

...

у.1ици

е УСJlОВИJlа вече у'штеJlИ за ОКрЖЖНИТ1'; учили

ща въ

Добри'IЪ,

обявява,

'Ie

Прозздия

И Балчrшъ и сега

ТЪрСИ трима за диреlПОРП съ пиеше

5-

образование 11

ГОДИШНО учи'гслствуваllъе.

nишжтъ ни DТЪ:
с о ФИЯ.

ТЕЛЕ ГРА 11-1 МА.

четена: Миnаровъ.

Поповъ

РеЗОlIюцията

Тома Георгиевъ и

Аllександр'!> КараГЮllевъ -- смърть; Лtпавцовъ

-

хматаиство за петь години;

ВаСИIIЪ Бобе

ковъ и АЖУАжевъ - 9 ГОА; ВеllИКОВЪ --- 15;
КараВ8110ВЪ -. 5; Китанчевъ - 3' СтоиковъАнхиеllО. 'ГукаШНИIIТЪ

'

1~~fет'Ь,

Mar~apb

п

гръrtъ, като пр-ВдставитеJlЬ на града, не пропуе
тнж да вземе инициативата ла се състави и въ

нашил Гfал;ь [е.1ОНЪ отъ ДРУЖ.

110в. КlrРИJlЪ

п

'Iукашнит-Б гърци тъй с.УаЩО се пока

зах.Уа б.,аrОРОNrи

и

подr.рих.Уа на дружеството,

Но друго едно крайно сраиотно' П'ВЩО:

Г-НЪ

кметътъ съ още еДIШЪ ИЗ.t'hllва даже и да събира
пожъртвопаяял

когато

въ

дохожда

града за

до

г·на

туй

дружество

Иитниii

и

Упра витеJlЪ

BeALtOBa, този ПОСJl-Бднnй не се засраЮIJlЪ да
OTKajR~ c~ IIp-Взрtни~! \ова ~ ПОВJlИЛJlО твърд'h
ЗА-В(П: па гърцитii - съграждани."
.
. (В. Р. ИЗJlожеиотое повече отъ ва JJi>plm1ibC,-эащо't'О

гари

• •

'J.'й",g,нъ

Намъ

.

сп еж

MIIOrO

наши

НИ' се струва,

бъ.l

'1e г. Вел'

ковъ, трi>бвашв да ие прави тол! сканда.1Ъ за
туй дружество. ТВЪРД'!> МНОГО е р·lнсъ..lЪ да пече.1II той отъ службата си

.)

Аобричъ С.tухъ се прЪСltа, че н'hr;:ои отъ

тукашнит-Б първоначални учитс.1и ПР'В3Ъ учаб~
ната година

заПИСВ<iJlИ У'IeIIИЦИ lIа H'hKaICВo си

д'hтcrео.сuисание, при Това събраЛI!
та, но не испрати.1И

въ

11

редаrсцията,

абонамен
която

1!

up-БстаlrЖ.1а да исuраща сnrreанието на дiщаlа.
Ака това е истина, е не че(~тно отъ страна па
тияг да учите.ш; тр-Ббва да прибързатъ и вне

ежтъ събрапит-Б нари ВЪ наД.1-};жпата редarщпл,
ако ис,:атъ да не сж ('Jlучватъ ва

приятни н-Вща.

напр'h ,Ъ

не-

I

О·гъ 1IШОГО bp-БА[tJ ТУIЩ AeilJ> не ~rп пава

ца които до г.1аСОПОД1\ватъ

8Ъ ;щс:Вданiата.

Отъ

тяФъ пьрвото J:преД1мщrс да ся събере на IО-ый:

пр. и ще

QJlhAoBaTe.1HO умолянаЛlе си'щъггс вънreаШf!Ы
А!ЩIQнерн да сл погри;;re,УiТЪ въ К.У,СО bp-БJIlН A:l
Щ1 lIабеJlежлть
ПО.1ноиощш!
..шца за TYI~a,a
гы нредставять въ събрllпiето за

10 ЬНI АПРIМ{Л,

lIа да не став,ктъ ОТ.1аl'анiлта II ,,,а сл не съоб
разимъ съ 17 -ЫЙ, параL'раФъ на Устава.

и го нарекохме

на начертаныя УСТАВЪ.
Тови параходъ е СIlо',юбянъ да носи товаръ

ОТЪ

ВJlадичество,

като

а ПОС.1'h
..•ДIIЫIl да даде това писмо ШI събравiе-то'
да ся зеие ПОД'Ь разглi>ждан'h. тогава IЗСJН;О ПР" ~

съ паД'ВЖАа за б.8iда;щи
обi>щав3JlП отъ всички.

.

CftOTO

uaA'!>

за,itогъ

памятникъ

градина,

,
В'\:!:;lеой вы1ашнпъъ Аlщiопсринъ {;:oilTO ще
нам:Ври нещо за uоправян'l; на Устава тр-Вба да го

с'гво единъ параходъ. Прочее купи с.Уа СЪВС'ВМЪ
I10ВЪ ПЬРВЫЙI;:.1асъ, же.1евенъ и Архимилическы

RЖСНО'rо ПРИСТИl'анье на параХОАа,

турски

8Ъ Англiл, да купи за см-Бткж на това друже

твото въ A-БИствпте.1НОСТЪ не с.Уа надмина;.1П
ЦИФрата 744, като при туй сж OCTaH.YaJlrI и MHO~

една стран'"

пи

центра.1ната

СМ'ВТКЫ аа пон:упrеата На парахода и

До.лУlIl)дписанит-Б, споредъ наШе-то оБНВJlенi~

туп не ще се спр:Вмъ тув:а върху т-Бхъ, а ще'
сuоыенем'Ь саио, че С110редъ устава I;:аПИТЗ.IЪ
на дружеството е пр-Вдвиденъ само 12500 Jl,UPlt
mypC/(/l отъ 1250 аlЩИИ, а аlЩfIит-Б на дружеIJ.

I

краснил
при

сл тури въ пълно д'вйствi) УОl'АIЗЪ-ТЪ.

нIIтIIтыIъъ въ ба.щнсит:В и ДРУГИ Аоrеументи; за

KUltTO и СЖ се

души. Ний се над'}шаме, Чl)

OKO.1O 6 - 700

граФъ; въ него ще сл разг.-l-ВДit;ТЬ Досегашните

От'Ь 6jL8 Декемврiя на 1862 год. за С'ЬС'l'аВАенiе

акции,

увеСCJIителн~ трена ИlI1ы,.шii
въ града нп гости О'I'Ъ

идуща го АI1РИ.1! iJ И да с'гане споредъ 19· ыя пара

КЪМЪ почтенни-тt акцiонери

I

нит-Б си'Rтки 1Iа дружеС'ГIЮ1'О ще се вид!iК'ГЪ пб

Иrшциаторитн

два

ДОЙДОХ.Уа

гостит-Б ни ще останжтъ ДОВОЛНИ ОТ'Ь расхоЛ"
ката си въ нашил l'радъ въ заllI')ша на парит'h
си, които ви оставятъ. У неДОХОЖДllJIнт-Б другъ
ажть ваб'ВJl'Н3ВI\МО, че се интересуватъ отъ пр'н

-

заедно съ устава, и С.1'hдующето печатано писмо:

на парахода въ ВОАИТ'h на ЦаРИI'радъ. Подробi

го Ilt>ПJlатеНIJ.

Руссе

Методий

~~~k;~~:С~~ИQ~:СТi~:~А::~~,Rа::с~и~:~::; .,:::~r::;и ;~~~~~:;::a::::T~~~~::, ~$~~iИ~~:~ ~а~;~.1~~:~;~;:ИЦ~;::~:~JI~~~~:ра. се, ЗАанието
ihpsanьe. Кой какво върши - самкне се зна:
J.i.тoь. Но на работа, най - ceTH1i! _ .. И(JuонааП8'lИ,JI1{ с.Уа се тамъ ц'h.ла сюрия с.лужбашп и

Съ
четвъртъкъ

В

мръсотии Пр-В3'Ь n,iteTa на УJliщата; до като об- Нащата община е БJlаГОВОJlИJlа да запов-Вда,
.шчаме БОJlНИ'lНИ САУГИ ВЪ СНЪЖIНI прЪсти.1ICИ,
да се събори едННЪ дюгенъ СЪ мааза, З}.раво и
ще н:аЖ6ИЪ, че то тр-Вбва да l'азбере веДИЫIСЪ 'а самит-В помi>щения. и дворове раЗАаватъ смрадъ ; каменно здание, на .Уагъ",а къмъ II Иб раим:ъ fi.RПИЯ ",
.аа зипаги своето назначение,.а не да се Jly'ra до като оБЩИНСЮJ а"енти пиянствуватъ изъ 'срtщу гръцсr;:ата църItва "Св. Ниltолаu С, Това

. _
\\) ROJlItOTO за ItMeTCTgoTO ЯИ, ний и този П.Уа'ГЬ

УЧII'Гt;JJlЬ 110 РИНО

TyI'/1

вавието г· нъ Митовъ съ СЛ'iщата цi>JlЬ.

въ града ни' lVIииистерски съв'i;тъ за м:Бркит-Б 1 мtсецъ; а другитt оправдани.

града, та да се губимъ
въ т-Бхъ! Не е ТЪЙ;
чи
iJ
д'
пристанища,
перо.

Кllяаа.

отъ сеitретаря, г иа Т. Раева.

J1I1 трi>бватъ 11 за чистотата II надзора? И.Ш
н-Вматъ BpiJMe отъ канце.1Яр!КИ работи? Зеръ
не

вотнит'h н държавнийl'Ъ

-- Въ вторнИI;:Ъ сутриньта OItp. ни Упра

ъ какво се оиравдава туй иевършенье? Пари

И, очи, а

хъ.lыI,'

вите.1Ъ, г-н'Ь Драсовъ, заминж въ м-Бсе'1енъ
пускъ за J1-Вченье ВЪ КаРАсбадскитi> води.

AeBoRe за саJП11'арно подобрение, а не вършжтъ
наЙ . .1егкит1> работи, които ставатъ и беllЪ пари!
с

иска р.Уац

I1ИСТО. Днесь тръгн.УаХ.У.. преП<tраторъ'гъ на ЖII

се върнЛ'iХ.Уа, СА-Бдъ ItOeTO ВСИЧltит-Б г-да министри се К.Уапах.Уа въ морската баня и отпочин3>.Х.Уа въ б.1пжната пуБJlИ'1на rрадпна. Иг. Д. Иариновъ, дирек'горъ на Русс. Държавна Гимназин, ПрИС.УатствуваJlЪ на банкета:

името му! Искатъ креАИТИ и заеми съ МИАИоииОТС.Уатствието

сто тата

Височество

I б:Вх.Уа ВСВ'lItиHapO'1eH'!>
по,видни

ватъ цв'hтья и тр-Выи и да МЪТ.УаТЪ и ЧИСТhБТЪ

ще

Гt;JбеАже, на сжщия

ГД-ВТО МИН.УаJlата година Ааде банкетъ въ 'Iесть

зваuтъ за xo..tepa вече въ Одесса. ТрiJбва .1и все'въ

о Н ия к анцеАЯр:Б
ски
пр ПИСЮ1

['-Н'1> l\fишаЙI;:ОВЪ и инжинерътъ 1'.
Вl\вржнецс!;:и со HallIi>pBaT'!> въ 1'. П.10ВЛИВЪ по
уреждuнье Вuрненсrеия паВII.1ЬОНЪ ВЪ Иыоже

К1IяжеСRИЙ Нам-Бстникъ СТОРИJlЪ намъреиие да

общината, HaAiJBaMe се, че г-нъ Окр., Управи-- Градското ни Общинско УnраВJlоние е
T6.tb ще ст:Вгне юздп:тiJ на това км:етство, което свари.tО зе'1е да обяви, '1e rc.YalIaHbeTo ВЪ МОр
не вършп: работата си. Нъкои оБИ'1атъ да се скитiJ банИ е съ Ц:ВНИ: lIа възрастни (беllЪ кърпи)
olIpaBAaBan, 'Ie кметството не CBapBaJlO, защото" _ 20 СТ., 113 7 Ао 14 Год. - 15 ст. и отъ 4 ДО 7
БИJlО се OTHeMaJlO вниманието му за ус.лужванье' l'ОДИЯИ - 10 ст.; а съ Jtърпи n IIp'I. - 30, 20
на високи гости. Това оправдание JlИ е? Пос-Б- - и t5 ст. Въ банитiI има книги за dаписванье

аЛАеи не Iеазваме да 1'11 н:J;мэ, но IСОЙ е той,
който надзирава санитарнрто СЪСТОНI!ие? Кажете

видъ на карантината,

и се

тия работи въ дневника си бързо. Да ни прос·
тьктъ ч:итатеJl.ИТ-Вза свободното изражение: цiыи

една гuмuя не е приемана въ пристанището
отЪ 13атум:ъ· съ газови саИДi!ЩИ, поне откакъ

та С.Уа смr.ршеН1l0 прыtснл.тии за всичItо и ни

съ

ОТПАе ако му остане

с?; хиляди хора се расхождатr,

ежедневно,
- ще ти се развонъе н'}н;:ой Аешь
отъ БУК.1ука .•• Дойде г. Пети де 'l'озие, 13М
ГИЙСЮПI Дип.10матически агентъ въ СОФИЯ, 1111,

граждани,

имъ Г-нъ Княжесftий Нам,lЮТНИftъ. до ROJlItOTO
раllбрахме ОТЪ депутацията,
е обi>ща.1Ъ да 0-

усърдис, съ распореДIlТCJlIlОСТЬ, СЪ заА-Бганье
и надзиравапье се вършжтъ. Дойде ПОС'hтитCJlЬ,
{'.1ЪАа 'Iзсовнпн:а граАСКИ и ВПЖАа пранит-Б n '
съдрани ризи на пожарнит-Б, UОСТР1Шll на видъ
отъ IНICOKO • . . Отr1дешъ на расхолr~а към:ъ Av-'

тъи да спимъ? Санитарни агенти имаИ6, храни
Боже, а нито
MiJCOTO е Mi>CO, нито мокрит-В
съi>стни продукти с.Уа ПРОАУКТИ, нито У.1ИЦilтiJ
с.Уа УJlrщи, нито .1Ъкарит-Б му C<fi J1-Бкари, нито
водата му е вода, нито вършената работа е ра
бота. За градИ'нитъ има по 15 ДУШИ да ПОJlIf·

карантината.

ници и

n съ

сношение C?J sарrisеlщm'f; OT!i холера M'lJCтUOCтu,
и то оо морето."
:
Тия думи на Г-жа д-р." Годовuна никакъ
не ии apecaXiti: Huii знаемъ най - nоложите.ШО,
че по морето въ Варна н:Бма сношение съ НИ,
н:акuи пор.тове, освънъ съ Цариградъ; снuшения-

се УСТIl.яоаи

Д. Десеева и Р, Лнева и други градски съв.нт·

I

I

ГОДИНИ ГИ Г.1-Бдаме тил работи. Нека, най· ~eTH'h,
MaJlKO да се червъктъ виновнит-В и да не м:и
СJlIiКТЪ, че сме СА-Вrш ИJlИ безъ перо въ р.Уака·.
RaTo съобщаваме за иемаРJlивостьта на

Р·та Дp~\ ['мовlщtа, СТЗ\JШИЙ o'l'hн:ilрь

ОбщеДОС~.УаПН11Й

те.шость, за да се чете на всtНtжд1> отъ ПЪРНО-

r~Jlас('нил градъ Варна, отъ J1-Бтната:СТОJlица. Тия

Ь2

Н3J10ЖИ писме'IНО до 1IСL'ОВЫfI Ty[~a п~.НIОl\lОЩЛНЪ

ведно за~е.1-Бжван·h, rИето ся удобри n !!'БIШI но

вишеГJlаСlО за усовершенствовапiеrо
ПРИJlОЖЦ на Устава.

Въ ЦаРиградъ
6/18 Марта 1864

,

ва и за ДР)ГЫ неизб-Вжны НУЖДНОСТIl го по·

вече като ся И~ПЪJlне както нашето 'l'.УаЙ Jl на

МlIОЗИН~ жеАаще-'rо, и lсато парахода си встжпи

въ, .llИНlЛта съгласно съ 2.ы параграФ ь на

У_

честь
да из ..,'О""II"Ъ
пре'Ъ
.
"'~ а.
" 0'1 ити n на о б сжжде·
ше както
.
на нЫнл!Uныты така 11 на б<У>Д<fiщыте

АКЦI0I1еРIl, начертаны ни преди ВР-В6Ш УСТА ВЪ

па Устава

и прмпрiлтiето ни, ще ся зеые въ уважевiе и
Здрав:J.Йте,
О,,:таваме СЪ ПО'Jитанiе.
Вашн усърдни

Петр?; А. П оnов."

,

И.lliя В. Д1Оt"iJlсджiсвr,
Л. С. П • .ЕСарадо/иовr,

Rазахме че Ц
с.Уа доби
'
ариграДСЮIТ-В н:Jщои 'ГЪрI'ОВЦII
циовеРII~И амбиция ср'hщу пр-Вдполагаеиото ан;'
веден

дружество и това се облсшша съ па-

пето ИМЪ' И"
. "иuиаТОрИl'~В като с.Уа заJlОЖИ·
,itи каПитаJlIlт-Б
'

да Ml]CJlЪYi

си въ парахода, lгнматъ Bpime
а, осв:Внъ '1':: ;а ВJlоупо:рБб.ншия съ своиr:!; парн,
.
У , altO наи-сетн-В би lIIОГЛО да има
M.L.ьсто
Страхътъ

не може

б

ОТъ

IIЛОУI10'rр'hБАения, Н!шаЕСЪ

за OCIIOBa на ре ченното дружество "ПРОВИД'!>. CЪCKBaHьe~~ "'Ае оиравдано ОТl'егллнъето и на·
HIE ПрНJlОЖ~Н'Ь Бъ настоящето ни писмо, .пРО'Iее туй е вече rtъмъ неПJlащанье ан:циит-В, тъй I~aTO
СИЧКЫТII А"'ЦI0н"рrl
ствия ин" лина Bp'hAa. IIpi>A'!> тия ПРОТllВОД'hЙ..
,
като го
раЗГJl'НДЖТЪ и об.
uциатоrит-В С
.L.
с"'ДIJ.ТЪ , HeIta б.1агоиаВОJlЯТЬ съгласно съ 15ы1
разум-Бщт
as. Пр.tiДварИ.11I да се спо·
му параrр а ФЪ Аа си УПО,JIНОМОЩIIТЬ за TyRa Jlи
"
ъ ~Ъ ItреДИТОрIIТ'h си въ Jtопдонъ, за
Д а се от СРОЧ.QS.'rъ
ц'а
.. теЖ1l11Т't ДНИ на oc'faHil'iJll1J1
. "

'I

...

Брой 52

"ЧЕРНО МОРЕ"

,,'Ъ~KД'Ъ Аа ПР ва.111 С,v,ЩО'ГI) 6И.10 тf ВЪ ОlСО.\ИЛ
'I'a. Ч.'ето II,У,j'И II~JII. \1 (:II.ша l'рЪМО'fР.вица. Пр'h.
Л I1 1I'!Н'О.щО А"ПН t' lIа,\II,у,.IЪ J'f!ЪМЪ въ к:,v,щата
11/\ 'I'J"alllll l lll

l'р'I,ЦIЩ

('('.A~'I'a,

eel'11

110 ,\')

СъМIIJ!1!1IМС

I'е

IIОI\Ъ. О.IУЧВfЦО се

'ly.JI1J

lIе СМН

по

IJ

да има поврi>Аа,

еамо

O~

СЛ IIО съоощ Шllе

съ

'1'. (11',

ПОАIIIIСЪ

'10В'Ь, СЪ Iщето се у"'IЦОМllllатъ

Бъл

Аружество праВИ'l'еJlС'1'fJеlllI:tта

отъ 600,000

ЧIJ'l'атеJ\ИТ 1; на

Фр"

заl~она

за

:faT".1CTJlIt, бlI.\О 11I1l~~ICIIIlIf, бllJlО СВJlд-jпеJlСЮI, съ.
О('Щll'l'с.IЬ'I'1. който I( сюIъ С С8JЦ'!;теJlЬ
по туй

таlСЪВЪ

грамаАенъ

НО уг.НlIIlIО л'I;JlО 11 Че отъ множеС'1'lJО ГО А'нсава.

с'ып,

УU'j;деllЪ

пъ топа,

ве'га,

ПУС'ГIIN.та

че авъ

агентствата,

мн1>НИ8.

напр.

МlI'leCICO

IIP'I" У II11С"I. сс lJпе'JаТ.1I1 уважсние
а8тора

113ЛИШС[~Ъ

IIC,\ОВ1 1 рие 1'.I'j;,\ItХЩJ lIа С1.оБЩ'IIIШ-Jта, "()1I1'О ни
IIA'!;Xin lIlt IHJL'O още 110 ,наПр'НАЬ, IIР'!;АII ощс да
ДОЙДС TII.Mb РСНIIЗОРЪТЪ Г. Аобрсвъ, т. О. [сорато
Г. Марипопъ со раСllравлше съ
еАIIНЪ
ВIJДСНЪ

ссрН03но'1'0

съдържание

на

туй

СпореАЪ

ПlIС&Ю),

нача.АСlllвото .иу.

Ний

'rуй,

ыу

не

подъ

съ

Rа..1ъс.-tучая Аа

приеманието на т-Взи

съобщенилта на Ита ..ШRНСКИТ'В

СЖАЪ ОТо

отверстия RърВ1;Jlа въ

10-15

канътъ Везувий

BllplIrBa

(при Неапо.lЬ) е

bIaJ1KO

въ

ИЗВ'ветил,

иматъ

СВРЪЗСII::.I.

~l И еf,\шt статил (брой

HbeTl)

lt

въ

1I0J1за

l~bp[CllaTa

IIИЪ,

OOHapQASaTC.

за

110' 80 JlCBa

но

ТЖЗII

сумиа

.е

ввста u'ы'.щсно пр,j;ДIllJСНlJl1ето па HapHeHclcaT~
11 Пр'hс.ла13СR:а МИТРОПО.JIия О'1'Ъ 18 ДеlсеМПрИII
М. Г. подъ Ко. 1834, ОС1l0вано на 'пр1;ДUllсанието
111\ С8. ~JШОДЪ подъ Ко. 168 JJ рi>шението на
ЕпархпаJlIlIJJI Ауховенъ ОЬВ'ВТЪ взето въ ,щс-Б
даНl1ето му отъ 17 ДеlсеМВРIIЙ сжщата ГОАина

IJftроденъ

<

ПjJ,j>дстаВlIтеJlЬ

и членъ

на

ГJlaBlIaTa

умща I1О I~раll IсазаРМl1т-Б до

6'БХЪ 1I110а.1Ъ,
хвър,ш.ш

цията.

ч.J

ы>

1I0lС;V;Щl1l1натз,

ЗЮ'.1а.1lI

cil'i

J1 на трупа

ХВ'ШЖТJI

u

01'Ъ 110JlИ

Т'Н сЖ седем"!> души турци.

_

Истина .ш с

нс МО1'& каза,

lIJ1И

НО &Iъ.лВlI

пе

се:

-

ПОJlожите~но

_

11, ако е ис

се

()тъ

народни

..\0

11 равед.швото имъ назна чсние по JrраЗрЯДJl, съ
неза[сонни НР'БАпочитаНИJi, отъ отрана на Пос
трi;бваJlО

!{ОМИССIIЯ.

'Га[сина ОПJl:lквания ве би

а

че

110вечето ото

о nри'lиlt ' , '

С мо (В. ари..
) l'

От

.

_

а

'1'ърси

ПII въ

образопа ние.

'lIомара

ва реJlИ1'ИОЗНИТ'В имъ ПОТР'Бби,

нек:а и

се

ррижи

Rойmо обuцд да

Аа

Аа

се

и

за т БХНUТО

atpaa

и да

пе

ВИСUВ:О 1

ВИАI:1YiТ Ь,

И

ЕриrЮС"ЩlJпитi,

п р1>

спасява

си облвы>.l''Ь

войuа

по

Щ )ТО

0-

на

право

е

останж

J.

меЖАУ си

311. nръ'в?JСХОДf)Ш80

u сила. Пааи БОЖt:\! КаЕ

В,)

ако

ще

стапе

то,

i

ва и правите.1СТВОто?

nur.Mama

Б()же!

по-

'Ь.ме ва 'Набира-

I(amo

по-

все-nаlCо во И4УЩUЯ

-

Б Ъ Н Ш Н И.

ПРII

настоящето

на

пе

госnодсmвующа

"Номуто трtбва вiJpa, пска

ПОААържа

.

Пази Боже!

самъ,

а правителството

HcA1;JlII г. 'I'РIШУПИСЪ, гръц,. ыllIIс'г\-'ъъ е б 11.''1> J rp-I''" '~l+TЪ
на
'
пееобщо BIlIIMIlIlIfC ПЪ А'ГlIн~[,ата камара. Той е
., 110 ".обрсние у~тшсното
IJIlе\:ъ.lЪ ВНlСОI!О[l}.JOlН'ТЪ "а
.1..
,
Ъ Iщето
се
наМ'юрва
'1>lIlJаНЦl1а.1I!() !IOJlO~I,C,IIIC, I!
1;
ГЪРЦIIJJ Ето IШЮШ спаСJlте.ШII мi;рlСИ е пр ..д;
,а'И войската СЪ D
.\о:rШ.lЪ '1'011: '1) да се иа.М ... '
и
,
)t1I.lЛЛIl.
СlIl'i;чь
110 2 1/~ Х ИЛЯАИ отъ bc-БЕОIl

Пази

си

<

C'Гp'lUft

~ecъ

въпросътъ

TPYAUOCTII,

отъ

се 8Ъ Шуменъ.

c"l'nAoBaспыIаа

~l~Ж, \у Г<збtl,1,же 1I Дев,

\Ш ЬШZ_\:

ВСИЧl~а·га.

.АШIНЯ

ще

зС

за

Мtстнитt Зем.АеАtлческо ПРОМИWJlенни
ИЗАожения

(lCKa са.ли Ава Mj~l'<t, АЪ.IЖlIН:\Т,.I. на I<:ОИТ,)

ure

бжде не пове'ш О'ГЪ по

въ

10 А() 15 мет

г.

r.

ра! (по ширuнаТi\ на Р'Яf:l:ата.)

ПАОВАИВЪ и Русее.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО.Азата отъ направа'га па тжзи ..ш

ния е

rp:tMaAlJa.

ИВНОСЪТЪ,

ще

r.,J,aBBoTo,

12/5

се" у .. lе~ни: и по·бързо, и ПО-.Аег~о, и по·
еФl'UНU в<\ 'са~IUТ h Т'ЬРl'оiщи, та ще' се
Р"i'вие въ висока степеаь и самата ,!,ър

1&cii!J.

Министерство на Финанситt
УправитеАна Комиссия.

раСХОАИ' Р /ща'га Д~B

НО АО f:l:t)..HZ\JT,~ узuаХ\I(~, uеособепu;\ е
Т8i3И

7?=-

не

" ,

управитеЛl:lата
за знание,

Itом:иссия И8вiЮТ8В&

на ВСИ!П~И

.IIUца,

кото

c,'{~ ва

ва

'

да" отговаря ср l,щу ef\IIa печа..l:\ 8а праЩI

a1ipa,

то не тр-hбв а Аа обича да

Ако тъй ПИСОЕО "ГУРИl\IЪ

.АИ

се

чесв:u

C.A-llАIlЙ.

110

СЪГ..1а

поuятп.яТfl

ВЪ

'.

0'1' ь

СУ1ша

ualIO-

I<:Nir\'h 4000.

При това по..\оя<:епие

на

'r08И

въп

pJC'b И ипй ОГЪ своя страна ГОр'вщо Пр'В'
110РЖ'IВЮI-

в<\

праnИТtЫСТlIОТО

А:\

се

ва

e1fe СЪ \;ВЪРЗlIl\вьето на ДеlJпеUСltит'!' во
Аепици с ь ~I~еа'ВЗlIо-п,у.тнат", станцна Ге
r;еАЖ<з, В;\ Аа У"lесни,
брашuарсн:а'га

отъ

ИНАУСl'рllЯ

едпа

(\ър~I~авuото

СЪf:l:Р:НJище

въ

сънда(\е

еАIIНЪ

на

мъuастиръ

"Ов.

иа

IZ'ЫIЪ

този

въпросъ

за

о[сржга,

а

ще

cu

ce..tO Девп&, което е ивв-hстuо

еАПО

съ p'hl.aTa

които ще при

не

взима

сдуqай че
джтъ

въ

НИf:l:звва

не

отговорность,

B~

остане м-Всто да се нар-В

азложението.

г. Софиа, 3-й IОлий 1892 год.

IIp-Вдс-Вдатель на Управителната 1\0·
миссия, ва Министра на Финансиит-В,
JЯ,'~ Н. В7>.;~чев~.

Члепъ, Началникъ на Отд-Влеllието,
М. Гeopгueв~.

(;) .- 296 -- 1)
ОКР.

ВАРНЕНСКА

П О ст,

КОМ М И С И Я

ОБЯВ.ilЕНИЕ
л1

3121

Пострлнпата I~ОМ1IИСИЯ се UУЖАае
отъ трима учuте ..llI за Диреl~Т()рИ, ио е·

ШIАIl

АИНЪ за 1'РШС"l<lССПИТ-В 01<:РЖ~~Нll уqU..\IlЩ:\
въ Добричь, ПраваАllЛ и Ва~\quв:ъ, u:uи·

собственпата си ш\'гериа..\uа С11"lа: та И.Аll
щiаВlIте..-l.СТUОТО Аа Аойле Il ь П(l.\IОЩ", И ..IИ

то Аа lшатъ висш~ обраЗ1)Щ\.IIие 1I Аа сж
уqите..\ствува..\и най Ma~I~O петь L'оt'иuи.

ваuимае

съ

пего

В3.' АаАе IJI)'rИl~Ъ

Uu:p.

въ

ИАущат<t

по-си..\енъ

си

и

сессии,

Аа

Сьввт'Ъ Аа се ШШВрU ПО:lIOЩЬ.

ботата. е очеВИА!:IО

110.1е611а

Ра

..\еГК8, и

11

тр'вбва Аа не се остави.

стпуванието

С,У.. въ редагщилта
Jl

'с.\1>днит'};

НОВII

списаНIIЯ:

.10

Пр-hАС'ВАате..tЬ: Н· Щеревъ.
оа Ч..-I.. Celtpe'l'apb. М Петровъ.

ИваuZ Вавово. Повtсти И раекази. ТО~IЪ
П. СОФИЯ. lIечатнпца И8. П. Дас[саловъ 11 О ие
Ц1ша 2 1/2 Jlena, Стр, 246. - 1892 г.
2) Уста въ па J[aplCOe'lenclCa11la оБЩ/lНСI(U

J1евз, за

4)

6

м,вс.

5

ОКО.\IlЯ),

ШумеIlЬ .•

лева, Шумен!>.

Уетавъ на Аружеството

"СеiJmлuна"

\'5')

t: учите.l

IО.НIЙ 1892г.

1)

(Новопазарска

БЖАе

си.

гр. Вараа,

НОВИ книги и СПИСАНИЯ.
ЮПIГII

ще

..\ева ГОАОШНО.

т-В АОЕументи за. обраdованието

КНИЖНИНА

ПО'\У'lени

П..\атата на Диреlсторит-h

4200

Умо..\нпатъ се, прочее же.-tающит'h Аа
валвIЖТЪ Ао 20 й T01'O наи-късно, ВЪ Пuс
тоянната .коммиссил ваеА110 С'Ь ВУЖДНИ

Скоро псqаТlllща на д' l\ънчевъ l8U2 год стр; З.
3) "День" м'};сечно СlIllсание' Година вто
ра. RНИ:lf~. П, Рсдаltтори-издатеJlИ~. Лuко Gаl(,я
80ео u ДU..Jt. В.лагоевr.. Абонамсп'Гъ за голина lИ
ПроваДИЙСl<:ата ОRО ..ШЛ пма

сия

ЕаПСl'ан

Ний l\IИ С ..Ш мъ ,
че и
В .. рнеНСIЩЙТЪ
Ок:ржженъ
ОЪВ'l31'Ъ нс ще СТ.JИ г.lУХЪ

най КЖС1l0

стигна'rъ сл-Вдъ тови срOI~Ъ, Упр . .комис

ТИllЪ" , О'1'таТЪЕЪ ДВJреца СаНАРОВО.

бu{)лuотеlСй

Въ

И3~'Iожението

иовъ

В'В'lепъ ПРlIХОДЪ. 'ГЖ31I
нова .. Н1П1Ш ще
IIршые'IС, безъ СЪШl'lшпе,
и Аобра l'<tcXO,~l~a
на
варпе!lЦН
ВС'ВКОГ,I, особеuно
IIPO.loВTb, 1.ОГ,\ТО този ГР'I,,\Ъ ll'n:lla НИl~йIши
раСХОА1Щ па вънъ,' O~B ВНБ неУД')В.lетво

рите.АUИИ1'Ъ

при

Сl'рана,

и търговна

това .и'ПСТО И, ОТЪ Аруга, Аа

aiJpaa!.'

пъ Мохамеда? Тона .lоги
Аа стане,

..\lНlИЛ

.1еопа" Ю~О не Aft'~e И·

С'IihТЪ ,,3аnиСlси", Аа изберемъ ва l\ШПИСТРИ

и b-hРУЮЩI1Т'В

тая

че I1равитеД<':Тl!()ТО ще пече.,ш3000

ние праlJlIте.АСТ'

вото отъ в·},рптв, не ще

отъ

юtП'меоuа на година, а ПР-ВАпо.шга,

2000

ЬYi

IIрыI1>

•

ТЖ<JU

Г(Ц'!НJlI

има по·

П!УВ 'П Ав'};

_

ОТЪ

оБЩI( НУЖАИ Аа г..\еАа и Аа YAOB,;IE'TBOP'
яnа·! 3начи, на прапите..1СТIЮТО пе тръ'б

,,3аnиСlси". Но пави Нlже!

Щ,ип

'Гова

та ПраВОС.!lаппа Църв:вл. ие се интересу

8агора остан,кхл.,

II мги , но u-lшО!t ще в.л'liв,ято
брай,

ез!шъ,

..

ОТЪ РЕДА.ЕЦИЛТ А.
1[,

ВИRаf:l:'9

Te.'lC l'UO го

KalC80

тжзи АУ ма тукъ?) на правитеJlСТВОТО

състuяте lПО ПО.luжеuие

Аа ЮШ,

"'У'lих.l!е снощи и не оставаше вр
щето на вСUЧlmmu в& nечаnzltuцата ОННИЯ
7lU~' КasauJ!,Кlct
ово
f)'fZ
R'lОсmеnдu.лz, 11 ров a п " " ,
'
,

а

ВЪ

11) :tПедагогиумъ", наУЧIIО-IIОlJу ..ШРlIО сl1и
calIlle за ВЪСПlIтаN.\JI и )·ЧlIте.\lI. ГОА. П. КИНЖ.
VI и УП. PeAaR:Topb М. Иончево - СОФ1IЛ. Або
наментъ за l'ОАИllа 8 JlCBa.
13) :tИекра", наУЧНО-Jlитературuо слпсаНlIе.
ГОА' IY. Брой 2, Редаll:ТОръ п И::Ц&ТIМIJ JJ. ЮР'
4alt?6r.. Абона~Jентъ <111. г.JAllНa 12 ""esli. Излава

т1> ДУМИ въ нашил

,1аИIIIIТI,

УЧI1ТР.\11 на ПОСТОЛlIнат.;\ .комиссил върху нес

ТОНl1па'rа

8емл,

и NМИUИ И.IИ канари;

застрашt1n3.

u

е

съ теЕуща

Ний

С'Ь HeЬ1'i.

БЖАmщс.

l\:омиссия

ТИШ.lе

ОIIJlI.II~ваIIИЛ

е

.A11~

спеЦlla.lНО

дО 20,й теЕУЩИИ м-Всецъ.
оа ВСИЧI<:И пр-Вдм-Вти,

RПЖ"lII бе8Ъ вр1заre тъй

':!It ухото,

С.JIУШItТЪ

меж,\У

<,лавни, rIel~a и се грижи за т.вхнота пр-В
УСIгвваПБе"! О ьг .. шсеl~: ..\11 е читате..1ЬТЪ
съ тжзи l\IИСЬ.lЬ? НlIИ,о'ГЪ своя ~TpaHa,
Jж протеJ'Гира~lе: ,,3аnuстсu,ТВ"СЖ хuър

нlt.1Ъ TYJ!0[,OTO Hace.'CHIILJ ла се I1зсе.лЯJlО. Доор1;
тина, да го УJlОIЗП

рагща

още

и

Т,"fiЗII

занимаемъ

че ТУI<:аШНlIЙТ ь т ЬРГt)ВСi<:1I RрЖГ Ь nрuе.лtа

"

У80.шениЙ членъ

туй I1равите.i1С'fВОТО

ивъ

свЬ'rа С?) релuгuuтt, праВОС..\i1ВНИ и I~plInO-

ОТЪ тукаШlJlIJl о"р. СЖ.\'Ь t Есалъ ЕФе~АИ, _~ca~'o
обш,а.1J1.i1Ъ СС.1ата въ "Дели Орыанъ , упв:ца
е, да lIрОВ'UрИ

ЧЪРRва

IIачал,rицt

усп1;ВlIнье. ПраВИ1'еJlСТВО1'О доро JI пр1>ЫIJО
ГО струва, ю\'rо е ПР'БАfJид1;JlО въ бюджета,
та JJ дава помощи, за п1>[сакви ClI в1;роиспо-'
н1>даНI1Л. ROMYTO тр l;бва B1>J!a, пе~а сп ы>
ПОДАържа
самъ, а праВIIТеJlС'ГВО'1'О има по
общи НУЖД[I A~ 1'.lеда 11 да YAOBJleTBopHBa"

на '1'УрЧII.НI.атй, за l\:ОЛТО B~I

e,v..

ре.АИГUОВНU:

ще се

xQBeHC'1'BOTO ни, в~г1шлва (1). Р. на "Ч. И. и
Г-I1Ъ Кн. РАжиеl!Ъ страшно пр'1;С.\'НАва ЧУЖАИ

СJlаВlIИ,

RaKHO ще l.ажете, г нъ редаlсторе!
(В. Р, !\юсвото ЮJже ЧI1Т3ТС.lЬТЪ .••)
УбиiiЦl1Т'l;

СЪВАаАе

то 611 ТР'Вба.10 да поиага еднаи:во на всич
ЮJ t-Бх'Ь, а по нншему то не тр'Ма да струва
Т08а: който 06ича Аа в-Брва и Аа сНаснВа
Св'Бта съ рСJlIIГ1111тiJ, праВОСJlаВНlI и [CjJIIBO-

граАС[ШТ'В саJlхани.

_

и

ще

осто

ЛlIната Компсспн, 61>ше Вllр1>гнiI'i.\Ъ ва СДНИ
"0.\1\ едннъ ЧОВ'jщ1.
Сймъ С'ВАНmJlЪ въ 11:00'1 а'l'з ,
ОТ80РII.1Ъ УAIUр'Б.i1ft'1'lt еlI, б.lНГОПО~УЧПО ОТllшrува

пр'hзъ

H'DIOI'

е една нсс'Ьобра3НОСТh.
IIравитеJlСТ8UТО ни
не е прави'ГС.!1С'l'ВО само аз Пl-'аI!ОСJlа8Н1f,.а 11
за МухамеАаПlJ, Rато ..l,ИЦИ, Протестанти. :Бв
реи, и др" оть lСОИТО събира дан'ЫСЪ. Агсо

П.1аДll'Б, ГООПОАI1НЪ АХЪ1САЪ Х. Хасановъ,пКОIIТО
е

е}(и

ГОСПОАствующата

АЪ.АГ!> да пома1'3 за туй

Apxllep. Нам1;СТШIEЪ:' Свtзzцm. Т Ваiiчев&
Пр'»ди H1>lCOJlICO дни, депемъ по

Шуменъ.

за пftШlIТ В

45)

отъ едно повърхностно Пр-ВГ.i1i>ЖАанье.

рав

работа

'Гова пр )стр,аЙ.

v

•

па

торъ на ЖtН I>ШIЩll'гl> 11 на общ, сГlJаДIJ. ()ОФllJi.
l{,III11'опе tНtтшща 11 .i1.ИТОГI-'II.ФИJl на Ящсu О. .ко
вачевъ. 1892 1'0,\. 0'1'1-'. 44. ц!ша 50 'ст. За про
Аанъ въ и:нижаршщащна КаUЖРОВЪ--СОФ ИJ1.
):Iа.СТО1Jщата KНlJrU на г, Нш.о.\ова Пр'Иk
CTII.BJl1JBa l'о.l1>~IЪ интересъ .аа бъ ..\гаРСI:I:IIЯ
граждани нъ, Ао rCOJlrCO'fO можеч'ь Аа Ц'lшиыъ

Г.~IJЯ съ брашно, и самата му - ИUАУСТ .яВИ~'IIi, I;Ю-МИМо ОЕр8iЖIl~Т'h иОколииски
ПUСТВnТI), :t че тр-Вбва прав({те.1Сl'ВОТО Аа .
рu'я.. U гъ Аруга страна, още и произriе- ..кОМИССИИ, да вземат'ь участие въ Плоп
1се заеме Аа ПОМt)~'пе. И това съоБЩИХ}Iе
А6ЮJИ гъ раСХОАЪ 8,1 устроиството па Т,'iiзи
дивското
.И3Jlож~ниеJ. че пр:hдм:'hтит'h
на читаТtМИ'1.:"l, СЦ.
~viц.1JЯ ще ce~IIorq>ae въ ,6,\110 ТВЪРА-В [~лs.- . 'i\)БИ'JЮ-иматъ--:п:а:ll~.I1~f'~J' ос·
Пос..l'lзАНЯТ,\ I<:НИЖI<:11. 11». ,,3аnижи" АО
со up'nMe, 3а да могжтъ Аа си CЪCTHBЬYiTЪ
B-ВIl'Ь т'hзи З~L TeMLlOpepHo иалагание f тр'hб.
Нfl<'Л С..\'ВДНИТ-U БIЦ'DЖЕГ{ по тоз!! пъпросъ:
c;-\1l0 ueeOЬ:\IlliUUO п')Нлтие наШUТ'h Чliтате ..lII ва да ги заuесжтъ', лично или испратятъ
"В, ,,80виltи", по ПОВОАЪ па II-Бщо пиеа-.
B'~PXY TJBa, Аостатъчно е Аа пр-J~t,\}\демъ,
чр'hвъ свои
хора до распорiдителната
но въ'" Ч. Море" за 06раЗ0ванието на АУ

.иС'1'lша С, 'Je отъ RосоnчаlЩltТВ ~ечо Ое

&lOвъ и Аимо НЪ.lчевъ сж взети

ПИ, че б l,xMe AR~

върху

отъ ПРа1юс..\авната

IIма честь да ВИ ПОАIО~lf, Госп()~

('..\'БАУющето :

l'рIJЖИ

държа

IJZ

Варllа,
По ПОВОАЪ ПОМЕстената въ брой 51 на в1>
С11f1llШ ВII ДОI1J1С1са 01''1> П'GIСОРО СИ "Аминъ", на·

.А диае РIJАа'5:rо"[*,г А'I б.lИГОВОJlllте

(гво

I пн,

пра!ЗоС'лавва в'вра у иасъ. На. това о'гго
нори в. "Новиnи" отъ Ц"'риграАЪ, че Ек:-,
зархилта
Н'Бма
Cp-ВДС'ГВi\
ва N1 ПОА

; гр.

i

Аа стане

БЮАЖ3ТИ'Гi1.

И о,~,)беН[lО

Грl1.НТII и 7Уf:l:Ъ се споменуваше ва

Шуменъ. В. П. М. ШумнеНСIФ Архиерей.
ско НаА1т.СТНJlчество. NO. 352. 7 Юлий 1892 ГОА.
!'р, Гр, Шуменъ.

! мi>ОТЩI'iеството

м,же

(:м'l>'ГI~(1 па

ее,

"Записки по МИСЪJlьта и живота".

НО Ш0ре~ нс се подн О'1'Ъ нищо АРУГО. Дай Бо
же Г·IIЪ МаРll110ВЪ ,\а се Jl3бltlllJ О'I'Ъ туй обви·
нение и Шlй бързо ще 1'0 ПРОГ.'l.ltСIJЫЪ).

защ'1ТО

на

иностранна),

неА'l>лно "СrJисавре. ИЗJliJзва на.( н 15 чима;
ГОА. 1 RНИЖR:а 1\1'. PeAalcTopb и ИЗАатмь 1.
А. .Е,КР;J,жиево. Абонаментъ аа ГOAltHa 10 .\еИIi.
10) Нtколко ДУМИ Br.pxy нашuтt~.JI1;8НU
ЦII. Отъ ИНЖlшер:\ П. 811-1(0.7/,ов7о. бl[вшпit AIJper:-

Дerшя и станчията

Н(lпраUdТi\

Н}}' , пр-В ~uча Ilж гл

ПО\1Н1:1Yi РЪ ЧllТ,Lте.lIП·В

си е IIСТПIl3, а"Чер

Н<.I,

зuачите.АНt)

. х.ъ,~иове
;re.-tyo, и

иаъ IiАШИТt Бtстници.

у 1'. г. ЧlIтатс.шт1;, още и нопече ю\то
съобще
нието въ l'ОI!ОрШIНЛ 6рОl1 се внас отъ и'Ви:о.н.о

ПО,,1еВIIa

[сок

история, ФИ

1, КНl1га 1. ПОАЪ peAUR'
цилта lIа едиН5 l,о.м.итеm5 •. Нуи:rре~ъ. ~,.даRЦIf~
11 администрация "Strada SpatarulUl, 29 • Ц1>на.
еАИНЪ свитъlCЪ 20 СТ •
9) Записки ПQ- МlIсъльта и животаС, ДIlУ

I<:nнстан

uuспеr<:ция

таf:l:l1азъ

ВОАеничпт-Jз

Н".,uя,

се

ПрiJдпо ..lага се

КО.i1Ilчество.

отъ туй, че Етна и Везувий,

за

кат,)

и

1. од. П.
~!ихuи.

(Ы~.лК:l.IIси:а

11Ci\llica

за IЮ.\ИТlllса,

наука И искуство. Год

ГебеЛЖд, е първо'го ус.tовие, ItOeTO у..\ес

ByJl-

ПОЧНЖ.1Ъ

раАваме,

списание

ЛО::ОФIIЛ, .литература (РО&lжю.:ка и

. Оъвсi'НIЪ ItiY~COTO ПРl)страIlСТI10, меЖ. ,\У

П,ява

Споредъ ПО-ПОСJli>дни

-

~)6ВIIIJ лва въ

.море"

се

не

търГОНЧ1{

МИШ..15I11атъ

УАОВО'\СТ13ле

:t ЧерltО

можемъ Аа

В

8) Oonfelleratia

О'l'Ъ

еАНО ранетояние отъ Ава
съ же..\-hзпа ..1инил.

че

П.ловдuвъ.

-

lJпй новата 'l'v'Jи:а на зр1шие'1'U, О'1'Ъ дръ

ФlJАерitцин),

па Деина

съ ~ебеNltе часа' п-hшь -

тираме,

в'нст

3ЛОУIIОТI)'!;БЛt:JIII1Jl), Аа нс ПОЗВОJlIШЪ заб.1уждеШlе

Ао г· на РедаЮllора 1Щ в,

СВ:..1IO'Iшшьето

.лева.

2

Р. Roxr, Пр'ввеДС!lО и издал~но О'1'Ъ Др& А.
Го.ловиltгt 8 ь 1', B~pl[a. В \[JilI\, печатница.л,. Нит
'I~. 1887 г .... д. Сгр, 31. Цlша БО С'1'.

пъпросъ, ~

IIоискатъ

,а, ;И 1/~ Г,JA

4 .IC

споредъ

пос..\-Вдпит-В

Аа

I'ОА·

ловъ. Абонамент ь з,\ ГI1,\И на 15 .\ева. -- UUФИJ1.
7) По nГJПулярltаmn .медициltа. Холерата,

наМ'ВРl1а

се свърже ТОЗ!I

а тия

13,

II:НIIЖIlИНU.

сание за Нllу[са, nClcY,:TI.IO If ИНДУСТРИЯ.
K[f. УП. РLJА:lИ:1'ОРЪ'И3Аатм'!> ЮрДRIIЪ

ввучва ТЖВI{ Н'ЪiШОЖ!IОС'ГЬ

'rърговцит

праците..1С'ГВО'I'О

нит1; сеJЩ.

чай (ДU!-'{'IИllРЪ на гимназията, които УПРII.ВJlЛ

пiJ;ТI!ИRау llасъ.IJСТ,lIIата

отъ

Ааже сж се САРУЖИ..\И

l\:OCTO НjJUJld ..l,j;;Н!а едни!>
2, 672.0L6 Фр.

J 5 иетра височина И 40 метра въ часъ. Въ
пос.l1;t\IIЬО ВрБме вече .\авата наСТifoпва пъ б.IИЖ

НII .\'k-ttll, "ато пуб.нЩIIСТИ, въ този сс\ иозенъ е.,у

..

И

а нраветвеНПfl ДJlЪЖIlОСТЬ

ва обраWОН':\Шlето ва м.i1ндеЖII, се

и

H'Bui:o, соето състаВ..1ява, разбира се, ва
HeЬYi . чеUТJ•. 'Г-нъ Ивспев:торътъ
въ иА.
BaHbeTt) си тук \, въ Варна, не е испус.

О1'Ь

ници, лава отъ

МаРlll1QIШ ний сме въ по.\ожеllllе Аа ТВЪРАПМ'Ь,.
ЧО) 8ЪрХУ г·на blаринова
с-v.. ществува YГJlaBHO'
д1МО за пр'};ст.у..ПJlСllие по СJlуж6а, и че
ПОJlО'
теllието па тона д'Б.\о е НрСI1IfОt'об.,еН!lСТО на
зако[\а, отно':ите.\но Ааваны\fоo

..\и да

се е i}i\IHlТepecYBIt..1R С'Ь тови

Въ СИЦIfJlИЯ ву.шанътъ :Бтна отъ qlСОЛО
~lliJ неА1;ли наса&IЪ е НОЧНЖJlЪ да изригва JlaBa.

\'ИМО защото ПОt''1'ЖШI чр-Бзъ дв1; пр'lшоржчите.l
IIIJ 113В'IЮТНII намъ р<У,ц 1> за 1I0TIIIJHO~TЬTII.
IIрп НОIIЧ[СОТО тона опровержение
на Г'на

llнвамс Вt'lIЧIЩ

1Не тр-hбва

-

но писмото му СЪ
ИО,\1IIIСЪ IIIШ'НрlI М ВСТО въ в1>СТНИlса ни (попри
чина

отъ

се

II()~!IIныc h. lIayt-.:а 11

6) "СВ5тлина", м1>еечuо lМJlЮl:ТРОВUlt,Q сни·

'- Въ АНГJlIIЛ изБОРllт1> се спе'ltJJlИХifi ОТЪ
Ний съ все-СЪРАЦС вземаме въ ItO..\IJБИВIUlIЛ ПJ!1>ди 6-7 ГОАИНИ преЗИДСII1'Ъ-МИНИСТРЪ
IIИТ'В на U'ВСТIIИRа 'rози въпросъ и не
1'- нъ Г JlаАСТОНЪ •.

Въ !(чевъ е

11 СI138'lю'1'0 11 1. въ РеДЮl:цпята,

Фр.

\J7,637,b76

11 311. туи съ гол1;мо

тамъ 'fыJовецъ •• Писачътъ: НЮIЪ г.

съ

Аина

търцЬвсв:ий IIуНЕТЪ съ же..\-hВНlща'га?
YJ,0 В:О..1кото Nle се научи..1U, и са~Ш'га
Инс~еRЦIШ на ЖМ'В:НI1Щ па, Py~ce-K\pHa

м1>ркп се ПР-ВД8иждало уве.\ичение на ПРИХОАИ
т1> съ 9,700,000 Фр, Внесений бюджетопр()еR,ТЪ
ЩJ·I>ДВП~'Дfl..lЪ 100,309.692 Фр., приходъ, а P11l'XUAb

"И.

сmОРUЮJlа иа Бr.лЮРШQ/nct .'/,nmepamypa~, "ilfuaa
на

пжтtн\ ..\ини.я.

УНИЩОЖmТЪ н1>R:ои аАМИtJllс'гра

съсипванье;

м'всто

~

'

RfIIIЖ1Cl! УН If уrп, Н'Lрежда и И~Аава МУ
.жество'ГО "СеЛСIЩ nрztЯПlf".ль"',' Абонамент'Ъ <111. 1'0-

же..\'IННlOпжтната. станчия ГебеАже (И..-I.И
Б В..1сно) ОТЪ Руссе-В<1риенсв:ата же..1'hзпо.

JlОВИЛЪ паЗАраво да избави страната отъ ИRОНО·

Д. Мариново.
Тр1>бва да кажемъ, че Iсато че

.1IIЧIIОСТЬ']'11

държжтъ

н:ойто Аържа

безъ Аа се повр-БЖАа YCTPO~OTO

се

жито за м'вленье

RИ..10\!tJ'1'ра ОТЪ това

I

'feX&le СЪЧllllенил'Щ на г. l\Iаринова,
II:"hМ'Ь

I,OIlTO

за

коля

] 89 J 1'0 \

5) "Ц{;lIина," CI'.НJ~O M1Icc!'lHO списание за

1.

отъ тър

О ь АРУГИ АУМИ -

Ру 'СА, скороrт~Ч:\ТRlщата па ,Сци-

ry.la· '1111'1..

CTonaHCTB(),

Ю\

еАИНЪ пунв:тъ
ва 'l'Ърl'ОВИЯ съ брашн!>. На 8 И..\ll АО 1О

.\1>вжтъ 7,150,000 Франка чисти икономии.
И АРУГИ още н-БRОИ мi>рки е ПР'ВАЛОЖЦЛЪ
г. Трикуuисъ, 11:0111'0, както се вижда, се е за·

i-il lO.шit 189 L г

СпцJ1tнu" 11

прч.

тивни СJlужби, J~ОИТО не Аокарватъ гол1;ма по.\за
на дъ ржавата. 01'Ъ т1;ви М-ВРКИ щ1;JlИ Аа ив

бенъ С..lучаЙ Аа ЩJ'ВдстаВII тип иисменни АОКУ'
ментИ IСОИ'l'О удоетов'Врлва.л I молта виновностъ.

-

AI\

но и 7)

СРВЩО

с'ЬuБЩИТСJlЬ'ГЪ съмъ :завмъ А'НЛО въ Варнен.
ОКр,"Yi.жен'Ъ СЖАЪ, гд-Бто ТОЙ ще има мноро удо

(1). Р.

ЦИ, се..1еви съ

помощъ

1маmuту на ч.леноветU ото арсеltа.ла 1~puBp'liMeH.

да ме кл'hвеТII, оскърби

11 УIIIIЗII пр1;АЪ общественното

персона.лъ,

80

rOBi~1t па брашно, притежате..\и, работни

пмъ. 6) Да се omM:lmu стаНЖJюто увeJluченuе на аа

ПРIIJJТ'МIIТ'Н си, че туй е KJl1>-

нарочно

'1\, е тамъ Ч lыъ граАЪ

вата несправеАЛИВО разнаслла много пари, 5) Да
се
напрашzv;.тъ
ИRОНОМИИ
пъ
разноcrси~ на'

lIlшОIЮIIЪ.

УВ1;Л ОМ ЛВIШЪ

мъв:а.

4) Да c(~ ПР'jю6разува

тютюнор'Вэницит-Б,

ро

пма 110Ае

I~ )ито се четжтъ съ 01Ю..10

КОИТО по ТОЗИ начинъ'щ1;.\и

Аа ос<raн,<YiТЪ въ хазната.

u

анри ивв()рит'h

вици,

2,300,000 Франка. 2) Да се отнеме на стар,ото

в. "Черно М<)р<\", че ПрОТIIВЪ мсне Iша З(tв-БАе.

,,1МО tJlI.I'Ь А'Ь·lБО1СО

пъ м[)рсто,

сушш. Отъ това щ-Б.\а Аа ИЗ.11;зе IШОНОМ!IJl отъ

паРОХОАНО

гр. Русее. -

на сжщото име и С'Ь ВОАевичит-hj ващото ив.
воритв СЖ отъ Ta~(ъ.
Р-lшата се птича

ЖflВlIит-Б ЗАания, за lСОИТО се прахосвали гол-Бми

Русее. (ОllровсржеlllIС). Уважае.АЩU г-т Ре
лtll>ТОJlС ~ В 1, б Р3й iЮ па 11. "Черно 1\10[1е" Ср1;щ
II,У'ХЪ

-

наборъ, но Аа се унищожи и МЕсечниii: заАЪЛ
жцте.:tенъ ОТЦУСЕЪ, Съ наМQ.:tение на CYXOtIiI'iTпата ВОЙСlса CTaBa~a еАна' икономия отъ OROJlO
31/2 МIf,\иона Франrса, и БЮАжетътъ на военното
министерство се ограничавалъ само съ около 15
Иlмиопа. 2) Да се от.\ожи сТроеньето па АЪР-'

въ

(1-294-1)
\

~ДIIIIIIIIСТРЛllllяr} на в1;стюша се uуждае ОТЪ добръ агентъ. Же·
лающии'l'Ъ да ПОСТ,у.. IIИ ва таI<:ЪВЪ тр-Вб
па да эаави до 20-й тоэи M~ceцъ.

~prz::tc~1.,,,.,/)
- '

...

,,

/

',~

)

'-.-/

Стр.

"ЧЕРНО МОРЕ"

Броii 52

1ШШIшта по продажбата ПС1ЖИ при~][.т

II

стпепъ день

часъ, въ

Г. Варна 27·П

lсаuце.;tлрията

Май

МИ.

д3.ТЪ ICIIШIC3.та по продажбата ПС'.Ъ1Cll при

датъ ICни~каТ!l по ПРОАа.ICбата НС1ШИ при

та lIШ.

Сil.дебепъ Прпставъ: Ив' Данчовъ

Г. Варва

3-273-2i

IОнпii:

15

сн.тстпевъ день и чесъвъ ICанцеJlарияl.'а.:ми.

г.

1882

I

Гр. Варна

i

Сждебснъ Прtlс:тавъ: В. БаJlиевъ

(3-285 -2)

NШСI~ОТО

СЖ_АUПрО1l3ВОАС'ГUО,
оБЯВЯЩ1~IЪ,
ЧС (·.1'l'АЪ ТРlllсра'гно
IJуб..t!ШУIН\НЬС
на
етоящс'Го ВЪ JlI'IЮТНlJii в'hс'Гшшъ
»Черно
М"ре" с.1.'ЬАЪ дв'в lIед'В..tИ ще почне и
ще IIРОДЪ.1ЖИ 31 день II отъ поС.;t'h пнд
"аuапие 5.% до

1\Ш въ

дни

10

нъ, IСНllце.1НРИЯ1'Н

Варна ще продавзмъ с.l:1IДУЮ

l'p.

ЩПТ'U веf \ВIfЖЮlJ1 имущества, ПРИIIНА,I'h.

..

Ж<\ЩН

Нn'IO Пав.1евъ и 10меръ

11:\

Мех

меАОI!Ъ отъ с. 'гаl1тыъ~~ а lHI6liHU: :На
rПB'lO Пан.lевъ: 1) Бдна ICжща съ дворъ
отъ АIJi! Ащсара въ ('. таптыIъ,' със'гояща

..
"

о.

Н

0;':

о'гъ ТрП стаlЩII

проста

110С1'роика

съ са

веllЪ 110КРИU'Ъ, при със1>АИ:: А.1 и, Мехме
ДОВЪ, IOcНIO ХОД'БОВЪ И ОТЪ Ав-1>т']; стра
ни ll,Yiть,оцiщена 350 .l.eBa j ~) Нива 1 О
декари въ зе~I.,шщет() па с. 'ГаIlТЪК'Ь, M'U-

C'l'HOCTb nСиври.Тепе" ,при съе'.ЪДll: ДОВ1О
Хрис'Гопъ, Косп Огойчевъ и Михо Ата
пасuвъ, оцlшена 7() .l.eBa; 2) Нива 6 Ае
кара, м-Встпость "Шоссето" при СЪС'ВАИ:
Миха.;tъ Атапасовъ, Атанасъ Пе'I'!ЮВЪ, .яни
ЩеР~llЪ и ПII)Ссето, оцiшеllа 40 лева;
4) Нива 1О декара СiYiЩО зем ..\Ище, М'В'
l\THOCTb "I~орта~1ъ-Тепе"
при
СЪС'НДИ.:
ЕrJCТ<.\АИВЪ Нико..tов'I" Сади Чобаи ъ Ха·
сановъ и ДРЗICа, оц'впена 70 .1ева и 5)
НИJЗа

11 декара M'bCTHOC~Ь »БадлаАЯС3.1iYi"

при със-f;ди: Христо НИКО..1.0ВЪ, Ахмедъ
Бе~ировъ,
Мехм:сдъ
Mo.;t.1a Векировъ и
ИЮ1Итръ,

ОЦlшева

77 .;teBa,

На IО.неръ Мехмедов'},:

1) Едпа

lсжща

съ едаа стая съ единъ п.;t'.ЪВВИКЪ сазенъ
ПОКРПRЪ,

съ

дворъ

ОТЪ

Аlза

Аекара

Т<Iпт'ысъ, при СЪС1;АИ Сю.;tемавъ

въ

Мехме

1"

Ц~~~";;~y:;;;;;;~~~.>-

каръ СiYiЩi>

.

по еl\I~1а'1НIIТ'Л

'*'!

на у (1,0 B~\CTB }рение

j

Варна,

-t I

tI·ii

Лllри,щii НШ2

! l'

HaAAanauLeTu

~

1'.

На рнеu.

и равно

ще почне отъ горната

Интересующитъ
датъ IшuжаТi\

~'I-~~,~~г~-~-r-l.\&I
J.:J_~_'L•.J_~~~'-:"_'L..

,+

+W;+'~~i--i-w-~ t ~'!Ч-~-~·_~~·wl- ~---!--,}-

-Но

на

оч'8шса.

е

12-234-tI

искътъ

о'гъ 247 .1евй, особuо .1ихвит1;
скит-h ПО испъ..t непието.

i'f

етпо, г-на .Ангела Ивановъ,

ще се продаАЖТ'Ь,

3еМ~1еДВ..t.ческа Касс:\ по ИСПЪ..tIIИТ . ..t.истъ
No. 1173 ОТЪ 24 IОаий 1891 г. на Еоз
~lуджансICИЙ Мирови'й СiYiдия, състоящъ се

'laСТ'Ы-:Ъ Н-о 51) I1ЛIl до ICoa· ~

t'1

ICНИГlI.

Тiиш имущества

1'i'
да се отнеен,тъ до пего (Ш у- t

+;- фъора на Негово Д. ВИСОТ1е-

сл;тствевъ
рпята

сс MOГK~TЪ Аа пиж

по IIродажбата

день

и

'1асъ

НС'lши при~

въ

KaBЦ~.1a-

МИ.

Гр. Варн:\

9

Иий

год.

1892

Н. С"" {еб. IIрист:шъ: В. БаJlиевъ.

.;1l 1127. '
IIОДII IIСН 11 11 11 ii,' НШШЪ ЛаII'НЩ'I., С,У.. ;\е(lСI1ЪiЦР!IС'!fI,I\Ъ Нрll В,IIШСII<'l>llii OI~P'Y"

ОБЯВЛЕНИЕ

~I~СНЪ С,У,,\Ъ, па
оенование '1,1

1.., pa;I~,\:JlI('J:()ro

ЩШЪ, ЧС (11'1. llо!:.I'i.,\пото ТРl!l~раТIl() (1)"'
,).Ш[~У!lfl.!Iне па(;Т'.,}ш\ . .~'l'О ШI 11 t. В h"THII 1: 1.
~ (Iepllo Mop~" ('.1(,/\1. ,\111, 1l0,.\'\;'Ш щ'\ 11 "1'

НС пуU.Ш'IU<iта СI!"J,\:lж(\а II~'~ са

111' 'АЪ.\·

;шtuа Н1 леш, It въ ,\C('.~TЪ ,\1t1I

еъ

во БГ" щс
~1:1t:\1()

IIР ),\а!!;ш

1.

е.IIЦУЮt\\.~'l")

L'\II\·..... I'III'!.

,\"11'1.

C,\UO

.1O;lС,

.\0<.1:1,

)1"1,(: гпfl(~ [Ъ

I'р.

t)'I'I.

II:IХО,\:lЩС

('Н

i

па основанпе Ч ... ,

'1.1.

1008

отъ

1026

граждаНСI.ОТО О,У.допроuвпод., об11ВЯlЩМЪ
че с.1'.ЪДЪ ТрИБратното публш\:уnан.пе нас

Jlpa-

тоящето пъ В БСТНШСЪ
с.тБ,l,Ъ дn+.

А,'·

lIC;I:lblH

"Черно

Море", JI

ще ПОЧllС 11 се llРОДЪ.1

%

:юша. 31 АСllЪ 11 ОТЪ НОС.'! G lшддапuшю [)
до 1О ДШI нъ l.arщеларlIята пъ 1'.
Вар.

В '!lIIe,r('I~lrT'J;

Т('IЮ"

952

llо,.:щпсашшii В. Баллиспъ, Помощ.
U,у,д,ебенъIIрнставъ при ВарвеНСIСИИ ОIЧ>Ж
:~eHЪ Са.дъ, на IJI Olсол'НИСIШЙ у'шстыъъ

В"l'l\а, а ТО е

fП.

,,'I'Y/lII:\

ом

11 ....'\1111-

1t:\\)'JI\f~'·Tllr). IIPI\I\.,,\.II,'a;al(~(' lIа

("1,(' rlIHl1p

Ш\ ще 11]}()дава~IЪ е.l'l'ДУЮЩI1Т'.Ъ uеДВtI$Н

0['1. Ot:t:~['}, ЛСI~аl',l, О['l'ilШ['IСIIII l' 1• • 1,)i1П (',!

ШI Шlущсства, НРlшаД,;l'I,жаЩI! на Хасаиъ

ва I~IOP '111\

PIl<llllly.I".

('()ii"I'Bf~lllI()

Ц !;1I1t ,1,a,\CIJ;t

-'г оНа . 1\ ")'JцеС1'IЮ щ. . ее
Yr\0Il.\(:TB"I>Clllle I\(;I~'I"ГЬ ва
А.II!

ХIo 'СIIII,mъ

Ilещш.10UЪ о'Гъ С .яила, n. 'r-n с,у. 1) {<jA'
на НШЩ (}'Гъ, 25 I1,Cl'apa въ :ЗО~lлпщето ва
С. }I Н.lа )\'I,CTIIOCTL 11 Паша Дорсси" нри

11)\\.11\.. . (.'[.':')

'l'.1I1iL

О['!II!ТшН~а ('О ttрl1г~жаВа
('О!!";
I1ЪРВО(J;\'Ja.II1:.\
Jlt:'l'el~a 4о0/) .H~IIH,

1

11t\- I

"ТЪ

е",с-h,.:щ:

(1IH,\a,\C ; а
НИРJI\\Ъ

'1етвърта

Ха-'

l'ilflОIIЪ

11

Tt:.1!1ail

.шет'Ь ;\0. lГ,Щ~ О'ГЪ tl8 1I0C)lIIpllii

1/0

/\1')"('11

р.lаПnl:lШ

110

1I01~I;Щllа (10

1'('1'1;.

ll,y.T1>,

оч'l.пена

Т-huи ШI)'щсстпа

оТЪ

11

312 JIcIIa

що ес

I1родадъ'ГЪ

1'-

Ршшовъ,

Н,J,UОIЩТЪ на Ы. Хасановъ отъ С. ЯЙ.щ,
по Ilспъ.lIIllте.lшJii .1IIС'1'Ъ .Ai. 1802 отъ 21

Феnруарllii. J 892 ГОД. на Варн. ОIСОЛ: blи·

ровпil с.У.. дъ, СЪС'ГОЛЩЪ сс отъ 600 лева.
OI\lillI.a- ; особно ра3lIOСIЩ'Г1, ПО lIСlI'ЬЛIIeIIlIСТО

Иптеl'есующпт]; сс ;\IrH','il.'b ,\ \ IItI~I:,\a ГЪ

-

съ

гора

11I:1I1,.tIlCIIIJCT,).

lIа/\,J.аЩШIIСТО lI\С IIО'ШС О'ГЪ

'llt,

!)'Гъ 'l'IНlTC стрn.нп

I\СI1'1>.\(II\.: ва У,J;О1ыетворсшre ИСIСЪТЪ на

1~!I(' г. В.! 1 llарItЩI('~l\ii 1'\>1,\ МIIР()fшii
.....);;\"1> СЪ("I'ОЯl1\Ъ ес отъ (i·1U .нща, .1I1ХI1I1
11

llрОАЪJIЖ,1 ва
~

ДRпание

1)

')/0'

день и от ь ПОС~l'l; Н:lА"

31

A11

]

о

ДО

дни

въ

';

На.i~д:шаIIИС1'О ще почне

\ ~aTa, гор-Ъ

,..

,

"

...

(JT'!>

1санце.;tярилта

l\И пъ г. Варна ще

ПРОД}\ЩШЪ

с.l'hдую

щит'h пе ДВИЖИМИ

Иl\lущес гва

принад

..t.'hясаЩII на АБАИ 'Гахиропъ отъ О. I~oB
..t.уджа, а T-h сж 1) ЕАна КiYi.ща въ С. Еоа
.1УАжа, състоящ~\

езвенъ съ

отъ

една

стая

110~РИВЪ

6 ара дворъ, при СЪС'\;ЛU: Въ..1.·

ICанъ Въ.;tевъ,

И.;tия

Обретенов'ь

11

A..t.-

мааъ \ Х~ЮАЪ, оч Iшен~ споредъ СМ..tЯЧUИ
тв книги 175 ..t.ena, П) Нива 4 AeK!lpa,

въ аеМ.,fището на С. Еов.1 УАжа, M'UCTH()CTL
"H~apa rГепе" при СЪС'\зАИ: Р(\ll~О Петропъ
Ми'гlО ДЮ1ИТРОВЪ И пжть, ОЦ']шевu С'ЖЩО
по ем..tячнит-h

ICНИГИ

52 .;teBa

rг.Бви имущестпа ще се продаА][~ТЪ
аа уДОП..t.е'гворение ИСICЪТЪ на Варненската
3е1\ыеА1>.l.че~,ска Еасса по ИСПЪ.1ните.1НИИ

..1.ИСТЪ

oIV

1160 отъ 24 IОnий 1892 ГО·

АlIна на Е нмудж. Мuровий СiYi.(I,Ъ, СЪСТО
ЯЩЪ се отъ 90 .JLeBa, особно .1ихвuте во
дение

и раанос(ш

A'B..t.o

ао испъ.;tнението

НаДt,аванието ще почпе отъ ОЦ'Бнка

,

та' ГОр1;

Интересующит-h се МОГЖТЪ да виж
Аатъ IсаЮI~ата по продажбата вс'hки нри
ежтственъ

день

и часъ; въ

ICliвцеЛЛРИЯТf\

ми.

Г, Варна

.27 Май 18921'.

оц·Jщ

съг..tаСП\l

JI

отъ Гра~R(I,апското СЖДОПРОIl8ВnДСТПО, о
БЯВЯIJ!\1I1Ъ, че О'ГЪ ПОС..t'ВдrlOТО 'ГрИJ~ратпо
пуб..tlнсуваuие настоящето въ ВЬСТlIИКЪ

"Черrю Море" с.о1'ВДЪ ДН'В HeA'h..t1I ще поч

не uуб.;tичвата прод».жба пъ капце.;tа.рия
та 1\IИ uъ Гр. Добричъ, ще се ПРОДЪ.1.жи 31
день,

1О

и

5%

дни съ праВ(ЩИАдав:шие

С.;t'GДУЮЩII

имоти, а именно:

Нива

ва

~cъ

Чаиръ пъ ICa..t.1e'I'o" отъ 8 увр. при съ·
С1;ДИТ'],: пн.ть, РеNlсебъ Мурадовъ, Та[JЮ
l.'одоропъ, хевдеLСЪ, ОI~'lшена 30 .l.eBa; Шl

па "3apABa.;tN." 5 увр., СЪС'hди: пж.ть, Де.\1I
[~aAapъ ICboce, Ива нъ, и СмаlЫЪ Хасаноnъ,
оцънева

20 ""еаа; ulJtш ,,1~УРТСlСИ пжть"
6 упр. СЪС'БДИ: 3..tаl.'И Гннчовъ, Ив. Дп
мопъ, ИБРИЯl\lЪ Ага и ПЖ'I'Ь, ОЦ'Gllена 24
.;teBa; иива "на Ео..tаIСЪ Баши" 7 увр.
съсъди:

пжть, Михu.;tъ

АВВТ·.Б

страни

пива пОрта

П,YiТЬ,

Щеровъ, и

очl:шеНR

Бурунъ"

22'

71/2 увр.

IIТЪ

""ева;

~l С'вди:

Ив. Проднновъ, и отъ дв'вт'встрани пжть
и ор:иаllЪ, оцЬвева аа 26,..t.eBa; пива "Rю
Ma..t.;ta" 4 увр. със-hАU: ()тъ ТрИТ1; стра
ни пжть и ор~инъ, (Щlшена 12 .1евн; пи

ва "Кю:иа..t.а" 3 увр, при със'hди: IJЖТЬ
КОРИЯ, моги...tа и орманъ, uц'lшепа. 1О ""ева;
нива "на Ео.;tакъ Баши" 9 увр. със'uди:
Па.1а Боюкъ, ЕостаАИИ'Ь, пжть, ЕllИ Мех

на

1 ICi\ТЪ

ОТ'Ь простъ матерllа.;tъ

M'l,('To
2 увр, СЪС'ВАИ: моги.;tl'l, Ахмедъ 010.

..tю~{апоп'Ь, Х. МехмеДОI!Ъ,
оц-hпева 100, .;teBa.

,

.Jfl. 731

1I1epa и

пр\)дават',Ь ся ва ИСl1оЛа

щя.ние АЪJlГЪТЪ му IСЪМЪ

Ба.;tлиевъ

Помощ .

Оti>дебеuъ Приставъ при ВарпенсICИИ ()1Cp.
ОЖДЪ на III 01-:0.1. испъ..1.Н. Уча с l.'Ъ къ, на
отъ

I1ЖТЬ;

Тъзи имоти сж на Пет [со Петровъ, отъ

ct Арнаутъ I~уюсу,

'1..t. 1008-1026

'1.1, Ч.!.
1026

1004,1007,1009,1017,1010, 1011

О:lCО.':Ю

ОВЯВ.itЕНИЕ

основаuие Ч..t..

ДоБРИЧСLCllИ у'1астыIъ,'

ПО[СРIlТIl съ lсереМИАI!, съ дп()рово

(3 -281--3)

П1lдписанний В.

439

ПUАПИСННllИИ, П. Еостовь, П. СН~Асб.
IIРIIСТI\ВЪ при Варпеll. Оrcр. Сж(l,Ъ иа Il ii

ха)lбаръ

С,i>,дебенъ ПристаlЗЪ: В. БаJlиевъ

.

.,I\i

.1ен. ниви и Еиру, оцlшена 30 .1еви; IСiYiЩ:-l
съ лв'в ста.и съ AB-n l.даи ДЮIЪ и сая,

товъ 01.'Ъ г. Добричъ,

NQ. 1385191

г. на

ТОАОРЪ Хрис

по

11- й

испъ.1 . ..tистъ

Добричски.

'МИ

рови Сждия.
Же.;tающит-h да ГИ купы>.тъ могН>.Т'ь Аа

Граж

данското Сждопроивводство, обявявамъ
че С..1.'UАЪ ТрИlсратното пуб.;tИКУВftние на·
стоящето въ м-hстнии Ввстникъ "Черео
Море" с..t.-hдъ 2 нед'h.;tи ще почне и се

дохожда'I"Ь

ПРОАъ.;tжава

Н-й П. Сждеб. I1рисгавъ: П. Костовъ.

31

день и отъ пuс.;tъ паА(I,а

с'гая СЪ lсерtшиденъ

ПОIСрИВЪ

СЪ

2

ва, оц'внена 150 ..t.eBa; 3) пива 5 декара
lI1,lютность "А~КОЮВСlсиii-I1ЖТЬ" при със1>,
АИ: Вf\си.lЪ Поuповъ,
l\fиха..t.'Ь .яцовъ,
Димитръ, Щеровъ, 110 ср1;ДЪ минаuа п.v.ть,
ОЦ'hпеuа 15 .1евн; 4) нипа 7 де1(ара сжщu
зеl\l.шще, M'UCTHOCTL ,,'l"шl.'ыъ-ио.lу"
нри
със-hдн: .нни l1анаii:оl.'ОUЪ, ОГ(lИК:О jJ~е.tевъ
11 Димо Яllевъ, оцl;неuа 75 .,еЩI; 5) l:IИlШ
4 АеI~аl-lа сх.що аеМ..tище l\I'J)(~TUOCTb "Че
.1еби- Чаиръ" ПJН1 СЪС'UДIJ: Саръ Янчо.
Ивавъ Чо.;tНIСОUЪ, Петров'Ь 11 пх.'\'J., ОЦ'В'
пена 40 .H~Ha; 6) ЧаllрЪ ОТЪ 1/'1. ДСlсаръ
с.v.ЩО <ЗСМ.Ш ще 1II'l,С'ГIЮСТЬ " ПОАЪ баи ра
АО се.юТО" Прll със1>АИ: JI\elco и llродаllЪ
ФИЛ'1еВJf Jf баира, оц Iшеuъ 15 .1CIJa; 7)
~lОэе 1 ДСI~аръ сх. що зеlI..tище. ~I'I,CTIIJCTb
., UеТИl."l. ~юпа" при СЪС'hАИ: Георги ()тан·
чеuъ, H~OCTa Анге.ювъ, ll\ерю Хрис'rонъ
lt Яви Панаii:отовъ, оц'Iзнено 60 ~1еш\ lJ

8) нила 15 Aelcapa ('sУiЩО аСlll..tище, М'Л
C'l'II0CTb "Боасъ-ltесеllЪ" npll СЪС'.ЪАИ: 13а
Cll.\OЬ

ПОIllIОВЪ.

ГеuрГ1l

I~остадuионъ,

ГеОРl'lI НЕ'll[ЮВЪ 11 П}iiТЬ,оцъвена 150
О[~'lшсна е СllореАЪ еllf..tлчната ЮIIJl'а.

"".

'l"hЭtI имущества ще се прОД3ДtYiтъ да
YAon~1eTuopeHue искътъ на В<\риен.

3eM..t.e-

Д1>.1. l~acca но uСIIЪ.Ш. .1l1СТЪ No. 8005
оТЪ 30 Деlсе~lВриil. 1891 год. на H~oa.;tYk
жннеlШ :\[ПРОВllН С""ДtIл, състолщъ се ОТ'Ь

-128
по

~leBa, особно
ИСll'Ь~l uеlшето

nечаТИ"L8.' 111 Хриото Н. BoIIIIIIIIO'''' -ВIIIII"

..tихuит-Л

11

рааноскит'n

раБОТllОТО

Гр. Добричъ 8-й lОнии

пр-hме

Аа

год.

1892

(3-279-2)
ОБЯВ.itЕНИК
Н о.

декара

ДВОРЪ въ с. I~н.ра-Хюсеинъ при със-hf\ll:
Михо ФИ.1'Iев ь. Васи.1Ъ ДИl\fОПЪ и ПiYiтъ,
оц-Внеиа 400 .;teBa; <..) пива 15 декара въ
веМ..t.ището ва с. l~ара-Хюсеинъ, M-ВСТllОСТЬ

ПР'hзъ

llНдАапатъ.

павие по 5% до 10 дни нъ ICанце..t.арията
си вь гр. Варuа ще 1IРОД:\ШШЪ с.;tЪдую
Щll'г-h иеДВИЖИl\IИ имущества принад.1'В
жаЩII на Димо Попповъ отъ с. I~(\.ра·Хю
сеииъ, а именво: 1) отъ кжщ:\та му еАпа

"Баа..tаръ" при със-llАИ: Васи..t.ъ Попповъ,
Петръ U.lаввовъ, Христо ВЪ..t.чевъ. Па
рашкева Щерева 11 П<lР(\1Ш~Сilа ДIНШТРО

(3 - 282-2)

ОВЯНЛЕllf1 J~

1 l'!ЩN'(шiI ~т'1ас'гыIъ,' на
'I.t. I(Ю4, 1()О!)-1 02;, 01''1>
"V,).,\'J1Jl!'JI1Пfl(l,,\С'('ljI)
,
,.,
()UЯflЯ-:

яЩето въ М-ВСl.'IIИИ Вlн~тшшъ "Черно Мо
ре* е..1.1цъ AH'G ш:д-В.ш щеlЮ'1llе 11 ще се

120 .l.eBa; 3} . ..t.озе 1.A.t_J
ве}!.1ище, м,.встпость ,. Бостан

.;tЖICЪ Еви Баиръ" при съсiци: Димо Яв·
човъ, Паско ТОДUРОВЪ и отъ ДВ'В страни
пн.ть, оцiшеnо 72 ..t.eB<1, всич[си оц Iшепи

•\.;~ Г-пъ Ж. САНТО, дипломи- +~
н. ранъ профессоръ па фрепcrсп f t
Фезикъ, учи.ть се въ lJарижъ,"
има rlесть да съобщи на по~ читаемата I1уБЛIПС,I, че АnIза fJ
; w уроци.
~

"~'" : :JI\слшощпт'Ъ СС УМО~lяшtтъ

A<lIJ('IClll.'O С,hДОПIЮНilВ.,
облпява~IЪ,
'1е
Gf:hA'L Трl1l;ратнито п)'б.lIшупапие насто

Па~ТЬ оцвнен\)

е

'rr

женъ С'У.АЪ, на 1I 1 око.'\' участ ы; ь, Ш\
О('IННIПl1е '1.1. '1.1. 1008 1026 nтъ I'I':lЖ·

"Старит'u ..tuвя" при със:hли: ПаСIСО Ще
ревъ, 'Гt.>АОРЪ ТиЙ.;tовъ, Димо СТftтевъ 1J

j

ОБЯВ.itЕНИЕ

Cs.-

Аебснъ llрU(''l',IВЪ ЩНJ BHp[)eHCI~J1ii ОtcрЖ- I

вжть, оц'внсна 80 .1еиа; 2) .108е 1 Д8l~apъ
ВЪ веМ..t.ището на е. Таптъкъ, м-1>стноеть

:]::i~I~~;;<-&:\'~!J"М Кf.·~++rm+~~Гo
ф

838

lI",;\ШJсаНUllii В Ba.\_IIJ~Ll'], П,)МОЩ.

~.

ДОВЪ, Ню-о Васи.депъ Il отъ дв-f;')."В страни

,

.Н

год.

1892

(3-283-3)

ОБЯВJIЕНИЕ.

Н"(\lIl1е:НIIIIIii В. Ба~III('Н'~ lIml. С,)',·
ЛСUUПЪ I1рнстнп'Ь ПРI\ Ннр!!' 0"]1. q'У.АЪ
(1<1 III 0I:0.t. IlСIIЪ..tu, УСН <;'(''10 IСЪ, на оено
вание '1.1. '1.1. 1008 1026 tlТЪ PPH;fC-

Май

6

П. Сждеб. ПРllстапъ: В. БаJlJlиевъ

ОБЯВ,;1ЕНПЕ,

11-0. 730.

-

НаАдаванието ще почне отъ ОЦ-nН
ката ГОр'Н.
ИнтереСУЮЩИТD се JlIOГNiТ'Ь Аа НИ~~

ИнтереСУЮЩIIт1> се 1IIОГN.ТЪ да виж
ежтетвенъ день и часъ, пъ l~анцелярия

1892 г.

4.

1118.

ПОАlIисанцпй, Д.

I~аl1итановъ., П,

Сждеб. ПРИl\Тf\ВЪ при ВарпеПСICиii: ОIСр,
CH~ДЪ на 1 Добричскиii: участысъ па ос
поваllИС ИСl1ъ.чште..tIlиii: .;tистъ, ПОАЪ И-о.
42, иаДЙДСllЪ отъ ДобриqСЮIИ мюфтии
скии

пнм'uствuкъ И

1007-10~G

ИВВОАСТВI)

СЪГ.IИСlIО

о'Гъ l'ражданс[соl'О

И

'1.1.

UТЪ

151

'1.01. ч..t.

сх.джпро

заJЩШl

3:1

па

СТОЙllичестното uбявяuамъ, че О'l'Ъ 1l0с.;t·Бд
HbIYГO тршсрнтво

пуб.ШIсуванье

щето нъ н. "Черно Моро"

ще се продава па
'Хзсть

отъ

еАИlIЪ

пуб..t.И'lепъ

(l,IIlШНЪ,

нъ ГР. Д\lБРII'I1 •. въ
б

i 1,

до

J1

настоя

31 Аевь

търгъ

наХОАЯШЪ

1/5
се

1 уr1ас'l'ЫСЪ ПОАЪ НО.

САlIоотаженъ lIОСТР )енъ отъ дървенъ

1\lflТерuа.1Ъ,

при съе-nди:

Боядяш

CToiiQo

Раденъ, Мураа БetШрОНЪ,
ДоврамаАЖII
Ха ..lи.1Ъ IО.\lеръ и 1I,У.'lЪ ОЦ1шеuа частьта
300 .!евн, ПРIllНlД..t.'!';I:аЩ:1 на сираr1ето
(l)eTMc Джерахъ O~MallOBa,
ГVр-UП()lIгhlls"r>''I'(1та '1а('Тl. е собстпеННI\
на l\Ia.10.tH-гиото

Iсрето

1I Рllтсжа,ва

.1ЪАС'ГВО ОТ'Ь баща си и ще
за 'г']}хна

ПО •.ша сыl'1асIlоo

се

'Ы.

по нас'

продава

() 7

отъ ва'

Iсопа :за llаСТОЙllll'lес'['вото.

НnДАUВЗUЬС'l'О ще ПоТIПе отъ оц'};шсата.
Jltе..tUlОщит-h господа да

lСУШlта го

р·lшом·]}вх.тото имущество МОl'Х,ТЪ

Аа се
аuятъ въ lС3ш\с.;tарията 1\111 uсъкиii при
с][.тетпенъ

день

11 час'Ь

Сл'};дъ IIСТll'lЗПЫ:J
ще се продъ.1ЖИ

ванье

5%

още

1О

Г·р. Добри чь, 1892

1. II,
(3

аа

I'йрпий:

Аа ШIААзпатъ.

срOIСЪ

АНИ

вН

търга
ваААа

1'.

Сждеб. ПрllС1.'ltвъ: Д. Капитановъ.
~84

3)

