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си ННС ГОЙI:iUЦf\

H<i

ма

o!IОJl11ТНИТ-В си Д'Ьця. отъ покойния ми
съпругъ Симеонъ МОJlJlОВЪ, считаМ,:ъ ва
ДJlЪЖНОСТЪ да ивравbl'i пуБJlUЧНО t'воята.
в»страХnПRтеJlВIIТО ви.

живот'}, Друщество "Ню Иоркъ" в;-\ ГД'ВТО
въ наи неПРОДЪJl:lкитеJlВО нр'Ьме ми ис
ПJlати напъ.лно сумм ата В. !аТНИ "lева 10,000,
върху която б-:h вастрахованъ IiIll~()ЙНИИ
мисъпругъ Симеl.ЩЪ М~IJI.лuнъ.

Русее,

20

Мий

г.

1894

3--1

', ......

Е

Ми.лздинов~кау JllJЦ:\,

Do!IaTllO.
ОБЯВ.ilЕНИЕ
Срrhщу патентованатаотъ БЪJlгарско
то ВРНВИТСJlСТRОчигаренаКНИГИ, ;Шlsиваема

Суд,таnс",и ",пиги", К(lНТО е общепов

H~Ta отъ страна на ВСИЧL<:ит-В'употр..вби
те.ли

ва чисти цигарени к:ниги

и е

n<1J1Y-

ЧИJlа го.л..вма пuчестъ отъ цrма БЪJlгарин
по чистотата и не вр-Вдвостьта <;и, ДРУГИ

ФабриICИ,

като ИСRатъ

отъмойтъ

да се

с&ществувание

ПОJlвува~'Ъ

ети кетъ, еж ивда..ли

бl1,;Щ опаспо

да,

грандоманията

още

не

ще

е

напуст.

нж.ла тови умопобърканъ тири.нинъ.'гои
се още си въобрааява, че е велиrc'Ь. че
него на

ICaTo

страшеn""

дава
ва

та

втори п'h)Iа,

cB'hTa

правителството

се

и че е
принуж

от", cmpax~ да 1l0Дн:упвавi:>с'гющи

I\:аR:Ъ да не се дойде до уб-Вждение
то,

че эатворнИtlеския

животъ

с'},ве'hмъ

че нито

нж.ло у него

Вс'hкой

в.лоуП4Угр..вБЛЕшiшта,
че

вече

най

пжтьтъ

отъ

ги (теФтерчета)

по

96 .листа на вс-Нко

теФтерче. Стuйностъта

се

ПОJlучава

съ

отъ день

на

и по вече се сrcжсява,

день

се

а той съд

ЮhJlъ да еи п.лЪте в'hнци, хвадения, и да

они сиромашки пари и най-искусния ~OHЪ'

Жуанъ въ България

Bi1pBa още,
и то.лкона

-

не иска да по·

че е паДН8i.лъ
поворно,

беввъввратно

както никои

другъ

министръ до сега. Той ве иска да по"
n'hpBa, че H'hMa пече никакви пос.л'hдова
ТeJ1И

въ

България,

осв'hнъ

ttоn..врвS,

че ВСllЧ~ИТ':h

му мръсни и под

~JI Ai;~a., които ТЦКП~;l4

O'1'ef;leCTDoTO

lIа

пъ сж учите.IС'l'вува.lИ

ICO 5

годиш! до издаванието

овиа

пъкъ,

до

на

които н'вматъ

шщавани.:то

на

5

отъ

закона,

да ИlI'lЪ, се

да

ростепениит-В

паRЪ Пюскюллиева

го

поср'hщне,

нахлузи

uрънесжтъ

IIo-бливо

сега да назначlf,ТЪ

ва управителъ,

подобава,

RaKTo

царствеnаrnа

мантия

че да

и да му

.•.

Стамболовъ е велшсъ патриотъ, 'lестенъ

и

невиненъ по всички

че на партията

направ.ле

неПОрJченъ ангелъ,
му

името е .легионъ,

да се

ув-Ври, да J1Й, всичко това е п'hрпо, H'hMa
нужда An' харчи пари и да ИВДRва в-Вст
никъ,

ами

да

направи

само

една

ма.ша

раСХОДI\:а иэъ Бъ ..'Iгария, която таи счита
ва

своя мушия,

роби,

а жителитъ

И да се наслади

ова чии,

По-простъ

й

ва свои

отъ

въс

RОИТО ще му се на·

и .лесенъ начинъ,

ва да почувствува наи осявате.лно ПР'Й
данностьта на народа къмъ себе си, :Мо
же ли да ба;де? Хайде, да тръгва! На
ро,цътъ ~ал:и е съ него? Еакво го е
страхъ( Или мис.ли, че ПРlвите.лството
ще му вавиди,на с.лавата?,Ни, най-малко.
Нека Стамбо.лЬвЪ СПО1Соино трыIflеe по о·
БI:tколrcа, и да бжде сигуренъ, че всички

~аnри, които събере, ще си остан&тъ He~
гона собственность АО 1Срал на "непороч
ния"

му ЖИВОТъ.

(npObZvlf1'eUUe omz tfpou 108).

хвы''tI.l,'

А .щнеS1'.в ОТ'Ъ

въ

68

ч.л.

58

лищаТ!1;

да се И<JМ-ВНИ

ри се нвяватъ

'r'h

натан

а

Иllспекто

lсато пеТI) 'колело

пъ ко

C8i сл'Вдв,.\.те~но топаръ на

..

държа.nат,-,

Ф.

своитъ

Tarca: II ър·

СЕДМИЧНИ В1iЛ1iЖ1\:И

ро

а

1840,

С.лtдъ

първостепенно

;)

ВЖ Т РБ Ш НИ.

трегостепеннит'h

години

IIров:арани

У'lите,;1ствупание

5

пла

BtemHUI(Ml'a 1Щ пас/соро маси да се UЭ~
д,uза 'нщ~ рсд:звно Дl1а !Zл;mя 11. t:eд.ющаmа. ПрiJч~

год,ини СЪ

~ama ,щ до' сега бtше, че абn"амею'uщi; пе бtзХА;

отъ платата на IIървос'гепенния учи,

с.б'lранn Н,nr-саlп. а срfJдсmrюmа ни бtзх,!\ вече иr!то'.
щени

Съвс'hмъ ма.лl~ата, да не кажж нич,

от. сmа.ffбо.ловЩUН,:tm.l.

Х()ДМ1.m. по между

абонаmнrn'/J

Сега.

azeHmum'li

ии

и едничката, ни

тожна, заплата на народвия учителъ пр'в
чи l\lHOrO на нашит'h учи. 'Iища да се сдо

.«О.1!ба е, ЩОТО 1IItз (~a ие

биБYiТ'Ъ съ способни учителски си.ли. Не

врtмеIЮ 8Lt n6 спокойни печаХ
иа дtзяntе.лносmь и нnй cr. nрu.;.рдlfе мuс.лUМI> да

ка вэемемъ

эа

ПОД, раз/{u б.1!агов/tдн/t
H1zRm/i.

прим-Връ двама учеНИRа,

rcоито сж свършиди третий классъ на нъ

Roe триклассно или Cp':hAHO учидпще: пър'
вий отъ '.г'hхъ става писарь, а втории по·
до

rcopaTo

втория

ще

харчи

ва

0- ,

своето

брайопание, първия ще получава годиш

о4овllО

UСn.1!ащаньето

om.tazam.

nрЪДЛО8и, а

дани У.1!8С

Hacma'Jamr.

служим., адо само ш биваме

,

СТNiпва въ u'Йкое педагогичеСJ>:О У'lИ.'lище;

сnМан.и .ота нерв-

1мащаuье.

,- Да npl1no~1111.1b, [3ъ lва2 1'0". ,uи.it ПI.1,:
cax~e T~ЪPД'B eLlupt',PIIIO аа Д<l.llанъсто 110ДЪ Сdi;\Ъ
аа д. blapHIIOBa, lI:<lTO дарек:rоръ на РуссеШ:tса
та държавна гu:\нrа;щя '1'01311. ч.uтате.\ът·ь 1IИ ие

ще е аабр:tIНI.lЪ.

Но

B~I'BC'rV

да

се даде [IОДЪ

на' ПJlU,l'!:nШЙ маЛR:О ~60 левJ.; корато вто,

Ud'i..\Ъ, тоrаuаш,шй М'ПlIнu'rр'ъ на lIросв'!>щеuце'rо

рия

Живковъ бtше а:шрtТИJLЪ да се POBliFi,ТЪ архи
вит'!> на гаМН:аiшлта ОТ:Ъ c.IltAoBal'eJL./{, ШlХН.iYi.л:ъ

се

свърши

наэначи

педагогичеСJ>:ОТО

У'lитеJlЬ,

УЧИ,;lище

И

ще получава годиш

БЬше !I'Вко.лко у'ште.ш,

на плата, юсо е въ градъ,9tJO .лева, а ако , МБсти.\ъ М lрпн:ова ВЪ

е въ се.ло -7 tЮ .лева, тогава първия ще е

вече старший писарь и ще подучава най
Ma~rco

l800

.лева;

при това първия

има нъколко лева спестени,

рия

ще

когато НТО

пъв:ъ ще има н'hКОЛRО .лева дългъ.

Пр'hдъ видъ на тоя и на много други
расчети, и пр'hдъ видъ на неопр-Вд'h.ле,
но'.го

по.ложение

на

..

народ,ния учите 'lЬ,

нека се не лъж~мъ, че нашит'h уql1.'lllЩа
въ скоро Bp'hMe ще се сдобиЪ'Ь.т'Ъ съ дo~
бри и подготвени

учители.

flсичкит-h учите.ли да сж сл-hдующuт'h:
а) Напомняние отъ

Ь) llИСllltJННО

0'1'·
'1'01>&

IМИ

инспектора и.ли

мж:мрение отъ пнспеrc-

AupeICTOpaj

MHaiHIН,

rIы'I:ь НI1Й

а ПQ-помi> бi>ще прi>-

СофиЙската. A'li!i11 ч. Ги

бi>х~rе Ааленu ПОДЪ QЖДЪ аа

rc.л'!>вета протuвъ Дllре~тора МRрпнова, заеДIIО съ
още едного, '1'. ВЪJLчева, lcolll'o се ц иОIdИНЖ АН!
вж.лата ГОАl1на. Ний I1p'lJДcTaBuxldc .тогазъ въ

ciYiAa

CBUA1>1'e.\CTBO

О'ГЪ

Г. ПРО1Сурора прu ,РуО:,

сенсв:ин Ааам. С,f"ДЪ, Чd Прl)ТUВЪ д. 1!lарцнйв&

е ааllоВ,\еио Уг.ШRНО Д'1;,1.0 nрtJдu да иищем'Ъ (I'M~·

ТО иска g,ШОI1'ЪТЪ аа 'печата)
се 6'!>rnе О·l'.лОЖПJLО

и i>БВUН61Il1СТО НИ

до СВЪРШIJ;lньстоuа ,неговото

д'!мо,

Ol'OЬ ТОl'аВI1 1'1 до Сега Аi>.лото на д. 'иврп.
иова сТои вераамеАаliО! Това не е хубаво. ВЪ
ЖурпаJLИС'ГU'1еСВ:ИJ1 Конгрессъ Марпнов:ъ б:iнuв
ч..\еllЪ

ва

диреrcтораj

да се

У'ШЛИЩllИТ':h

RaKOHa,

лесницата;

rc,YiCO

полуqаватъ

таТ,l се увеличава аа всiши
1/10

при с,у"щеС1.'IJупаиието

линея в'ь

то LIоие

от'ъ

и 'слt,J,U вър

настон'l'СЛИ, та съвс'hмъ смъiuuо
е да се UOll-ВРЯН!t 'С"пмъ I~<Jнтрола на уtш

плата най-малко 264О .лева, в'го

лева.

1440

l\Iноаива

НIt уq~и:~,;1ИТЪ

другари,

Ч.л.

8.

СЪ

;,че у'ЧИ;'1ИЩНО

ОfiаtJМЪ Rаh:ВИ Х'lра LIопадатъ ва yqI1~

r.ъ

9. Ч.л. 81 да се исхвърли.
10. Дисциu.линарнит'h наКазаниЯ

ПО ЗАКОНА ЗА НАРОД. ПРОСВtЩЕНИЕ.

6.

равннватъ

се IЩ31Щ

лищни

тель.

Хайде да р;опуснемъ, "Bf\ удоео.лст

ЧОВ-ВВ:Ъ,

се

МИНИС'.г<~РСТВОТО".

вежа .на у Чи.'I И ще'rо " .

ние и пе С.У>. учи'г~лс·.гвували, Не 'J:p-B6na
да о'гричаы1e факта, че между несвършив

rop'h,

въ 'Еоато

.аОД3{Щ-ПШJ1'а

51; ОТ'Ь аан:ова образова

които

щtlса<J;lUИЯ на учите.шт'h

то наС'l'оятелство lIр~CN.тстпува цри. npt~

да

които н-Вматъ ивнс

дишиа

bl'i

нея 1.t,

остаи,у,'г'ъ

MUU8HHa,

Hapt-

на 'съвi>'га

12. О'.гЪ ч.л 9. да со исiв'ЬрЛU али·

ОСВ'lшъ това за врiНIенни учитеДII да се

има

Мll'Iшието

С,'Ь. задължителни ва

таа цъ.:"1Ь коммисия, ва да се СТl:.'uенуватъ.
въ чл.

еъ

UlШ У'IИЛl:I.щенh съвiн'Ь отнОсите.лно ди

год,ини

даде право

;заедНо)

СЦИП,;lllНUVНИ',г-В

накопа обраво'Вание И Ст
по-иа.'IКО

ва себ'h си.

въ MHUl1CTCPCTfj(j'oГO. МШЩl\ята на OKp,Y,~J>:

HaJ>:IIHa;

му ('тане

Остава

Iшшие,

uвиск:наното

востепеuнит-В уtJИ'гели

да

обра

НаЙ-l\I!:\Л

че н'hкой си ~e боя.лъ отъ' него? Пусти
Петро- Пав.ловски 'мънастиръ!
В!ЗЛИRИН
блу дниЕ:ъ ICaTO да е 'прi>движдалъ, че ще

н'hIсо.лцина

буха.ли нъ София, които отъ HobMa~ кж
д'h сао привудени сега да се прiJCТРУ'
nатъ, че го под.цържа'1'Ъ. Той ве ИС1Са, да

Bareoaa

свършивши

правIЖтъ.

Стамбо~овъ, опропастите~ьтъ на ми~и·

О'гъ

IcoBa поэорно паданъе, да с-Вдне да пише,

торженит'h

Стефанъ

58

вр1>Ахе, ако не СТОБYiТЪ по

lIаmи.

Доброво.лНIЩ затворшнеъ

И3ИСJ>:ВRНО'ГО пъ чл,

своя трудъ и способность, ВЪ едно

реди отрано

CЪB-ВT~, пръдъ

оБВИШIЫIОТО .1iЩ~, ако желае, .мо·

3авеДАНО'ГО Д-В.lО се ИСl1раща

н-Вматъ

вото се би.ло боя.ло отъ него, Иди и Raжи с.л'hдъ туй, че тови чоn'hкъ не е лудъ!
Хичъ може.ли св'hсенъ чов-Вкъ, слtдъ та

до Търново.

У'lIмищепъ

же да пръдетави 0llрuвд,ашш

и тин учитеди, които

щит'hУ'lитоли

та се распо

на ОI~Р,ЫIШIIЯ

да се степенуватъ; тъй с&що A't се сте-

расправя 'въ в'hстника си, че правите.лст

лудиицата нужна,

гатъ отъ ЫИПИСТРРUТI.IOТО на Нар 'дното
llросв'вщев:ие на оспnпани:е, по[~аваШlЯта
които

. пеНУllатъ

така:

"ПаlCазашшта, пр-Вдвидени въ ч,,1. 83
а.nивеи: с, d, е, f, ,g, 11, i, д:\ ,се lIа..щ;~

вование, и вак:опа, ги е вавари.лъ учители,

испитъ np'.l:>A'~ одр'вдъ,;'{еца аа

до

с.'Ь.щата дД LЖВОСТЬ;

Вр'IШlJIJНО' увrмuеuие И

h)

Tpl.1-

ДЪр'ж,v,,'1'Ъ

сегашния

на

i) ~rnoJI Ш'I1!1G 'ва Щ1ll:lГII.
11. Чл. ~i6 да се iН~IЪНИ

от

отъ 'вакона обра
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дл'ьжнос'l'Ъ;

,g)ULIир~~ние f!оtmшсuието ва ДВi:> го-

CiYi свършили HoВIcoe висше учили-

иаискваното въ чл

с ,у. ща та

дини;

ще и сж lIUЛОЖИЛИ испитъ.
7. .нсичкит'h У'lители, които иматъ

джщия,

в'Йрни

ЕДНО ХУБАВО ДОКАЗАТЕЛСТВО.

които
1

reBaHOTo

назначения,

на

нъ Itвшrcеството;

л,llН!\j

классн,ИТ'h, сръдни и спецuаollUИ УЧИ,;IИЩН,

приема1'Ъ и 'таICива,

гербови марки. Пощеuскит'h раВUОСJ>:И сж

СИМОН'Ъ Мариньян'Ъ-Варна.

и за' у<ште.lИТ'h

KaICTo

въ

на сn-Вдевие дО ВСИЧ

f) ССlllраuис п Шlшенuето ва ед,на го

испитъ

занатия

вижда,отъ

които постонннЬ c~

ARO исrcа "непорочната гъ.лжбица"

ку'гия' е

д'hлеuин'.га,

с.у, нр-.!.дос'.генъ

праКТИ'lеcrси

на

У'lИJlИще

учи

и

ОТЪ т-Вви чисти цигарени книги ,,5 петь
Qу.лтански книги" могж да испраЩflМЪ
ЦlIгарени кни

ПО.l0ЖИДU
виали

броволен:, ватворъ на в.лосторникR. до б,у,

ИМИТ~Ц!l'

на едва

e,y~

щ)'hзъ

е) Пр'вм"вс'Гвание ВЪ друго ПО-ДОЛIIО

сп

вр-Вменни

не

.УЧll.НI ще

баuъ

у'ш'Гсol1И,

П8дагогическ:о

пратf'НО

;\НШIlстра,

d) l1P-В1lI'hстnапuе пъ друго подобно

правите,;I\.>ТDОТО.

наvод,нитi>

<Ja

о"гъ

китi:> уtiеБUIl вапi:>;'1;СЮШ

е оста·

дова срамъ и съв'hсть

ния, съ една р'hчь,

100

.'Iище,
'и

на

еж свършили

учителствували

РЪЩflМЪ 'вниманието на УП\)ТР'вбитеJlИ'Г'В,
че т..в8и. които жеJlflЯТЪ да УПОТР'вБSIdатъ

СЪ отояща отъ

които

ниIcъ?

му се кав ва отвредъ,

КО20ТО,

ДЪРЖGl.вншl liспиrъ

вначеНИtJТО

H'hMa

ВЪ чл. 580ТЪ

И.ли пъкъ трtбва да се съгласи,

Оl:jJ,у"Юiо,

Ыli0311IШ,

СТRПiЪТЪ У'ШТё,;I.I, не

в-Врuи

е равбъркалъ мозъка на тови ве.'Ifшъгрtш

вие на в.ласть непридерживающит'h", че

BJleBa,

да

СПОРt1дъ мене,

доваине,

ващи'га.

н'га, като вм-Всто "б" и "Су.лтанск:и кии
ги" сж ПИС8J1И "грасияни" И "кженк:а"
Оъ това считамъ се ва ДJlъженъ да об

ва адресса имъ. Ц'вна

RОИ'.го бi>х,у,

(О.'1еле

:ма.ле!) ва I1равителство'1;О, RaKTo ае виж

по-вече

~ 542. Приема ежедневно. В-Бдuит1> без

,,5 nьть

гово

с) l\1,у,мрешlC

СЪМН'lшие, щ-Вхi'ii да ИtJдърж,nТЪСLtИО т'lIЯ,

"Сво,

вото било, подкупидо въстници съ един
ствената цi>дъ да псуватъ него (Отамбо

ИСКRХ;ь

персоналъ.

си ()'l'Ъ (~Tpaxъ на пепита,

(отъ 24-и Юний), че правителст

ОТIсриватъ,

Б. В. Дюстабапова
на

бода"

110пр'h'ПI .1I!ЮГО

се р-Вшавах,у, да ИСlIЪЛНIiYiТЪ ЖС.'I!ШUIJТО

С'р умервение говори вс'hкои

ко ТОВ:1, тасi>днжлъ да пише ВЪ

'ма.лка

ФеJlАшерица-Акушерка

ЖИllоБе

кои 1'0

него.

KfI,TO

Анна Симеонъ МОJlllова.
•

Тоаи

.лова) и да наuомшжтъ на всички, че етам
боловъ би.лъ с&ществувалъ и че това не .

Подt:Iисанната. Анна Спмеонъ Мо.1. ..ю

КЪМЪ

че

llСШIТ-Ь

добръ учuтедск:ии

Uтамболов'Ъ не иска да повi>рва всич

.яВНА Б.ilАГОДАРНО(Л'Ь.

б.,нI.ГОД:-lРНОСТЪ

окови и тъмни вавдави,

нарол,ъ.

.~ф{tФ1f~W~~~$'~Ф

ва, въ Rачествотu

очакватъ

ва

n.лОВ()UВ'f>.

CUJlucmpa, 20

в'hстни на ц..влъ св'hтъ, и' че ва т1>хъ го

е станжлъ умравень на цi>лъ българеки

~~сrод:е:пи~

,

Държавния

па пашит-В У'lидища да се сдобш&.т-ь СЪ

чов'hrcъне ИСRа още да пов..врва, че той

ПОД ПОЛ, С, чи л JI Н и р о ВЪ

!

че всичн:ит..в му бев
блудства сж вече ИВ

ВЪ

u

въ врiше

баl1в:ета се

на одна

пегоиl1 наздравица

чуnахж жеСТОIЩ

ПОАllгра81Щ ва

дърва и п ' a~IЪ що. Ав:о той е певuпенъ, тр·М.
ва Аа из.л1lэе НСВlIlIости'а му, а Шlй ТР'l;бва AI~
бd'i.демъ пакаЩ!fИj alco пъкъ е ВИI10ВСIl'Ъ , тр-Мна
да заеме УЧ8.стьта сп, 8А1'НСТО да стои сега р:ато

дирев:торъ на HapoAllaTa f)uб-onотеtса,'За младuтiJ
ЦL\iJJн~ые:l2ы.-\аАЪ е, Аа. I1рощаПRые'\ а аа cIapu"
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r.ит-В прuизво.lШИ аапов-Вди па град. пача.'l.НИКЪ
Турчева. Al~O ИО~I~е едппъ приставъ па ЗaI~ОIIНО

,основание

да

Испъ,лнлва

всичкит-В 6евва1Сонни
си, 1'. Маджаровъ тога

ааПОВ-ВДIl на НII.ча.'l.llика
ва е правъ,)

"ЧЕРНО МОРЕ"

МИН.аыо. Не могж Аа напустнжВотe.'I.Ъ при това
ПО.'l.оженпе, ангажирамъ се Аа работIЖ.

Rоте.'l.Ъ, 20 Юлий 1894 1'.

щата наеАНО съ маркиril- изгор-В.

До Г-на Министра на В,ктрuшниmtJ Рабiоти.
На 18 Май 1894 Годи па Нача.'l.НИКЪТЪ на
отд-Влението при Финансовото Министерство А
Храновъ 611 ДОШЪ.'l.ъ да ревизира Д-В.1ата и д-ВЙ.
ствилта ца !правите.'l.Л

M'ilcTHaTa

при

ни

МиТw

окрЖ,ЖНО упр!ВЛЕНllE

",УЧIJО, защото,

(Записка)
26·Й Ыартъ 1893 г.

по Д'ВЙСТВIlSlта му, ВСИЧ1Щ n:шаСИ.'l.ени, ПОl~за.'l.П

ва въ по.лза на Нено ви ча, за това ний

почитаемото Министерство,

молпмъ

проводи часъ по-скоро ревизоръ, коЙто да ИЗC.!l.'ЪА

ва и научи д1,йствилта на така да речемъ гра

бителл Неновичъ, защото той е ограбилъ много

11 ПР'ВЬ{l10ГО ll':hща, които тр':hбваше

да БЖАЖТЪ
ва Митницата, oCB1,Il~ т-Вхъ и АРУГИ, които ще

ОRажемъ по АОЛУ, тои

е граби.'l.Ъ

поср'Ъдствомъ

СВОn:l'ъ в11реllЪ и точенъ старший А. Rраевъ.
МО.llпие ревизора, осв'Ъиъ BC11'IKOTO Аа ис
пита СЛ'hДУЮЩИТ'h: Митничсскит-В С't'РlJжари . • •

. •

.

пердета правптелственни

би.ли, като столове, массц 11 пр. въ
Ilеновича; стражаръ ИИТН11чеllЪ
!Сога е nосилъ

печки

MOw

и други покжщнини,

въ ,l\ОМЪТЪ

домътъ

на

на Неновича,

ки З\l,виCJIЩИ

вужда отъ

стража ръ

кога

е nосилъ

дв-Б печки, по прив:азаnието на старшилта А.
Ераевъ; испроводени ДЪСКИ отъ с. Бiма, Вар
ненска

околия,

ИСПРОl.lодени

ри
въ ио.лза на хазната,
ва негова полва;

отъ

l~ОНИИ

стража

Ао 80 Томрука за
а Rеновичъ задигна гп

ка, пр-Внесени отъ Ба.'l.ЧИКЪ

отъ

150

томру

за Неflовича безъ

отъ Насъ м~рки за избирание на

извънредни

м-Вркп, ще ми

Ако

ва свободата на Стамболовскит'Ъ избори за

ДоБРИЧСRО

До

9095

Авгусmз

въ

Ноемврий

1891

ГОАина спо.лучи да укрие

ClШ

1891 eoiJ.

храни, кои'l'О

исплащаНilе

се ИСПJШТИДИ
година H'fJMa

",ева съ пр-Вдлогъ да не каже никому, ще бжде

1Jос.лiJ уво.лнеIl1>о Старшил А. Rраевъ

на кав:во

основание освободи на Варненеца Симеонъ Ча·
Кд.llог.лу 350 парчета дъсв:и бевъ мито нощно
вр'Ъме

и една

гринда

правителственна

дадена

па сжщий; от i> общинит'Ъ представени разни
расписв:и за че по кордонит1, майстори работили
nЪRЪ то ВСИ'I~6 ва джеба на, fIенопича, пъкъ то
в~иа никаква поправка; отпуснжти 100 KO.'l.a
дърва за Митницата, а пъкъ ва т'Ъхъ иададена

~витанцил, и 26 KO.'l.a у дома на Неновича, ване
севи отъ стражар'а митнически
25
!Со.\а. на секретарл Пенчовъ и 5, КO.'I.а на Стар
ШИЛ RpaeBa и 3 KO.'l.a на помошния старший
За т'Ъзи свiJд~нил мо~имъ най по

!СарНО Госпсдине Минис'rро, часъ по CROpO да
испроводите специа.'l.енъ чиновникь, който Аа про·
в'hрИ Т~ЗИ работи.
Сод ЦО'Iи~ав:ие:

"Ъ

г. ДобричCltий Град

r.

и Селско

ОБЩИНС&И1'1>

дующето:

l3атъ

(Тмеграм.м.а

ни1l.

десятъ&ъ

петдес.ятъ

годишнината

журналистика,

неминуемо

на

Бъ.л

си опомня

во Море", който самоотверженно и съ доблi>стъ
се бори прiJзъ вр'Ъме на Стамбо.1tовия режи мъ
ва пъзстаНОВ.'I.ението на народнит'Ъ праВАИНИ.
тол С.'l.учаЙ прием'Ъте MO""UК поздравленилта

на ТУltашни'.r-В граждани и увiJреНИ.llта въ от·

.'I.ичпото къмъ васъ уважение. Живi1йте само
отвержений тружениче ва запазванието истин

ско констинтуционна1'а свобода на народа!
о

'НМИ съ огромно болшинствО ивборътъ ва общ. съ
в'втници и учи.лищ. настолтели. Стамболовщината
поразена. Uпозиционнит'Ъ

на

100

партил. Деветъ

каНДИАати получихж

01'Ъ гласовет-В на народната

кандидати опозиционни отказа

хж чр-Ввъ печата стамбо.'l.ОВСКИТ-В кандидатури.
Подробности по пощата,

Иотвлъ (Изr. 'taCTHO nucJto.) Не можихъ па

рано да ти пишж,

та и \Jeгa

никакъ

не съмъ

распо.>.оженъ да пиШЖ. Страшна вакаНJJ;ИЛ! у
'жаСIlО положение! '1'0 е н..вщо нечувано. 3а 20
часа повсче отъ 1ооо кжщи съ 2 грамадни цър
кви и три у'1n.11.ища станжхЖ на пепе.u;! Много
бивши богаташи останжхж крайно б1lдаи. Rap·
тината, гд-Вто се раздава х.лiJба, е ужасна. Азъ

се отв:азвамъ да оппсвамъ пожара, та и не съм;:

въ ои.ла да ваправliК това. "Вода I Вода бей! ,
O",e.'l.e мамо ивгор-Вхме" куч, .'1.8ой, И виенил, му
:енпе на крави, писъкъ на. домаШНИ птици, же
ВИ п~ачж1'Ъ и си търсжтъ д-Вцата, а п.ламъци

т-В въ небесата се овиватъ. Гръмътъ отъ саир·

'l'обомбп га3Ъ, патрони и истински бомби, пр'В.
несеIIИ 'С.'l.~дъ войната отъ таБИИ'l.'iJ, вс-Ввахж
още повече

страхъ

въ х.ората. Има запазени

ма.лко КdS.ЩП и r.'l.aBHO нашин край. Нашата кж
ща е спасеНА. Запазеното се А.'I.ЪЖИ

поиощьта, контО ПРИСТИL'пж

г.лавнр

на

отЪ О. l1азаръ И

Сливенъ, Ний дп11 нощи пр'Ъкарахме

на въНЪ.

Още пма много хора по uо.ленитk Много сЖ ве
'Ie на палатки, а други пО Ce.'l.aTa. Избрахме комиспя,

rpaдa.

"'олто да се l'рижи аа постройката на
••
"Н
Щ
НадоЬваые се, чо Бъ~t',
аРОАЪ не
(1

QСЖВоJlR Аа PR!;'JlIt~ ОАЦИЪ rрВАЪ, ~ой'tО ИИА СВОО

че за 8С1'>&0

па тап 31tпов1Jдь

О&ЪСRЯlJаIШG
.11IЧНО

'1'1>

И упраВ.1ението

ис

ще бж

ми не може

да

не еж ВЗt:.Ш Cl'pOflI M1iP&lf. По ВСIIЧ&lf·'
оБЩШ'III има по е;J;ИНЪ u два1Ш полиц. стра-

oBptMe

.

За РtJЗУДТ6'1'а О'l'Ъ иввърщеиото
ще

Re'l't

ми ~QнеС1iiТЪ С'Ь нарочни

26 'I'oro,

пременно на
азъ &ОМУ1'О

още не

ще

пла'l'iж1'Ъ

въ натура

(храна)

въ пари, то непременно lIакъ до 10·иЙ идущи
Септемврии ще събере'l'е 01'Ъ ТЕХ'Ъ до Сl'О'l'инка
всu.чкил деСЯ1''Ыtъ и впесе1'О въ RовчожничеСl'1I0
то.-Десятъка аа ТЪЗlJ: rодu.на бu.ло в1> натура
uли 61> пари ше съберете
по ланскитt цtни у
вмичени
1:1> ABaAtceTb на сто повече, И непре
менно на 10 w ий ИДУЩIiЙ Септемврий lI1;сецъ С'Ь
нарочни рапорти ще ми съоБЩИ'I'е имеНата на
'l'tзи седа че c~ внесли вече СТОЙНОС1'ьта на де

сятъка,

също

KOrO'l'O иска1'Ъ да платiжlЪ въ пари. Така

имена'lа

на села'l'а,

които

се вая.вили че ще

ШIатiжl'Ъ въ натура, че сте събрали О'l'Ъ 'l'tхъ ДО
8ЪрНО десятъка и вложили въ хаИбаритt.
Qколайски Начални&ъ:

КУРllери не

'I'p1;(jBa.

18911'0".

За ОКОД,IЙСКИ Начални&ъ: Т. Жековъ

3а Сесретарь: С. Н. Ааракчиевъ

'l'ъзгоди1UНЮl

ro ИСП,Ia'l'ЫI'l'Ъ до
Toro, иначе Мини
стерството ще прИВ,НJче Вас'ь за о'!'rоворни. 3110
1'рtба

нвпр1Jмен~~

да

стотинка най късно до ~:>·иЙ
1'ОВ3.

земете

стрuги

ЫЕр&1J:

мипистерс&а заПОIl1Jдь,-.Nо.

да се нспълни

1~507.

'l'ая

(под.) Фииансовъ ч.иновникъ: Добриновски,

ВЕрНО

Секретарь

У пра.вление

желанието,

при Добричско'l'О

UколийсltО

:

Настоящия прfJписъ

ОТ'Ъ

'l'елеrрамиата

Г-на Варн. О&р. у llравктель отъ вчера подъ

В1&1'Ъ

да

не сж се nаъrпра

l'paAa

правuктъ

като

да

ДВИЖl;jнието

-

има панаирь

въ

тър·

зданил за БЪ.'l.гарClЩУЧИ

та Държавна IIсдаl"огаческа Гимназия "ФеРllll

1",

нандъ

доста

гол-Вмо

двоетажно

зданис съ

ното

здраво, и 1~oeTO има особенно

раСПО.llоженце

на

града,

съ

окол

Mope'ro,

мил B~KЪ насамъ. Той е расположенъ на бъл
гарска земл, на сев-Брозападнатачасть край бр-Б
га на Варllен. заливъ, който служи за приста
нище на параходи и кораби.
Градътъ е устроенъ и распо~оженъсъ около
6300 разни здания 1I съ 30000 жители, ПрОСТw

paHUTBO

м-Бсто, висоь:о отъ

морщ~ото

равнище;

ната',~трани

е

отъ

ДО

1

КЪ мъ

откритъ

С'Ь

ме'l.'РИ отъ

33

источ:ната

морето

и юж

и

залива,

отъ къмъ западъ съ AiзBHeHCKoro езеро 'И р'Ъ
ката му и СЪ широко равнище, а от:!' къмъ с-Б·
b-БРOl;jсточната съ равно UO.'l.e, !Соето служи
за пасище (мера) и за обучаванье на ВОЙСR:ИТ:В.
Тукъ отъ къмъ морето и ло зл та Ca'i распо,ложе
ни .I1агерит1"
до
ирибр-Бжието гробищата:

ковчежничество, направено

еАпоетажно н

пом~щенис

"съ

кровище", H':hMa; другит:Б правитC.'I.СТ. УЧР'ЪЖАенпя
и Държавната Д13вическ:а ГИМllазил
се пом-В
щаватъ

въ

частни вданил,

както

и Сa'iДИ.llищата,

те,леграфопощеНСRОТО
управление,
биршщuт1"
окрЖЖUОТО воопно началство и др. Сога се строи
а П'ЬР!lок""асна ов:р. болница отъ къмъ с1шер
ниЙ край на града.

ДРУl'И по заб'h.ll-Бжителни стари вданил' сж:
кааармит-Б,

на които една значителна часть на
два пжти е ИЗГОр'Ъ.IIа; първокласната ов:р;ь.жна
БО.llницаj огнената жерка, направена въ Bpt1\le

на

СеваСТОL!олuката

RОЛТО

служи

сега

цата

останжла

войпа

отъ

за

житаРС1~И

отъ

турцит':hj

Фрапцузит'h
маГI1ВПИj

и

митни·

хамбарпт-В

прц

митницата, и барутхането, които сега служжтъ
ва военни складове на бъ,лгарската воnска; зда

видове и ук

нието двое1'ажнои каменно, въ КООТО се пом-Б м
щава Оf~РЖЖНОТО Управ.ilепие съ финансовото
отд1,ление; адание има а за градското-общинско

расени гробищата съ много мрнморни паметници,

управление, .граАСКОТО и ОКО.'l.ИЙСRО на'lа.'l.ничестпа.

гръцски,

ерменски,

Французски и

1-Ого-3а

.'I.озлта, простр~ни като върху Il.'I.анин

Ca'i

височини.

и окржжвил

аатворъ.

Отъ по ваб'Ъ.л'.hящ~е.лнпт1,
ыо:Встности сж.',
1-во "ЫусаЛ..'lата", 11.'1.0щадь, конто се ;простпра

Варна до пр1,ди АесетЪ ГОдини е би~а зао
6ико~она съ лгка каМенна КV~ПОUТЬ, направеаа

ПР'ЪАЪ l'радuко,общинско1'О

въ Bp~Me

в.ладичество, но въ сегаШ

окржжното

съ

нил,

на турсн;ото

по Bp~Me е Gъборена,

ИСК.IIЮ'Iение

тvи части и то пакъ ПО.1усъбор~ни.
околнит-В

възвишенности

доста в:раuивъ изгледъ,
която

се

построихж

и

AB'.s.

l'.'I.eAaHa

отъ

r,юрето

има

или отъ

особно

на

т&<!и ч:асть, въ

постро.яватъ

много

зда

нил по европейски стилъ, съ отъ 12, 16 и 18
метри широки улици, по дв'Ът'Ъ страни насадени
съ ,IIървеса, и колто заема още толкова м-Бстностъ,

KO.llltOTO

е би.ла Варна Ао пр~ди

10

години.

на

нил

сж

стари

и сж

се планиратъ

KMeTOBe'l't.

краilнина

камънпи

и АРУСИ

на

града

Па No. \)796. Ц'ЬПIIТ'.IJ па ТЪВГОДИШПИ1't де

%:

дО ~OHTO

още стои старата

МИ1'ница,

митница,

яг[ш и

40

ки

п

разни

частна

про

разни богати Аюгени зз равви сто

ГОСТИ.'l.НИЦIl.

'l'1,зи дв-В площаАИ се съобщаватъ

съ нова

u

на'

KpaCUS&

метрц вжтрiJ

га

съ

а.

О1'Ъ

роко

конто

Се раБОТlI

параходит'Ъ

n

станцията на же

табакханн,

Градътъ е заб'Ъ.л'Ъжителенъ

и МIIожеството на църквитil си,

градски ското

11

съ старостьта

именно

ЦЪР1t:'

вит-В: Св. И.лил, Св. Параскева, Св. Георги, Ов.
Богородица.,

, С1'аро Bp':hMe,

съзидев:п ДЪ.'l.боко ы> вемята ОтЪ
защотО е ~и.'\о зr.nр'Втеuо оrъ тур ..

-

страни

посадено

то сж и поставеllИ

граАИИЮI

Пa'iтеки

за

посадени

Apyw

ОТ'Ь

расходкп.

-.

на градипата

ши

съ с'Ънчссти дървеса, ГA1,

CTO.'l.OBe

и масси

ag,

пуб~lша.

та. 'l'уltъ се нау,шратъ: градския новопостроеиъ
часовн~ъ, високъ око.ло 35 иотри, съзиданъ.

жаръ;

uр..взъ

алеа

дв1>тоЬ

M1,CTO,

четвърта, продължение отъ

Варно·Руссвноката

на части вемн или

широки

само

бойни и др.

"

се намиратъ

въ ва.лива (пристанището), ко.ято служи ва ки
на.вание на ПЖТЮЩIIТ-В и прj,в:аРdtШllе на CTOW
RИ; има други ДB~ по малки ca1\10
ва стою! n

ни, но отвъдъ има

Мно?о бr.рsо

и

изгледъ

С'Ь хубавъ

~i>аНИЦl.I,та, стоварница за стоки, иагааИIi ва хра

сеЕретарь при Добрич.С"U1'0 Qк\!ли.ilско Управление:

аптека

ра новостроената

обратно, до колто се устрои

(под.) Фан. qИНОllUИ&Ъ: ДобрИН08с&и.-Вtрно

градската

работена

поср~дствомъ ладии направо за

ст., ДlJмецъ 9 лева, опесъ 11.1 лева 10 ст и просо
11J лева Сl'оТЁХЪ килurраима.---Nо. 12694.

ление,

давници; ~-po "БаЛЖ1~'Ь-пазаръ", маЛ1~а площадъ,
прочу'щ пове'Iе съ рибната си търговил; ТукоЪ

съ разни цв-Бтл и ОТД~.'I.яющи се еАна

жел~аllоuжтна JШНИЛ,

личжтъ съ 20 на
б'.1J.Ia llIшшиuа 15 лена, чер
вена Ilшенuца 14 дева !)О СТ., ачемик'Ь {) д. !)О
ст., караuщкъ 13 лева 51> ст., ржжъ 11 дена 01.1

пос'rоннна l~оыисил,' градската БО.'l.шща,. гpa,lJ,
C1~aTa библиотека, телеграФОllОЩСНСIСОТО управ

на града се нами w

Ж6.llЪзна СК6.IIЛ, вдадена OKO~O

СЯТ'ЪЧНИ храни, ОIJТ1iiпвпИ на населеЮlв'I'О ва ис·
П,'lt1.щание въ нари, сж, м1J,J;У.1ОЩИ1 '.1J, &30'1'0 се уве

си О'l.'д1;ле
ОIСРiY,жната

ОТ'Ь бр~га KpacUКTЪ града.
Б""изо до пристанището

I1р1>дъ първата има иаработена

Добрu'Ч,ь, О/(O.7t. На'Ч,аднu1СУ.

съ нсичкит-Б

l~овчежuичес'l'ВО,

тича въ особно пом1>щшше за вода и обрааува
единъ видъ езеро, въ което .'I.1JTHO пр~ме се дър
жатъ разни Itрасиви риБIШ. Около пего има из

правена о·тъ турско вр-Бме, въ колто сега се по
М'Бщава
Градсв:ото
О1~ТРОално
Управление.

ТЕЛЕГРАМИ!

оrсо,ло

к,т,щи, въ н1>кои отъ които
се поы-Вщавали и
ПОlll..вщаватъ в;онсулствата на чуждит-В държави.
на които знамената и до сега се разв:Вватъ и

близо

Секретарь: Узуновъ

и

rpaIIC1t:\Ta градшiа,

ВИСО1tО M~CTO е направено изворче, което се ис

и ииа много

дво е

управ.ление

ОКРЖЖ1l0ТО

управ.лоние

има по

пове'lето
и т'вспи,
оиил по
вр-Вме у.

поправки, в:оито му даватъ I>IIIОГО хубавъ ИJгледъ.
H~ кра,Йбр~жната

се СЪСР'hдоточаватъ:

и троеетажнп

направени повечето СЪ дър

венъ материа.'l.Ъ и С'Ь много т'Ъснн,
а
безъ, дворове; улицит1I много
криви
но l!СИЧН;И постлани съ камъни, OCB~nЬ
крайнината на града; но в'ь сегашно
и адааи.ята

която

широка 20 метра у.лица, постлана повечето съ
черни четвъртити камънье и на колтоотъ Ав'Ъ
т-Б
страни има Аоста построени ,двостажни,
веЛllIсол':hИlIИ зданал, въ l~ОИТО со помi>щаватъ:
Б'ЬЛl'арСI~ата НаРОАаа БаUI~а, богатит:В хотели,
магазиит~ С'Ь наи скжпоцi>шщт~ украшсниn, ма
Нl\Фа1~ТУРНИ, галантериiiски и други СТОI~И; 2-ро
"ГраДС1щта граАина", ПО'IТlf въ ср'Ъдъ града, до
Муuалата, заема пространство около 50 деШ1РИ,
обградено отъ трит-В страни съ гърлажъ, а отъ
с1luерозаuад'Ь съ вданил. Въ cp':hAaTa . малко по

Ако раЗГ.'l.еАаые граАа изъ вжтр:h, както си
е би.llЪ въ кр~постьта, ще забi>.'I.ЪЖИМЪ,
че не
е до TO.'l.KOBa красивъ: кжщит-Б и другит В вда

No.

ва

отъ кои

гОВСКII градъ, основанъ отъ шестия в'ыIъъ пр~ди

аа КОИ·

TeJlerpa1tAta'1·a.

дворове,

Рож. Хр. на запаАНИЙ бр'Ъгъ
на
Черно-море.
Въ старит'Ъ вр-Бмена се е наричалъ "ОАИССОСЪ",
а названието му "Варна" се именува отъ cek

чв ще 1'0 !шаща!'ъ въ

О,!''Ь

въ стаи п джа~1И.tСIЩ

малкия отъ него заливъ,
Девненското
езеро,
р'Ъката отъ него и пр., а ще ти опишж просто
както си стои сега градътъ. Варна е стар'Ь и тър

За Око;шйсm НачаЛI1ИКЪ: Г. Жековъ

Настоащиil uрfщис'Ь

Tj'u

ХрИСТИЛНС1~0 училище въ грап

До скоро Вр1;ме въ

въ печата подробно,

нит~ красиви равнини и възвишенности,

r Добричь 21 СептеАl1IрИИ 18!:11 год.
330

бани и

изглежда

ви ПрИрОДНОТО

и внеС1iiТЪ въ хааиа'l'а тъз

чиновници и

год"и

1862

Богородпци"; осно

двора Оl,ОЛО 1~000 кв. 1\[СТрlI; nр-вграденъ отъ
l~аиененъ, жел~аенъ ГЪР,i\ажъ;
подобно здаnие
се строи и аа д~вичесв:а гимназил върху 24000
квадр. метри м'Ъсто;
основни училища има Св.
Rирилъ, (JB. 1\1етодuй, Св.. Наум'Ь и други но
вопостроени. Друго правителственно ново вда
ние, осв'Ънъ гимназинта, ыиницатаa и ОRрЖЖ

Iiари. ::Ja BC1J&o о&'ьсняв~\Нье И неточпо ИСIlЪЛне w
ние на l'Ж3И аапов'Ъдь, О'l'I'ОВОрНИ ще СЧИ'l'ам'Ь

ФинаНСОlJитt

пр'Ъзъ

IIp':hcB.

то сещ твърд'Ъ малко сж останж.'l.И. Сега се под·
Аържа TypC[~OTO главно' училище "Pya~дao".

жище. Ty~ъ не ще ти описвам'Ь оч:аровател
нитiJ ВIIечат",,~ния, които ще може да ти напра

строени

r. r.

църква

отлuч:апа отъ лругитJ; по своето неликол':hппо
устройство, по ВПСОЧlIllата си отъ 30 метри;
има uетъ 1tубота, оБItовани съ м'Ъдни пл астове
и посл':h БОЯДllсаUlI, I1ВДЪ т'Ъхъ по едпнъ гол,.s:r1Ъ
кръстъ, СLIабдеIШ съ грЪМООТВОДИ. Пр'Ьдъ HCUК,
отъ IСЪ1\IЪ Юго,Истu~ъ ще се въздигне еАИIIЪ
паЫ(j'rникъ за паднжлит1I въ бол СР'ВЩУ сръб

вечето

о::обепно като внаиъ, че до сега за

МОрСКИ

града

премвнн:о

съ рапорти

Ви запозааliYi· съ
испълн.явамъ Ва

пр~зъ .II~тниЙ сезонъ той се посi>щава отъ око·
1000 гости, отъ които пр-Всi>длватъ 1111. пра

лицат:В

'ГО сж донеС.1\{

лищно здание на

църквата "Усп-Вние

да е гръцш~ото (еЛИUСIСОТО), въ RoeTo сж се учил-·
и БЪЛI'аР'Iета . .има и ерыенско и евреЙСI~О, а по
вечето Ca'i бпли турскит..в, и то пом:..вщаваНlI по

.'10

а на друrИ'l't CTPOI'O прtДЛal'амъ, веДИ3l'а СД'Ь;l,Ъ
IIОДУЧl\ванието u да вземат'ь най бързи и СТРО
ги мtрки, ЩОТО ДО о"начено'l'О число (26 1') не
01'Ъ селата И rрада

сруте·

лища, по която причина А'Ътцата сж св УЧЦ.llИ
въ частни вданил. Сега се построихж и постро
нватъ Аържавни п оБЩПНСЮI българс[щ УЧlI.IIИ
ща. ПО засilл'hжителни отъ т'Ъхъ сж: Мa'iЖСItа~

Кме'1'Ъ и Финансовитt нагдеДНИЦИ, праканвамъ

деСi'l'Ъ&Ъ

попе'It3

степенъ прочутъ въ
България крайбр1lженъ
градъ. Още повече отъ сега за напр..вдъ, защото

испращам'ь на г. г Градс&и, смско
0(jЩИНСКИ1't Емвтове, ФинаНСОВИ'I':Б наrл1JДНИЦИ
и 1l0гра.НII.qПI1'l'1J старший стражари r. r. Градски

годишния

сж

.'I.И нарочно направени

22557, &301'0

да съоержтъ

сега

Зо1 да се запознае българинътъ съ този отъ първа

паАЪ

;~есятъь:ъ въ пари lIоltазаии въ 'l'еЛel'раММИТ1J Ви
и раПОр'I'И, ПОС,I'Jщвание П(} телеrраммата. ми No.

11660,

Прияте""ю, исrщте ""и да
гр. Варна? На драго сърдце

си:и

Селата, КОИТО ще ИСllJlа'l'blIl'Ъ

но

и

намира

гаРСЮlтi> стари църEt3И е само църквата "Св.
ApxaHгe~ъ Мпхап,лъ", пр:Вобърнжто отъ учи

Най-старото

БtлtЖКИ ЗА ГРАДА ВАРНА.

Отъ КЪмъ с'Ъверо-истокъ и отъ КЪмъ

01СO.7t. НачаJtнultу.

ДЖ:Н1JЩ,

църквн

скит':h войrШЦII, които' ще се свърши пр1>зъ

аНГ.'I.l1ЙСКИ, заградеНII съ камънни

Добричь, flравадия) НовомОмо, .Ea-'t'Ч,U"1

мuогu

ериеНСll:а

.'I.iзTO.

бъ~гарски,

Секре'l'арь:

ли

каТО.1ашr~а,

1.,

зараньта, за Аа съо6щж и

Г. Д.,(iРIlЧЬ 22 Септеъrврнй

протеuтанска,

1I уир1,.лъ
п по еАна

вата па l~OHTO
е по.лОЖlI.1Ъ сам:ъ А.tександръ
първ ий БългаРСКШI Rнлзъ. 'Г&зи цьркв'а се

г. 'Кмето

r.

отъ Варпенецъ,
l~ОЙТО е живi3я""ъ
въ Россиn. Въ града се намиратъ

ЮI h ма.шо С,1'; оuтаН;1i.Ш пеПОВР~Аенп. Отъ бъл

ва 1'т,хъ, а ще донесcl .&ждt1'О трМа, че

жари за съд1JltСТВllе.

Тв. б1JРВО.

Търново. Тмеграмма. Народната партил спе·

5

cera

ще заявж'l'Ъ че 'l"ЫJгодиш

Rиетъ: Анrеnов"Ь

едвамъ

и до

жа'l'е въ хамuаРИ'l't добрt измааа.IIИ и приготве
ни за 1'ЪЗП цtль, а. пъ&ъ седаl'а же, които ааа
вiж1'Ъ че ще ИСllла1'iжтъ 'l'ъзгодищния: дeCH'I''Ыtъ

ttpaBAHy-

ватъ за реда1~тиранил ОТ'Ь васъ в~стникъ" Чер

IIo

които

и се 'l'рупж'l'Ъ въ недоборъ, 'l"ьз'ь
да се допусне подобно нtщо по

nепр'fJменно ще събеРijте отъ всtкиго храната и
най кжсно до 1О-ий ИДУЩIJ: Септемврий ще мо

omt 10-«it 10·

год.)

днесъ

пари,

на сеЛ/и'а аа

ТЕЛЕГРА.МНл.

Rюс'rеНДИ.'l.скитiJ граЖАапи, като

гарската

св ОТСl'ЖПllха

седата, ItОИ1'0

вО»рво J\.ице).

Нюстендltл'Ъ.

и Фипансоватt нагЛ1>;ЩИЦI!

1CMeToBeT'lJ

този градъ не се е писало

никой наЧИRЪ, а ще се ИСПЪJlНИ въ Т()ЧНОСl'Ь слt·

(В. р, НаСТОJlщето ви е праЖ6110 ОТЪ Дос1'О·

-'tuit 1894

т1>

'l"JJ

у

ВсЛ1>дствие 'Iелеграммата. на Г-ва Варнен
ека Окржженъ УпраВИ1'ель ОТЪ 26·иЙ 1'oro под.ъ
N-o 1 J 660, ГОСIIО,~Иllа Градски Кмеl'Ъ модя:, а на

старшия Rраевъ, той въсползуванъ отъ случал,

54 кила и
една .'1.8один; постанов. No. 978 отъ 13 IX 91 гоА.
ва продажбата;
отпусн.<1iТО е 740 .'I.eBa възна
гражденил, а на
е Аадено само 243

еврейска СИlIаГога (хавра). ТУ1tъ сж се

%

(Частно nис",о).

Кме1'Ове

г, Добрuчъ.

тюмбекия въ една колиба, за това и ДО.llОЖИ на
иостави стражаръ на постъ отиде взе

въ пари,

ROH-

държавно

Много бr.рsо

ОКОЛИЙСКО Управление
.мt.

е

колто се на

мира митропо""ията. на гръцскил В.'I.аДПIса, и цър
I~BaTa Св. Никола, колто заедuо и съ една болни
ца са>. били направсни пр1;АII
ГOAIIHH за ХрИ w
стпянското население, бе зъ раз:Лика' па нарОА
IIОСТЪ, защото ТО1'аВI\ TY[~Ъ бълrарuт'В не сж би
ли IIЗВ-ВСТНll и всички християни с,ж пменували

(Б. Р. Искате .'I.И по-пълно доказате.'l.СТВО

ституцията? Оригиналътъ
чр'Ъждение. Безобразие!)

която е BIJ,-

на отъ най богаТИТ'h ЦЪР1~ВИ и ДО

KOU'I'O

десл'l'Ъ&Ъ,

храмове пом
зе~шото .'I.ацс.

Има още и цър1~пата Св. Ата насъ,

&){стъ И фи

ПЛ!lщатъ

надъ

това 1', г.

Окр. Управит6.'I.Ь: Драсов1>.

сятъчни

17

ro

ХРИСТIIЯПСКII

единъ аршпнъ

съ общото пие "румъ-ыил.tетн". Тн е направена

има н-Вкой ненад-БЖАенъ, ще ми съобщите.

па

дени на Ахмедъ Еф. БеЙ,llжанъ, и пос.л-В разби

тъзго;т,ишпия

чо ще

отъ

8

110
Ц1>ПИ'l''В изложени въ тъзи те.lегра~ша Hel1pe~leH
но до 25 того вечерьта, .&ато се увеJИЧЖТЪ съ
20
по вече отъ показапитfJ ц1нш. _ Осв1>н'Ь

кандидатитiJ върху мн'Ънието имъ за Rоаституц,

ра се негови; r,ШТНИ'1еский стражаръ

бидоха пр-Бда

се зал,или

отговаря

селСКИ'l'fJ прtдлагамъ, да сс незаon,впо распор1>·
дiж'i'Ъ И съоБЩ1ii1"Ь пп. селата въ повtреННИ'l't имъ
общини, пр1>,'I;Ъ видь, че иипаЛОГОДИIlIНИ'I't де·

дuкументи, които предпарите.'l.НО

ДО СТОl'lIlIIЩ

c6ra

IIЪЛllеПИО1'О

съобщите за т'Ъхъ и ще искате настаВ.'I.енията
ми. Ще се постарайте лично да се ср':hщнете съ

.

САна варка

пие

ДЖ'I'Ъ отговорни

в-Вкои

г. грцс&и

No. 9819, r.

трМпа да ЗН!liж'l'Ъ

у ~обр'ЪнитiJ отъ 1'. Министра Стаибо""ова в:ан
дидати. Ако, за CnO~YKaTa на иаборит-h ще има

пр-БАвидени ва Митницата, или Кордонит'Ъ; миw
твичеС1tи

01СРЛlг1>.

Съобщавамъ Ви, че тр'Ъбва да вземете всич

кога 11 (какво) е носилъ

•

в1> Варн.

гр. Варна.

да б..щговоли и ис

високо

паНСОВИ1'1J наглtДИllЦИ при.&анвамъ, а И:\ ~руrи
ТifJ най Строго прfJ;t;.шгамъ, да взематъ мину
тно най 6ърщ и CTpOrII мtр!ш за ;т,осъбиuа·

До г. г. 01С0Jt.
Началнu'Цu

цит~ да сс СТРОЪ1>ТЪ

и пограJШЧIIII'l'fI старшиil стражари въ ;J;Оllъ;ше·
пие на много 6ъраиа МlI на;щисъ отъ вчераШllа

да1'а подъ

ВАРНЕНОIШ
От3. А3министративно

a1~0 и да е 6и.ll о по н'Ъкои въпро.

,

еТАМ&ОЛОВЩИНА.

пица Нни Б. Неповичъ, но всичко б-В б.'l.агопо.

са като ж:цбu противъ lIеновича, но всичко
б'.hше панраздно, понеже свид'Ъте.'l.ИТ1" исПитани

'

Г·на. Варненски Окр. УпраВlIтедь ОТ'Ь снощи ПОi\Ъ

No. 12594, като ИСllращамъ на r. r. Градско 11
CeJIclto Общ. EMe10"~, ФIilJaIlСОIIИТ't НaI\l'IЦНlЩII

Р. S. Писмото ми е неплатено понеже по

Варна. Истпращамъ Ви, Господине РеАа
кторе, м-Вдующето секретно пратено писмо.

Стр.

отъ камънъе,

построенъ

може Аа. се uом':hщава

така,

че

въ

та ~OMaHдa аа наб.llюдеШIСТО на града
САНО

здание

О'1'Ъ

АЪРI3СНЪ

.'I.-lшо и 1'О1Jасшю, СЛу:i1i:аще ва

довно вр:Вие),
събрЭНИJI,

пего

и да СЛрI:Ш на iIожарнв. м
отъ

(Jалон'Ь

(пъ

за даваuьс пр~дстаuлснил

и еАПНЪ ДЪРВI:НЪ

по·

матерпя.лъ

паВИЛЬОlIЪ

ГО м

дъж

UApy1'.l1
ва 1IY-

зиката; 4-то "морската градпна"-граАска пра
саМIIЯ морски бр..вгъ, 6 Пa'iТИ aO-ГО.'l.'hма отъ пър
вата и лоста украсена; пиа си тоже салонъ. Въ
краищата на

града

се

пампрl.I,ТЪ

и

ДРУГИ

пло-

щада и пазарни м-Бста.
'"
Въ граАа сс памиратъ и H-ВВ:О.'l.кО старини,
КОиТО

по свонта

стар ос тъ можжт'Ъ да ое счи'хатъ

а" р:амеТПl1ЦII J 7:I\КИВI\ сжl eAЦ~

l?a3Bao\c!H~

X'1'\~'

_C...;.T~p._4

M"';;"~Ч_Е_'P_~Q.!f_O_P_E_"

отъ

oeTaUai.'LR

Н6iJUПОlIШСНIU

разва.л1lНl1т1> СТОlЖтъ до

35

IIp'IIMeUIl, на I.ОЛТО
метри на BIICOI.O.

ТaiЗЦ &y.'La се намира ,при самаТа църl.ва св.Ге
ОрГИ:Йj една чешма

въ

Ы'БСТIIОС1'ьта "MYCC~Ma«

б.'LИао до ОТДО.'LЮIта отрана на rpaAcI.u'ra, граАина,

8

съзидана отъ МрJJМОрНИ камъни

ски езикъ и съ турски ГJрбъ, като

В'lшецъ на

върха.

Д8J1ечь отъ

ПО на три КИ.'Lометри

ДВ'ВТll страни на

ncTO'laaTa

града,

пыенно

п югозападната,

се

K'ЫIТo

C1lBepO-

I1здигатъ

възви

Ш6НВОСТl1, ОТЪ които едната е ц'!ма, отъ югоза
паАllаТI\ си

страна, посадена съ

'ra по своята U.'LOAUВU.'Г(}!.:ть,
fVЪыъ

1I10рето

се

наМИРt\Т'L

rЮf!I1().'IlIте.;tUО

7)

UtLетоiш

i

Чll'l"l.

въ

О'Г,'h

ен,

кварти ра и' ДР.

ПР'11Дс·11I\ате..:lЬ:

хубаlJlI, прочу

Ч.1.·Uеl~реТI\РЬ:

I,РIlСIТВИ и ~IlIО·

u

М. Даекадовъ.

r Ч,i\, ~1-г-916 О'ГЪ l'р<l~I~данен;О'1'О

Аопълнено

пи. Всичко това дава на града ыного по-хубавъ,
живописевъ

нвглеАЪ.

Понататъкъ на с-Ввероистокъ отъ граАа, А'а
ле'lЬ около 5-6 КИJlоыетри, на самия МОрСI'И
бр-Вгъ се наыира ыънастира "св. ДИМIlТРЪ", кой

то може да се

И иматъ извори ПР-ВАЪ ()JI.тарит-В си, прит-Вжа-'
ватъ го.л1>ми ПРОСТРI:lНСТJ3а зеыи. обработени на

лозя, пиви и градини. До самил иънастиръ

каже, чв

е

едно ОТ'Ь

наЦ-nелю.о.l:Бпнит1>

:г

зда

мисътъ. "Галата", Н:ОЙТО иuже Аа се

счита ва

другил край на заJlиuа. ТУl~'Ь, на Галата, се на

,мира Феиеръ, В'Ь здраво здание, който СJlУЖИ ва

оправлнпе корабнт1> НОЩl10 пр1ше.
неръ се наыира и на

градqкия

I-Ta

каменна ограда, qасть отъ в:р-Впостьта.

лина ва

"
"

се IСЖIJbl'iТЪ.

На югозападната страна на града се наыи
ра станцилта. на :щел1>зницата "Русее-Вирна",
колто се съобщава съ СМЛJIта и ВОДИ за Шу
иеВЪj а отъ къмъ с1>ворезаП:1Аъ-шосето за Шу.

R~иматътъ на града е много 3Ар:шъ.l'ра

прол1>ТJIит1> Аъждове трае около 4 - 5 иnееци,
а л1>тнит-В горi>щини се расхлаАнватъ съ ира
ВИJl.JIПТ-В крайбр-Вжни в1>тронс.
Юлий

1894

r,e

да

отнес&тъ

лева

" на дребно

I\:ИЛОТО

,,1
,,1

60

.

че

пж'гни

цит'h пжтующи съ дружествевнитъ пара
ХОДИ могжтъ да ввематъ би,лети ва оти

ванuе и врзщанuе съ едно нама,ление

25%
ВЪрХУ таксата ПР'ВАвидена по тарифата.

Такива би,лет.\l иматъ ва,лИДIlОСТЬ въ те
чение па единъ м1>сеп;ъ, отъ датаТа н'В

"

Пушени бризоли
JЕамбонъ на ц-Вло

;,
"

"

" дребно
ОТъ диви

свини

на ц-Вло

"

"

"

"

2
3

"

3

"

"дребно"

Унгарски салами

"

3-3

ний лrrсть ом 744 отъ 18 Февруарпй 1893 г.
па Балqпк. )ll1poB. Су'д'Ъ СЪСТОЛЩЪ се отъ
лева, лихви П РЩIllОСr..и.

ПаДД;1В8Н1IС'ГОще 110'1110 отъ оц'JНШRl'il.
ИН1'ЩЮСУIOЩИ1"В се ~IОГЖ1'Ъ да виж

J:.l'ГЪ [Щ[I ..IИТII ПО IJродзжбаТI1
сжтствен'Ь

. деl1IJ

и

'ШС'Ь,

нъ

пс'Iнщ ПJlИ

Ruпцеларив:.

та ~ПI.

Г. DаJ1:ЧIШЪ, 15-н lOлий lЬ94 Г.
Н. Сждебен'Ь I1рпставъ:

llОАаисаuии В. СЪР1l1<!ДЖIНШЪ П. Сж

в.' СърмаАжиевъ.

дебенъ ilриставъ П1.IИ ВарНtJпt:!ши ОJZрЖ

q,i\.

ч,л.

903-950

отъ

Граж

СЖДОПРОЮШОд<':'l'ВО,
обшз'шjамъ,
Августъ 1894 г. I1Р'БАъОkОoilUИ
екото упраВ,i\евие нъ г. В!i,i\ЧШСЪ ще про

AaHCl:COTO
че на 22

во,ла по на

4

години оц lшеиО

.NI. 773

отъ

21 ФевруариiI

18~4 г. на. Вii,i\'lИh:. iY.I II РО 11 , сждь, ClJt;Tvяш,ъ се отъ 700 ,лева, "'ихни' иравнvски,
Надда нание'1'О ще почне отъ ciЦ !ШКfl та;
ИптереСУIOЩlIТll се МОГЖ1"Ь да НЮf~
датъ, КНИЖата по пр?дажбата BCtl\:U nри~
ожтствен'ь день .И

часъ,

В'Ъ

каuце,лария·

'.гами.

Г. Ваoil'1IШЪ, 15 lО.лии

1894 г.

П.Сждебенъ IIрис'гавъ:

Vll

Аанското UЖДОПрОИЭIЮДС'l'llО, обаваllамъ, че

,

ското·

4

Отъ СждеfiИИТъ Пристави при Вар. Окр. Сждъ

у

правление

въ

. 3) _"(М иода СИВll но па 0-7 ''години o~
Ц'ЬrИНi! за 60 Лl'l!Щ 4) .Два Вl,IЛ/\ сини 110
!Та 8 I'ОДИН/{ .оц'llнеuи за 60, .1HHHlj 5) два
IИЛit ,СИВИ 1\0 на

8

ГОдИНИ оцепеuи 8а

60

лена; 6)дна вола СИВИ 110 на·l0 ГОДJIНIl
ОI(1Ш8IlIf за 60 ЛОВIl;' 7) два вола СИВИ по
па 10 гi)ДИlJiI оцtlНlllИ за 60 '.ле'ва И'~)
два вола сиnн. ио наlОгодппи оцtпеНII
3t во дева. '

БаЛ'II1К. МИ[lOвий сждъ С'ЬСТuЛЩЪ се ОТЪ

Вft,лчик. УЧUСТ'ЬК'Ь,

на '2~ Август'Ь· 1tиJ4 г.

1) два СИВИ вола

пu па 8 год. оц1ШОllИ за6U деВ8; 2)дпа
. вола СllВИ но НIl' 4год. оцrJннши 50Л8ва;

у i(овлетвореlJ ilO n 'кътъ на U'\еЛПЛJlЪ UltП
.1Ш tlЪ о:г:ьДанарна 110 ИСН'ЬЛIШТtJЛJIИЙ
лиетъ No. 1926 O'frr, 24 Май 1894,1'. на

IlОДIIиеанний: .в. Сърмаджиепъ, П.
Сждебеаъ ПРllСТ!lН'Ь при Вараенский: 0"рж..жспъ СЖДЪ, да

С I.ртъ· I~т,оЙ, а Т'В сж:

Т'~?'П и~r'ущеСТRа ще се IlродаД,\;Т1. за

В. Сърмаrоииев-ь.

иа основание ч,л. Чoil. 9U3-9fiО U'l'Ъ Граж

4

.N9 20'13
ПОДllпсаНl1fi В. Uърмадл;певъ, П. Сж
л:ебеп'Ь IljJие'гаnъ' 'нри В:фJН.JПСRиfi О.крж.

Управление въ 'Г. БUЛ'lИК'1ще нродам'Ь
СЛ'ЬДУЮЩlIтtднIJ.ЖИМИЮIущес'тпа,лринад
Л'Бжttщrr
на ~РlIстосТо.шt, lIетровъ 01''1 С.
'l'1,.эи имущества ще· се ПРОД::lД&Т,Ъ '

oilen<lj 3) 2
150 ~eBa.

ОБЛИJIЕllИЕ
.N2 2056

60

ОnЯВJIЕНИJ!,;

даваиъ С,i\':ЬДУЮЩllт-h двuжr"Jl1И. имуще9Т
ЖСIIЪ С.У,Д'[;" littVlIiБалqш\. УЧtlСТЪкъ;на
ва, ,UfJИШ1д",-Ва\:аЩI1 на .. Мехмед ь ,H~<I.иy А
жиевъ о'.гъ с. Тои Еуюсу, а т'Ь. С,»: ,1) 2 . ОСПОВi1НilU чд. 'Ш~ 903~950 отъ Траждап.
BOoila по на7 rUAUHI1, ОЦБлев:ива 150,л. СКОТО UУ.д'llItJОП::ПOJ,С1'DО, IJБЛl:lлпамъ, че на
2) 2 BOoila по на 5 гоДини, оцlшеНJI 15и 22 Ангустъ i 894 г. нр1>д'Ь Оt\ОдИЙСRОТО

2
3
1

год. СЪ еДI[) JlJ,\iJ[Шn теле oЦ'b~

'l'1;ап И~lущеСТIЩ ще (~C ВРl)Дil.Д~ТЪ за
у,~ОI!.JrетвuреIJие ИСltЪТЪ па ДПМIlТИРЪ Дл
IIОБ!., ОТ'Ь rp.· GiiЛ IИltъ - по ИСII'Ьлпител

1Iристнвъ :

UБяв.лЕНИЕ

С'Г.

'20

"
" дрбено "

8

пеШI ~() лева.

304

1'.

ва УДОВoilеТВорtшие искъ'гь на Георги 'Ц.
Върааr>:а отъ г. ВаoilЧИКЪ по ИiJПЪ..:luите,JL

1

париви муртадели на едро

,

д. ,Капитановъ.

Свинска мась въ тенекета

Сланина б'.hла, солена
Сухи мъстни сала:lfИ,

Дирекцията на Быlарскотоo Търговско

Tyl.a.

;\1ене

Въ колбасното завtдение fla А. Славовъ
до Окр. Yrlp. намира се за продаllЬ , до
луозначенитt артикули съ обозначение и·
цtнитt имъ

"

ПараХОАНО Дружество има честь да оr.л

кн.

05НВlIЕНИЕ.

:На цъло,

1092.

ви ва ПlIчитаематlI. пуб,лика,

до

26 IО ..1ИИ 1894

П. ОЖД.

и,ИИ .шстъ

1'0,1\.

Обявление

900

3-2

Вашъ: Т.

ом

t-IJw1а

Хар. Ангеловъ.

взема
градо

ДЪТЪ е изложеuъ на с1шернит-В в1>трове, кои
ТО духатъ зим1> и ирИЧlIн.яватъ И1l0ГО студена
в1>тровита зима, нъ близкото море УМ'l>рлва 1'JШ
.мата и стопява cJ.topo сн'Вга. Зимата наеАНО съ

1

основание

м, на три У.Аицн. Же.АНЮIЦl1т'j; да го J~y
ПliYi.тъ

ио'

иурс(~та

женъ сждъ, на VП В"oilЧUЕ. уqастъl,J;Ъ, 113.

ПРОАflваиъ едпо uраз,\UО дворно М'В

ве, като може да търгува и съ другит'.В държави.

14

25 ст.
.1. 50 с'Г.
'1е отъ 10

сто, б,лИ80 ДО MOP(~KHTt. oalllf \ О'ГЬ

ГрIiАЪТ'Ь, като ПРИЫОРСКlI,it и снабденъ, ма

гр. Варна

.1.
.,1.

ОБяв.лЕНИЮ

м:евъ, Добри'lЬ и смата.
каръ че ве съ много удобно пристанище,
пр1Jпмущества lШАЪ АРУГИТ-В nа;трilшiш

1
1
1

6-1

аа

DorAaUOllO,

ABJ'YCTJ> 11)94 г. 1I}1'!Ц'l, О:;:1.1JИЙt~II,Оl'() у_
!IIIa,П:tJJIПС, li'j, Г. BII}'[!1I''I., IЦ() "Р1дТ\JНШ'Ъ
("I'f;J:УЮЩП':"[; Д:'Н:ЮIШI юrущ'(~'J":Щ. нра
!I:;~.I'I;j;;,.Il(1I, па IНiрlШ i, Х, ;.\'.П\UiI'l. О'l'Ъ 1'.
И Ч;,ljНl.1ll,а .'l"Ь C,'h: 1) 2 110..(1\ сивп но на
4 ГОД. (щ1JJIени 60 левщ ~) CJ:Ilt1 краВIl ltl)-

.N2 2047

лка

.11.1>'1'0'1'0 се постролватъ 1tl0реки
КОИТО прnзъ .'1.1>'1'0'1'0 дохождат'Ь и

ЧУЖi\евци, Аа

гр. Добричь,

l:Cуnи ПОВ
прави му се ОТСТЖПЪ 20%.

пр-Взъ

бани, заради
МНОГО

Въ

ча!}'! ь СР'ВЩУ

uршшд,лЬжаща

коато първи лшшшии се ICупувачь ,цаде,

_ ЕаЙда::а:о::е"'Ъ.

III-Ta"
.... Еойто

Такъвъ Фе

бр1>гъ, въ

lCобu,ла,

r-;o-

Наддапанието ще почuе отъ цЬната

3И Ii А Т А ~.

Н·та"

черщща

He~~e пьрва'l'1t иродажба пе се състоя.

ПО,i\учава се отъ ск.щаИ нъ П,i\tjНАIIВЪ.

же Аа се счита като едина край на Варненuкий

се, НRиира

черна

ОТЪ

КОЙТQ мо.

валивъ, а на СР'ЬЩОПОЛОЖНИЙ брt;гъ

1

за АОJlнитt классове на гимназиитt
и горнии курсъ на основнитt уч~~ища

св.

Мвстностьта на мънастирл св. Дииитр'Ъ е

вдадена lJ'}, btOpUTO И обраауна мисъ,

~1 У

pr

Двмитръ св намира Л-ВТНIlЯ па.латъ на Rняза,
навинаемъ "ЕвксинограАЪ ", I~ОЙТО може Аа се
нил въ Българ ил.

НВА/шие и J! ~зд'lмсно
въ III час'l'U

би,ла 11

С,)'},{\о

5 НД;:-

I1pOA<l.lla1lJ'!> 2
l

на Ивнuъ Миневъ О'l'Ъ с.

по

еДИIIЪ I.ИJlОМ{JТРЪ на АаJlСЧЬ

-ыънастирл"св. Констаllтипъ".Т-Ваu мъна сти ри;
на кnито църквит-В lНIЪ сж много стари и ИМ8'r'l

б'iми коби,i\И СЪ кончета,

КРАТЪКЪ УЧЕВНИffЪ

ВИДИ отъ 1l0крайбр1>жнатачасть

OKOJlO

на граАа; още

nрОI18!ЮАС'l;rю, обанявамъ, че на

ЩИИ Августъ ВТОрИЧНU ще

ИiJ~'hве отъ печатъ второ, прtработено

голи СТрЪJlIНИ'

ОС[JI)!ШП!lIJ 'iЛ. чл ,903-.-95О отъ ГраДСIЩ

то О,\~ДОli РОПВНОДСтпо. ОUНIШВfl.JlJ'I" 'Те iш 22

.N2 ;)299,
IIОI~писашlИЙ НОМ
СЖАсuеuъ НРВст,авы,lJии Вt:РН~ll\:Jшii 01"Р" Сп,ДЪ на 1
I ДоОРНТI\:l.шil у'ltiсl'ы>:'' ии О~l.!uщШiJ'~, '.1.1.

Н. Щеревъ.

Обявлени.е

ватъ не доБР'Б оар1>лъ плодъ, защото сж на
ложени на с.двернит-В в-Втров"" а по гол-Вмата
малко

опявJtЕНИЕ

I

гата страllа иыа малко посадеllИ J10ая, КОИТ,) Аа

ПОД:l!\(~НIIПII В. (JЪРllf1Цil\IIСНЪ П. (;11;.
ДСО(ЧJ'I, lJрlll:тавъ IIJШ ВЩШСНСI:l1fi Or(p,\;ЖШ\'r, е.itцъ, Bit УП J)алтшк У'IШ~ТЪ]\'Ь, IШ

П. С'У;А' llристаuъ: д. Капитановъ.

е ва см'втка 'НН С;,

THl:C)

ОШIВЛЕШШ
.NQ ~O;}B

----------==_.,'

О().1'\ш.i\О,

мит'.Ь учеШЩll.

ГО вдаШIЛ, нар':Ьчени "КЬОШIщве , СJlУЖ8ЩИ аа
л-Втни жилища на н-Вкои ОТ'Ь жителит1:;; на дру

и

1,

учсвикъ въ РНООТИ,i\UПЧftТН, пс се lI.1нща.

(храна,

lJнлда

Гр. д'JБРJI'iъ, 26 lО.шЙ 1894:, гол.

'Гa[~ea н'lНСilIСiЩ, В.! щ'Ю'Г.У;ЛН::tuпе !;"ти
ПОАfр.рж~шuе!,(j

ее,

AH(l,e.

начъ

раБО'I'Il~l

U

ча.сть съставлява гори,

кат:!., ,Iсолтопьрвщi ЯВИВПШЙ

на

, ницнта.

Jl.озл. въ &011'1'0 ОТЪ

доста

п

H~HI

ПОС'l'lG.uвапие l\:<l'rO У'Iсuпi~,r;

ыIтрl1l ВНСОКО,

съ чеТ1IРИ БРОНiЮJ3И чучури, съ надuпсъ па 'ryp-

OKO.'LO

работи.нIИЦ(\,Т~,
'родuте.,lи'г'l1':

'Б~ро_й_·_10_\~_

ПР'ВАЪ

Оltо.лиii-

D
г. ~а,лчикь ще

про

..

530 л. ~6 ст. лихна и раЗПОСfШ.

Нпддапапиетоще'IЮ'fНе'о'l"ЬоцtfШR'I'R,
Иuтерееующитt се ~10ГдlTЪ да nиж

ДilТЪ I\IIИЖtlТ.а ,ПОЩЮДRж6ата вс1щ:и нри
С,L.тственъ дrнн,
та

п час'Ь,

пъ Ruпцеларин~

МИ.

Г. В(lЛ\~пr.ъ, 15·Н LOли:ii 1894 Г.
П. (J;щебеu'Ь

давамъ с,л'ВДУlОЩИТ'Б движи~ш имущест~
ва, р.ринад,л·llЖuщи на Османъ Е}IУР.ловъ
О'l''Ь с. Е гимъ ЕoilИ, а тБ сж: 1) единъ хай

IJ РПСТi1ВЪ:

В. сърМаАJНиеВ ....

гьръ 5ГОДИШСIIЪ,

оцiшеаъ 10и
годишна" оц-Внена

oilenaj 2)
50 ,лl::ва;
Барна, 27 Юol1ИЙ 1894 г.
3) една коби.ла 2 годишна, ОЦlшева 50 011.;
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
4)
една
коБИoilа
8
годишна,
OЦ'ВH~Ha
50
,л.;
N6.' 2и59
Отъ Дирекцията.
5) една коби,i\U 8 годишна С'Ъ КОН'1е, ОЦ'В
No 3298.
110днисаппй, В. Сърмаджпепъ П. Сж
нени 60 oil~Ba; 6) една коБИoilа 3 ГОДИШ ;J;ебен'Ь ПРИСТ",ав'Ь нри llарнеllСКИй. Окрж
Подписаннии, Пом. Сждебенъ При Hil, ou;t.HeHa 60 .!LeB~i; 7), eAua кdби;ла2
жеuъ с,nдъ, па V'П БаЛ'ШR. У'IIlСТ'ЬК'Ь, на
Варненска Окржжна Постоянна КоммШШL
ставъ при Барвен. OlCp. СЖАЪ ва 1. Ао годишна, 0i\'i1Heaa 60 oI1еШl; ~) една коби-, .
-===
основанлu ЧЛ. оШ. 9О3 ..... 9500Т'Ь ГрuждаН4
бричс:в:ии учаСТЪJСЪ на основание '1.1. чл, .ла .4 годuшна, оц'lшеuu .ЬО лена; ~)сдинъ
CI\OTU С,ьДОЩЮИ3ВОДСТВQ, оБДЮIIIUJ\ГЬ, IIU па
ОБяв.лЕНИЕ
913-915 огъ Г~)аждансl:CОТО С<У..доuроив Х<tИГЪрЪ 2 Г\lдишенъ, оЦ'1>ненъ 40 .лева;
::!2 А3I'У'СТ'Ь 1894 год. llР'ЬД'., 9.кuЛо:iiСRО
БО,!\СТВО обававамъ, ,че, на 8 lIi\ущпii Ав
.Ni 3259
10) еДИI:1Ъ хu.Йгъръ 2 годишеl:1Ъ, оп;iшен'h TU УIIРtl.НЛ811ие въ 1'. БU:[IIПБЪ ,ще прода
густъ :Вторично ще продапамъ: 4 BO..:la, 1 40 ,лева; 11) единъ хайгъръ 2 годuше~ъ,
12 Юol1ий 1894 година, гр. Барна.
вамъ СЛ'lщующитt ДВИjlШМИ имущества.,
червенъ конь и1 бiыъ конь. lIРИН!iД,л'Ь оп;iшенъ 40 .лева; 12) два в.ма по. на 8
UРШНlдлtжащи на ХюсеПIlЪ Ха.1ПIЛUВ'Ь ОТ'Ь
Ао 1 Септемврии 'Х'. год. ВЪ Окр •. жащи на Стоiiчу Ипаноnъ отъ с. Оаан ГОДИНИ, оп;1шени Ва lUО,левu; 13) една
с.
Тu:ii-l{уюсу, а Tt сж: 1) Два вола - е
Жеol11зварска Работи,лнип;а въ гр. Барна, . чл, понеже първата продажба не се състоя. крана 8 годишна съ теле, оц Iшена 50 ..1.;
ДИШl
U'БЛЪ, други,а СПВ'Ь по 1111 .4 ГОДИIlИ
НаАдаваниеТ(J ще почне отъ ОЦ'lш 14) една EPUllU 4 годишна, оц'l1непа 40 .л.;
ще се приематъ 15 души ученици.
оц1шепи
двата за 150 лева; ~) еДна кра
ката която пьрвии явившии се надда
вс..вкий кандидатъ тр'.Ьбва пръдва
1Ь) една крава 4 годишна съ тме, оп;i3.
ва 4 годишна одtпепа за 40 лева; 3) eд~
ритеol1НО да ваяви въ Варненс:в:ата Окр. вачъ даде.
нена 50 ..lева; 16) една крана 3 ГОДИШНI:\ па ltpaBa 6 l'ОДIllПJШ оц'lнiепа за 40 лева;
Постолпна Еоммиссил, като СiYiщевръмев
съ Teol1e, оп;ъпева 50 ,лева; ~ 7) ,едпа кра.
Гр. Аобричъ 26 Ю,лии 1894 год.
4) една кобила ,4 l'ОJНIШIШ и едно коичо
по пр..вдстави: 1) общинско снидъ:ге,лство,
ва. 6 годишна с'!;> те,ле, оц внена 60 oileB<I;
ОЦ'ВUОIIИ дu'ЬтrБ ва 100 лева.
'
1.
П.
СЖА'
Приставъ:
д.
Иапитановъ
'1е е съ добр() поведение, бъ,лгарски под
18) една крава 10 годишна, ОЦ'lшена 50 ол.
Т'ЬЗИ имущеС'l'ва ще се lIр(»)~аджтъ ва
дапни&ъ и житеol1Ь ИВЪ Варненский о
ивдававието

:В:рЖГЪj

2)

l1МЪ.

ва

въвvастьта

м~ади отъ15ГОАИПИ

не

си

се приематъ),

депъ, вдравъ и добр..в равви'l'Ъ ТЪ>oilесно;
4)у'1И~ИЩНО свид'.hтеol1СТDО, че свърши,лъ

попе Il IыаССЪj Ь) пиемепно ваДЪ..f.жение,
qe папъ~поще се ПОДЧИНSlва ва вжтрi3ш.
пий редъ, па работи~пип;ата и че ще

c~..вДBa ученичеството си

Аапието му

6)

Ао проиввеж

въ маисторъ (три ГОАИНИ);

llИСМ61lПО

отъ БОО oI1ева,

ПОР.iYi'1И'l'еol1СТВО,

ва обеспе'1ение

па

сумма

вагубит'.в

i .uоврtАИ'1''h, ~Qa'1'Q ~Ц uриtlltuаl'1"Ь 111»

ва

ОБЯВoJlЕНИЕ

(;лй~а по

3) медицинско свид..Бтеol1СТВО, че е приса

5

'ГВВИ: имущества ще се

меТРИ'1еСGО и кръстите,лно сви

д1зте~ство

едаа коби,ла'

ставъ при Варненский Ol~P, uжАъ. па' [
Аобричскии участъкъ на основание '1..:1.
ч~. 913-915 отъ ГражданClCUТО СЖДО
проивводство, облвявамъ, че на 5 иду
щии Августъ вторИ'1НО ще продавамъ: ' 6
BOoila 21 ОВЦИ и 6 агнета принаДoil"hжащи

<:е,ло ВогАа ново,

понеже пърцата продажба ще се състоя.

HttAAaBal1aeTO

Атанасъ

ните,лний: oI1И(JТЬ

Подписаннии, Пом. СЖАебенъ При

Мине въ отъ

продаАж.тъ

на

Щеvевъ отъ г. Баol1tIИКЪ по ИСПЪЛНllте,л

No.3300

на Иванъ

УДОВoilетворtщие искъ:;гъ

Iдje почае

ОТ'Ь

оч-ыI··

.J1it 2550 отъ18 IОol1ИИ
1894 ГОА' па ВаoilЧИК.МUровиИ СЖДЪ, съ
СТОSlщъ le ОТ'Ъ 100 ,лева, oI1ихва и раВНОСка'
Наддаеание'L'Още почне отъ оп;'Ьнката.,
ИнтересуIOЩИТ'В се м:огжтъ да ВИЖ4
датъ книжата по' продажбата вс'iша прасжтствсuъ день а часъ,
'1'а

въ

каНЦМариа

УДОD.JIетворепио 'пск'Ьт'Ьпа ШеРIlф'Ь, Ис

маПД(IRЪ ОТ'Ь с. Rapa-ЯjJ:ЬдЖllJIaРЪ 110 ис ..
II'ЬЛШI'гелцпft ЛиСТ'Ь No . .1466 ОТ'1 2-й ,А ..

(rрплпй

1Ь94 год.

на БtlЛtIИR. '11ирови:ii

сждъ, СЪСТОЛЩъ се отъ

3~ 1 Jlевъ,

ЛИХва И

раЗJlОСltИ.

Нilддацашшrо ще 1l0чне ОТ'Ь ОЦ'ЬПКl1та.
Иптерес!ющnтt се могжтъ да виж"

дат'Ь :кнпжата но продажбата, всrJшп арло
сжтстпенъ день и ЧIlС'1 ВЪ ltaнцелариn"
та МИ.

ми.

Г. Бал.чикъ, 15 IО.;шЙ 1894 год.
п. Са>дебенъ llриставъ:

JJ.

C-ЬРlViаАжиеВ"Ia.

,r.

Dалчи.къ, 15-й Юлий 1894: год.
П. Ождебен'Ъ' :пристil.Dы

.В.

....

с рМаRlКиеВ'II!

