ГОАипа п.

-

Ж

ЕАИПЪ брой

15.

10

Варна,

ст.

12

lО.шЙ

1889.

ВАFПЕпакий ОБщипакий Бtатпикъ
Ще IIЗJlаsл обшmоsенно R'Ьиъ

<>тъ всtкии мtсецъ.
ВСИ'lКО за

-

1 11 15

Цtната на

Писиа, пари и

за

Вtстника Аа се праща АО

24

броя:

Кпяжеството

2

3а всtкакви

.лева,

15

" АРУГИ държави 31/2 "

,f'P3Acko-Общинсиото Упраuение въ Варна.

обямения

се

lыаща

ст. а 8а мtДУЮЩИТ$ по

10

ст.

IJUТОРIIЧЕUКII П!IIЕТНIIЦII ВЪ ВАРН!.
II.
Imp. caesare Т. aelio hadriano alltol1ino Р. Р. М.
Р. Р. civitas оdеssitа,ПОГI.lПl aquam поуо indlJ
xit CIJrante t. vi'lrasio pollione legato ас [)LlCe.
(Преводъ)

Подъ Императора

Цезарн Тита АеJ1ИУСЪ

Адриапъ А.нтонина Влагочестивий, веJJ.ИRИЙ

НИRЪ,

Ваща на Отечеството,

Общината

водата презъ единъно въ водопроводъ
на предвидJJ.ИВИЙ
Иuператора)

(на

ш

Тоя паАПИСЪ е би.лъ пам-Врепъ на 23 Иартъ
въ JЗарна у кж.щата на АРА!енеца Хаджи Ха
раке.лъ ог.лу. Отъ него се Аоказва, че Варна преди

Одессусъ

докара

(aqueduc), благодарение
Нам'Встникъ

(Антонинъ е царув3JlЪ оп 138 до 161 г. CJI$ДЪ)
РоЖi\. Христ. 3абtАtжка ОТЪ ПреВОАача.
архптравъ

ва паА!етникъ,

въздвиг

пжтъ въ честь на '!'ита Витраспя Помпона, които
е бн.лъ граждансв:м и воененъ управите.ль па
Римската пипериа въ АО.лня l\Iизия, т. е. въ Бъ.i\
гария. По едно с.лучаЙно съвпадение тоя надписъ

се е парича.ла ОАесса (Odessus). Кога именно града
пи се е нарекъ,лъ Варна, не е изв-Встно. Най ста
рото поменувание названието Варна се ср-Вща у
.л-Втописеца Теофана (TMofanes, Chronikon), които
казва, че }}м,гарumt ванеди Варна вс.лtдcmвue на
noбtiдата ~Mt!> над!> воz'iс"ата на Императора Пога
ната въ 579 г. А Cedrenus (Historia, liv. 1, р. 440)

е би.лъ найденъ стотина крачки отъ днешнята
чешма въ АрА!енската маха.ла, и лри OCTaHКnT-В па

единъ старъ водопроводъ, чиито CJt-Вди, каз ва Вре
тосъ, се видятъ въ самий дворъ на казаний Хаджи
Хараке.ла. Тоя надписъ би.лъ пратенъ ОТЪ Варна
въ Цариградъ даръ на п1>кой си Фетпхъ паша
отъ 1'tIустафа ага, и Господъ знае, гд-В се намира

пише: "Въ единадесетата година (отъ царуванието

Бъ.лгарскиЙ

•

състав.лява.лъ

1851 г.

па Константина Погоната)

първосвещен

Тита Витрасий llоJJ.JJ.ИОНЪ,
и военаЧRJJ.НИRЪ

пародъ,

като минж Дунава, и като се отд-В.ли.отъ другит-Б

сега, но образецъ

(estampage)

отъ С<IiЩиИ Н3АППСЪ се

n.лемена па своя рОАЪ (tribus ае за race), распо.ло
жи се на .лаге ръ (сашра) ВЪ Варна въ едни .л-В
еове и гори". А. П. Вретосъ пише, че Варна е

намира.лъ въ Ииператорската Пуб.лична Биб.лиотека
въ Петербургъ.*) Вм-Всто съ старото име па града

би.ло

*) На 5 Ю.шЙ 1889, като Шlетъ, ОТИДОХЪ съ ПО~lощтщИТ$
си l'-Aa Спасовъ, Поповъ и 3Ю~1рюевъ въ дома па арменеца
Х:tДжи ХаракеJlОВЪ. Таиъ г-джа Аниа, сж..пра..га на покойниit ~Ie·
сропа, Сl1НЪ Хаджи Хара:в:е.\Овъ, 75 годишна, tш покаsа MtCТOTO,
rAtTO се е памtРИJlЪ преДll 35-40 ГОДl1НИ въпроснии пздписъ
при копалаие избата на дома имъ (Y'l. II Н-о. 801), коНто
надпис-ь БПJlЪ па обикновен'!> КШIЪRЪ, ГОЛ$~lЪ колкото врата
па стая. ТОЛ КаМ'ЬКЪ БПJlИ извадИJlИ тогавъ на УJlицата, rA'kTO
твърд'!; много хора АОХОЖД&.Ш да го ГJleдarъ, док..\$ правпте.\

първо

името на една р1>ка,

а пе на градъ,

което заКJlIOчава и отъ думит-Б на поменж.тиИ Тео
Фана, който RaTo говори ва предприятието на ге
нера.ла Вита.лпяна, казва Вар'ЖJ, при Одесса.. Въ
писанието ва -ВОНСТ_ llОрФII рогена De administrando
Imperio, Варна сжщо е tJaование па pi>кa. Ptжата
Варна е забщ-ВЖена и въ хартата па Французсв:ии
земеписецъ Dell' Jsle, обнародвана отъ Бандури да

с.лужи за разяснение на ВlIш~"значенотосписание

administ. Jmperio;

Над 11 Иi:1oI,

De

нам-Вренъ въ дома па

щжи Хараке.лог.лу би.лъ ИВА'Yi.лбанъ па едипъ ка
мъкъ

четверожгъ.ленъ

отъ

три

крака

дъ,лжина.

Отъ Формата па камъка, кав:то и отъ смисъ.ла па

самий

надписъ

Вретосъ

мис.ли,

че

той

е бп.,IЪ

I

ствепнит'k

па

еАИНЪ редъ отъ 40 букsи за първиit п&ть

масти праТПJlИ

са..щиit

ВЪ Царигрздъ,

по таиъ,

свърши Анна 1IecponoBa, о таПlЪ ише гирыеыIшъ,' за
ЩОТО И;II.:КЪ и го би.tЪ ВИЖ;'\ЗJ!Ъ и'kгдt ПОl\Xвър.\епъ, :когато,
ако би.\I1 го ЛрПR&Т&.UI У Ttxъ, щtJtи да спе'lеJlЯТЪ н'kЩQ
от'ь него, sащото тол кзыь.--r. ГОВОРЯJlЪ за еДIIПЪ граАЪ, RQИТО

ТЪрСЛJ!И. Въ двора Н-о. 801 CJltIIll отъ ВОI\ОПроводъ не се на
мtриха.., и г-джз Аппа за таквозъ нtщо не ЗНЗЛ.\а.

К. И. М.

Брой

Варна, Одессусъ

Византийский л-Бтописецъ

(Odessus),

Черно-Море.

Руссия

Тоофанъ въ CЬronicon я нарича Одuссonо.;щnз,а-други
CiJi

Стр.

ВарвевCI(:ИЙ ОБЩИВСRИЙ B-Ветви&Ъ

15.

Я писа.щ УАисcono.nинз,както я би.'l.И нареR.'I.ИИи

1773

и

Ето защо въ

и Турция

1810

все се

всичкитБ

говори

войни

2.

между

и за Вариа.

Въ

русскптБ генера,;,и не могJtида я пре

Jl.сзиенитБ въ честь на У.'I.иса. Други ПЪ&Ъ наричзтъ

взематъ, но ирезъ Октомврий
нейнъ

:nприморскатаСТО.'l.ица на БЪ.'I.гария" Лем.аuо. Варна е
бша въ ДОJШЯ Иизия единъ отъ първит-Б градове, кой

Воронцова, едного отъ haii-добритБ l'енераJtИ иадми

то е пригърн.iYi.ЛЪ христпанството. Първий еnископъ

нистратори на русската войска, която БИАа принуден а

на старата Одесса (Варна) биJtъ РЖКОПO.'l.оженъ оп anо

да

стодъ Андрея, които биJtЪ дохождaJtЪ ТУ&Ъ Аа пропо

сИJtна обсада по суша и по море. <"Тrаitевur1аgпеrre

държи

господарь,

1828 г. царь НикоJtаn

стаНЖJtЪ

БJtагодарение на графъ

предваритeJtно Варна цi;.m
Тпrсs

Баrоп

ае Valentin", преводъ
Berlin .1830, р. 234~295).

trБда Евангмпето.Тоя еnискоtt'Ь·секазва~ъ АмпJtИЙ,и

contre-Ies

него ·именно·поздраВ.'I.явaJtЪапостоJtъ Павмъ въ ХУ!

отън:Вмски отъ L.Вlesson.

гдана, ст. 8 у ПОС.'l.анието си до РИМ.'l.янитБ. Qтарий градъ

За тоя първий краиморский град,!, въ днешнето Бъ.л-·

Одессусъ се е нарича.лъ h-БкоJtКО време и ТибериопоJtъ,

гарско Rняжество, които преllЪ

преди да се назове по днешнето си име Варна, <J1II-RC-

окМО

вана отъ н:Вкои

писате.'l.И съ 'Круни и СЪ Дпонисо

поJtисъ. На пр., учений итaJtианецъ

Cecтuul'

пише

:

16,000

par le

деня 'въ

70

души,

1855 г. брОЯJtъ сам()
,,8300 турци, 610G
1000 арменци, 30 евреи, всич
и 150 e..tJtински иJtИ ионийски

отъ ЕOnТО

~ucmuauunpaBOc.'laBHU,
'ЮI турски подданници,

Варна, тъй наричана отъ 'rурцитh иотъ-европеЙцwr.в,

подданнициU , въ който =J1>адъ ·преди тая епоха осв:Внъ

се гдеда като

архиепископа и другитБ духовни Jtица,

старий

Дионисono.nисз, които, споредъ

~иния, се нарпчaJtъ и Крynu, което значи ИЗВQРЪ:*)

трима

Но :Мо

l'ръцки.; за тоя сдавенъ градъ,

Vivien de Saint-Martin,

преводача

на

пише: Дnес'О е nршmаmо, 'Че Варна omговаря

рата Одесса. Сжщо и Гизо

(Guizot),

Gibbon-a, твърди, че Варна е биJtа
(Cellaris, t. 1, р. 874; d'Anvile, t. 1)

Sestini
·-na ·cm~

преводача

на

който

СИ.'l.НО обсадена и

устано

т. е. на

ве.ликата

сжббота ср-Бщу Вe..tикдень твърд:В з~:ВистегJtИJtЪотъ

само

говоряJtИ

Фигурира

въ

историята подъ име Одесса за пръвъ ижть на

г.

сд:Вдъ Рождество Христово;

се

който градъ

514
(Varna)

казвaJtъ едно време, ·кав:то се каза п6-го}>:В,

гд:Вто Варна на распетий пе

вторий день,

ИМaJlО

които

рuоno.n'О

вений Jtатинский гарнизонъ тогазъ съ насе.'l.ението

наедно въ нея ·на

чорбаДЖUlt,

Старата Одесса.

ренъ въ дома на ХаджиХаракeJtог.'l.Увъ Варна. Да
ТЪ&Ъ презъ 1202г. биJtа

четворица

Всичко това се

Аокавва, пише А. ·П. Вретосъ, и отъ lIадnиса, Haм:h
се заб:В.'I.:Вжи и това,

и;,\и

и

Тuбе

(Le Quien, Orieus Christianus, Parisiis 1740:
Diocesis Thracica. Qllae Tiberiopolis а Bnlgaris Strnmitza
est ... ; XVI Ecclesia Уатае. Quae Dionisopolis ...•
hanc Bulgari Уаrnаm . . . . Theophanes аа annum XI
Constantini Pogonati Jmp. пrЬеm Уатаm, Офвао vicinam
а Bulgaris statim . . . .); койтоградъ се е .наричaJtъ
и Bares: Provincia Mysiae Odissi sive Bares (Notitia
Hieroclis);. за 'rOH ИС'rорический градъ, гд:Вто Itaтo е

КрaJtя на Бъ;лгарит:R Иваница, нареченъ и ВаJtоянъ,

паДНЖJtъ убитъ МJtадий и храбрий ПОJtСКИЙ крадь Вда

_aJtкий братъ на

диCJtавъ, по ц~pь НикоJtаева зanов:Вдь, издадена презъ

трагическо.
р.

55).

Петра. Събитието БИJtо

твърд-Б

(Lebau, RistOlre du Bas - Empire, t. ХУД

CJt-БАЪ

това ГОJt-Бмо

разорение

на

Варна за

ист(}рията тя е биJt& sабравена, ДОR.1i:Впрезъ

Октомврий

18281'., защото не ·е могдо Аа се нам:Ври
бойовни&Ъ за хрnстианството, 12

гроба на речений

г.

турски топа, птъ взетит:В като 'rрофеи въ Варна, сж.

отъ бъJtгарски рЖц-Б ВД:В,М8 въ турскит:В, при Суд

биJtИ испратеничрезъ генерадъ Воронцова въ Варшава,

танъ

Баязита,

когато

станжда

гдавенъ

1391

градъна

СТОJtипата па ПоJtша, за ув:Вков:Вчение иаlIетьта, на·

roнджан:'О, и тр:ВбaJtо тя М:ВДЪ окодо ПОJtовина в:Вкъ

речений KPaJtЬ; за тоя градъ (Варна), чийто свещен

(презъ

паметната

ионачaJtни&Ъ :носяJtъ тит.лата: Почemнuй Бкsарх7> 1UJ.

битка, въ :която умриъ КрaJtь ВJtадиCJtавъ поJtский,

Цариградскии nаmpuархо по вc:uч"ото Чер'Н.о море, и Ар-·

НоеJ\IВРИЙ

1444)

да даде име на

и която битка е

Waterloo на христиаНСТИТ$ ВОllСRи у
Х-й в:Вкъ. Отс:Втн:В, въ 1610 г.,·както стои въ Le grand
Dictionaire Geographique et Critique, издаденъ презъ
1741 (Venise, t. х., р. 513, article Уаrnа) прпморската
стоJtица на БъJtгария биJtа ограбена и изгорена отъ
Вазацит:h, С;>L:ВДЪ което Варна биJtа укр:Впена съ ягки

ЗИАове, та се оБЪрНЖJtа на БУJtеваръ на Турция върху

за имеllата

*) KO..tKOTO

на Круни

п

ДИОНИСОПОАЪ,

пзи

:ихенз нито Варна е носи..t8, пито Ва.\ЧИКЪ (по -X:utмepa Певекъ),
а тoьii се е нарича.,ъ другий старъ гра;\ъ, чието

ее.lоТО

Екреии,

което се иа'lира край морето

пие дпесъ носи

меж;\у

Варна п

:БаАчикъ, :което СтрабоН'Ь оаиа'iава <-'Ъ чието КРУНИ, а ПТОАомеи
ДиописопОАЪ, и ва което
и иопу.iШСЪ пише:

Стефзпъ

Диоimсопо.tъ,

ВиааптийсRIIЙ -въ Де урбисъ
грвдъ на Поята,

-ч:авъ преl\И Круни ПОрВI\И паl\аиието

rpЗJ\Ъ :пари

(каскаl\Зта) на ВОJ\ИТt, кои

то no-ceтнt ВЗe.JIЪ името Диоиисопо..tъ, спореl\Ъ статията па. Девиса

(Бахуса,

бога ва. JШИОТО), която морето

ХВЪрАИ..tо иа брtга му."

xuenUI;"on'O-МumрОnО'nltТ'О ВаpuеиС1(иu и Каварне'Нс"иu,

-

всичко ИЗJtожено до тукъ исчерпахме .отъотд:Вда

"Крзйморскит:В градове на БъJtгария" (страници
194~232) у списанието: La Bulgarie anclenne et mо
аете par Andree Papado-polo ·Vretos, ancien consul de
Grece а V~rna (Bulgari~; Saint-Petersbonrg, ве vend

chez М. Dnfour, et а Lelpzig chez M.Leopold Voss.1856._
СпециaJtно за паметника, на.'d:Вренъ въ доиа на Хаджи
Аракмова у Варна, БИJtъпиCaJtъсжщии авторъ по
надъдго въ CJt:Вднята КНИга: :Моmопа

ви la scoperta.
di Tomi, е sulla billinge iscrizione rinvennta inVarna
Atene 1853.
'

Най-сетн:В,да кажеJlIЪ п. това, Г"д:Вто въ Варнз,.
между турцит:В, често се употр:Вбява думата Джuuс
вис'О, което се обяснява съ туи, гд:Вто въ Добруджа
както разсказва 1\1. Elie 'ае la Primaudee въ своето
списание »Etudes snr la commerce ап moyen age • • •

Брой
(Раюз,

Варневсшm ОБЩЙlIСЮIЙ В-ВСТНИR'Ъ

15.

"rенуе8'Цum1J аанииавз.m множество

1848),

:JI

тека

Kostriz (Анешвото смо Rестиричъ?) ,1\0 Варва, Важ
..• ;" Въ 1387 г. Тевуезцитi> заК-'lЮ

списания

"ПЫ1l търгоиский твърдо}; износенъTpaRТaTЪ, съ ЯнОВ
OTCT-ЖПИ.ilъ на генуез

~':ri> търговци САНО удобно мi';cтo за::tожа 11: за

.••"

Въобще ПОC.ili>Анип

nше Вретосъ, се
JШлта

чрезъ

Kpll.lte ва БЪ.ilгария,

стара,;,и ;ца я обогатлтъ съ търго

трактати,

заК.;Iючени

не само

съ

пипе

J>aТОрИ'I$ <На ИС'I'ОКЪ, во 11: съ Аиi>тi> много 'Търговски

Аържави на Ита,;,ия, ·РепубoilИкитi>
:вецианска

Гёнуе;шкаи ,Ве

•.. Въ Варна :има,;,и 'консу.;lЪ KaRТO 'Be~

JJtщваJщитi;, тъй 11 ГевуеЗЦИ'Ii>.~Rакто

-"ругитi>" ,пише

еднитБ, тъй

вишереч:ений

de la Primaudaie,
",ииа.;lИ търговски ,l\ОГОВОрв съ БЪ.ilгарскитi> крале.
]3евециаВСКИ7"1h търговци -въ Варна притежава.ilИ Mi>·

11

eoro

и цъ.рква." До ко,;,ко ~ распростравено въ Варна

:и въобще ВЪ Варненско

понятието

за

Генуезцит:h

(АжинеВИЗ.'lеръ), може ;,а се зак,;,ючи отъ туй, rAi>TO

npезъ

Градско-Общuнска:Бuб.7l.UО
текущата

ГОАина

и еж на

отъ:

Оофин: 1) Държавепъ Вi>стппкъ, 2) Перпо
ДИ'1еско Списание на БЪ.ilгарското Книжовно Дру
жество, 3) Биб.;lиотека ,;Светий &имевтъ", 4) МеАИ
,цинский ПреглеАъ,.5) Юридическо Списание,6) Сво
бода, 7) Селявинъ, 8) РОДО.ilЮОецъ, 9) СтенограФи
"1еский JJllСТНИRЪ, 10) НароАПИ Права, 11) СОФПЙСКИЙ
Общинский вi>стникъ, 12) la Bulgarie;
П. ПJlО8диfJ'6: 13) Преводна Сждебна Библиотека.;
14) Напредъ, 15) ПМВАИВЪ;
ИТ. PlJCce: 16) Истокъ, 17) МакеАОНПЯ; .
ТУ. Шумен'6: 18) Искра;
У. Варна: 19) lIеАПЦИНСКО Списанпе, 20) Вар
'ПепскпiiОбщинский Вi>стникъ;
УI. BUllltH'6: 21) Вi>стникъ на УЧНТe.ilското Дружество, 22) ВЕнецъ; ,
УП .. Т'6РНО80: 23) Научно Списанпе, 24) Трудъ;
УШ. Oa.:k01i:08-g: 25) Домашенъ Приятмъ;
IХ. Ловеч'6: 26) ПраВАо,;,юбъ;
Х. Свuщоiro: IIРОМИШ.lеНВОСТЬj
XI. С. Пemербург-g: 28) С-Ввервип вiЮТВIIRЪ) 29)

1.

:ка, 6авъ ва Добруджа (ПРИМОРСКА Бъ.ilгариsi). Вътоя

~pEBa

се ПО.ilучаватъ

8.

·раСЦО.ilожение на пуб.ilиката у ЧИТ3.1.Ището па Ни
б.ilИотек&та C.'ti>дующит.i> вi>стници и периодически

lIа жр'l;постъ

'1'актатъ, бъмарскиii 1СНЩIЪ

Вт, Варненската

......

~ОЧЮl по 1Срайбро};:асието (ва Черво море), меЖАУGОИТО

Стр.

I

t!феНАИ Чобаног,;,у) за Б8.;Iч:иRЪ, на П-ЖТJf 1Сато наб.;lИ

Вi>стникъ Европи, 30) Русское богатство, 31) ТРУА'Ь,
32) Новъ, 33) ЖИВОI1исвое Обозръние (мi>сечно) 34)
ВсеМ:ИРНaJI И,;,юстрация, 35) Нива, 36) ЗеМ.;Iедi>.ilЪ'
ческая газета, 37) И,;,юстрированийl\Iиръ, 38) Жй
вописное Обозрение (неА:hлно) 39) Судебная l'азета,
40) Семъя и ШЕОJlа;
ХН. МОС1Сва: 41) ЮридическnП вi>стппь.'Ъ, 42)

zиxме смото Екрени (старий градъ .круни), каза

РеиеС.;lеННaJI газета.

~урцитi> и он:hзи христ:иани, които говорятъ още по
.ежАУ си турски, за

Eci>xa вайАена

старива, казватъ,

че тя б:iыа 01'1. Генуезцитi> (Джиневизденъ

KIl.ItMa).
1881 г., пато пжтувахъ отъ Варва съ еАВОГО

Презъ

~Ъ ПО-ПЪрВВТll стари Балчикски граЖАВВИ (Исмаилъ

хи, че тамъ на бапр.н (Екревскии) и Ао АНесъ се ужъ

Вa1Iира.;lЪ Аа почива :въ памукъ "Римъ-попе", а на

ХIII. Одесса: 43) Вi>до1oIОСТИ ОАесскаго ГОРОД
скаго Обществепнаго УпраВ.;Iения;
ЮУ. 'БуЩjpещт,:,44) Monitorul сошипаl аl prima-

отсамна страна,

откъиъ Ватово (:коато мi>ствость у

riei Bucuresci.

:Вретоса срllща:ие

Padova (БЪ.ilгарски ПаАОВО?) се на

проиg.;lазя ОТЪ Д)')JII'Jа'1'1I1Ь и епО-(·Т2.ра отъ Olleccyc-g,

ХУ. Парuжт,: 45). L'Illustration, 46) Livre й'о!
ае l'exposition; 47) Revue йеэ dепх топйез; 48) JOllmal
аеэ economistesj49) L'е(lпсаfiоп, joumal des ecoles primaires, 50) La grande encyclopt!l1ie (ПО.;lученп Ао сега
УП тома, отъ· по 1200 страници, до думата Bricci);
XVI. Рu.'Ит,: 51) ,ЕеУllе internationale.
ХУН. БрЮ1СсеJlJl'О: 52) Ееуие de droit internationaJ
et Ле legi~lation comparee;
ХVIП. Женева: 53) Journal йе Geneve;
ЮХ. Буl1аnеща: 54) La revue de l'orient j
ХХ. БОJlОНUН: 55) Le репоquеt;
XXI. .iIонд01tЗ: 56) Le haiasdan. ФреВСlю-армен

погрi>шво

скпЙв.).

:кира.;lИ

чукани отъ

стари .ilоз.н и оставки

отъ ка

:JIСНЪ п-жть, КОИТО еАНО време отива,;,ъ измеждуВарва

]{ Добричъ за ШУМt'1JЪ. Вато се вземе преАЪ ВП,I\Ъ,
D ОКQ.;!JЮСТЫ а й зеМJJта :и камънитll с-ж
:варовити, и пред'Ъ Вl1ДЪ ва туй" rAi>TO OKO.ilO тоя
хтаАЪ е )1)/11.110 ·pt1(C/ (Д'.1швевсуата, наричана.у ,Вре
тоса Derse ?), К' JI'JO р'.1кз сс е наРJ1Ч3.113 Варва, не може
.IIИ Аа се, npbAIJ(lJ!8ra . Щ'ВОJJате,лIlО, 'че думата Варна
че въ Варва

К8ЗВIIНО

Въ СПИСl1впе'тIJ

Оj\JIССОСЪ

ва Вl"Т(ЮI

както' 'и

(стр

ОАИССОПОЛЪ?

80) прочетохме и

CoIt-ВАВDТВ думи, 1Соито крмъ Иваница, неу:иqрнпй не
ПРИJfте.ilЬ 11:1 .ilативитЪ

подиръ като е

(1196-1207),

превзе.il'Ъ ]jllрпа (който се е нарП'Jа.;lЪ са:м:ъ Ва,;,о.ннъ),
nc.:t-ВДСТI'JlI: I ,.У'',

(·J'I'ZI1J.11'Ja.Ba Dllna

ИВIIокент:ии,

да

- HayMJ:JВa се за вrеобщо ,ананпе приказа по
Общината отъ 18 Ноешзрий 1886 подъ г. No. 177,
ИЗА3Аенъ СЪГ.lасно съ рllшенпето па Нарнепский Об
щинский Uъвi>тъ отъ 10 с. м. подъ No. 111, споредъ
колто: 1 Вси'lliП притежате.iIИ П.ilИ съАържате.1.И на
гостинпица, кафене,. ь.-ръч1tIа, занаятчийнпца, пис3.;lИ

Аа ве JJОЮ!l>. 1- i ' '; Щ1Ъ :императора БОА.}iJ:ша, е писа.'lЪ,

ще, 'магазия п въобще на всi>какви ,i\Югепп 1I.1И иро

.ежду

да81Ш'Цtt, Д.1.ЪЖНИ сж да иматъ

папа:

Apyl"., J l' 'J'OJJ

"Вато се извi>стихъ за

превзсмапиеТIJ ЦЗl'nград'Ъ, азъ . п !'атв хъ Аа се ПОЗАра
nятъ w'lатnшн--$

» .Jlъr:ъ

ПJIf'ДJlmh"1lХЪ првяте.itството си,

по ТБ '1JИ ОТl'ОJJОРIJХЖ Аа )fМ'Ъ т, мъ въ]>ВЛ.ilЪ
:паиата

земя,

lI:OraTO

mo се 8Jlа~яше

ife ntes

ав?> си

0711&

B'&38'tpA.X'O

завое

тая вемя, коя

МИiтv "l Q AiAU (fut le аошаinе

апсetrе.э).

се ВJJДП

поне вида на

,търговията,

се продзваи,;,п държи въ

Ер. Ив. МuрсКщ"i.

на за

т.

е.

каква

стока

заведенuето,и.1П какво за

ПJfтnе се упражн.ява тамъ. .п За ве.lпчnната на вп
вi>скит1;, както п за Ti>xHaTa направа, КОлто все тр-Вба
Аа

е АШJlКО-МНОГО

из.нщва И.;lппри,;,ичпа, предоставено

е на усмотрi>ние на самитБ притежате.'1И И.lИ "-'Ъ,I\ЪР
жатеJlИ. III Онi>зп, които не се повпнуватъ ва на
стоящето распореЖАание, по

BapJta, 6 Ю.UJЙ 1~89.

паАЪ вратата

ведението си 'Надnuсъ (BuBtcKa, табе.'lа), отъ която да

ваА.;Ii~"Во

съставепъ

aIcrъ, се наl\ззватъ .iIезабавно по постановления отъ
кмета съ г.JI.оба до 25 Jleвa.

Брой

Съ тоя му<mй се оБЯСЮIВ8, 'le надuиси (ви
вi>СRИ) трi>ба да иматъ вси".IEи заведения въ Варна,
6ИА11 Ti> писа.JLИща 11.\11 RОНТОРИ, продавници ИJlи 'де

:и.ш:

депозити

за

'lИIJЛватъ на граДСRИЙ

стоЕИ,

наАОГЪ

RОИТО

сжщо

"годmпна

се

1888

{'()д. подъ

Ст.

No. 550

Поземе.ll.ен'Ь Н3.I!.0ГЪ сто

IfAжар'Ь.

Августъ

20

Бег.ll.ИК'Ъ
Серчим'Ь

ПродаВАlШе

само. въ

на·

интизапа ИАИ Roммиссаря-Бирнив:ъ,
тизапъ

не

е

закупувзч:а

на

ако правото ин

продадено.

Ст. ПI. Rойто се хване въ нарушеlШе ГОРlШтi>
постаНОВАения, на основание съставенnй отъ Общин
с:в:пй Rоммиссаръ

I

11.\И друго мъжностно .JLИце а:кТ'Ъ,

ще се наЕавва съ ГАоба до

='i= 23514/Щ
:!!l~

Търгове въ Варн. Град.-Общинско Управление.

1)

добитъ:къ въ двора си

присжтствие

_.

209 25
• • '1297 64~ • ..
27 .Г.II.оба отъ патентъ .~-=-I~ 141 125
Всичко' 8781:1105 524,(,lj04 9486 40

на ПАощьта между ковач'НицuтiJ и Д?>ржавната Бо.7l

ПОЗВОАено

••

Теметуатъ • • •
Шарап'Ь гюмрюкъ

Ст. п. Продаванието едъръ доБИТЪRЪ може Аа

е

115181

119863 595146 1067199 236208
2381 36 1335 14 396045 767685
41909 41266 113729 зi3732
8520
7520
2(
180-60-423 119 lG4- 70613891 57 239823 307347 936327

IIa.теIlТОВ'Ь пaJtогъ

става за напредъ само 'На дв'fJ MiJcтa в?> ~paдa, иыенно·

'Ница, оБИIшовенно в" с.кббота, и на ПАощьта 'Недамч?>

28145

Акциз'Ь оТ'Ь суровий иtстеп'Ь
. тютюН'Ь (мурурие) • •

(Еоне, ВОАове, и проч:ее) no У.7lициmiJ 'На града.

ат?> Табах'Нйта, отв"'Н',, каж'Нн,uu-иост?>, обикновенно

147136

II~THa повинность

раЗВОЖАанието

за проданъ и nродава'Нието BCi>Eaв:OЬBOЬ ед?>р?> добltТ?>КО

81s nem?;l((j.
8абtJ.7l'бжка.

пре31".

- 1-

виt

деслтъкъ

Поаеме.ll.еirЪ н3.\огъ ОТ'Ь .11.0аята и абонаментъ •
ElILIUIК'Ь
• •

е постаиовено :

Забранява се за напредъ

1.

Bap1l&

R,вч:ежаич:ес'rВО

Наименование на АalКAията

под

не· се оБАага никое завеАение.

Съ приказъ по Общината отъ

ОВ:РЖЖВ:О

такса отъ

IIaДписитi>", RОЯТО се взема на основание п. 15 ОТ'Ъ
·М. 115 на Закова за градсЕИтi> общини, и отъ yqpеж
Аеппето . на ЕОЙТО данътъ съ преАишнитi> граАСЕИ
даждИJI "Фенеръ ларасж" и "пазвантъ хаЮfi" веч:е

-

Вкесеао държанки бер\[и о'rъ града

-

въ Варненското
Юний 1889.

позитина стоки, споредъ Еоето трi>ба да си иматъ
надписи не само RaФенетата, дюгенитi> 11 други таЕ
визъ заведеlШЯ,. но още Фабрив:итi> и BCi>RaК'ЬBOЬ видъ
:магазии

Orp. 4.

Варненско. Общинский в.ьстнив:ъ

15.

съ

На

ю..wй

14

переторжка

на

часа

на

сжщий:

15

e.ti>дoь

3
м.

предcrpиема'гь

направата на

Asi>

Аавание

Май

3а.логъ се

на

1

г.

1890

П.JLадн::k

ще се o'rAaAe

][
па

мореки: баRИ: за. пре

иска

5%

01".Ь,

първонаЧаАuата цi>па, t;:OJIТO въсхожда на

14.044 Аева.
2) На 21 ЮАНЙ т. г. съ переторжкз на 22 ClJi,.щий ще се произведе търгъ за доставка на 25,500-

25 Аева, СЪГАасно съ ЧА.
парчета бапдармсн:и: Бамъни за в:а.лдарж.мъ. За.логъ
96 !!ЗаБона за градскитi> общини".
- Съ приказъ по Общината отъ 20 Августъ 5% ЗАатни отъ първонаЧ:аАпата цi>на, RОЯТО В'ЬЗАаза
1888, No. 553 епостановено :,
на ом.ло 6375 .л. Сжщий день другъ търгъ за ДРУГIl.
Ст. 1. Забранява се :иръсенпето водитi> на чеш
24500 сжщо таквизъ Бамъiш. УCoil.ОВИJI сжщи.
мптi> въ {'рада по каБЪВТО и Аа БIЫО начипъ: пра
3) Отъ 21 ЮАНИ дО 30 сжщий: ще се' продават.ь.
пие и l\ШJlПие, а сжщо поение АоБИТЪRЪ и проч. Пое·
15 градски: мiюта, Аi>жащи: въ М'Встностьта надъ Съ
нието се ПОЗВОАява само при чешми безъ бурма и
борната църв:ва. ЗаАОГЪ за Bci>KO иi>сто 50 Аева ЗАатни.
ROито при ТУЙ пматъ Борита зз водопой.
4) На 1 идущи:й Августъ т. г. ще се продав&1"Ь
Ст. П. Неповинующитi> се на тоя прив:азъ ще
ОТЪ

се ваБ3зватъ отъ ОБЩИНСБОТО УпраВАение тутаБСИ
M~ДЪ ЕОнстатирание нарушението съ ГАоба отъ 1
ДО 25 Аева, СЪГАасно ЗаЕона.

Варненската Градско-Общинска Каоса,
ревизията, на 1 Юлий 1889:

-

1.

Поет&пмло градски приходи от'!>
1 Януар. до 30 Юний т. Г. съ наJLП'lНостьта отъ 31 ДеЕем. 88 г.

споредъ

216,966 А.17 ст.*)
146,172 А. 63 ст.

Отъ оставени допозити
• 12,639 .i. 58 ст.
Отъ тЕхъ на 1 ЮАИЙ въ БаIJEaта градсRИ. су:мми 65,739 ."\. 61 СТ. и депозити 10,653 oiI.. 24 ст.

Ревизията е направена ОТЪ Бмета Кр. Мирскмй, по·
:моЩНПБа на Емета Ахмедъ Зюмриевъ и ЧАена на Съ·
Bi>Ta Мурадъ Куртевъ.

*)

:кв. "И"

No. 51.

УМОАнватъ се ВСП'IКR оIГhзи, .у които mm ИJII
мито знаятъ въ Варна истори:ч:ес:ки паы:етIlИЦк,
да БАагово.II.JIТЪАа обадятъ за ТУЙ на RиеТСТВОТОt

Еоето още отъ сега от'ъ пието на града б.лаro

Май и Юнпи т. г. • • • •
П. Ото горията сумна въ Юнии т. Г.
ПОСТЖПИАО
• 78,745 А. 38 ст.
ИзраСХОАвано .
• • 40,758 А. 33 ст.
т. На лице е имало въ Кассата на 1 Юлий 1889:
ОТ'Ъ градски приходи •
• 70,793 А. 54 ст.

Ваzже'НС1('lНt Градско-Обш,U"СКllU

новиrk

No. 27;

fII1lZ

}

Израсходвано презъ Януарий, }
Февруарий, ~fзрТ'Ъ, Апр1l.JLПЙ

М'Встата между Казармата, Новата иах:Ца и
RнартaJI.И озпаqенн:и: въ 11.\ан&' ,под'Ь кв."В«

БllР'НU1((j: п. Шишковъ.

съ sаегитt през'Ь Юни,i т. г. ОТ'Ь Банката

50,000

.,ева

дари на таквизито.

Курсъ на БЪ.II.Гарската Народиа
Банка, Вариепский R.!.ОН'Ь, аа

.

8/4

·

царски

100 за
.лева 3АЗТНИ а

за отваряние и правение n,\;,тища.

П6'lатппца Хр. Н. воиaшroвъ.

-

Варпа..

vue

aъ3.U.ТO

· -- -·

Банкноти Апrлиiiски, Фрепски,
ГериансRИ, Бмгийски и Швеи-

100

Ипкасе.

съ a.ll.aтo

.ll.6Ba.\cт. ...ева ст.

··· ·· ·

"

Продава.

I

11 . ю.n.ий· 1889 r.
Ажно
Rнпжни руб.JLП 100 ,за
Фиорпвп 100 за
Марв:п
100 !!
JLирц ТУРСRИ
Апг'\яйски

Купува.
С'ЪЗ.II.3ТО

·

·

-

-

-

- -

Jl.eB:L

Icт.

11/2
11/,
265
263 213 1/, 211 11,
124 - 124 i -

-

-

25 35

-

- 125 35

99 1- 100
1001 - 100 30 100 -

"ритурка на ~~; 15

Барва, 12 Ю..tий

1889'-

БАРНЕнакий DЕщипекий Вtстникъ
Ще lIЗJШВЯ Ьбюшовенно
отъ всiшиu и$сецъ.

всичко ва

-

RЪМЪ

1

И

15

Цtната на

ПИС~Ia, пари и

В$СТНИRа (\11 се праща

АО

Грц,сио-ОБЩкксиото УпраВ4екке въ 'Вар ка.

1)

i:

броя:

24

Княжеството

2

други държавп

31/2 »

_,сва,

но отъ 15·Й Юниii ДО СВЪрШЪRа на м'l;сечъ АВГJСТЪ.
20) Когато температурата на водата е ПО-ПИ3IЩ ОТЪ

10

гра

дуса }>(,,/Мюръ, lIе тр$ба lIа се В.\азя въ морето.
В.t:lВЯllието въ морето 6еаъ предварите.1енъ СЪВ$ТЪ ОТЪ

доктора е вредптедно при какво да е бо.\$зненно състояние, ИДlt

при t.собенно расподожение .:ъмъ забо.\$вание, пра го.tt'tас.щ6
ость, \юято Сinществува сама по себе си, и.tи като

ПОСД$дствие

на н'lш:шва Jlретегдена тежка бод'l;сть, Прl1 състояние на душевно
раЗВЪJl.НУВl>ние, ИДИ УГН$тение, И въобще ПрИ какво да е особен
но състояние на организ~ta, каА'ТО бреяенность, кър.rенпе, ~teHcTpy
ацпя, при твърд'}; м.\аАа IМИ стара възрасть, ири накдОННОСТЬ на
вз.трtшпо Rръвотеч.епие, при охтика, при страДllпие на СЪРllце
кръвьта

ВЪ

40) Не тр'!>ба Аа се н.\азя въ морето иреАИ изгрi;ванието И.Ш
CJItA'!> заижданието l1а с.'\ы1ето ••
на

Аень

-

зарань

и

да се

прави повечс отъ два

nещема.Jt1t, n.лаща, се за Jluца:

а) отъ
б)>>

14
7

В)"

година на гор-В .
n
до 14 години

4

"

»7

7-0)

Ако 0I1ЗИ,

които иска

да

се КiYoШI,

ОС$ща въ

себе си

'Крпватъ съ хаВ...tllИ и pacx~~«f'~-,T'}) по 6аЮ:l'r~\ fl,O 1\'IIfJI,},паПИ6

TIt,

е

вредите.1СПЪ;

ТОИ Оl)И'ЩИ

често

8.1+"le

ПО,1"!''!; (,и

lIа по·
просту

lIяваПllе

10-0)

Преди да се в.1i;зе въ во;\ата, тр$6а

"It

се ПМIOКIJII гда

BaTIt и СJl$ДЪ това влазннието въ ВО"ата тр+'ба .1а стане ио ВЪЗ
3ЮЖН{)с1'Ь по· бързо.
11'0) Когато се СТОИ въ водата, ПО,1езно е С,\ПО у"Ьренно, но
не твърдt бързо рllстрпвание на Tt.tOTO съ р.>щi. !lдаВIIllието
сл.що е ПО.1езно, ИО не трtба Аа отива 110 уморяванпе; l1е ТР$ба

да се П.taВII твърд'!> Дllдеко ОТЪ брtга, защото

ваиаiiв:нше на Г,!авата. Нри раэвъ.ШУЯIIПО
У;\IIРЛ на гърба, а не на грз.дитt.

често

се

с.tучав:t

'IOре ПЪ.lIl:tта тр'!>'ва да

Въ време на К30паШlето необходимо е ;\11 се мокри ИJlИ
потапн Г.швата ТВЪРД$ често.

12'0)

13-0) ВС$КО е;\во" к.у"пание тр'!>ба да се про;\ъ.ш,ава отъ 5
иаi' ~lНoгo до 20 ~швути, И да пе се про;\ъ.lжава ник;шъ, ЩО>!Ъ
се иояви треперапие въ T$JtOTO.
14-0) С.ttдъ ИВ.Ш33.fше "тъ водата, T'!;~OTO Tpt6~ да се пстр't·
ВII дО сухо, бllВНОТО изc..v.ХВalше на TtolOTO е Bpeд'lТe.tНo. Косптt
си женпт'!> Tpt6a Аа об.tИватъ съ С.Ш;\К:1 вод:\ И c.ttA'}, 'COB<l иllКЪ
да

ги

-

::.>

заыоряваШfе, то, преАИ \,з.п:tlше'го, трiба ,1а с[! ночине: y~\()peHЪ
човtкъ не тр'l>ба да в~нза въ водата
8-0) Ако Прll пристигзние въ бrtШIта се ОС'hща ускорено ,111хание, ИДИ ускорено
биепие па сър,ЩОТО '''РО,11! съб.Ш'I:tНltе'го
трtба ма.1КО ПОЧПВКII.
9-0) ОБИЧIIИ, ~oJiTO с.Уоществупа меа,ду OH'I>>>!!, 1:'IIТO СО '{.У.'
пятъ, за да се изо'l>Гl1е ужъ отъ нросту;\а, AIt се сЪt).ШЧ.v,гъ, 110-

::::
~

~

g

~

::::

~

2

1
...
1
2
3
4

Бllра
ВIIШllnIlЪ

[,

}{ОШII<Ъ

Я.1аэн

въ вен

отново.

11).0) C.ttII'}, кн.панието Тр$ба Nl се R:шрави еАНО yM'I;peH~o
движение въ те'lеllие 11:\ четвъртr. ч:tсъ. [[О-С.\8б"г"1> xop:t ТР'I;оа
да ИСПИl!атъ по .ш.шо ВИI10. ХрllЮl може да б,у.де "р"ета (·.t'Бдъ
"дивъ час'ъ 11 ".I$;\ъ lIахранв,шне 1'})'!>ба Аа се lIu'шва.
17-0) Ако 'Въ време на R.,"i\.lН1ИIIе"ТО ОН:lП, RoiiTO се,":Ж"НИ ~\ch~

ПI СТУАЪ, гдаВQбо.lllе, тоН Т(.tбll веl\lшга да IIз.16эе ШIЪ во;\ата,

18'0) Al>o

с.\'!>д'Ь к.т.ПIIнието се IIОНВЯТЪ 60.1,I;Зl1еllllll прllпаi\ЪЦП,

ТО тр'!>ба да се спре ПО СЪВ'l;та П:\

19-0)

,'OI>TOp'l.

Хора здрави, во които не с,у" Ю1ВИI':Н;f.-Ш да се ~{iYoПRТЪ

въ морето, ~roг,v"T'!> по-напредъ да направятъ н'!>ю'.шо oaНlI съ
топ.ta морска вода, температурата на

1(01'31'-0

се

CpaBII\1

СЪ температурата

113

.. оято

ще се

>!орета.

ПОНllжава до

;::;:

§

121
22

.JЮIОIIЗД:J.

~

Ео<

~

r.

оо

~

'"

<:J

'I:1.IIЩ'

"
"
"
"

"

"

"
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"

"

"

"
"

"
Е"на

"

...

~

порцпя

lII3..tRa "

Едно парче
(маАКО

"

порчия

" гo.l'!;Ma
1 бут.
1 "Експортъ"
1 БУТIr.tI{:t

1
1

"
"

~

;)

о

~

~

.д

;;; 5.
:=.. S
;::;:
<:1 ::;

Една

МаСТlllт

~

о

Ео<

>.

~

10 ДЖ1l6реlll>:t
11 ВИНО
12 Кафе
13 11 аети
14 р'ОП;\УРЩl
15 .IOKyJll'!>
16 С.ш;\ка
17 Ппскоти
18 Впра Виенска
Пlршен.
19
20 " III. Рус. Вар.

"

~

~

о

CJ-ltIНt,\n
.IIIКЪОРЪ

СI1ФОПЪ

~

Ео<

~
':<:>:::

~

6 Абсентъ
7 Вер>lУi\Ъ
8 A~lep'!>
\)

~

-

2

ф

~

~ ...
Ё

Q

;:;;;

Ео<

::t:

"

"

~

--

t

~ ::'

~

:=.. <'S1:1

-!20 Е"на
- 20
"
- 20
"
-2()
"
-1[,
"
-15
- 15 "
"
- 15
"
- 15
"
-15
"
15
"
15
"
25 Е,\l1а
- 25
"
- 15 ЕД110
15

~

~

g
'::::

~

::: ::;;

;;

о

~

:о

~

""

"t

г.

>. >.

t'<
:::; (Q
<:1 "': <J
==
;:;;;
1':\
'='

о-

.1·1

C.'laARa въ

1889

о

Ео<

о
-,-о

·Чt

-15
15
"
-15
"
-15
"
10
"
10
"
-10
"
10
"
10
"
10
"
10
"
10
"
ПОРЦlIа
- 20
20
"
парче
- 10
сдадко
10
- Н, " порция
10
120 1 "бут. гo.tt"a
1- 60
" ЕI>СПОРТЪ"
50
- 1Ю 1" 6YТlIJI.Ka
40
25 1
20
"
- 25 1
2О
'tаша

-

-

-

-

-

--

-

-

-

"

И3В.il'.вЧЕНИЕ

15-0) Вредитедно е, щото ";\'ШЪ ,п,v"тI> като се из.1tзе отъ
се

"

о

~

Ео<
~

~

-::>

~

~

~

~

"'=

истриватъ.

водата, де

ст.

15
10

И3В.А:ВЧЕНИЕ

вечеръ.

чай, кафе, ПАИ еА на чаша. вино,

20

отъ тарифата за продаваеМlIТ-В пптиета и
rpaACJ>aTa ири~roРСI\:а градина аа презъ

п.v.ти

60) К.v.панието ТР'];ба да C'l прави на IIразенъ стомахъ. По
с.taбитi; хора МОГ3.тъ преАИ К30Па!IIIето да ИСШIВIIТЪ една чаша
МJtiаю,

ст.

хавД1Ш

г.щвата, когато

с.\'!>дствие.

К30панието не тр'!>ба

10

1. !Согата nредnрмсмача снабдява noctTUTf.IIUтt
1t nещема.Jt1t, 1tJшща се яа JI!ща:
а) отъ 14 ГОДИНИ на гор-В •
30 ст.
б) n
7 "
ДО 14 години
20 "
В) "
4"
n 7
n
15 n
11. Когато nос'fJrnurnе.лиm'i; сп u.itaт?i свои хавJlщt l'
С?;

~roрскитt бани мог.v,тъ да И~taтъ извеi\НЪЖЪ твърд'!> .\Ошаво по

5",)

на

ва RжпаИllята въ 1II0рСRИТ.:ь бани пъ гр. Варв:а.

10) Сезона за &У.пание въ ..,орето с',, nродъ.\жава обикновен·

при.шва на

ПJlаща

ст, а аа М$Дующитtпо

15

!1

се

буквп ва nЪр:ВItЦ пн.ть

40

ТАРИФА

(Оп Варн. МеАКЦ. Дружество).

то, ПрИ ЩIRДОННОСТЬ за

обявления

еди ПЪ редъ отъ

i:

Наставления за К8iliание въ морето.

30}

За всtкаRВИ

i!

оп тарпфата на Фаii'l'ОНИ'lVВ (В. О. В. No' 1 -1888).
1} За САН къ човtкъ отъ еАМКЪ кран ка rРЗАа АО
APyrHH, по нан ИЖСН" п.v.тъ, т. е за еАна курса
- 50 С1'
2) 3а .'В:lма души"
"""""
"
.teB;J, I _
.
7) 3а ММНЪ човtиъ ВОЗСllие "ЗЪ rРЗАЗ САМIIЪ цt4ъ часъ
1 50 "
8) ""ВЯ!\13,,
"
"
"
"
".,
~
"
1) 3а едмкъ човtиъ отъ rpaAa до rаратз 01нванме
,,1 _ "
2) ,., f~Ba!\ta 11 ПО~8ече uтпвuние.
•
~
1 50 ;,
1) 3а еАННЪ човtнъ отъ грала АО прмморсизта грЗ;\нна "
60"
2) ,., t,ва~щ\« 110вече
"
""
1
19) " лвама ЛО СЗНАРОВО (Св. Дммнтръ)
" li
23) .. Авама ЛО мыlст"риR Св. liостаНАНН'Ь
" 6
"

1)

3а двама

RMen:

"!) Кавзци"t

Вр. 2~[upC1i:Uи.

и БараНТИl!а1'а

2

"

