Годша

VIfI.
~

=

ВроН

Впрrrn. ~2 :\ПРП.1I1Н 1H~'f) 1'.

=="=-::-="'-.-:'-._-:::;-.'-'.;;_=;:--:-

-------:::

--с'.-:-....-о::с'=С:":."",,

-_~_._

'5

ЕАРНЕНСRИЙ
Пl!~ма,

Излиза ТlJИ ПЖТИ въ мъседа,

оБI1RНОН('НП() на 1. 1О

За обявления се плаща за Рl'дъ:
ш.>рна t;ТI',ШllЦа

H<t

лева.

HTOfM

Изводъ отъ РtwеНИRта на Варнен.-Град

J!::S95

Общ. Сыъть

ва 11:t'IIIЮl па

г.

UНШI

12 Ю Гrадскит1> ПО;I,ХRЪР.1ени Д"lща да се днин:гъ

Il

IJрi;Дi~таlJll (НJ!"'.l1;

129) Д'L' се Н:lIlр:lВII ДОIlЪДШlТе.1t 11'1> '~P~ДI1TЪ отъ
3b6~5 .il. ОТ'д ИКОII())l!lI1'гi, по бюджеТIl на ОБЩIIlI:lта
пр1>аъ 111. Г., 3:1. yBC.111'ICНlle, еЪГ0l1НСН/) '1.1. 4 й отъ ира
д-В.l0иодетвото нп

Да се j>it13ШllрИ

КШlрталъ,

пъ

грнд'\

събll[Jапuото

140)

IСЪМЪ .108ята

ври

IlaHUCaJlI\(~TO'

ГраДСI<:IIТ1> l\Ia.10)I-Врfllt ;\1 ';ета,

ген('ра;IШIН

П.1aIiЪ

в1>Т\:'l'ВУIOЩllТ'В

Шllрина--Ю1.кват()

lCOIlTO,

па

'1 ..1. [) 7 Шll1р:нш.'НIJка
град б(~риii октроа u др"
Иl\IЪ

пънъ

отъ

11 АПРН.] Ilir 1 ~HJ.) г.

Общ. УпрнuлеНIIЯ, C.l-ВДУЮЩliт1> IJС'I('рШIН!I ио ()юд"ю,тft
II а ••. ~·pa 111, У'l1,

130)

СТОЮ1,

Град.

за Сffiщата година § §: П ал. 1 ва.
:':1, КН ал 1 Hil, XIIi, XIX 11 ХХ!
единъ

О

•

\:0 неУЮtжатъ точно само :11<1 рЮl'Г-В II даТllт1> на
UUllC:\lIl1eTO имъ ВЪ й.llтрсоо:шта, Н lIе 11 ВИдй., ка'1ест
III)'Г[)
11 I-СО •• I1ЧС\:ТВОТО U)IЪ.
1.;9) ~Tдобраuа сс 1I0\.)T;\1I01l.1CIIIICTO нй. ОБЩIШСIСОТО
Уп pau.1euue, на OCUOUO,I',l,Cl1l1i.'
(,'1"1. ()~Tpoa 11 1'.loua
uaTo,:apt>IIOTl) 01''1. ИС:ЩL1l.lI. IO,\I'~[J,'B 1•• ,;а с, I~СШШ'lаръ,
20И ЮI':I01'рамшl. СУХО 1'роадс, l,t)t',!,O <JICTPO:l.'IIIOTO упрй.
1l.1U1ше СЧ1Jта на Yl:PIITO

пията. URIlС~УЕ'l\IИ отъ p-В'lеННIIЯ щtl~ОIIЪ нй. тона

It

1О

града,

ление о'гъ надл1>ЖI!IJТО с 'hдll 01111 ще, че IJРllт'вжаВ~t Yt'.lO'

ВИЛНИI~а НЯО счеТОВОДСТI.IOТО

l'Ч,;lIlI:НII

'l'I'(;":}

t;TOT,

О'ГЪ 1l0с.l·nДСТilIlЯта, оашt'IСIlI1 въ

на Вl:'RЮI же.1aIОЩ 1. '.~~ Гll YCI!BOBII, IIn (':I,\I[) с.1'Б.~'I, ,:ато
ПР'вдваРНТСЛIIО се НСIl!,.lННТЪ фnР.\fа."I' .t;TIIT'l;, IIpktll/l
деНIt ВЪ ,'aIшна ,Щ УС1I.'IОВЯВ:lиiIР

11

Iб

•

Чt:ТIII'i'та t'ТР:lllllца

"

ЫАРТЪ

HllI<Jj,n ЩО е :18-

11

JTlIl'all.Il'HI\~ въ Н11I'!''''

ОТАtленъ брой 10 ст.

'27

rr:it'П

IТ llр:iща ,\.) ['\,:1,,(,110 O"'I:\l!lIl;l;('10

20 Ч!lС'.'Ш,

11

Цtната на вtетника за ГОАина е

4

~·l'iJ.ТlI{f.

11'1;,,'1'11111,"

иа

града,

СЪС1>ДII,

се

I~OIITO, с.поредъ

ОТС'l',у.пватъ

да c~ ш'п.шщатъ

на

ОТЪ

(~ЪOT·

IIOt'oIl'hA-

още СЪ ' пп'.г-в въ 'гечеuuе на сдна 1'ОДШШ, на четири cpl)~a, по
една че'гвертъ отъ ц'h.lатf1. с.у;\ша

нматъ отчужде·

1-l: 1) Аа ctJ IIрие~щ,ъ ВЪ L'IHI.ACI~r, О{jЩIi{(СIСОТО Си
- e,J,H<lKBR съ т-Вхъ, 1.' е отъ ВОRОСТj>ОЯЩ('Т;I ('О IЮТОIшта.111ЩС ;13. OTxpallBaHl1P дн'1>'I'В с.l-ВIНI д'hца на
01''1. покuй
Окр Боюшп,;l, до ЕвксинuграДСI~ИЯ ll,hTb, Тови I:Ш1I' , BaplieUC1l:dTa жите.'ша l iагuни I~uрякова,
I{ШI U съпругъ, I~иршJКО ДшшаНДl1евъ. ll:\ieHY ;\ш се,
талъ да сн распред1>ли на участъци отъ по 400 h:i;
ПU'I'ол1>:\I')ТО ДIlЯ;\IaUДIl, (; го,tI1IUП', а по .Уа.11"0ТО
метра ВС'-ВКI1.
НИТ'В дО ci::'гa I1Ъ т,ьзи страна на града IcвapT:l.111, и ВЪ

д ..'Iъжина

-АЛt'l\':санДра,

10 АПlJИЛИЙ 1~95 Г.

.3

год.

142) 1) Да се не ДОПУIU; I ,Щ Ii<lпр,г,Хf.

il::K";\ly

H11Ka~Bll УС;IOВIlЯ гор1>Пllето l' а Hapl. (1:1; р

подъ

<,; въ не:lI
131) Да се ПРll€ме оставкатн. ва градския t'aHITa
Лllщr:то
на
Варнен
Град,
ОБЩИllа,
В,
'р,ц'\
Н.lJ'.БД и:.г а ,
P~HЪ .лiшарь д ръ :Мо Же.11>sковъ отъ 'гая д.1ЪЖВОСТЬ,
коят"
11
НJН,IСЯТЪ
на
града
1:'1.
н1>к
'11
отн/·шеНI1Я.
2)
Ба RОЯТО, натопарва се Кмета да пр1>дстюш Съи1>ту ВЪ i
На
Сi'hщеСТВУЮЩlIт1>
cel'a
ва;lдЖliiiНIIЦИ,
lli''tдъ
ВIIДЪ
най-кратко Bp1iMe ..'Iице, напълно СЪnТВ·ВТСТВУЮЩt.;.
ва'
приготвения И~I'Ь ва

навначеНl1е,

ДОШJСТllе да

132) Да се освободи Градско·ОБЩIIНСКI1Я ApXII'
тектъ А. И Пttеръ.
13,;) Просбата на Българското BllHapclCO дrужf'
стно "ГlJОSДЪ" въ Нарна, на да се нама.'lИ ц1>вата Ш\

ОТСТitiвеното му отъ ОБЩИ!1ата м1>сто ва пинарниц~ и

изба, да се ос'гави безъ пос ..тnд\:твие.

ГОР-ВН11С

Ма l'ерШ1 .1Ъ,

варь

работятъ НhИ lI:ЪСНО

'1

до

да се

Маи 'Г. г.,

15

сл1>дъ които день ВСl1'Ш11 веПР-В:.Iенно да се вакршili.ТЪ.
25

I

ОТЪ ВАРПЕIlСIШТО ГРАДСIШ ОБЩllПСКО УПРАНJЕШIE

134) Градското блато (саз.1"'~КЪ) между ,,1Jоба-бу
рунъ'"

и

старата гара; да

не

сс

чи~ъ, а да се експлоатира отъ

О'l'даде т

Г. па

OTICYll'

Общ, Унравлен"е

по

СN.щеСТВУЮЩI1Я Рt'дъ-юшто е бl1.'lО до сега.

13fJ) Да се з:шлати Г. Н. Кuселкову З1\ кк,щата l\IY
ВЪ ПI уч. С.1ужаща за пом1>щевие ва варазител. ба.ши
при Нарнен. Град. Общин. Болница, само на пъреит1>
4 м-Всеца отъ т. 1'., R:ОЛКОТО вр1>ме е употр1>бявана отъ
общината-!66 Л .. и 60 ст. (спор1>дъ миналогодишнии

u наемъ).
136)

.;,~:

I
I

Гр,

B<lJJua, 15

) 15
Апрu ..НIII

1895

Подписанниii Еметъ на 1'. Варна, В:\
р-nшеаието на Общuнш;ий C-ьв'Ьтъ отъ

1',

lIсоъ.шение

13 того

J\J

143 и H~ о~uошшие Ч.А. 13 отъ "ораВII.АНИICа за Х.А-Б
Удобрява се протокола на

УЧИol'Iищнuто ва

стоятелство подъ .kJ. 2 отъ 15 Мартъ отъ т. г. - да
се заплати Я, СТОИЧR:ОВУ за достанеllитi> му 143 куб.

метра дърва за ОСНОВ. народ. училища, по 5 .1ева куб.
мет ръ.

ПРИИАЗЪ

137) Да се даде на Варн. жители Димитръ Стой

барит-.Б~,.

n о с тан о В и х Ъ:
Сг. Ц~BaTa на х.I'1>ба ПрИl")ТJВ.Аяванъ ва ороданъ
отъ чисто пшеUI1Чflf) брашво и добр'Б-испечевъ за отъ

дне('Ь до

IОИllii н. година ще бжде С.Ао:ВА)1 ющата:
1. Първ!) качество u·h.1b х.l1>Uъ:
Едпвъ х ..1.1.бъ отъ 112;) гpaJltMa за 20 стот.

15

ЕОВЪ И съпругата му Насила Димова отъ град под
хвърлеви д1>ца, д1>тето имеfj yeJllO ее Деспина, за Т:ВХНО,
П. Второ качftСТВО ч~рь х.liбъ:
с .."l1>дъ като го УСИНОВЫiтъ по над.'I-ВЖНИЙ 3~ЩОRевъ редъ.
138) Да се считатъ за неуR:рИТИ И освобождаватъ ЕДIJНЪ Х.А'hбъ отъ 1290 l'ра:\lма ва 20 г.тот.

Стр.

01'-

I3роИ:

_" Варвенс~ий 06~инсICИЙ Вi;СТRИICЪ"

2
П. Наруmите~ИТ'h

каЗватъ съг",асно
общини".

съ

давание IIОДЪ

на тоя прикзuъ

ч",

мh('~цъ,-наМБРИХЖ се ред'}нни ЗilПИСЬ:И, СЖЩО И оста

ще се на·

нениn риани н·j:;ща.
3а6i;д-f;Ж1Са. О-гъ 1 .януариii

96 отъ .. закона В<\ ГРЗДСICИ'I-В
парична Г",(lб1l отъ 25 ~eBa. lI~И чреsъ
Сл>ДЪ. cnopi1A'}, Н3ЖНf1стъта на lIзруmе

Ст. Ш.

31

до

Мартъ постКо.

~eBa

Пi\..1lI

"

Иара(,ходвани

BlleTo.
Съ расп()р-UдБIlТ<l ва наДRОРЭ, относите~по

испъ~нявание въ точность

1;)

настоящий прикзвъ, нато·

"

варвамъ Нача",вика ва Санитарното Отд-В~евие.

Помощ на r\'}Je'l'a:

l{К.М.

291.104,36

288.471,87
2632,49

В. Поповъ.

Анковъ.

Ч.tепъ ва СЪ'\эта: С. М. КИТРИНОПУJlО.

ПРИЕА3Ъ

Еассиt'ръ: П. Ивановъ.

JVj 133.
Гр. Варва, ]]-й Анри.шИ IЬ95 год.
Подписнний Еметъ ва

града

Варна,

RзехЪ

G:lTO

пр-Вдъ видъ писмото на Г-на Варвевский

ОТЪ МllШIСТЕРСТВТU НА ФИНАНСUlIТ'Б.

Ок:ржжев'J,

.А.-Вкарь подъ .А1. 315 отъ 7 того. пъ иптере('з lIа (\(,ществеввото RАравие и на о('новапие Ч.1. ] 5. бун:ва а
отъ "Санитарпии

3aICoHh"

ч~.

11

88

ОТАtJlение за прtи. данъци и Дърт. имоти.

ПУНGТЪ 23-й от'},

"3акова зr. Грздскuт-В ОGЩИIlИ",

Прi;nuС'О oт~ nptnltc~.

ОКР~ЖНО

Ilоетановихъ:
Ст.

1.

Варвенский
ДЗВСТВII,

3ад.\ъжаШН\lЪ

з;\

нппр-Вдъ

всjнФи

ГраЖАавинъ. безъ Рl1iмика

въ (,,~учнй

де еиИАеъшче('ка

ШI ПОЯБянание на каквато

бо.\i:;с'JЬ

Jl!еЖАУ ч~еuовет'Ь

.J\i.

t:АИUЪ

ва .,-Вра

11

да бн.·

11

Гр

па .семеН

СофИЯ

2'! Мартъ 11;9Ь год.
Госnодlте J'nравurnелю,

CTBlITO :му, ""'" меЖАУ IJзе:\lI\те.\uт·j:; му, аКо Т;'КИШI има
въ ICЖЩ'lта си; не.llIаl'З Д:\ <:ЪОUIц,ша ВЪ

uов'J1рtШIJОТО

Н-ВКОИ отъ Господа Ок:ржжнитiJ У l1равители се
обр",щатъ къмъ повiJрепвото ми Министерство и хода

менъ УП(Jau~евие, OTAi:;~eIJIIe СаНIIтарпо. ва Tr,HH, ва да
се вземитъ еuоеврiщ'ВUО UУЖАuит1:; M'!;pKJI за ОГрМIJИ
ча.ванието бр",i:;стьтз j

Ст. П. ННРУШUТt'~ит'h на паст"ящии ми ПРИКII3Ъ

тайствуватъ, щото Il пришелцит-В изъ ЧУЖДИ страни,
макаръ и отъ не Българска нарОДНОt:ТЬ, да се приз·
нават ... за прiJсе.'Iевци

ще се Н"кнвватъ еЪГ"'II('ОО Чo'I. 96 отъ "иа~(}на зм Град

МОГ.Yiтъ отъ
га1'И,

H"hpHO,

Сеl>:р~таFЬ:

ОП ВАРНЕНСКОТО

Петрановъ.

се Зi:l.селятъ
сь

само бъл

зеМ.lедiJ."Iие II ското

рi!згласите въ UКРNiжиет() Ви,

Аш~овъ

11

1 АО 31 Мартъ, и Habl'!>pUXllle:
1) Че като <:е CUI\AB!1XNi IIзраСХ\)АваНIIТ-Н
въ квитзнциuнната

О'ГЪ

книга,

q~eu»

Варнеи.

I

се ва~ичностьта

въ каесоната

""

M~ДHH

""

ОКР~ЖНО

J'ii 41i).

а

Ст. София,

Ако на проситедит-В Мйринъ lIетковъ и Вълчо
Гевонъ отъ с. Оетровъ, OP-ВXOBc~aОКU."IИЯ, с.у;. потр-Вб

2632 е·Г. 49.
(;'1'•.

2) Суммата ио I>:нитавционната книга
uартидната КН11ГИ,

49.

расход'
че сж записаНII въ касо·

ио

lt

ll<lстаu.tеllията

въ прави.\вика ua счеТОВОДСТIЮ'ГО ва

указани

Градско Общин

СGИТ-В У прав",ениа.

OetabeUlIT-В пъ депоsитъ
стот.

28••

\0 Мартъ] 895 г.

ДО Г. г. ОКРЖ:JICuuтiЬ Уnравltmелu.

2632
вип документи, наМ'kрuхж,

... : Добриновсии.

ПptnuС'О ота nptnиco.

в'вр

книга,

Началник

ОтдtJlение на mинитt.

вЪ ср~бро ",ева

Врi>J1Jенни П ... атежни

l'ла

МШШСТЕРСТВО НА тыовllятАA И 3ЕМJIEД]JШЕТО.

именно:

пари

Ив. Ев. l\·шовъ, И, А

Фипtl.нсовъ

СУМi\lИ,
llOЮIЗМUlJ

uостжп~еНlJата,
УКlIЗi1

както е ПUGазава

С.'I-Вдонателно не може

венъ Секретарь: l~. Серафимов'Ь, На'lаЛНИII:Ъ на 0'1'д-ВлеВllето, А. 11. 3арзонъ. 3а.в-Вридъ прiJиt1са НаЧilЛ
викъ иа Отд-Влениетu: А. 11 3арi:lОНЪ,

вивия върху операциuт'В изнършени ()т'" I)Щ'",1,ДIIИЯ ()Т'Ь

СПОр'вДъ АокументиТ-В

\j

отъ не

не може

В-Врно съ llрiJоиса:

ltllt:ТЪ: Rvc'ra В. ПоиlllJ'Ь, Доuчо М.

Аепозитната

Ни да

(под.) Министръ:

ва (}ьнi>ТII, Санва .кИЧJ[JНОПУ~', и В'Ь U1'lН'жт~твието
ва ICдс.сиеt>а Петръ Иваuонъ, ЩЮИВО'j:;дохме еРОЧllа ре

12535

да

да се считатъ за прi:;се.1енци

АКТ"Ъ

3)

неми

3LtUИЮ.Ш8 гъ

да И:\IЪ се даватъ бе3П.1:атво държавни веми.

Днесь на 6-й АП1'U.\IIЙI895 ГОдина. Д!ЫУ ПОД(] и
санит'В помощпици ва BaplJeri. rPHACICO ОБЩlIIlСКIIЙ

",~нa

l'e

че пришелцитiJ )шъ 'lУЖДИ страни, които еж

ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВJIEНlIE

===

вата и

на такива да имъ се от·

българска народность, но НИt~акъвъ наЧllU 1.

Нх иървоuбра.<JНОТО подписа.\ъ Е}lетъ: К. Ранковъ.

"

чужди

l~ои'Го

въдстно. моля

:мощuици.

ГuтОВИ

и каго

u-Вждатъ бfзгыатно държавни веми. Понеже съгдасно
ваконаза населвание ненасеЛ~llИТ-В веми въ БЪЛt'ария:

скит'В ()бщини- ('Ъ г~обil оТЪ еАItВЪ до 25 .AeH<lj
Ст. Ш. И('П'J.~не8I1ето на JJастрящий ыи 111Н1ЮliJЪ
във~агзмъ ва ГРiIДt:КО ОБЩUШ:ЮII1 CaUIITilp, ол /;КtI!!Ь,
СаПИ5арНIIТ-В .кОIl1МJlсари. Фе.~Ашери, икушерки, както
и върху ГР<lДl:lщ·Общинскит'h агеllТИ и т1:;хнитi. П')

ва, СПОР;'АЪ

3044.

До Г-да икр. Управители.

Пf1Д

11

на xpaHellue сумми

СПОР-ВАЪ Ka~TO

книга, а ва повърнаТИ'I-h

('Ж Баписани

въ

прi>зъ lIстеIМИЙ

ви камънит-В за t:поя ДОМ(iшва нужда, тогава МОгжтъ
да си ШJВад;ятъ изъ Държавната l\:арриера "J[едеНИGЪ"
искавото И:О.1ичество 300-350 кубически метра, безъ
да имъ c~ И<lдана особенно п ,зволите~1:НU за това и

беэъ да еаплащатъ КQGВИТО и да било налози и бе
4 за еGсплоатаЦИllта на карриерит-h

рии. съгдасно чл.

и даденитiJ разясннния

С'Ь

ОИ:рЖЖВО

llр-Вдписание ва

Министерството на финансиит-В отъ l"i Юний 1893 г.

-"1. 26350.

Броi!

15

11

Ва.рненск.иЙ Общинскиj!. Вiю'~НПКЪ"

Единственната ФОРМ3.llНОСТЪ, КОЯТО т-В тр-Вбвз да

ИСПЪ.llняватъ е, да се снабдяватъ отъ ОбщrtНСICUТО си

у правление съ БП.llетъ, въ който да е казано, R:ОЛКО
в:убически метра ще имъ б8iДNiТЪ нуждни ва домашни
потр-Вби. Тоя БИ.llетъ т-В тръбва да пр-ВдстаВJIяватъ
при първо ПОllСR:вание,

на учас~в:овий бирникъ (чл.

Стр

==

I

СВ'вДЕНИЕ
88 ражданията u умиранията въ гр. Варна прtвъ

Март-ь 1895 година.
Ражданията мжжски

"

1

женскп

51
52

женско

46

Умиранията мжжски

-отъ ПrаВИ.llника ва бирницптЪ).

Ивважданието на камънит-В може да бжде спрiшо

"

само ав:о експлоатацията на Еарриерата се отдаде ва
пръдприемачъ съгласно 'IJJ. 5 на еав:она, или пысъ сж
ществува, или се издаде

3

64

Нсичко

213

sабранения, въ ICоито се го

-вори въ посл-Вдния пасажъ, на гор-Впомънатото окржж
но пр-Вдписание .М 26350.
Като Ви съобщавамъ горнъото, мо",я Ви. Госпо

дине УправитеJIЮ, да му дадете гласностъ ивм-Вжду
насе",ениетона повi>ренний: Ви ОКр8iГЪ и ва напр-Вдъ да го
имате ва ржководство въ

съотвi>тствующитi> CJJучаи.

(Пр-Вписъ и до другит-В Г-да ОКрЖЖ. Управители
-Ва св-Вдение, PNiKOBOACTBO и испълнение).

(Под.) УпраВJJЯЮЩИЙ: "Министерството, Министръ
па Фи нансиит-В : Ив. Ев Гешовъ, Главенъ Секрета ръ:

.с. Еараджuвъ и Начn,лникъ на отд-Влението : д. Юр
дановъ. 3ав-Врилъ прiшис:.\: (под.) д. IОрдановъ.
Нърно съ пръписа:

Варненсв:ий: Финансовъ Нача",никъ: Аобриновски.

QТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО-ОКОJПIIIскоУПРАВЛЕНИЕ.
Произшествия станали въ ГР. Варна прtзъ м. Мартъ
1895 година.

1) На 9 Мартъ нечеръта, Варненеца Васи"lЪ Ина
l,aT(J <:t:: СUР'!,ЧЮI"lЪ СЪ :жена <:IJ, Депа Ва('и.lева,

вонъ,

-сь НIJЖЬ

_Аа

JJYi

нъ РЖICI.I. c~ Вllусвж.IЪ

НРОМУШllе,

срl;щу

BeЬYi,

съ Ц f,.,ъ

и КОГItТи Стеф<lПЪ ИUаtЮВЪ и Ирнnа

PilALlll\HI;\ ~e П'Jмжqи"lИ да го въспржтъ, Ивавuвъ на
UО(·"l'I.днит-в ВЪ ржцет..R; ~) на 1~ СI"I,щу 13

раЮI"lЪ

СЖЩ,lii uр'hi:lЪ L1UЩЬ'га Н~ИВВ'kСТUIlКР;IАЦИсчуuи.~и ко

Фара

H/i

вътр в

Аюк:яна на ВаРНt:Шр.ц~ Емиuъ РIlШUАОВЪ, Iмев.,\и

11 ОГ!,'IUИvtИ

В:И.1<1граlllМil кафе;

30-35

2

IШvtОГр.

тю ГЮElЪ, на стойность IlС1ИКО 140 .1еВIl; 3) на 21 срi>щу
2.:1 Сf'bЩИЙ uр-lшъ нuщьтu вр"1шенно ЖIIВУЩИЯ uъ този
Гр<lАЪ Тi\насъ Отltнчевъ

СЧУШlwlЪ еАИПЪ джiiмъ отъ
задната ~Tl'aHa Нi! Пlпеi!U,IТU U:IU I;леuис ШI. ВарнеПl'ца
.яВКО ~ировы U"l·hBa.IOЬ /I'bTjJ h 11 uгvа611.АЪ 7 wlell.t Н

3 Ш.lшег(l, сиир'гни IJIIТИСГ<l., ва <:ТОИUIJСТЪ 3 "lеш\ И, 4) ва
19 сжщай п))'hЭh деня IIр!,lItенно живущия въ '1038
градъ А.ш Мус:таФовъ е ()6~вчести"lЪ наСll"lсгиенuо си

нъть на

ilарневец>l. СЮ.IЮUз'Нь

ИА1~UУСМЪ

i>еджеU ъ .

АХМС,J,ОIlЪ Аr,.б;IГ•• у,

BllpueH. ГрilД. Нача,лНlШЪ: НовеJlИЧЪ.

отъ бllби IIСIИ ГО опасваНllе е
']ъзи истеГwlЮ щния,

Nbll~:tTa

u I1р'hчи

женп,

.t:r
Jtj

[Т,I

о

~

О

I
lЫ,

C\I

~

Ео<

C!J

о

::l..

о

Ео<

се

i:j

Q)

Q)

....

-<

~

[

"!
~

~

":
~

::;:
~

с:!
Ео<

:;.;

~

Q)

E-t

I

~
i:j

::

1:1:1

о

---------1322

420

10
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KOvt-

n:

КОИТО

роди.Нf

МЖЧtШЪ

ведuъжь.

и при това, мвого "lегко,

повр-Вжданпе;

живота

ииъ

става

и uuстоянно испитнатъ разви страАания.

А наЙ-о{'"lаIШОТ(J е, че тона ,мо е непоправимо и т'h си

о

~

ОСТ(tватъ Ta~", UВУРОДRаuи uр-Ввъ цiыъ животъ.
IlовтOiрЯМЪ, че отъ нашето же.,\ание, знание и вни

р"

~
~

~

мание

1951)

зависи

да

запа.шмъ

своето

SАравие

и

онова

TvBU

ИСR:.1авъ Аобитыъъ ва

3

во

.,\а месата ПJlfЪ ('Ж уничто~~еПIf ВС"l11"ствие страАание
[['о ШIЪ ОТЪ бu.,\'};стьта Tubereulosis Pulmonum.

на

дътето си. H~ тр'hбва ла се страхуваме, нито Аа бждемъ
индиФФерентни. а тр-Вбuа да се приготвяме, да прочи
таме и sаПОМНЮВJ.ме АlJбрi> равни Dо.,\евни ва себ-h

и ва А-Втето си наставления-и тогава н-Вма защо

Забt.ntжка. Отъ

ро

11O',IIC Аа ходи; тя нахваща да ()с-Вща, че n'вщо

а иматъ вече това
много

C\I

за да при~uатъ,

и тЬжи. топа чупство по~тепевuо се уси.,\uа
и ПО"lучва се спущаuие на матката. Има упого М"lЗДl1

на llск.t.ания. доuIlтысъ нъ Вilvнеп. ГраА. Сl:отоuой:на
прiнп- м. 'миртъ I ~95 ГОДI1UИ.

::;:

I1Ъ"\ПО, спuкойствие,

Аа се сыра11.у•• гъ, KoraTu се снеме пр-Ввръзката

В1>домоеть

I

въ

е IJblJ\f('~I' 10 UO'CICOpO оuикповенната си ве.tuчпuи;
АП R:.l.T" IНЦII I r;aT3 още .,,-Ьжи j свърsкитh пе мог;nтъ
KflTO

ОТЪ ВАРН. ГРАД.-ОБЩ. САНИТАРНО ОТД~ЛЕШIE.

::;:

привърsвания на "ма.,\

кото CЪPAЦ~-, ~черНllта БО"l·lютъ", (кав:то тв варпчатъ
матката) раСТ:Il'ватъ маТО<IНИТ-В евръии, които въ вр-Бмс
на ТРУАи()с гь 1'<\ БИllатъ уве"lичени, и трtбва да се о
СТа ВliYt.гъ

Секретаръ: Т. Джезаровъ.

C.,\-ВАующето: бабит-В съ

дигаНIIЯ,

СIl
Аа

се боимъ отъ равни БО"l'Йети, РОАИ.,\UИ тр-Вскп, т-hжки
раждания. и отъ сериовни оuерации. ПОМ13днит'В не
еж

нито

страшни,

нито

опасни,

щоuъ

помuщьта

се

Стр.

Бр

" ВярненскиU: Общинскии В-Встнпr~ъ",

4

ПОА:iва иа НР-Вlllе 11 отъ ВIIDЮЩlf

""пца: :ВЪ настоящсто

стох!;'Гне,

ПОАI1j>Ъ U.1.arUTLJOpHIIT,j; ОТКРIIТШl на llaYKH'fa,
Hc1;l:a JI1:1UECa е rapallTllpHB3 отъ вещаt:ТIIЯ, - С..l-В,.1,01l3·
те.1НО, отъ ПНIl1нта Aoupa LJО.fЯ iЩВJIСН да се Въt:пО.-\

ЗУВ!'Il\lе отъ '1'ия АоБРIIUIJ.

в ь зак.поqеНilС, ва да СС ваП01l'IНЯТЪ
коп 1\I1,ста

вЪ БРt)ШУlJН'l'а-IIО

ПI)-.Iес/{о IIЪ

UРОфl.НIКТlJl~ата,

ще иа

IIрИНЯ еАПО Iсратк() реsIOЩ~. На ражд:ншето Аа се rxhNI

били

:.\0101'0

~p;;ДCTBa,

се сшrра.1а вр-n})енно
изНОВ()j

но нищо

JI

11

ве помогнало

кръвь-га

ЩО!\lЪ болни}! ЕСlIхва.1Ъ - руква ..lа

тогnиа му ДIJШ.IO

ДУ Пn.lеца

U: 15

на ума да СТIIt"И8

ппк,ша,,'НЩ[t, доволно СИЛНО

H~ieTO l1p-hc i аllа.l0 изведнъж ь.

•носа

iI ритш:к;аuието

01'0.10 десеть МПНУ'l'U непр-Вкъснато
TRp:I НО (lТЪ СЯl\IИЯ бо,;1енъ, ЕСогато му

11

меж

I\:рънотt.че

трая.'IО

сстне е било

llOH-

е д()хожд~,,10 да 1~lIxa.

О1'ъ ТОГ:l.ва Н:lt:амъ при кръвоте'ltННШ отъ носа Toi!:
употръБ ЯШ-\oIIЪ с,.,ЩИЯ спос.,бъ БLJЗЪ НШ\:<\ЕСВО друго ср-Вд

rO.f·},MH чисто'га, зз CTUO II Rинаги е сподучвад"Ь
О('веllЪ че 110:'l1;;8:1ТОТО ср-Вдство е MHOL'O просто,
Аа l\If)Ж~ то да сс ун'!>нчае съ усп·I,хъ. 3,\ раЖNIШlето
но то има II т"ва прiшмущее'Гнu, че :.\10Жt:} да се упо
Аа се OYA·H..tJI IOIi.i:-дuбрата, чиста С.fънqеиа стая. Из
т] :вби отъ В(~-ВК:Jll'О, даже н отъ Сfll\ШЯ боленъ. Д-р-ь
..1UШIШ'1'-Б 1\I0UI1..1I1 II lIot:Te..1KIJ да сс пннесж,гъ ПuеТtМ
Ш'Шl1llОРСЮI е ВЪСХlIтенъ отъ това cp-ВдстlЗО 11 сън-В
RaTa 11 оnд.!('Ж~IJ'l'i3 за РОДII.lю-\та отрано Аа "е IIспе
тва като общо 11 равидо че »вс-Вкuй HO~Ъ о'Гъ който
ратъ, И3I1ЯРы;,гъ 11 АIIГШ1ТЪ па '111('1.'0 l\I1>UTn. РаЖ,1,:нше
като па работа, колта uзlН:КПН ваи

то uспреМ'iнlНО Аа стана па oI1еГ.l0ТО, па което отсетне ще

..l1,жи

рnди.Нl:ата.

ЩОМЪ !:е почнатъ

UO.!I:lJy·j;,

!->()ДII.1КН

та А" ~e IНшuе А"бр-!; и пv'lю()';\-'\;че пъ ЧIIСТU АР;;ХИ'
Бабата Аа се uеостапа въ неЧ'lСТI1 др'ВХН, (бабНТ<1, 1>:0гато атина &:1 рнждание, UОollача се въ lI;:1П-1\IРЪСНl1т1> си
Ар'l;хн,
Аа ве

като че се l'отии

A:l. пере

И.1П маже) и ПUl,а~Ъ

се lIОSНО.ШВН АН IIзс.l'Sдна Р()Аи.l~;(та lI ..f[1 АН от

II

паря ОтТЯ на A-hтето; тл да си lIЮlllе ржц'l;т'!> добr'в,
ла СН

IJRp-Вже

ПUКТDТ'];,

АЕСn pOAII.ll~aTa

pllrHTOrH,

т()

п

е ШlПовuата

!\lоже

Аа

сп

сам.1

lJIМВЯ-ГЪ

ТР'I:;шu()то
тора

11

e1ll\11)

С..l'J;АИ

ВЪПI:аIIIПИ

..llfца

Ш\ ир

В.,lага..lI'ЩНО

lJЗМI1

С.I-ВДЪ раЖАапието Аа

ПОАJI1ИНННllЯ,

мuже Аа се UР,ШIl ca:'lto по

отъ

бо.шит'В.

съ упот~еб.JIеНllето
напрапи

шшие, uще np'1JAU }><lждаuието.
се

да

СЪ сuеЦИЯ.JIНll.

'ГЪЙ

юlт"

съв-};-га

теоретичеСlCl1

(\ъ

на· Д')~

ПОВI:I:<НUЯ.

На бабата НИЮ\т'Ь да се НС ПРВUО ..lяuа t',!1 сн С.lУЖП съ
IIррПГt-lтора,-'l'а съ него е още uо'uпаСНI-\,

защ')т() М\)

же Аа внраВIf РОАИ-АсаТ<l пе само еъ печиеТIIТЕ CJl рж
ц1;,. но 11 СЪ ИРРИГ;\ТОР:l.
13Х,IАЪТЪ на в.1:1г(\.Нlщето
тр·tбва А"бр-h Аа ('е sаl'рива ва Аа НЪ11а АОСТЖIIЪ да
пъздухм;

това се праВII

ва СЪ (JI\МУКЪ,

така:

ватопенъ

отгор'!; се Ifокрива

вай halJp-RАЪ

въ 20/0

съ ЧUСТЬ

('е

п()~ри

те'l е lCрънь тр-Вбва Аа се сТllска съ пръсти".

Нозето I'Iiлtио за хранение Аtцата спореАЪ АОКТОРЪ

Хирrера. I~OrRTO иt:ECftТъ да Н1\l\I1;t:ТЯТ ь !IIаi!:чиното м.1;;
ко Р.:инагп

пнрца.1.Ъ,

казано,

нреАевъ.
'J.',t съ

карбо.ювъ

ито

кото

РОАu·те..tЮi'l'а

Рl1ботението пр-kзъ първата

внет\) и. РtIДП-АЮ]Т-В

B.JI1J

А3 пе се lIоr;1НЦ'iватъ

съдържа, се

УН1Iчтожаватъ, н()

отъ тубеРlсу.1О3НI1

ко. Истина е, че и

пед-h.ш, 1\1;\Ни ЗАра,

по-рино отъ

т-Вхъ могжтъ

А'ВС'ВТИЙ Аень, С..l-БА'Ь раждани ето.
R р :t Ь.

ПОЛЕЗНИ СВ"1iДЕНИЯ.

пиорt:КИ да ШIМИСЛИ едно просто и приспоообимо отъ I
кръвотечение

е

скъсвани ето

червената

да

въ

ве

хора

не

ва

се 1I0звол}ша

да

OXTl-\l\:ясатъ,

СЛ',

I\:OC'l'O

да се li:tПР:lIIЯТЪ

ДЪр:'l;И

много

c1J'1Aue

м1;\.:то

!\lежду

затuоре811,

110-Л-ВС80

но

ва

хигие

на lCраВtIIШОТО и

KalleuHa

жеНСКОТО-ОСRРНЪ тов", Е:ОЗt:}ТО

мл-Вв:о

е но-ефтено и

съдържа повече хранителни вi;щнс'гва отъ колкото кра

вешкото_ Ето и цифреuно състава на

женското,

вето и конето l\lЛ-ВlCО, който ноказвёt

че това

кра

иOC~1;;Д

ното СЪДЪРЖ:l. повече хранителни нt.щества, отъ код

кото кравешкото м"l'1;ко.
Въ

1ОО

частu м.ТВР.:О има

у

жен~та; у

~ ",9lJ~

KpaBaT<I;
~5, 70;)

у

кавата

ЕанеИllЪ.

. 3 924

4,1:S~~

8tj,35-;
13,642
4,360

1;-Влтъкъ

0,000

О,:Л;)

1,2~9

'ГJlЪСТИ пt.щества

2,uti6

МJl;;чва ваХ!1рЪ

~,~64

4,357
4,004

Со.~и

01131i

4,305
4,837
0,548

.

вс-Вкпго СР-ВДСТВО ва сппр~вие восовото кръвотечение.
вото

всичЕСИ

ЕС03И'I';; JНОГihТЪ да

ГГвърди вещества.

на

е до

НИЧЕ'ски оБОрlI отъ К' '.ШИТО ва ~рави;;;,
:Козето 1\1.1'1;);0 е но .1е('носмила'гелно
за д-Вцата,
ОТК()oI1КОТО KP~i Щ'lIJ кот... 1~а.,jеи нътъ на коне'го 1\1.1;;1\:0

Вода

Знае се че най-обикноuенната- причина

крави

сватъ отъ п Ol\l-R ще ниет().

KOllTO

Просто cptACTBO за спирание иръвотеченивто ОТЪ
носа. СЛУЧaJЖТЪ е ДI1ЛЪ въвможность ва Дръ lliчи

11 днесъ

рогатия добптъкъ II ако се докаже, че козит-В ох'l'ИКЛ

често да

може Аа се отрази

ОХТИЕСата

до сега се в..врпа, че охтиката у т;;хъ се развива о'Гъ

ш~ръ U изъ кжщи, нетр-hбва да си ПОЗВО.1.ява НIIК()Я РОАИ.1.
:ка, ззщnт() ТОв(\ МВI)ГО

КЪ:\lЪ

че млъкото е едно t:р;;ДСТВО з;{ l1р-hдftвание ох

ция, но въ СтЩОТО вр-Вlllе, на постигание горнята ц-h,,'lЬ
тр-Вбва да се праIШ конкуренция на кравешЕСО i О м.1;;

СJI 1Н!l'rtИtШ РЖЦ'hт'В СЪ С<lUУНЪ' P;-IUHOTO ст/шавне rпuд
АрiЖАанието".

но '1'ова

се 1I po.J.aBli; тона е раб,)та на добр;; усТtJоеИ:lТI\ 11 0..1 И ,

нечистия въздухъ е по

растворъ.

ЕСрава;

рятъ М,,1-ВЕСОТО. Tp-ВБRR прочее да се шшск;а, щото _:'11.1;;-

OTKU.1.KOTO СТУАевиа. Да t:e пръ()ка изъ СТ;-I-Я

fJ.%

отъ
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