Годппа

YIII

Варна. 24 Ыартъ 1895 г.
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ВАРНЕнакий ОЕщинекий Бtстникъ
ПИСllШ, статии, пари

Излиза тDи ПiYiТИ въ MtCBna,

обикновенно на

1, 1О

и 20 числа.

За обявления се плаща за редъ:

цtната. на вtсrника за година е
4 лева.
Отдtленъ брой 10 СТ:
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ОТГОВОРЪ
на поздравнтеДНllТЪ телеграlШ\[П дО

n ВСИЧRО щО е за

в1>СТНИRа се праща до ГраАсв:о-О6ЩIIНСIЩТО
'УпраВ.tенпе въ Варна.

Н. Б. Бliлгарсmlй

G7)
CtJ прпе~lе оставката па Ч..lева отъ Общ,
Съпъгъ С. Бабаджовъ.
68) Д:1 се разр-Бшп на рнзсп.,шия пр!! Общ. Уп

EJIдCtpXlJ, и ГавРUЛЪ-Jlctll/ll Еръсmевuчь, подадени на 28

раВ.1епнс, Хр. ДВlllПТрОВЪ, още еАllНЬ lII'всеченъ отпу~къ,

праВЛtJние, по случай

начиная отъ 22 Явуарий н. г. по бо.1.1>сть.
69) Да се sаП.1.аТIdiТЪ 22Гэ .1сва з(\ ПИёТl1т1> отъ
Варпенскиu Оспевниu ИПСТJIТУТЪ 75 сты.ll1 АU'l'РllТЪ.

Февруарий '1'. Г. отъ страна на Варнен. Град. Общ. у

25 годишнината отъ освобож

дението на БългарCIсата Православна Черква.

Господине Е.иеmс,
ДЪ~'lбоко сми трогнжти отъ поздравленията и б.13о·
гопожеланията,

които

ни

отправяте

отъ

СТРl1Вз.

IЩ

града Варна, по c.1YQilii ДВ3одессть и петь ГОДllШIшва
та о'rъ учреждавание самостоятелната БЪ.1гаРСlса цър

ква.

Има1lIе

твърда

въра,

Qe чръзъ блаГОВО.1еНllето,

правдо~побието и покровителството па Негово Импе
раторско Ве.iичество Султана и ЧрЪ3Ъ постонuстпоrrо
И усърдното съдъйствие Шt РОДО~1юбllВllТЪ българСIЩ
синове, нашето църковпо-училищво Д-В.10 въ Турция
ще пр-Вуспiе

и бъ.,'[гарската

правда ще ш\ДдЪ.1'Ье.

ПРИЗ0вавltме на Васъ Божията б."Iагодать

II

остаВЮlе

Вашъ во Христi> lIIО.1итствоватедь
Екзар:х.ъ БЪ.'lгарскиЙ Иосифъ.

Цариградъ, Пера, 3-и Ыартъ

1895 г.

70) УАобрива се търгътъ по l1РОАзшнше Град
517 ЮJ. метра, пъ ТУ уч. па граАа,

CROT() М'ВСТО ()тъ

Ао "rГа'гаръ-I~ашш", и се ВЪВ.ll1га върху ПОС..l·ВАШIЯ
ПflДNIначъ IОрлапъ Н. МIlРОС~l.RrюВъ по 15 .1е[ш 20 ст.
I~ЩIА.

lIlетръ.

71)

Да се оuроетп Г.1.0батз

ОТЪ пО

..1.,

Ба~10~~ева

на Ваl'ШШ' Жllте..1Ь Ах. Ахмсдопъ ва uарушеппе прави.l.
па сч)Оеи., понеа~е е l~раiiпо бi,дснъ.
7 J) Д:\ се отп)'стне една сумма ОТЪ 50 ..1.епа )113-

сечuо вн. още САНВ!> ра~ll..lевъ
О·ГА'J~·lеuие.

ПрIl

Сапитар. Общин.

73) Да <:е заП~1.аТII на АПА. Н. Поповъ 8Н Аоставе·
впт,n 1I1Y на Град. Общин. БО..ll::шца ОТЪ 1 Януариii до

7

Февруарllii т. Г •• Ы..1.13ко, вахаръ n

.Ю..lеВЧУI;Ъ, епърхъ

цiшит'1'\ -по l,:oHTpaI~Ta, който е истеRЪ..lЪ на

puii

111. г., още

74)

48 ..l. 80

1

Деь:емв

ст.

Да се уве.,1ИЧП ваП..lнтата на бивпшй старш.

нощ. паРАачь А..lИ Чауmъ Ха..1И..lОВЪ отъ 50 ..1. па 80До доетопочптаемото Варненско Еметство-Варна.

ГОСJlодuие

EJteme!

Въ отговоръ на отправената ми отъ Ваша и гра
жданска страна поздравите.дна телеграмма, по С';1учай

отпразднуванието 28-11 ФевруариЙ-деш.. по се е шща."IЪ
:многоцънний JШСОКЪ Султавски ферма нъ за уставоп
лението на Българската ЕКiJархия, бързамъ да llзраsя
:моето б."Iагодарение Ваыъ и па Варненското наседеПIIС
ва изразенитъ

МИ въ нся Ваши и rгъхни привътсrrвrш

И благопожелания,

поради CKPOMHllT-В ми трудоне, по

ложени ва доброто разръшсние на църкопниii: пъпросъ.

Арнау'J;КЬОЙ,

7-ii Ыартъ 1895 г.
г. Нрьстевичь.
И3В",&СТИЕ

Въ Нед13ЛЯ, ва 26·Н Мартъ т. г,

С.'IЪдъ черков

ния отпускъ,въ градската вала "Съединение" ще се
държи CKacRa отъ учите.1Я г-на Д.:Цанева-"за cyeBt·

рието, създадено отъ мировъзрtнието на първоб~IТНИR че
nовtиъ, ПОДЪ влиянието на мировиrt Rв"еНИR ь

Отъ Настоятелството.

.1СВП,

Ш1ТО

lIIOЩElШ':Ъ

сс

натопарв

па старшпii

Аа llСПЪ..l.ВЯВ:l

на llОЩПllТ-В

Д.'ЪЖНОСТI,Т:\

граАCIШ

по

пазачи II

ФснеРN'':llИ.

75) Да се отдадътъ ГраДСICо·ОБЩПШ:ICllт-h пиви,
находящи се въ зе1ыuщето на Общината, n ва пръзъ
н. г., l~aKTO сж се OTдaBa~МI до сега, т. е. по 11/2 ~lеilЪ
на

Аскаръ.

76) Прошениет» па ФИ..lИllЪ Гпневъ да се оста
пl! оевъ ПОС..l1>АСТDпе, 11 :шо той (Н\ВСАС А'!;.,\О ПРОТlIВЪ
06щuпата, УПЪ..lПOhlOщавn се I\:~lCта, И~Ш пр'l'Аовърево
отъ ПtJГО ..шце, Аа защ.нц:ша Iштереент'1. па Общппа
TI1 Пр'1;I\Ъ СЖДIl.

77) Отм'впява се р1;шепието J1i' 505 отъ 13 Сеп
1891 1'., т. е. 8а напр,j,дъ u'lJlII:1 да CtJ п.1Нща
O~ ш\саrШТ'h пъ г. 13чнщ за UI)..l-hпъ II..lU с.\абъ лобн
тъкъ, мъсата па ICOllTO сс УUll'lтожаuат"!,.
Да се заП..lатЪYiТЪ Шl Н. ДаФuповъ 234 ..leBa ва у
НlIчтожевОТО му ПР'hsъ м. г. o'l'OЬ 4 АоБИТ'ЬRа ;\шсо; а
не 9а 11, I~aKTO той исю\. Въ С..1учаП че Дафиповъ ва
В'вде A'h..lo, упъ ..шомощава се RMeTa, И..lИ ПР-ВАов-.врено

теМВрllЙ

отъ вего ..lице, Аа. защuщаБа интереСllТ'В ва Общината
пр13АЪ Сждн.

78) Да се ваП..1.ати на aДBo~aTa П. Ду..{геропъ су
40..l.. ва написванието му ~аесаЦионната жа..lба,
по граЖАансICОТО A13..l.0 съ Ат. :Миста~ИАИ ва еАна ви·
ммата

Извото отъ Рtшен. на Варнеи. Град. Общин. Съвtтъ

10 ФЕВРУАРИИ 1895 г.

ва,-И ва ващищавание

това

д1мо

пр-БАЪ

П-та

ин

станция.

79) Въпроса по прим-Встпаниетогробищатаотъ нас.

66) Ваема се a~TЪ отъ уството ваяв.\ение ва ч..{е·
ва отъ Общ. Съв13тъ, МураАЪ Еуртиев'Ь, съ ICOCTO от

тоящето имъ на друго ПОДХОАнще ва тая Ц1ЫЪ !I13CTO~

тег..{я

ва

OCTaB~aTa

СИ.

сега да

се

изостави.

Стр.
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ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ,

80) Удобрива се направеното меЖАУ Общинското
у праВ.ilение и .ян. 'ГОМОВЪ СЪГ.ilашение, ва пости.;tавие

то У.ilицата "Червена", съДържаща пространство

12

око

Прi;uuс'6

.il0 100О кв. метра, по 1)0 СТ. кв. м., бевъ камъпит'Й,
които Общината ще достави

ПРИЕА3Ъ

на своя см-БТКR.

81) Градската варваватчийска гр&дина при "Рус

.л1.

чукъ-Еапия", да се отдаде подъ наемъ ва три годи

Гр. Барпа,

ни по добропо.ilНО съг.;tасие, понеже обявенит1> до се
г

..

ва

три

търга

ва

Hem,

не СЖ

съетоя.ilИ по

неявявание

82) Прошението на Н. д. ГаЙтанджи.евъ, п~']ш
ратено до Общината чревъ Г-на Варн. Град. Начаwl
никъ при надпис'Ь No 785-95 г. (вх. ох! 800), като не
()CHOBaTe.;tHo. да се остави бевъ UOC.il-Бдствиеj ако Гай
защищава интересиТ'h на Общината пр-Бдъ Сжда.

85)

Приема се бюджета

на Барнен.

вовои учи.;tища, ва финансовата

Бъ.;tгар. ос

'То има да се отпустне ()тъ Министерството на Народ
ното Просв'Вщение.

84) Удобрява се ОЦ'}шката на Градската Общип
Еоммиссия, обозначена въ ПРОТОКО.,1а
подъ No 935

u

-95

р.-по

7

""ева IШ.

метръ

на м-Бстото

1I:В. метра, ОТСТЛiпено на окрж>жающит-Б

отъ

15960/100

го СЪС-ВДИ, съ

р'Йшение

N о 402 -94 г.
85) ВЪВ.-lага се ВЪрХУ Общинското У праВ.,1епие

грижата ва опр-Вд-Б.-lение М'ЙСТОТО и направата по до
-броно.;\во СЪГ.,1асие на единь ваходъ въ IY У'Jастъкъ
ва

града.

86)

Равр-Вшапа се на Кмета исканий му

отпускъ, начиная отъ Д~HЬTЪ.
ПО.,1вува

съ

7

дневенъ

въ който почне

Аа се

87) Да се заП.-lати на пр-БдприемачаВ. Н<'УМОВЪ,
:ва иввършената му повече работа по

88)

I

построяuанието

уч. У.,1ица "Цариградс&:а"

Да се .цаде отъ находящит'Й се на отхранва

пие въ Общинското Управление подхвърлени Д'Йца на
Варн. житель, Георги Илиевъ, д'Йтето именуемо се Ба·
рисъ, сл'Й.цъ като той (Илиевъ). испълни ВСИЧКИ Фор
малности,

въ

вакопа ва

осиновението.

Да се остави бевъ посл'Йдствие писмото на от
1I:упчика на градскит-В берии, октроа и .цр., подъ вх.

89)

.м

845-95

1'.

I

животни ОС'1'ан&:и става

и други

ПО·СИ.IНО, а

растите.,1НИ и

сл-Бдовате.-lНО и

много вр-Вдите.;tно ва насе.,1ението и ВЪвъ основание п.

п.

18 и 23 па Чwl. 88 отъ ,,3акопа ва Град. Общини",
ЗаповtАвамъ:

Ст. 1. Да се очист.аТЪ всич&:и'r-В дворища на жи
wtIIщата отъ сжщеСТВУЮЩИ'1'-Б сега см-Втове, торове, ка.,1Ъ
и

др.,

които

да

се

иввесжтъ

въ кошове,

саВАЖЦИ

и др.

ССЖt-"\ове па у.;tицата ва ИСХВЪР.-lянието имъ съ Град
скит13 СМ'hтоносви Е:О.,1а на ОПР-В,J,1ы.ев.ото купище.
П. Дворищата, както и У.IИЦ\lт-h пр-Вдъ ВС-Вltи домъ
да се метътъ ОТЪ живущитh въ домовет-В, непрем-Вн.
но наЙ-ма.,1&:О два пжтивъ ('едмш\ата: Ср-Вда и Сжббо
та; а ПР-ВДЪ дюгенuтh-ВС13ка сутринь.
С'1'. Ш ОНИЯ, ~оито ие ИСПЪ.IВЯТЪ първата статиз:
па този пр"кавъ, ~л.gАЪ ревивня, която ще се проив
в-Вде отъ Сапитарнfl.Т'Й
ставени

а&:тове

за

Еоммиееари,

I~онстатирание

по ШIД.,1-Бжно

uечиетотии

ВЪ

съ

двори

щат<\ IIмъ,-ще бжджтъ Г..luбявани отъ 1 до 25 .,1ева,
СDГ.-l3СНО ч.;t. 96 отъ ,,8aI>:ona ва Градскитсh Общини"_
От. IV. Ще се Ha.;tara сжщото наЕзваuие и на о
СТ. У. ИСПЪ.-lпението на пастоя:щий ПрИЕавъ във
.,1агамъ, г.;tюшо па ОБЩИНСЕОТО Сннитарно Оrд-Б.,1ение
и

на

веИЧЕИ

пит-Б на

ст.

607 .;teBa 58

год.

НИЯ, които не ИСПЪ.-llIяватъ и 2-та статия отъ ПрИКltва.

него.

на грtlАСКИЯ дюкянъ въ

1895

llИДЪ и това, че ПрОwl-Втьта вече пастжпва и гпиение
то на равнит'n см-Бтове, '.горове

Г, както е г.;ta

1895

-суввнъ отъ учи.;tищното настоя'.ге.ilСТВО: приходъ ~OOOO
.ileBR n расходъ ] 18,1061/2 .ileBa, т. е. съ дефицитъ
.8810(j1/2 .,1евз! които ще се покрие ()тъ помощьта, коя

Мартъ

Въ ДОПЪ.-lнение на много по"пр-Бдиmни прикави,
ивдндеИIl ОТЪ Общинското УПIЩВ.,1ение ва м-Врки про·
тивъ XO.-lератз, други варавителни бо.il'nСТИ и въобще ва
вапаввание обществениото ВАРI\Вие, като имамъ пр-Вдъ

конкуренти.

'таоджиевъ зав-Бде Aiblo противъ Общината, уПЪ.;tно
:мощава се ltMeTa, и.;tи ПР-ВАов'Йреноо отъ оего wlице. да

lG

76.

отъ 30-й .януариЙ, относително ивм-В

АРУГИ

crpaHaTa,

.людаватъ ва

Д","ЪЖIlОС'1'НИ

.,1ИЦ1\,

ПО тая часть, еж

които

ПО

вако

обавани Аа

наб

чистотата.

Прiшисъ отъ тови прикавъ

да

се испрати Г-ну

Варненскому ОЕр. "у правите.-lЮ ва св-Вдение и вад.,1·nЖ
жно распор-Вждание и отъ негова страна.

На ПЪрВО'Jбра3IlИИ подписа.;tъ Еметъ: Ранков"Ь.

В'Йрно, Секретарь: Петрановъ•

пението начина ва еъбираниепрanотосШИНИКЪ парасЖ:t.

90) Упълпомощява се Емета или пр'Йдов'Йрено отъ
него лице да вав'Й.це процесъ противъ Ангелъ Н. Ее
.7Iешовъ и Н. Чичилиявопула ва управдванието на гр.

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ

дюкянъ въ 1 уч . .N; 387, 1I:акто и ва сл'Йдуемит-В рав
носки и пагуби, които посл'Й.цватъ Общината, и ва
тъвго.цишний наемъ на .цюкянътъ.

9\) Градския касапски ДЮКЯНЪ въ

"Балъкъ Па·

.варъ" подъ 0111 7·Й да се даде ПОДЪ наемъ
и. г. ПО доброволно съгласие.

92)

ва пр'Йзъ

Мнението на Г-на Варн. ORp. Управитель, ив

.1Iожено въ писмото му подъ N·o 10318 отъ 18·Й Но
ември:И м. г. относителнор'Йшение .Ni 208-94
да се об
жалва пр-Вдъ Г,на Министра на Вътреmнит-В Работи.

1'.,

Прi;nUC'O omlS

np1inUC1i

Добричь, БаАЧИКЪ, Провадия, Новосеnо

О"ол. НШШ/l/нлt"у
Еъмъ М 2307. Учащит-В се ва св-Вщенно-с.;tужи
те.ilИ МЮС.,1юмански М.,1здежи,

c.!iohAD

приеманието

им'Ь

на с.;tужба отъ наборвит-n Еоммиссии. ще се noA.:tarЗTD

на испитъ С.;t-Бдъ набора. CDr.;taCHO ваб-В.,1-Бжката под'Ь
Ч.,1енъ 17 пунктъд отъ вакона ва вемание новобран
93) Мнението на Г-на Барнен. Окр. Управитель ци, печатанъ пр..ввъ 1885 год. Испитате.;tпи Коммиесии

изложено въ писмото му подъ .JVj 218 отъ 10 н.
относително
неутвърдението р'Йmение.м 227 -

г.

94

roA., .ца се обжa.n:ва пр'Йдъ Г·на l\fИ1lистра ва Вътр-В,
IШШт-Б Работи.

ще има въ Шумев.ъ, СИ.-lистраl П.:tовдивъ и Ай'l:'ОСЪ,
състанътъ имъ ще бжде като па наборната Ео:м:мис
СИЯ, СЪ исК.;{ючение .;t-БRаритВ и СЪ прибаВ.:tение м-Вст
ния: МЮФТиа и едно .;tице,

назначено отъ мене,

хоото

да анае добрoh турсхи. Военното Министерство е Aa.lO

sаllов-Бдь до Дививионнитh НачаdВИЦИ да се спораву
м-Бы-.тъ с'Ь над.;t-ВжвитВ Окр. Управите.;tи ва опредiме-

Брои
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ние ВР'вмето ва ПОВИR:ванието на младежит-В пр-Вдъ ис
питате.,1нит-R Еоммиссии и за вас-Вдапието ва ПОС...1.-hд
вип. .м.

2310.

Подпиеа...1.Ъ управите.\ь: Поповт, bab-Ври...1.Ъ пр-Вписа
СеR:ретарь при BapHeHCR:OTO 011:р. Управ.\ение : Т.Раевъ.
B-ВрНU: Сесретарь при ВарнеllССОТО Град. 011:0...1..
УпраВ.,1ение:

Т. Джезаровъ.

ФИНАНСОВО

г. ШрIенъ,

...1.ева М-ВДПИ. На

15·iI

ежщиil пр-Ввъ нощьта не

кuято БИ~lа ПЪ...1.на съ равви RОЖИ, п ограби...1.И 142 ЕО
жи отъ равни животпи ва стойпость 204 ~eBa И ив

б-hга.\и. На 2 J. сжщиil въ 6 часа сутрепьта се памери
Агоп'h П#!павиянъ отъ тоя градъ, удавенъ пъ К...1.аде
пец>\, НЗХОАЯЩЬ се въ ж(ыището му. На 19 сжщпй
Rы\Iъ 10 часа пр-Вдu об1зАЪ, старшии стражз,рь при

прозореца въ дюкяна

па Пан.\u П.

СКОРАИНИ отъ Г.

Взрпа и Еато ограби.\п

ОЕРЖЖНО
ом

16

ивв-Встви краАЦИ СЧУПИ...1.п куфаря па едпа отъ стаиТ'h

ВарвеНСЕОТОГрад. Осо...1.. УпраВ...1.евие, ВП1'i\ПЪ СТОЯ:ВОIJЪ,
уби.\ъ жепа си Мариори ~OCTOBa ТюrcЮрЮG:ова,като е
стрiыя.\ъ ВЪрХУ d съ правите.\ствевъ рено.\нерь; па
20 срisщу 2 l сжщий неизв1зстви крадци В...1.еs.ли чр-Вsъ

ШУМНЕИСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ
ОТД~ЛЕНИЕ

~И

Стр. 3

4 ...1.епа въ разви :монети и ед
пзб.нгз.\.и. На 23 ер1>щу 24 пепв

по шише съ расия

1163

в-Бстпи крадци се вмжсuа.1И въ дюкяна па Варвенеца
lIетръ Юшен~иiiСRИЙ n сато ограби.\и 41 ...1.ена, равни

11 Февруарий 1895 г.

До Господа 01p.iКJlCпиlтb Управители.

мовети,

Подн-ВдомеТIJеннии мен.. Оеманъ.ПаЗИрСRИЙ ОЕО·

~ИЙС1l:ИЙ НачаJtuисъ съ рапортъ ом

RуТИИ тютюнь,

13

G

сутии сарде...1.В,

черни

2

мо.\иви и едно червено сапунче, пзU'Вга.\п.

705 отъ 3-й то

Град. Нач,ынисъ: Н. НовеJlИЧЪ.

го, ДО.,1агз, че нъ г. Осмапъ-Паззрь се хванн,,\и 29 фа...1.
шиви НИRе.\ови 20·ть СТОТИНRОВИ мопети и ва фз,,\ши
Фициранисто пмъ е ван1здепо с"\1>дствевно Д']ЫО. По ви

Секретарь: Т. Джезаровъ.

дътъ СИ т1>зи монети СЖ р:нмичаватъ 'гвърде .\еСНО отъ
ИСТИНСRит'h по значите.\по ма.шата (jИ об-hмость и гру'

Най неОбхоб"ми съвtти за МllаАитt МIlЙКИ.
(От'!> М. ТU;I'офеепа-АlCушеРlCа)

бостьта па бусвитn.

ПРОДъ.>Iжение ОТ'Ь брои

Горньото съобщавамъ на Г. Г. О~ржжнит1> У прави
те.\и В8

над.\1зжно

расuор-hждание, ва пр-Вдопазвапие

насе...1.ението отъ ПОМ'внаТIIТ'В по-гор1з Фз.\шиви монети.

(Подп.) за И. Д. Оср. у правите.\ь: Финансовъ
НачаJtНИRЪ: А БраIZ3.\.ОПЪ.

Вврно, Финав. Нача.\ниr>:ъ: ДоБРИIiОВСКИ.

вече се

е

развила, то

Произшествия станали въ гр. Варна, прtзъ
Януарий 1895 г.

111.

1\IззаR:ОВЪ, кат;) исса.1Ъ д!\ се сю,юубие, ГрЪМН8...1.Ъ три
въ

устата

си

съ

едпо

ма.\ЕО

рево.\верче.

2) На 3 сжщии вечерьта, се наМ'hри мъртавъ Вар.
'Непеца Хр. Стояновъ.
3) На 19 сжщни при повостроящата се Д ърж,шна
ОЕр. БО...1.ница

се нам'вре едно подхвър.\ено новородено

трвватъ съ

4) На 23 сжщий вечерьта ЯНИ ЦuнеllЪ, Варне

пецъ, Еато се спр1зчки.\.ъ съ п1зсо.\.со момчета, нара
ПИ"lЪ едного отъ т1;хъ - Ради Стояновъ - въ сръста
ноmъ.

5)

На

24

сжщий,

вечерьта,

единь

горсgи

стра

жаръ-Матеи Ганчевъ, се помина...1.Ъ въ хана на Вар
неца Д. С. Ханджиенъ. СОИТО би...1.Ъ принесенъ съ Еа

само отъ

стжпи въ бо.\.ницата на ...1.'hчение.
6) На 28 и сжщий, пр1>въ нощьта, неuвв1>стниСРЗА
ци В...1.-hз.\и въ ДЮR:яна на Вuрвепец~ Еi1пре.\ъ А.брашъ
вз.\омъ пръзъ покрива и

;v 1158.

открадпа.\И

150 ~eBa••

11рtзъ ФевруариЙ.

сопто се

отсриватъ

като бо.\.13сть

многоsнаЮЩrIТ-В баби", съ соето са1оlО

'rpeBo-

ОТЪ Еасвото и да П~lачп дътето, llшоговuающl.lТ'В
баби Г~I-hАатъ въ устата l\IY в "ведuзга наlllират ь пiYiП
випа.\а "чийнята ~. и почватъ енеРГ6чес~и

дN

ГИ .А.-Б.

Еуватъ. Азъ сы\Iъ вижда~ш мног,) таси ва ужасни сар

тинв: д-Бтето реве, OIZO.IU вего се събр,ыъ Ц-В~lЪ I>:ОП
СИ.\ИУIlIЪ отъ баби; една ~ъиоВтва да се истриватъ пжп·
свт'в съ иsгоренъ сивъ парца~ъ, сой1'О бе зъ "'РУГО
тр'hБIJа да бжде наl\l'вренъ ва БУI:Jtу~а, друга бърса
съ

мръсенъ

и

RрПRЪ

босп~шова

носъть

да

г.\С\вn:ичr:а

ги

ПСТЪР~В!I,

третя съ

lН~CI't да ги горп, а АВ

тета пвщв та се кжса въ ржц'вт-h имъ. Аэъ ПР'hГ~l-hА
вамъ П""ШШТ'В и виждимъ, че T-h приеяатъ ва пжпси
ржбqетата отъ шевъ1.'Ъ на пебнат" сос1'Ь, I>:ОИТО ре...1.ве
ФНО се виждатъ, пай-вече согм.то А'втето е ЖЪ...1.тепи
чаво. О гъ вс'jщвдпеШJl1Т-В IJВМlIВlШИЯ па устата съ пр-h
варена вода, които 8ВЪ оБПlI:uовеuно праШI-И "саетмата"
си остана и "чийнята" пе се яви.

ЧИЙНRта (Trismus)-еи...1.НО
вание на че.\юстнит'В

стиссапuе, вц1>певя

муосу~и-се появява най-вече па

шестий И.\.П деветии день, даже n по-сжспо. 3а пово
роденит-h д-Вца това виБО...1.-Бвапи~ е едно отъ най-стра
шнит-h страдапвя и ИСХОАЪТЪ му често бива печа.\енъ.
Тя се вахваща съ пр-hдв-Бствици, RОИТО могжтъ 4а
бждатъ и не ваб-В...1.Ъsави: д-Бтето почва С...1.або да бозае,

На 28-й Февруарий въ два часа пр-Ьдъ об-Вдъ се на
мери умрЪ.tъ въ братовата си Rжща Варнепеца Диии
търъ Георгевъ, RОИТО хопетатиранъ отъ ДОR'1'ОРИТ-В,
- умр'1ыъ ОТЪ пиянство. На 4 И срi>щу 5 пр-Ввъ нощьта,
веивв-Встви срадца се ВМЪG:на...1.И въ горний етажь,
пр-Ввъ прозореца въ домътъ па Варпенеца Димитъръ

Мавродиевъ и отъ едпо газено сапджче обра...1.И му 39
напо.tеова. На 8-й ср-hщу 9·Й сжщий веивв-Встип
краАЦИ се вмъква~и пр'kвъ провореца

n

жатъ :маЙR:и'r-В и измжчuатъ напраздно А-Бцата.

РУЦ!\ отъ с. ДишпудаG:Ъ, Ба.\.ЧИG:оr;:а Око.\ия, ва Аа по

Сперчиявъ съ

се ис

ПЛатняво парц,м[Н', наМОБ:рено лъ рзстворъ

отъ борасса (Natri biborici) 10 граМlllа на 100 граммв
првваре&а вода). Това .1.i3f~apCTBO може да се пэеме отъ
аптеката uезъ рецептъ; a~o това пе помогне, то ла се
ИСR:а съв'hта пи AOR:TOpa. Туса ще кажа ва ДРУГЪ е

пагор-Впа

д-Бте, мъртво.

съ

устата да става

RИ" t соито наричатъ "IZзст:ма" , отъ RОИТО ужъ се раз·

1) На 2 Януарии живущия въ гр. Вирва Иванъ
.пЖТИ

измивапието па

подиръ ВСЪЕО Rърмение; пжшситъ хубаво да

ДИНЪ видъ пжпсв,

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО-ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ.

10-11.

въ

ДЮlШпа па

Варпепеца .янако Маври в 'Отъ чекмеджето иу'Ограбп-

има

незвачите...1.НО

равмабвание

(диария)

и...1.и

ПОДУ

вание на соремчето, обраsуватъ се во:&трове въ черва
та;

на

второто

денопuщие

ее

появява

паRЪ, който обръща вниманието и

па

TaR:ЪBЪ

приs

йай-певнающи:'

Т'k: д-Втето .вече пе хваща зърното па гжрдит-Б, и то,
пе ва това, че не исlC3., а S3ЩОТU неможи - че...1.ЮСТПТ'В
му се вц-Впени и ПО-СR:ОрИ могж.тъ да се строmж..тъ,
веже...1.И да се растворятъ; ПОАИРЪ иа...1.R:О bp-hме това

u

ЯВ...1.ение И8чеава и иаиката вече се радва, че д-Втето
е по.доброВ; но ето че се вах ваща ново вцеп-hвение ва.

Стр.

Брой

»ВарненCI~ИЙ Общинс~ий НЪСТНИЕЪ"

4:

:МУCl:~У.1ит':k,

:което приема вече поетояненъ

характеръ.

Подобни Dцепiшявавпя се ззхвищатъ п по другит-В
МУСЕУ~Ш ва TiMOTO и пос.л-Вдпото се вдървенява.

Авъ ще се огранича с:шо съ горното описание на

12

гр. Варна 6 iI Ыартъ 1895 г.
Съобщава се на Варненсrcит-В жите.'ш, че подъ над

зора на Б-ВлевCI~ОТО седсrcо Общ. Управление, Варнен.

Оrcолия, се наl\Iирнда беэъ ступанинъ (юва) едня. кра
8 годишвя., сива, яИ:манеста, ОП3ШRа дълга, съ мал

ПlJивваЦlIтi; ва Т.diзи БО~lt,сть, а по подробно ще Rэ~а ва

ва,

равата въ организма, С~IУЖИ раппчкзта ва ПЖllа; имен

да си ы'i прибере.

причпвит-В и, тъй като, това е D()-ваашu за васъ. Въ· ко 6hло па ВЪр1!ЪТЪ.
7
Чиято е, да се яви въ горното сел. Общ. J правление,
nOt:~l1>AHO Bpiare и за тжвп БО~'l1>сть се ДOI~зsа, че тя
ПрОIШ.1ШШ отъ зэраdа. Пi'iiТЬТЪ по RoiiTO ПрОНПIша ва съ надлt.жнит-В ДОI~Уll1енти за правособствненость, за
Еметъ: К. Раниовъ.

HO-ве'IIIСТОТО държаиие на тжвп равичс:а, наСИ~'lствен

ното ОТК.diСВRпие на пжпа, равдравванието па ПОС.1-Бд
нпя при
")

пе.1еносванпе*),

BC'.hKO

Сеrcретарь: Петрановъ.

и отъ печи стия въвдухъ

Дьржавенъ Нонезаводъ Jt снnадъ за жребци

~. насъ на п.v.па не се обръща НUЮН;ВО ВНИ>lюше; ОТР'!;Э83.ТЪ го съ

въ Наабиюкъ при гр. Шуменъ.

каквото нам'!;рят'1, вавървватъ го така с.у,ЩО не чисто, и той при ВС'!;КО пвJlевосванив се повреЖl\3. .
C.,i:I\Ba.

ОБЯВJl.ЕНИЕ

.м 117.

ДпреI'цията на Държавн. hонезаводъ и св:ладъ за

жребци въ

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАдеКО-ОБЩПRСКО УПРАВЛЕНПЕ.

RаабиюI'Ъ извi;стява, че прi;зъ настоящий СЪЕl'IRупите.llенъ пе

ОБЯВЛЕНИЯ.

частни лица. Есичкит-В СЪВОКУПJIте.llНИ станции еж въ IПумен

риодъ отъ l·Й Аuри.llИЙ до

20 й Ыартъ 1895 година.

,q

.'Iения данъкъ, ВСllЧrcи притежате.l11 въ района на Варн.

Община, довя, юши, градипи II др. т. се свикватъ за

НедJЬЛЛ во

9 1[({са ЩJ1Ъдь

за да из

OQJbao,

беРit>Т'Ь IIO е,цпдъ гласенъ ОТЪ группитъ на каквито по

р.

ва жребеца

~

всичrcи прит-Вжатеoi1И

на непоrcрити

се

1

за да избержть вс-Вкой отъ купа сп по единь гдзсенъ.

"Бебе"

Арабска

~

~

><;
E-I

~
~

~

за.ll·Ъ отъ за-

ф

р'

вода

ва:

4

6

8,.1'1
1Е

~
~

~"'

...

~'"

метра

"'~"..

ra ".
t'1

:;
:.::

Т. Майхе~7-

1888 1'52 20
~

1891 1'49 15

::t:
:-<!
>,

'"

Дрехеръ въ

ЗВ-ВЗАа

Швехатъ

.1местъсъ

зв-Взда

1889

И>В

Ястербский
въ Дебно

I

S

25

пъ Виена

a~eCTЬ съ

'"E-I

I

съ ЗВ'Езда въ Иесупо.llЪ

l~естеняв

t<I
t:::

'"'

О

I

"

со:

>-,1::; ::r
~ ><; ::t:
о
ф

'О'"

1880 156 20 )

Tblf.'1epB.

АНГ.llиИсь:а

р.,

=

~5

Cy.1TaBa

" Торпедо"

"Лесица"

\O~

't'!"'

Н. И. В.

ТЫf.СIIВЪ jГрзфъДедуш.

Английсв:а

.,

чериенъ

"НОНТУРЪ"

iJ "Аеръ·Тепъ"

::1

::>

съзв-Бзда

б-Влъ

АНГЛШIска

E-t

::>

"Памукъ"

Арабска

~

~
ф

E-t

Арабска

ИllЮТИ (довя, ниви,

градини и др. т. да се ЯВБhТЪ въ mшачени.и день и чась,

~

E-t

О

3

на кзвзний данъrcъ дица, IIоканватъ

II порода

о

t::

годишнии

Распрiдi.'Iението на пвбирателнитi в:упове (группи)
ще се съобщи на ВСИЧЕП давъrcОШla'l'ЦИ отъ Град. Общ.
Агенти, съ особенни покани.
Пр-Вдъ lШДЪ на гореив.110женото
и важноета ва

Име

ПроИм'!;-

Q)

р'

2

периодъ.

.:;

"'t

Ot'I

отъ 25 КihЩtI всъка группа"се распрiд'.Вля града, rcоито
Г.1асни ще иsберх-..тъ едно ~lице, което ще вземе учас
тие въ ОrcО.l. равмътателна ЕО:i\IlIШССИЯ по расхвърдя
нието пове:\fления на.логъ на гр. Варна за текущий петь

IIОд~'liжащитi

Ro-

Жре6цпт-В п стаНЦИIIТ:Н за СЪВОКУП.llенпе сж:

Оьгласно ПРИI~ава подъ ~ 30 отъ Г-ва Барнен
ский Окр. Управитедь и чл. 15 отъ закона ва nOiJel\I-

26-й 1Il0l0 -

Юлий т. год. жребцuт-В ва

СКIIЙ Ов:рж.гъ.

j\;i: 2360
Гр. Варна,

1й

везаводаще се ПрИUУСR:атъ БЩШol1атно на I'о6ИЛII докарани отъ

ci..
н

1891 1'58 20

>5.
t::
14
~

1892 155 10

Q

::>

\о

с3

'I!

7

..;"\f.
Гр. Варпа

13.ii:

2175
~IapTЪ

8 Аонеръ хорнъ

1895 год.

си

построuh.ТЪ в:/У,щи И

искатъ да

имъ

9
10

Окол

УпраВ.'Iспиеj

та да може

КОММИССШIта ва Bp-ВllIС да се проивпесе ва бiдностьта иl'rIъ.

.m
Гр. Барни,

11

"Хунтеръ"

1/2 Авг.шЙсrщ
"З-й Май"

"Герой"

1/2

Арабска

12 "Юпитеръ"

1/2

2176

13-й Ыартъ

чилестъ

БЪ Юрове

червевъ

1895 ГОА.

Вслt.дствие ОЕр. писмо отъ Господина Барнен. Окр.
~УпраВIIТI:'ЛЬ поДЪ J~ 2007 отъ 4·Й того, Варненсrcото
ГраДСЕа Общинско Управление съобщава на насеoi'Iение

то въ града, че съгдасно една спогодба, скдючена на

20-й Февруарий н. годuва,между Ромжнското и На
шето Правителства, взаимното. вивuрание на IIаспорти
т-В отъ надлt.жнитi> власти на двет-В със-Вдни държа
ви ще става безплатно, в:акто се вършило до сега отъ

тьм-черв.

1/2 Английска

14 "Пашепорть"
L5

16

-

1892

I
1'56'10 J

Мешеnский
въ 'l'ауровъ

1891 1'40 30

сивъ ва

Дър. Зеъr.щ'J,.

1890

пулове

учи.'1. Садово

сивъ

чсрвевъ

-

15"(0

1891 1-4820

с.Падар.
О. Пазар.
OKO~.
с. Сенеб.
И.Пазар
)

О

&.i!eCTL

съ

зв-Бзда

"Сиглави"

СИВЪ на

.i1.ппицанска

ПУ.llове

"Шоршъ"

тъм-черв.
кестен.

въ Турнитъ

ГрзФъПз.'1ФИ
въ Самолаки

1890

Дър. Rовезав

1890
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