cq~rr
Година VЛ!

Варна,

5 НRуарип 189;') Г.

БРl)fi 1

ВАРНЕнакий овщинакий БtСТНИ~Ъ
ПИС~Iа,

Излива ТDИ ПiYiТИ въ M~cвдa,
обикновенно на

1, 1О

и

20

стаТIIН,

пари Il ВСIlЧI'О що е за

в1;СТНПI~а сс праща до ГраДСl'о·ОБЩIIНСI.ОТО
~'-прав.lеIше въ Варна.

ЧПС.lа.

/.<C,;~~~.S"~:1}.

---

-'--

__

Цtната на вtетнииа за година е
4 лева.
Отдtленъ брой 10 ст.

",

втора II треl'[\ страници

"

четвърта страница

..'

<: ." "1 О, ..;;'.

"ВарненскиfI ОБЩllНСБПП ВtСТПllКЪ" Jl прtзъ
осмата СП годишпипа (1895) ще Пl1ОДЪШБаllа да

~,~/.",.. ~". i!,'

342)

Д-ръ ИВ. БАССАНDВИЧ"Ьпа Шlенния сп Аень,
того, н-Вма Аа прпе:'tIa IIос'l>щеuия.

ИВАНЪ с.

KACASOBD

(\fL

в-Вма да приема ПОС':Бщепия.

Ди С'е пише ва г. У IJIЩВПТР.IЯ на ~штнпцата

Явн IIiH~ItleHHO на 06ЩШJ3'1'(-\ грюшцпт1> Ю1, :м1ютата,

RОПТО сж прпт-hжавпе на ;UПТПIJцата, 8:-1 Аа 8Haii

Об
отъ

Аа

вапочва.

343) Да се 8<lП.laТП на г. :\1. Ilаничерскп (аАВО
~IY се възнпграЖ,J,енпе, съг ...шсно за

ш\тъ) c.l1;r-\уемото

кова ва 3ABOl'aTIlt-Б,

ви ВОАеното

отъ llerO гpa~~AaHCKO

A-U,.l() па ОБЩllнitта съ Ы. Ппю::асъ за 6546 .lепа, което
A1>.lO СЖfl,ЪТЪ l)'1:;IШJ.IЪ ВЪ ОИ.\3.1 па Общината.

344) Просбата па г. А. Днкоuичъ, 1>:31'0 ПЪ.IНО·
:!IIOЩНUКЪ на I{'аззн.liБ СтоlrКОБП'ГБ В~I(:.l-:ВАНИЦИ, ОТНО
сите.1НО. llовръщаНllето ИJl\ОТllт-Б ШIIЪ, ОТЧУЖАенп отъ
Общината, JI.1H зап.lащанието па тuя И:'tIOти КО.Н::ОТО
Tt. llретеНАиратъ, да се остави бе8Ъ UOC.l-:ВДСТGпе, пр-1>дъ
вндъ ва това, чь опвтuи Общ. Сьв-Бтъ по ТО3И въ
просъ ~e е прошшеСЪ.1Ъ
отъ

17

Февр.

оr:()нчате~lН(I

съ IJ-Бшеаuе

345) Аа се опр-:ВД-Ь.,ш една RОl\IМПССИЯ, отъ еf\ПНЬ
1101lIOЩНИЕЪ R~1е1'я. и Анама Ч.lевове на .Съ'В·1:;та, Il~IeH
но--г. Х. Дечевъ n Д-ръ Есантонъ, която, съг ...щспо
заЯВ,.lенпето на В'Ч)НtП,. жпте.IЬ Т. Яuенъ, АН и,:.\е па

С-l-БАЪ

ha-ГООIIода н.~01IРll'Iежа

те.;rnт'Й, че ]\ЮГlf, да построявамъ ДО:iШ\ШНИ парнп бани

и вс-Вкакви за отоп..'1енпе н-Вмски и русски печки (соби)
икономически

отъ

Об·

щината КNiЩil, и изучи ПО,J,игuатия отъ Янева въпросъ,

Обявление.

:както и готварскп

No.

Н. г.

самото м-Нето на съборената ::IIУ въ 1'590 г.

Честь ИllIЮIЪ да.о.6явя

, ,!

..

щината, прп 110СТI1 ..ншпе па у.шцпт-В съ ка~[ънп,

54

ШI. ШIееНIIЯ си день

'

lf[~ШllВИ

(\ъ фурни И

Еоето Аа състави

nротоко ..1.Ъ,

He~e на Съв1;та за разр-Бшенuе

r:оито

да се ПОД

на работата.

346) Прошението па Вирнен. жите.Ш Ат. Ганчевъ
п Хр. Атанасовъ, ПОАЪ 1Зх. ",19. 9704-93 г., съ което
искатъ да ШIIЪ се ОПРОСТИ Аъ.lГЪТЪ отъ

5011 .leBa

КЪМЪ

разни ДРУГИ yд()п~TBa. ЫаПс.торъ: Ив. Еолеснпковъ.
Отнесете се до КВИЖRрница на Г,на А. В. Be,.l-

Общинатн, да се остави безъ ПОС.l'kАствие.

чева

Ааванието па Общнпскuт-Б три грамаf\И въ ВарнеНСIШ

Варна.
Гр., Барва,

-

19

Септе:uврии

1894

г.

рата въ »Ов- НИК".Ш·' И третята ВЬ »ВаЯ.lаръ".

ЕJIERТРИЧЕСRИ ЗВЪНЦИдостапя и пост.вя Никола Кириповъ съ паЙ-У1l1-:Вревна ц·kна.
гр. Варна, У.,. "ЧирпаНСRа" JЮ, 1231.

3-3

И3В'"&СТИЕ.,
учите,.lСКОТО

347) Да се ПРОШlВеде пуб.шчеuъ търгъ за про

т'}, .1О3Я,-пърпата въ lII-Бстностьта, ,,}[авастиръ", вто

9-9

Дружество ивв-Встява Б.lрненската

публика, че на 8-и Sнуарий, въ Нед-:В,.lЯ, С..11;дъ чер~

ковшJЯ ОТПУСКЪ1 г·нъ Еъневъ, ПР-ВАсоБдате.1Ь на Ок
рщжнии СiБДЪ, ще ДЪрЖИ въ 8a,.lR »СъеАинение« скав
ска: Сво60АИИЙ rраЖАаиии"Ь и Държавата.
Н А. С Т О Я ТЕЛ С Т В ОТО.

,', \

18 ОRТСНIврпii 1894 г.

става сжщата-4 лева го,:щшно.

СП внесли аб(lнамента З3 пстеRлата 1894 l'ОАппа,
умоляватъ се да прпбързатъ п c~ П3ДЪЛLБ~ТЪ
на Обпшпата. Умоллватъ се така СdiЩО да вне
еътъ абонаыента Cll за ослата ГО.J,IIПIНIIIШ на В'Б
еТIJика II 'l"Б31l г-да, па IюIiто сл-Б.Jва да се пс
праща редовно послtдппя. ОНШI 1\ОП'1'О не же
лаЫlТЪ да го полуqаватъ пза напрtдъ, УJIОЛЯ
:ватъ се да повръщнтъ ИЬРВПТ'Б лу броfiевt, п
JIaRЪ, ано до третпн бlJоfi не възвърнатъ нпто
единь, ще се счптатъ за редовнн абонатп.

",

:.. ~ : :: .~

Изводъ отъ РtшеНИRта на 8арнен. ГраА.-Общ.'СЪВtтъ.

излиза подъ СЖЩllТ'R условия. Ц1шата лу СН о

Ония ОТЪГ. г. а:бонаТIJ'Г'Б,IЮllТО още пе C~

:,

"

"

:,,'

7

...

За оБЯВJlения се ПJlаща зареАЪ~'N ~ ~,.~
: ."... , ,."
'., ~ .. :.\.
На първа страница . . • !'\.; ;15'CT~T. <~~;.

3-18)

Просбата

по,'J,ъ Вх

No 4-582

349)

па Барнеи, жпте.1Ь Н. Ивановъ,
да се остаIШ безъ ПОС.l1здствие.

Да се Пllше г. Нотарпусу, прп

Варн.

Or:p.

СiБДЪ, Аа иэдаАе Кр'Jшостевъ юстъ на Варненската жп
те..1ка Фатма АХllIелова, родена Ыехмедова, Ба подаре
ното 11 ОТЪ ОБЩllнита 150 КВ, м. ]l[1>сто ПОАЪJ\~ 88, прц
"ЕаАиръ-Ваба".

350) llросбат}\ на Ат. 3идаровъ да се остави бе8Ъ
пос...l-Бдствие.

Да се NШ3 бърза меДIIЦИНСЕа DОМОЩЬ отъ
ГраА. Общ. ЕО,.lIIllЦ<\ ва ЕаЕВИТО II да би,.lО .шца, ПР-ВА

351)

ставени

01".&

352)

ПО,.lIlЦLlята.

Проmеf1' е го на И. М. Д"бревъ, Подъ Вх •

..tl

9909, Аа се оста"и uезъ ПОС,.l-:Вдетвие.

353)

ПОЗВО,.lНI<<\

~e

на

Вараен.

жите.\ь,

АНАОНЪ

Брой

"Варпенскиii Общинский В-Встникъ«
Иванов'Ь, Аа направи си пора АО своето

ва пжть.

.tOHe

по

сжщия

начипъ,

кактО

АО

('ега ,

1

прiшъ настоящета

1895 ГОАина. С~':hАЪ обваРОАванието на послоВАНИЯ от
354) Да се пов:ани Д-ръ Лнопу~о Аа отрiже пр.нвъ А-Б.IЪ, ще се обнародва п СПIlСЪЕСа на новопостжпалит..в

ИАущата цpo~.нTЬ неПР'8м1шпо ЖГЪ.'la па АIOlшоа си
ВЪУ.l. "пр.нс~авска", сцореАЪ граА. Ц.lапъ.

;355) Просбата на Варпео. жuте~ь MI)~~a АхыеАЪ
ИБРUЯ1lIОLlЪ, ЦОАЪ Вх . .м: 7236, Аа се ОСТ~Шl1 бевъ по·

въ Биб"'lютека-га книги ПР'8въ МИI:lа~!lта и настоящата

голини, с.л:'8АЪ nубликуванит-В по-рано отд1ып.

с.l.нАетвuе.
Да се покапи г.

356)

Б. Бърневъ,

НЕОФИЦИАЛЕнrь ОТД':ВlIЪ.

L1етеринарепъ

.t-nкарь при БарRен. мптпuцз, ако же.ше Аа

БЖА~

'ru·

Най неоБХОАИМИ съвtти за младитt майки.

ТУ.,1яренъ ветерпнаl'епъ ~-Bг.apь на ГраАската Общuна
отъ ПАущата 1895 ГОА.
шение на Общuната.

Аа ПОАаАе ва тая Ц'8~ь

про

(Omz АТС!Jшертсата J.f. Т1t.~!офеева)
(Продъ.~жение)

'Гасива вивити и равговори ще се nовтарятъ nод

ОТЪ ВАРIJЕПСI{ОТО ГРАДCItO-ОБЩIШСКО УПРАВJШНIIЕ..
llРИICА3Ъ

първитоВ дес-Вть дни, които еж толкова важни ва вдра

вието на маисата и д-Втето.

No. 551.
Гр.

редъ по цъли дни, и важното е, че това става пр-Ввъ
Подирь тил първи

де

съть деня вие р-Вдко ще видите да пос':hти н-Вг.ой ле

Btlpna, 30 AeKelIupl1ii 189 ~

гоА.

хусата. Роднинuтв и по·бливсr~ит-В приятелки

па ро

ПОАПllсапвий Еметъ на гр. Варна, като внехъ
пр-БАЪ ВIIАЪ журпа~ното lltJС1'ановvtение па illlрвеПСН:IIЙ

дилката ПР-В3Ъ първит-В 'дни ввематъ си даже дъцата

ГраАско.ОБЩИНССllИ СЫ1'81."Ъ отъ 26 ЯI:lуз}m:i1: 1881 Г.
ПОАЪ No. 4, съ което е ПОСТ;luовено, щото никой пъ

'l'a.

,lI,ОМЪТЪ си
гавъ,

ва

lIе

Аа

lIJvже Аа

ие

се

лър~~u

ту ря

по· нече

ГР"Ап

жарь и на ОСUаЩ\UUР. ·М.

88

L1Ъ

пуи.

отъ

петь

опасщнпь

17

ОТЪ

в:аССll

отъ

по·

,,3t1KOUa

аа.

Ст.

1 Пrрого Вl\браняuамъ В<1 НЗПР'I'АЪ,1,а се ДЪР'

Ст.

II

О'ГЪ

ли

друга

н1шоя

нужда-никой БУ>. ва това не пита. Не стига това, ами

ще

u се

AOHet:e нъщо и ва -Вдене, като-т':hетени работи

или н':hщо печено,

каквито тя никакъ не

ти се подигне· мл':hкото;

ПостаНОВИХа:
по-вече

Ис са ли тя да поспи или има

тр-Вбва

да

-Вде, и nодrщнятъ ы'i настойчиво:- "Хапни си, хапни да

ГР!lАСБ:I1Т':h 06ЩUUll",

жп

и работата п пр1шарватъ по ц-Влъ день при РОДИJIка

пе'1'Ь

кае1!

Г,IЗЪ,

uъ

еN1НЬ

ДОlllЪ;

НаРУШllтеoll1lтh на това 1I1И распор-hЖАnпие

ще БЖАiYiТЪ I'~обяваuu Ао

2.=)

~CBa, СЪГol1аСПО Ч~,

отъ

90

"баялдиса сърдцето":
е още млада;

бевъ Х.'IЪбецъ

пе слушай ти

неможе; ще ти
акушерката,

тя

то, до като не те повтресе отъ мл':hко

t

то-неможе ' •

и тпя "добри" приятелки отиватъ си у дома, бевъ

,,3акина ва ГраА~ЮJТ1; UGщиuн";
Ст. III Грижата за ТОЧIIОТО IIспъ~не[IИе на пасто

да ги нещо бевспокои, и спътъ си спосоИ:но ц-Вла нощь. А

,gщuй

родилсата пр':hвъ деньтъ немогла отъ T~XЪ да си по

JllIl

при~азъ

В'ымаГ:1J1IЪ върху Н<tча~нис(\

па Са

нитарното Q·ГА-:В.1еНlIС.

чине и поспи; пръвъ нощьта новороденото д-Вте е пла

I~метъ: К. РаИКОВа.

кало и тъй СXiщо е не оставило да СИ подр':hмне

Cel~peTapb: д. МутаФОВа-

ОН1:\е се,

че повороденитоВ дiщ~ пр-Ввъ

лошо СПЪТЪ, тъи като ва тоВхъ е всичко

ОТЪ РЕДАКЦIIПТА НА "ВАРНЕllсшпl ОБЩt1НСIOПl
B~CTHIIKЪ".

едно, то друго ги бевспосои. И ет"
день t.JOди.lI~ ,та се
ВlIЪСТО да

оС'вща

сшtба,

ГОА. Пllii 1:<\ТО

up,ii

п<l I,-В~'ГIIIIЮ\ ()тъ lIс.теl,ш"та 1t;94

оБЛ1:янаХ)lе, че Н<1IЮЧВ:Н1t?

rН~Чатаllllет()

ноnо И,

ДНИ
то

IШ па l'л-Вдующия

ивнурена,

равбита,

u б,У..де по-добр-В, А ревностнит-В пос-Втителки

вм-Вето да отдадътъ товз на

Въ uърmш

. . •

първит-В

ПОС'ВЩБНIIЯ и

евопт-В

неб~.агорануыни

IIOСТЖПЕСИ, папрати въ т-В го приписват'Ь

на асушеркипи1.'Ъ ПРО:lfПВJtВIIЯ, всл-Вдствие които

"на

на азбучния натаnогъ на Варнен. Градско-ОБЩllнска
бра.10 се бllдО вода въ сърдцето" на РОДИol'I~ата, и ватова
Библиотена, въ B'I>C1'HI1I:a, r,a'i;IX\le, 'Ie 'I'<чi ще C(J СI1Ър
Шt: llрiщъ. първuто rЮ'\УГОАIIС Шi mИНШ;lТН r ()д\llНI; <,.
баче 'l'ui! UСМОЖI\ Аа со пе евърше 11 llр·tнъ чЪ.,IНТ" 1'0-

Аива. HLlji САШЩ'L YCll'llx3le А"
ТРJIIJllдссt:ТЪ Q'}'АЪЩI, т. е

11О;\IЪСТIО]Ъ отъ него са1ll0

ПОЧТП СНМО Аuы'I,, трсти отъ

ц1:;.111Я Шl.l'а.\ОГЪ па БIIGoIшотеL~:;та 1Ш, IJPII
ника ни пр':hзъ

1IIIHf.t.t.·Ta ro,1,llUa

BCII'1I;(I

че IJ~;C'Т

lIВ.I'jЩt;; пъ ле,~'lпъ GРIШ

пuв~че-пъ М'8сто ~6 броя, Н3,1,адъх,ь се 46. Прllчината
на това е-вевъюroжностьта,при всичкото пн же",аuuе,

сега

u било

.10ШО"! -и почва-гъ да

още съ бенъ четъ въвму'гитl:'J.IНU
говоря

118МИСдllЦИ

llоддъжащu
пече

толкозъ

ГОДllшна

палятъ

духътъ въ стаята.

оБН!lРО,1,Вiiuпе,

11

релarщuнта на

В(·.l1;лет[ше АРУГИ [Г!;КОII lIt'ваВIIСЯЩII

отъ насъ оБСl'D:пе.'Iстна.

О<:т~ша'lЪ За l/uпародваtll1е Оlце ПС1Ь с т<\I~Д::i, поч

ТИ hhll-I,о.\1;мu. l.T'1. I:НТ;J"IС'Гf'; 'Г~~ ('Ж Сol'Г!'ДУIOЩIIТ-В: O·r-

д-n.1Ъ Xl\/O - ЗС.JlлсдIЬЛllt,

дО.щпаmС1ll60.

CJrOm06oiJcmBo:

XV-ПравuлmЩII, . y"a311~ уста6и. JI}Ю];IOНО.~lI~ оmчеnm:.

alсушерека

еж

фaI~ТU

чисти, не

IlВЪ

моята

практика

Когато родилката се ра.збод-Ве, тъй С/iiЩО нетр-Вбва

ПОр<iДU АРУГЪ

притруuанъ пъ

еЪ:lшъпие

това

да се набllратъ при HeЫ'i ника~ви пос-Втите.1КИ, да й: раз

Аа цом-БСТJlме нъ вс-lнщ брой м;\теРllя.1Ъ отъ K;lTa~()r:l,
ТI1КЪВЪ

сьв-Вти. Авъ. тука не

и праздпи АУl\Ш;

на Ш:ШaI~во

Ii пълнятъ Г.1авата

още повеqе

СlIокоИ:ствието, а така сжщо и въз

Тръбва да се С.'lушатъ

и иепъл

няватъ съвътит-Б на доктора \I.1И :;tкушерката, а не ониа
на простит-в нев-Вжи ЖСЮf, СОIlТО принасятъ ею\1О една
мечешка

УСЛУI'а,

само

едно вдо

на неопитната

болна

Mailcfl..
Не по малко еж вредни ранвит-k ВИ<JИти и ва НоВО

6юд:ж.-'Сщu, рапорти;· XYI- (}lljJf'вО1fЮl юumll: С"lOварll,
'J.-алсuiJаl)/(~ JlжтС60дllmСЛII. lОЩfНljJCJtll 'h"UШIl 11 др. т.:

РОАеното доВтснце: тоВ много лесно могжтъ, както вече

ХVIII-Ршmu 'ЮIUlU.

л-Веть. Пос-Втuте~кит-В обикновенно вдизатъ съ l'орви

XJ/'II - )Кюта.т. Сll1rгml1tя, вnстmll(и, г60рииllи: 1{
.

'Гия петь OTAi>~R ще се ПОl\l-hстя't'Ъ нъ в-Ветпика,

&авахм:е по ГОр'В, да прuнесжтъ Н-ВI~ОЯ варазит\,лва бо

T-h СИ сту дени дръхи и се надвоВсватъ

падъ

майката

Брой 1

"ВарнеНСI:ПЙ Общивскnй В-hстипкъ"

д-Втето; н-Вкои отъ т-Вхъ твърд-В СШ1НО заП.;1Iоватъ д-В.
тето "да не урчаса ~, макаръ и да Шltатъ по

н-Вколко

ГНИ~"'Iи зжба въ устата или н'hкоя прплепqива бол-Всть,
и С."lюнката имъ може Аа В."'Iезне въ очпт-В на

-което е много опасно.

Други

A'hTeTo,

IlЪКЪ като немог<\>.тъ

да го разгл-Вдатъ добр-В и опр-Вд-ВлIЖТЪ на I~OrO при

лича,-тъп като НЪ родилната стая, доктора шш аку
шерката, Сж каgЗАИ CB-ВТАината Аа б~це САаба, за пра.
ВИАНОТО

развитие на очнпт1з

нерВИ,-ввематъ д-Втето,

занас-Втъ го при прозор-Вца и.1.и Ааыбата, За да го раз
ГА-Вдатъ по-добр-В,

макаръ

майката И да кавва, че а

Rушерката ПАИ АОЕСтора не ПО3ВОАяватъ

toba.-~НiJма

нищо, кавватъ т-В: звъ СШIIv ще го ВИАН"j
ЕОТО,

а най-маА'

Което мuже да стане отъ това, то е-да ПОСА-ВД'

ва НЪСПЪJlение въ очит-В на д-Втето. Тъй като

то па нев-Врующит-В Анесъ въ пр-Внасянието
начинъ на

шето

ПрИА-ВПЧИВИ БОА-ВСТИ

общество, а ония,

ЧUСАО

ио тови

пр'hоБJlадзва въ на

които вJ.рвзтъ ИАИ поне по

Аувiрватъ въ това, често пжти вабравятъ тжви исти.

Стр. 3

Езкво ще Р-В'lе "неАОСО,,1.ено" ПАИ " неравном-Врно
ICf)raTO се СО.IИ м-Всото въ качета?
ОБИICновенно при вс-Вко наСОJlявание съ caJl.aMypa

васо.лепо",

турятъ llзв-Встна часть сеJlитра въ пос.л-ВАнята.-ПОА
вата отъ която въ този С.JIучтЙ, спор~дъ опитвит»
м-Всари, е тжви, че се.JIптрата прави м,Ьсото по-стегнж
то и по трайно,

и освень

това;

то ПОАучава

хубавъ

ясно,красивъ цв-Втъ, ICОЙТО саыо съ И3ГА-Вда си въз
бужда въ чов-Вка ищахъ. Добр-В наСОАеното м-Всо по
вс-Вкжд-h има каззнния CB·BTJl.o-крассивъ цп-Втъ, II ко
гато се paSp-ВЖEJ, въ CP-ВАата с(: не заб-В.л-Взватъ ни·
ICаI:ВИ пятва ПАП по-го.л-ВМП участъци съ дрУl'Ъ цв-Втъ.
Areo т-Бвп патна СЖ въtJЖЪАТО-СИВИ и.ли прашно·черни,
то това ПОICаsва, че м-Всото е веравном-Врно H3COJl.eBO
и се.литрата

не

е ирОНПlШR.JIа

на

вс-ВКЖА-В,

за

Аа го

стегне. Такова 1\I-Бсо съ подобни пятна често ПЖТИ би
ва недоброкачествен ВО, тъй като въ ОНИЛ М'вста, вай
вече OKOJlO rcостит-В, ГА-llтО пе е проникнж.ла С'.еАитрата,
често М-ВСОТО се ввонява. Това c~ С"lучава, както кав
ватъ опитпптn м-Всарп, отъ недостатъчното В:О.4ичеет
во

сеА итра

пъ

С3...1змурата.

Ако .JIИ пъrcъ се.JIптрата се турне повече,

то тога

на И Ааватъ широкъ Просторъ на своето бевравсждно

ва

и ПОАожите.JIНО

р-Вчепото шуиАИВО COJleBO m-nоо.
При равр-Ввътъ на
повърхностьта, TareOB3. ы11СО бива иепъстрепо съ ГОА-Б

вредно,

ва

РОДИ.JIката

и нейоото

д-в

тенце Jlюботетвото, то авъ се обръща мъ къмъ непосре,J,

стенно б.IИ3СКИТ-В на H~'h~a pOArIArea хора, въ интересеа

на тжзи ПОС.JI-ВАнята И оня на ц-БJlОТО

семеино

може

д'штора ИАИ

'iJ.I~ушерrcата,

Пр-hди

строго Аа се пази спокойствието

а ве хатъра

на неканенит-В

ВСИЧКО

първото

тр-Вбва да се жертвува ва второ1.'О.

тр-Вбва

никога не

Неще и дума,'

че

за вс'Jшиго е много по·яаженъ въпроса за ЖIIВО'l'а
дв-В невинни и ТО.4кова
щества,

OTKOJlKOTO

БАИ3Сrcи Ао СЪРАцето му

въпроса

за сreършванието

на
сж

хатъра на

п-Вка~ви си неразу.м:ни и не раВС&ДАИВ(f приятеАКИ.
CJI.ohABa.

Какъ се СОIIИ MiicOTO В"'Ь Хам6УрГЪ8
М'ВСОТО въ ХамБУIН'Ъ ЛИЙ-П08f'че го сo...tШТЪ бевъ

Д-ВAЫ'i'ГЪ О'ГЪ коетит-Б,

ваИ-ВИПjJ-БА,Ъ М-ВСОТО го от

нар-Взватъ

ТУТI:\КСИ го ПОСИlIватъ съ

Г<1 на ПJlзстове. и

ситна со.,ь,

варi>жднтъ ГО

въ в:ачеТ:-I, l~aTO при това хубапо ГО l1абllватъ. С...t,.вдъ

П-В~(iJl.&О дни, III-ВСОТО въ

хубаво З,lтворенит-:h

кн,чет<\

още повече се еПJl.отява и става като цlма c.1.-nта мп.

сна груда,

нъ която

границит..в

между

и храllптеJl.ООСТЬ,

има

BecpallueUHU

uр'lщму'

щестна пр-Вдъ ПС-ВIЮ друго, ио 06U'В:НОIЗtНl'Ъ НRЧIШЪ СО·
На много I\1-ВСта въ Германия повечето
СОАЬУ.ТЪ м-Всото по ХамбурСil:П, но Шll'ВСТО
качета, ва

.JIeBO м-Всо.

тая ц-в~ь употр-Вбяватъ хермеТllчеСlСИ
АИВtIIРИ,. изъ които

по-вапр'вдъ

(же"lt.нпи)

ЮJCмукватъ

ци

съ ('мука

.JIO ВЪВДУХЪТЪ, И ceTHi СЪ АРУГО CMYK<lJlO ШIJlиватъ
вътр-В CaJlaMypa, която, подъ сu:.лния иатисICЪ, пропИЕС
ва нъ М'Ьсото по вСички направ..lевия.
В~ичкото 1\l'ЬСО
се СА1ша въ САва огромна груда, h:t'ЛТО отъ гор-В до
до.,у нар-Взватъ съ единъ ГUА'i>lI1Ъ ноя:ъ на ПАастове;
'l'ия AerICO наСОАеои м-Всни nJl.aCTOSe ПОСА-:З (е кЖАЖТ'Ъ

и llОАучава се така baP-В'lеното "ГеРl\шнеКQ кадено ы.н
со", което се продава пъ раВАUЧНИ страни. Кавватъ,
че това
Вltусъ

така

СОАено

и, наЙ'ГАавното

rcждено

м'всо

е, че въ

се постига равном-Врностьта

е доста нежно па,

TaICOBa

и никuга

да се равва.IИ Ы'Ьсото като пеАОСОJl.ево.

СОАение винаги

се

ПОАучава се

8.1.0:

так:а ва

lЫП ц-hпкu.

ЧИСПОТО
увеАпчава

.JIението:

на

АОКТОРИт18

много по бърже,

ВЪ

OTI~OAKOTO

АНГIIИЯ се

онова

ва насе·

въ

187S г. въ Анг.JIUЯ еДllНЬ докторъ се па
Д3.JIъ на 1645 житеАП, пъ 1883 г. ва 1703 ж s по
сетн-Б това отношепие постепенво спадваАО до 1451 ж.
Съ АРУГИ АУМИ, вс-Вки АОICТОрЪ ивгубилъ ОЕ:ОАО 250
души, ROUTO би се QтпеСАИ къмъ него
ва
пом.ощь.
Areo си припомвимъ, че пр-Нвъ пос.л..вАНIJтБ години въ
АВГАИЯ ПОС~-ВАва СИАе~ъ настои въ много
не

е

МЖЧПО

да

CU

пр'13дставимъ,

ПрИХОАа па АОrcторит-В тамъ,
ве се е УВ-ВАИЧИАО

КОАКО

ЧИС.JIОТО

съразм-Врно

съ

на

работи, то
е

СП3АНЖ.лъ

БОАНИЦIIт-Б

ЧИСАОТО на

AOICTO-

Jl.ение·го, ЧИ:С.10ТО ва БО.1UИЦИт1з се увеАИЧИJl.О твърд-В
Ma~KO;
въ 1S18 г. една бо.лницй. се е
пзда.1а на
33000 жите.JIИ, а пъ 18!:13 Г' на 32000. Въ БОJl.Iшцит-h
uтъ_rодина ва година ЧИCJI.ото на БОJl.нитБ се YBC...t.I1чава; пъ 1878 г. въ 755 БОАОПЦИ ПОАУЧИ~lI' помощь
:!855644. ДУШIf, а въ 1893 г. нъ 928-398526.3 ДУШИ;
така щото, ЧIIСv10ТО па БО.IНUТ'В се унеJlИЧU.ло съ 20/0;
па ВС'!ша бо.шица
се
пада
ср вдньо
ио 500 БОА
ви, а ва пс'lши бо.ншченъ N>КТОръ по 50.

ОТД-ВАНИТ'В

части м-Вси съвършенно се И3ГАаждатъ 11 ставатъ ве·
вабiыi1жни. Тъй U3Щ)JIево 1\I-nСОТО, по
L:ВОЯТJ. ЛЪ.JIГО
трайниеть

ДРУГО

РИТ-В: въ 1818 г. една бо.лница се е пала...t.а па 20
доктари, а въ 1892 г. на 22. И съразм-Врно съ насе·

изъ ВЪСТНИЦИ:.Т'В.

саоАамурн, и то ето юшъ:

САУ'lе

щастие

на майката и д-Втето,

ГОСТИ;

се

ми И.ЛИ ма.лreи дупчици

и ГИ Съп-Втвамъ строго да ИСПЪАняватъ настаВАенията

на

да

не С.JIучава

Копно струва ЖИТОТО на Американ
СКИТ'" земпеА1iпци (В"'Ь с. щ.)? ОПАflкшшията
ОТЪ СПН,1,Dа"шт·.h Ц'lнш J1 lJ:lма~ЯDаuието
Ш\ AOXOABt)стьта отъ сеАСК(JСТУШШСК1Iт-Б ПРОlJзuед-БНllа нъ Съе·
динеНИТ'h ЩI\ТИ оБЪРНЖJllI внпмаПlJето Щ\ Jl[tшистра
па вем.леД·В...tието, 11 ТОИ llвс.л·Вдва.JI'Ь
по~ожеНl1.еrо
па

ce...tcKOTo

етуш\Вство

11 рШШОСК:ИТ-В

по проиsвсждаllието

на житото. Ц-Бвата на жuтото въ '~Европа е СШ:1АнаJlа
въ ПОСА-ВДlll) вр-Вые, каЕСТО се Бнае, вс.,,-Вдствие съпер
ничеството на Съединеuпт1з Щати, които иsвасятъ
въ Европа своята xpUHa. Ц1шата на житото въ 1871-

1875 г. г. въ Л,шдонъ е би~а 54 m~ы.л. и 8 пнеса,
въ 1876-1880 r. Г. тя е СПЗДЦЖ.JIадо 47 ши~~. и 6 П., а
въ

1891 до 1893 г. тя е достигнa..tl\ вече до 26 ш. и 4 и.,
ICaTO е СП3ДЮ\АО отъ 1~91 д.~1893 г. съ 10 т., II 8 п ••
Сега за сега Съединенпт-В Щ1\ТИ
еж принудени да
ltОНRуриратъ съ другиТ'h южни страни, ROH'l'O исrcар
ватъ по ефтина храна и наводвяватъ ЕвропейсICUТ-В
павари съ пеш, ваприм:еръ ато АржеНТИНСICaта рес-

Стр.

пуб.ш~а, ИUАllЯ, Анстра.шя. Изс.\'hl\ванието на Фермит-В
n съuосгаш!Uието H~ CB-ВАtШПЯТ<I, събрани отъ 25000
ce.tCKO sem.\eA-Б.\qес~u ступанства, показватъ с.\1;I\У1О
щата и('тина, ОТ110спте.\но раЗПОСf:Пт-h по uропзн-БЖf1,а

виеТi) на ЖIlТОТО': на еfl,ПНЪ !шръ ве:'tIЯ, вас-Бта съ жито,

тр-Вбва Аа ~e похарче ва Юlе:'tIЪ

2,81

АО.1.1. ва ПОfl,об·

р1шпе на почuата 2;н; АУо.ы., за обработванпе ва поч
1JaTa J ,87 AO.:l"'\, ва посoJшаппе 0,96, ва пожънваппе п

ПървонаЧlмната Ц-Rна е 900 о\еоа j

ВUЖАЙ,

че

За правоучастие въ търга ()тъ конкуренти:т-Б се
иска за.\огъ 5 OfoО'ГЪ първоначао\ната Ц'вна 11 дtНc.,{a
рация

отъ АПЯ;\!3

исп.\аЩ~Нllет()

~'~,6 ~Ш.М.

Мi;рни противъ пиянството. Въ СъеАП
неnпт1> Щ"Тll много

же"l-БЗНОDЖТНП комнаI1IJП

матъ на с.\ужба ИСК.\ЮЧllте.1НО ,такива .\пца,

прие

контО се

Бъвдържатъ отъ спирт.1llВП'l'-Б наПИТКII. Въ RaH3Aa на
Dлii 1'.НtlШПП Ж.

п:ЬТЬ В~ПЧIШТЪ

аБСО"lIОТПО пе употр'нБЯВ:lТЪ

впсшп ЧНВОПНI1ЦИ:

сшmншп

-

УПllвате.\нп на

DПТlaI и съ СВОЯ ПрШl'l,ръ папрапп"ш еж много за огра

DlIче11lJето на ПllЯПСТВОТО )fежду с,,\ужащпт-В. Никад"h
DШ1lJСТПОТО пе АокарВI\ Т:ll:ПDfl. ужаСНIl ПОС.l'llАСТВПЯ,
кш~то пъ ~1,е.l'1;в,·пmТШ1'l';l Р,1бота. Нъ Англия ва сега
СШ\IO па ()дпа Ж • •ншия е 8абранепо употрi>бяваUl1ето u
П1ЮАвжбата
пе

па ОlIllвате.ШII

сс

С.1У<Ш.патъ

неШ,flСТIIЯ.

гр. Варна, 29 п Декемнрий: 1894 ГОА·
Варненското ГраА. Общин. УПР;1В.\ен~е като

ТЯ ОТАО.lУ тъхъ 'l'енеЕеИП U.l.И АРУГИ сж,!!,ипи, та Аа се

стича

саЖАовата ВОАя. въ пос,,\-Rднит-В, а не на

Понеже

това

КОйТО се З:Ш;;УIНЦfl13:\

е

П ро

Сърбската и пр.), БИ"lе

тов А!lже и гараптиранп отъ Н'h~оя Аържава и въобще
ва l:IСИЧКUТ-В "lОтарип БП.lетпт-В, на r:оито не сж I:ОТИ
рани въ lIf)·ГО.l-Бмпт-Ь евровеiiс~п борсп.
Пр-Влъ ВIlАЪ на топа 11 АО В.ШЗ<iвпето на TOBIl ва
ЩШЪ нъ CU,,18, Общипското У прап.lеппе прпканва на

вапъ.\но

съ горнпт-Б

пр-Бдпаввапие на

Варпепо.RОТО ГР3Аскопасе.lенuе, че по съuбщевuе отъ
Варпеш'КОТО ОКО.\I1ПСКО УпраU"lеuие СЪ ШIСJl1R ПОАЪ N
No. 9818 11 9819 ОТЪ 16 ACl-а~;IIНрUU, ДО Общината, че
въ гр. Спо\нетра се е появи"ш пu овцет'Ь боо\-Бстьта

"Краста", а въ се",\о АФollПТ"lаръ,Сu"щстренска OI:Oпозвп"ш тъП

('.L6.щu

по онцет1> БО"l-Бстьта

"Шапъ".

No.

раСПОр'hЖАания,

.

вараRваТЧlJIJ

В3'Аъ "l'усqукъ-R~uия" BU TI'"
Декемврий, па

1897

1

по",\ицеЙСIШ

II

поо\ицеiiски участъкъ it Ченгене-Мах.\еси";

3а

Il!

участы:ъ въ пом-Бщението на Общинското

3а

IY

участъкъ на С'l'13ната на Фабриката на Ге

За V участъкъ въ помъщевието на ГраДСI:ит-Б Ка
сапски: Д1Ок:ени, ГА-Бто вс-БI\U може Аа види въ ~ои
куцъ той се ВПЯАа и КЛiАе ще се събере БУ аътъ JlIY
ва ивбиранuе

г",\асни,

No. 21.
гр. Варна,

3 .януариИ: 1895 ГОА'

Вс",\1зДСТRие запов-Бдьта на 4-а ПроВс"'\авсв:а Ди:ви

зи:онна Об.\зсть, Варненското Градсв:о-Общи:всICОУпра
в",\ение обявява на нсичкит1l новобранци: отъ постоян
нитоВ воиски отъ 1894 год. наборъ да се явятъ въ
частит13 си I:ЪМЪ 15 того непрем-Бнво.

Кметъ: К. Ранновъ.
Секретарь: д. Мутафовъ.

въ

IIr1>l\le,

~y I1ра и.\еl.lll е ще се
1,1\'

ВЪ

участысъ "Ба"'\ыc-паsаръ''j;
За. II участъкъ на ст-Бflата на ПОМ'hщението на

Спис"Ьнъ на пожертвоватеnитli.

про

пзо1.t\е ОТООВО търгъ ва ОТЛ<tIllНIII~Т\I П"АЪ IIHt-:IIЪ Град"
ско- О UЩIIцската

"СъеАи:нение"

начено въ списъци:т-Б об"l-Бпени.
3" I участыIъъ на ПО~I'hщеЕието на

На 4-п .япуарпii 1895 ГО г\' въ Ч1\l'а 3 t''''\·.ll.J,Ъ об1>fI,Ъ
ва ОБЩUВСК{)ТI)

инаI:Ъ наруши

30 Деке~IВРИП 1894 ГОА·

10910.

съ пе1JеТОрЖь'-а на другий Де •. ь, 110 СЖЩОТi)

хапце.\арuята

че

ивбержтъ ИВЪ ПО~Iежду си 24 душu СmАебни ЗаС'ВАа
те.ш, l-Cоито има да ваСЪАзватъ въ ВарнеНСЕСllИ О~рЖ
женъ СЖАЪ Пр-Бзъ 1895 ГОАИН3.Распр·hАе.\ението на Ilвбирате.АИТ-В на I:упове е обоз

купувание

п.мъ.

е

ВСИЧI:О

No. 10988.
гр. Варна,

орги СТОИI:ОВЪj

се

ири:

равиИ: приканъ,

щава uеАШlга Ш1. .Адмипистраrrивно-по"шчеiIСКIlТ-В
в.\а
сти, Щ1. uве~taПUС ПУЖr],U11тi> ~11,Р1Ш протuuъ ПРОr],rtжбата.

..1051,

пази,

тео\ит-Б ще БЖАЖТЪ строго ющЭ,зани по Ч.l. 96 отъ "За
кона за ГраАСКИТ-В Общи:ни", СЪГ.lасно съ ГОР'hцитu

Управ.\ениеj

за впавие U

не сс

са п за чистотата на граА3, обявява се на ВС"ШИ: еАИНЪ
който има ивваДelШ ТРЛiби (бориiI), Аа се съобразява

на Tal:llna .ютарlliiнп би.lетп, 11 ако въ С"lУЧНИ, че ся
Прlluасятъ отъ п,ького ПОАоБUII ва ПРОАанъ, Аа се съоб

СъоБщава се

праВИ",\Q

е Аядено веАНЪЖЬ распор-Бждание, вз това въ интерес·

то ваеАНО СЪ ДРУГИТ$ Г.l.асни: ОТЪ цi>.'lOТО ОI:ржжпе ще

Аажбата на БП"lеТI1 отъ R.1UСС1Ш .10тариП (~aTO Ха:\lбур

отъ

У.l.И

ци:т-Б, IcaKTo се заб·:lы-Rзна.

граАската граАина СР-ВЩУ Правите",\ственния АО~IЪ, гд13

Въ настоящата сеспя да НаРОАНОТО Събрание

въ гра Аа Аа се П}J'l>дпавва

па:

умява приказа си, ПОАЪ Но. 568 отъ 29-и Ноеll1ВрИИ
1889 год., съ който се заАJ1.ъжаватъ ГР3ЖА<1НИТВ да
постапятъ ПОАЪ извадеНИТЕ тржби (бориЩ, отъ ЕЪМЪ пж'

се съберятъ на 15 сжщий: нъ Ba.l.a

No. 11002.
гр. Варна, 30 Де~еЩЗРllii 1894. гоА.

Се,,\ението

гарантирв1ОЩИ

ва да uВбераТlJ по едиn?; е.лаеВ1t?; па веtfCUЙ едит. 1Суn?;
ОШ?; 50 1Сжщu; ио т-Бзи ПОС"'\'hАНИТ-В и<,брани ГJ1.асни ще

оБЯВJ1ЕНIIН.

ска, blе1мембургъ, Щре.ШСRата,

граЖАННИ,

Оъ Еняжескии УЕазъ пuАъ N0. 1002 отъ 23 того
се сшшватъ ва 8 Лnуарuй Недt.лл, идущата 1895 годи·
па, 8lJ 9 1еаса npt)l,lJ n.ла,ll,1t'6, nьрво1tац,а.лnumt uабирате.лu

ОТЪ ВАРIIЕIIСIШТО ГГАДСI{О-ОБЩIlllСКО УПГАВJ1ЕНПЕ.

:внесевъ ваконопроектъ, съ

ваможни
наема.

No. 10946.

IIНТИЯ,~И п;ненво на ТЖЗll

ШН::ШВII

на

гр. Варна, 28·Й Деке;\lПРИЙ 1894 ГОА·

по-нататъшното

СПЛАaIше Ш\ Ц1ШIIТ-n ще се ОТр:lВII T'h~KKO на ce.\Cl<:OTO
етупанстnо въ СъеАпнеПl1т'l, Щатп, пъ I:ОПТО Ааже и
сега П.10Cl:ОСТЬТП ва :I:ПТDI1
пuс-Впи
сс е НЮIa.lп.\а
Dp-nВЪ ПОС.l'hАI1ПТ1.; три ГОАШIllОТЪ 40 ':\.III.М. акра на

J

ЩИ:НСl:ОТО ~'прав",\ение.

ПО ма.що ()тъ самитЬ развосю! ПО ИВАър~юшие на про
ИЗIЮАСТВОТt). 01Ъ Т;1ва се
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ПоеМНll'l'-В у~"'\овия могЛiТЪ да се ВИАЬБ.ТЪ вс13код
присжтствепъ часъ въ фипяпсовото ОТА"lменпе ва Об-

ОВЪРХ,lНие 2;76 fl,О.М., ва взпtlзвание 0,76, всичко 11~69
i\o.tapa. А JlIПНili.tата ГОАllШ\ еfl,llПЬ акръ е Аа",\ъ о6

",\ИВШl
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