Година

VIII.

Варна,

6

Ыай1895 г.

Брой

17

БАFНЕнекий ОБщинекий Вtатникъ
ППСА1<.1, стаТНII, пари и ВLIIЧКО ЩII е за

Излиза три пжти въ M~C8цa,

b-БСТIIIШ1t се Пр:iща до ГраДСI-:о-ОGЩIIНСI-:ОТО

обикновенно па 1 ~ 1О и 20 чuс~13.

За обявлеНИА се плаща за РеАЪ:

Цtната на вtстника за година е

4

На

лева.

Отдtленъ брой 10 СТ.

ТЕдЕГ

PA]}!lH

И

неискни

ВАРНА

Пр....Ас....Аателю на Варнен. ГраАска Общин

ска Иоммиссия-Вълкакову.

Легаво Царско Височество и Аво сърдечно б.1Н\ГО
дарими

'1'0

ва ПUОДР!iН.1(~Нl1ята

ни подпасяте

отъ

и

името

благопоже.ланията,

на Варнен.

кои.

граждаНIJ

110

слуqай именнии день IШ Н. Ц. Височество Пр1;сто.'lО
насл1;ДНIша Вориен, !\нязь ТърновскиЙ.
Мария Луиза.

софия

пьрва страНПI~а

"

втора

"

Ч\.JТВI,рта

ОБЩИНСКI1И

п

TreT:J.

•

Съвtтъ,

10
5

CTpaHllЦ1I

•

етра!lllца

на

21

стот.

15

.,

"
"

того ще се произве

Д'ЬТЪ избори за избирание членове на с;v;щий Общинский
Съвtтъ, на брои 16 души.
Изборитt ще се произведътъ въ училището ., Св.
Методий"~ IV участъкъ, новата махала, улица "Влади
славъ" и ще почн;v;тъ въ 9 часа сутриньта.
Номмиссията, като съобщава горньото,
всички граждани, български подданНlЩИ,

21

годишна

възрасть,

имеющи

11риканва

навърши вши

избирателно

право

и за

писани въ избирателнитt списъци, да се ЯfJЯТЪ въ onptдtлений Аень и чась на MtcroTo на избора да гласопо
даватъ.

Въ сжщии день, ще се ПРОl1зведжтъ избори по ус
тановений рtдъ за избирание 4 л.ща за Българското

- ДВОРЕЦА

5

Училищно Настоятелство и по

лица за

училищни на

стоятелства на друдитt ВЪ града Ilародности.

Т. Т. Ц. Царски В. Височества.

Прtдсtдатель: Вълкановъ.

Именнии день ва Н. Ц. Нисочество Ilр1;столона
сл1;ДНIша се отпра.щв)'ва, ва пръвъ п;"ть тукъ, съ наи
г('л1;мо тържествu. Сутриньта въ

нъ Варна.

YllpaB.ICHue

91/2 часа се

Секретарь: п. В. ПетраНО8Ъ.

отслу

жи въ Съборната Църква отъ Негово Високuпр1;оевъ
щенство

13арно-Пр1;славскии

1\IIIТрОПОо'IИТЪ,

подп()ма

ганъ О'l'ъ ч1;лото духuвенство, Божественна oJ1ИТУРГИЯ
·1 МОJl1;бенъ за щастието I1 дългоденствието HU
В. В

Ц. Ц. Височества, Прiстолона('о/l1;дникаIl Династияти.
На :МОЛ'вбена ПРИСn,ТСТllува грамадно Jlшuжество граж
дани, чиновници и Д.Уховенстватя. на всички вародно
ети, учителит1; и учителкит1; отъ всичкит1; въ града
училища-съ ученицит1;

Еато пр'hдставитель на насе.'1енпето на г.

Варна

по.'Н!увамъ се отъ случая да поднеt:а пр1;дъ СТЖПИ'l".в

на Ваши Ц. Височества АвгустеИI.Gит1; ни Господари
най-сърдечнитi и искренни прив1;тствия и б.'Jагопоже
лания на Взрненскит1; граЖll,ани, в1;рноподданническп

'1'1; И,\IЪ чувства и безпред1;лна пр1;данность КЪJlIЪ 11 р1;
стола и Династията,
ято само
милото

'1'1;

ни

яъ твърдото

укр1;пявание

виждатъ прогреса, славата,

на I~O

неЛllчuето

па

отечество.

Жив1;::I.те В . .1.3. ц. Ц.

Височества

ва славата

и

благоденствието на Бъ.'lгария.
Да жин1;и Негово Ц. Височество Първиi!: БЪ.1гар

скии Ilр1;столонасл1;дни&ъ,

ltнявь Борисъ . .л1i 3368.

IJ р'Rдс1;дате.'lЬ:

Вълкановъ.

Изводъ отъ Рtшенията на Вариен. Град.-Общ. Съвtтъ.

2 1 АПРИ.л:иЙ 1895 год.
168)

Да се съобщи на наД.'l1;ЖНIIТ'h ПОСПНШl П.1<I,

сти, че м1;стото, което т1; еж опр1;д1;~lll"Ш ()ТСЮIЪ Ан

ГЛИИСКJ'Г'П гробища, па 10-1.)
граДС1;I]Я ПЖ'J'Ь, ва построявапие
та неможе

да IНIЪ

ОБЯВЛЕНИЕ

БО.'Jница,

при ФраНl'еНСI~иil

се военнит1;

пр1;дложение
та

направятъ

ц1;.1Ь

тя

е

задъ Дър~l~авната Окр.

п.у,ть, С."11;дъ IШТО, разбира

своето

ва потрiбното

БIШСИНО
Община

по

устанопеНПII:

пространство

и

рсдъ

ва IrВпа·

му.

169) Друже~ТRОТО ,.Гроздъ" да I1СJI.ЩТII стС'i!:ность
винаРJlица 7000 J~B. метра
J\1'hCTO ПО 11/2 лсва, псичк() 11):;00 .1сва, въ 8 ГОДИШI -.
та на отст,у,пеното му на

nc'hl~a година но l/н - - нр·I;ДП~'JаТСJIJI.

170) Да сс lI.'l11Ща. на Т l\[nРII()llO.lСIШ, I~a'l'O ПР'hд
ставите.ll. на гр. Иарllа въ рщш'hТl\тс.1I1ата Ol~(J.1. I~CHI'
МlfССИЯ (по расхвър~'lЯПИС ПОНСМСollIIIШ Ba~10ГЪ) на нс'lшо
вас1;данис въ I~oeTo у'щствува,

I~aTo пр1;дстави
е зас1;дава.1Ъ,

лева,

по

по особ по ва вс1;кой день,

въ

свид'hте~'1СТВО

по

;)

С.11;дъ

отъ пр1;дс1;дате.1Я

IcoiiTO
па Р'Б

Дневни да му се По'шща'гъ

по

40

ст. ва КИДО:lI1етръ, но тъй сжщо Сoll1;дъ като пр1;дс'Jави

свид1;те.1СТВО, че е бплъ вапстпна въ
по работа въ ЕОl\Пlllсси.ята.

ивв1;стно

ce.'lo

171) 1) Не се удобрява пропзведений на 18 п 19
того търгъ ва доставяние нуждното л1;тно фОРl\lенно

.Ai. 3360
Гр. Варна, I.Й Май

и че за ТiЫШ

СЪГ.'1асна да имъ даде Mi~To'ro

ченната 'n:ОJlШllССЩI.

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА ГРАДСIrО-ОБЩПНСRА КIOШIIССIШ

отстжпи,

l\It::;Tpa отъ
KaiJapl\1a,

на

1895 r.

Варненската Градско-Общинска Иоммиссия честь

има да обяв~ на Г. г. гражданитt, че на основание Ви:
сочайwий Уназ"Ь подъ .Ni. 274 отъ 27 истvеклии
М. Априлии (вслtдствие растурванието на бившии Вар-

об.'11;КoI'10 за градскитi> пожарникари;

2) Да се произведе повторно търгъ

за

Сi'l,щата

ц1;дь въ наif.неПрОДЪ.1жите.-·шо пр1;ме.

~ 72) Да се Gовърне отъ Общ. касса Н. Георгие
ву: 1) отъ платената му за д() 1 ii IО~1llЙ н. г. СУJlПIa
1:Ю .'1. наемъ за гр. барака при " Татаръ.l\~апия", беэъ

Стр.

Бр~й

"Варненскпй Общинский llъстникъ"

2

гиевъ въ

нояеръ, за отъ 24 Апри"шй до 1 IО.шЙ н. г.

4!> л.,
6 .мi>сеца DТЪ 11. г. сум
",ха за нnе:llЪ на бараката .Al 76, на Сt'6щото 1'tl'BCTO-90
•• ева, 11.'111 - ВСИЧЕО да му се повърнатъ-13i) лева.
173) Да се OTCT'-ьПИ по ШШО.10випа MohC'I'OTO въ
II уч, състояще отъ 29.08 КВ. метра, на IСириякъ д.

17

уч., отъ 20 48/100 кв. метра, да се отстж·

III

по 10 ,лева кв. метръ.
12) Градското МЪСТО въ 11 уч, ул. "Фер,цинандъ
т.й;' при ка.щата на Ерифили Х. Д,\Ннилова отъ ! 33
'>5/100 кв, метра, да се отста;пи на Е. Х. Данаи,лова ПО
20 дева кв. метръ: а вси'\Ко за 2677 ."1ева.
13) Градското JIl-Вето въ ПI уч. на у.1. ул. "Пр-Вс
.ласкаридовъ и Еnпра,лъ ИНDВЕОВЪ, на първия-частьта
давска"
и "Панагюрска", пръдъ това па Капитанъ
ЕЪМЪ у,л. "Цnрь·Борисъ" по vO лева ЕВ. метръ, а на
Петко
ICирuяковъ,
отъ 1764/100 JCIЗ. метра, да се отетж
втория-частьта къмъ улица" Чакърова" по 10 лева
пи
Кирпякову
ПО
40
КВ. :lIeТрЪ, а всичко за 7041 ле·
ЕВ. метръ.
Пункъ 7-й отъ p-ВшениеТD М 399-94 г. относяще ва 60 ст.
14) 3а 1I1iiCTOTO, отчуждено отъ двора на черЕ вата
се до това JIl-ВСТО, нвето по погр-Вшка, пр-Вди да се

и

2)

-цiJ •• ата му платена

ПИ Георгиеву

ва

"Св. Богородица"

вземе мн-Внпето на град. инжинеръ, отм-Внява се

УпраВ.'lение за приемавието на указанитъ
БаНДЪР:l1СКИ гранитни Еамъни (p-Вшеuие.JU

се

И. равр-Вшава се llсплащанпето ИМЪ по 0значенит'в въ

горното р-Вшение условия
175) Удобряна се ск.ноченнИ между Общинското
Управ•• ение и ШУ:lfПРН. ЖИ'l'е.'lЬ АХl\lедъ Хюсеиновъ
Еонтрактъ зн, доставяние изъ гр. Шуменъ потр-Вбни
т-В за граДСЕИТ-В
въ

тоя

водопровоци

контрnктъ

юонци

по

ОВЮ1.чепитЪ

условия

176) Удобрява се пропвведений на 20 и 21-и того

ОТЪ

да ве се п,лаща нищо. А тона

повече

29·1-94 г.)

въ 1 уч.,

l~з50/100

въ

I
I

II

уч.

Hl\

Гарабедъ Папазиянъ,

ГУ,JJиранието на съсъдната му улица.

178) Да се направятъ чеШЮl още въ с,л-Вдующи
т-В центрове на града: 1) при оградата на Съборната
Черква, на югозаuадния

II ,nГ'ЫIЪ, уд, "Н,ладиславъ";
2) между улицитъ " ИШIaдиновска " и "Rойниш~а "на

,Бгъда на праздното мъста на покойния Д-ръ Стефа

новъ; 3) между у •• uцитi> "Саидова",
"Фердинандъ

т·й", на което

,,:И-й Юлий"

и-Всто

въ

този

Общин. УпраВ.1ение нюl'ВрИ за добр-В и,

и се въз,лага върху Лнако l\IаКРИ-П<JСЛЪДНIIЯ J~ОШ~У

дата на Митницата,

рентъ -по 3 лева 50 ст. фенеря.
177) Да се исплаТh'hТЪ иди ОТСТ;fiПu'hТЪ на

"Ц~рlIградска"

ОТ'Jуждевптъ отъ

Общината

С"'ЪДУЮЩllТЪ Ц-ВНII:
1) 3а :мъстото ва Ал. Головинъ, ВЪ IIТ уч., ул,
"Гургу".ята" отъ 1930/100 ЕВ l\IeTpa, взето отъ дворн.
на новопостроената

а всичко

му

к,у,Щн, да се плати по Н

1 Б4 ,,'1. 40

•• ева

кв

ст.

1I

по

7 лева

ЕВ. метръ, а всич

ко 20~ "'. 1 1 ст

3) 3а мъстото на Деспина ПРОДРОl\юва въ 1 уч. у,,'1.
"Парушева", отъ 4937/100 ЕВ. метра, В3СТО отъ двора

на ~а;щата

всичко

(1, да се ваП.l<1оТll

246 ."1.

по.

5

,,1ева

кв

lI1етръ.

а

нО СТ.

4) 3а м-Встото на Ба,,-шеш Парушева- .михова, въ 1
"Парушuва-, отъ 1040/100 кв. :метра, взето отъ
двор:l. ва ~i\'.щата й, да се наплати по 5 .,ева кв. метръ.
а всп'lКО 52 .1еШ1.
5) За l\tiJCTOTO па Н. Т. l\IрIАжиевъ, въ 1 У4., У,,"1.
"Т\:няжеСIЩ", отъ 1850/100 I~B. метрп. пзето отъ това па
у'1. у.1.

два

сгради по-ниски отъ

J[!> BAPHEHCI{ATA ГРАДСКО-ОБЩПНСКА

Днесь на l·Й Май 18!J5 година, до.пуп()дписанит$:
Прi>дс-Вдате •• ь на BapНt:uel~aTa Градск:а IСо_шНIССИЯ Ни
кола Вълкановъ
И Ч."Iенове: Стефанъ .явашчиевъ и
Янко С"сшвчевъ и в'1. ПРИС,БТСТВlIСТО на кассиера Петръ
Ивановъ, пр()извъдохме срочна ревивия върху опера
циитъ извършени отъ 1·.и до 30-й Априлий: 1895 г.
и нам'врихие,

1)
споредъ

Че като

l~В1Jтанцаонната
споредъ

се

спаднахж

документит-В

Iшрасходвавитъ

книга,

оказа се
въ

на.'1lI'1ностьта

кассовата

154, отъ <J7"u/100 кв. l\lCTpa. отъ ICOCTO llОДЪ· удпца а
79"4/10') lШ. M~Tpa, прiJдъ ВIIДЪ съвършенната l\ШДО
J\t':БРНОСТЬ Ш\ остана.лото-да се отчужди ц1;."10'1'О по :)

Вр-Вменни платежни

:нетръ.

Н) 3а :мъстото на П. Апосто.шди, въ 11 y'1., У,,'1.
"Одисосъ" ОТЪ 4~7G/l00 кв метра, взето отъ това на
зданието :му Xg 1() t 5 пръди 14 год., да се заП.'1t1ти по

4 •• ева КВ. ::нетръ.
9) 3а :Il-ВСТОТО на Соаме Гарабедона Т~аракашова,
въ Пуч., у ••. "Чаl'к..рова·, отъ 1879G/l00 кв. l\leTpa, да
се зап.-rатп .щедно съ ПО~"1усрутената tl върху него
Ежща, безъ ма'герпа".а, по [) .'1ева JШ. l\lетръ, а вспчк:о
939 .1ева IJ 80 ст.

1О) ГраДСJШТО ~l-ВCTO пръдъ домътъ на lIарЕО
Ивановъ, въ IV' 'уч. до старата в-Втърнпца, 21 ,,'1иния,
отъ 17134"/100 кв. :IleTpa, да се отст;ъпи на П. Ива.llова,
ва разшпренuе на двора му, по

3

.'1ева ЕВ.

метръ.

11) Градското м-Всто Пр'в,цЪ здаuието на Н. Геор-

СУММИ

отъ постжп •• енията, показани въ

както е показана

"

П-В!Jна,

книга, а именно:
лева

,,1I1ЪДНИ

"

155JO.42
2253.17854.08

--....:.;..-----"

тина

7) 3а Cllf>CTOTO на 'Годо ръ Гочевъ въ Iи уч., У."1.
"ЦаРllградс~а", отъ lб93/10U кв. :llCTpa, ВЗето отъ двора
на I;;,Бщата му, да се заП,,'1ати по 2 лева кв. ыетръ.

НОММlIССJlЯ.

АКТ 'Ъ.

ГОТ0811 пnрп въ сръбро

lШ.

при oгpa~

етажа.

здюшето и.у .~9 3~ 7, да се ,-:зпдзтп по Ь .'IеПfL ЮЗ. ыетръ.
(j) Ва м'Встото Ш1 Сапва ДI1l\Ш'Г!ЮВЪ нъ 1 У'l . .,,12-

".ева

4)

x"гъ~.ъ.

"Царь-Борисъ" да се не допуща по

шшакъвъ начинъ строението ва

2) па М-ВСТОТО ва ДllМПТРЪ Втичевъ въ III уч. У"',
"Попова·, взето отъ двора на Е;"'щата му. отъ :1973/100
кв, метра, да се запдати

u

ва юговnпа,цния

и

цент ръ

179) Въ пъ рвостепевнитъ ули ци: "П ръславска",
съот

частни м-Вста, за урегулирюше у",ИЦIIТЪ на града, по

метръ,

метра,

да се оцi>ни и ваплати слъдъ уре

J'W 796,

търгъ Bn' доставяпие па ьО фенера за граДСIШТЪ улици

ветствующитf> съсъди

кв.

пр-Вдъ видъ на това, ч~ черквата е общественъ имотъ,

174) Удобрява се nOCTflHOB.,eHHeTO на Общинското

Нсичк:о

35617.50

2) СУМl\IИТ-В по квитанционнит-В книги и расход
IIИТ'В ДОl~Уl\reнти, на:llf>риха се, че с;'" <записани БЪ кас
совата и парТИДНIIТ-В

lШИГИ

по наставленията указани

въ праВllдшша ш\ счетоводството
скит-В Управления.

3)

на

Градско-Общин

Оставенитъ въ депозитъ и на съхранение CYJ\I-

l\Ш .'1ева 13124 и

40 c.r.

спорiдъ както

еж

написана

въ деПОЗ!Iтната книга, а за повърнаТllТ-В l1Р'В3Ъ ИСТeI>:

•• иЙ м-Всецъ
оставенит-В

ham-Врих,Б се редовни
разна

расписки,

С,Бщо и

н-Вща.

Прtдсъдатель:

Ч •• евове:

Вълнановъ.

1 СТ•. Яваwчиевъ.
t

я. I;лавчовъ.

Т~ассиерь: п. ив3МОв.....

Бро iJ

17

"ВарнеНСR:ИЙ ОБЩИНСR:lпl: ВiЮТНИR:Ъ"

ПРИКАЗа

С:гр.

3

НЕОФ:ИЦИАJ1ЕНЪ отд'влъ.

Nn 134.
ОПАСZВЪ ОБtдъ.

28 Апри.шИ 1>;95 година.

:Мина се Beqe онова ВрЕме, въ което

Съ Височайшии ~ТЮНJЪ J'19 274 ОТЪ 27 И того, по

се наричаше

неже ОБЩИНСR:ИЙ: Съвътъ се растурва, като обявявамъ
на 1',

ези къ. да брЪМ'1I1 на
и да е способна

служащитi>, че днесь прi>дадохъ дi>лата на

1',

ВС1;ка жен/\, която

внае

ФортеlIиано, да

да раСI;;аже

образована

да

говори

знае да занимава гоститВ

съдържанието

манъ, Това IIОГр liшно г.rt-Бдише,

ГОСlIожа

н-Бкоi!: чуждъ

ни

прочетенил

ро

за жа.tОСТЬ и сега пр-Воб.taдава

Общинското УпраВ,,1ение на назначената до произвi>ж

у насъ

дание на новитi> избори, тричленна КОМlIIИССИЯ, ползу

ста'l'ЪЧНQ. Днесъ заС.r1.ужва да се нар-Вче образована жсна п май

ваllео се om7J случая да 1t.злва своята 6е.зnрJьдJЬЛJla 6ла

ка, само тал.

гооарноспм

6СltЧJilt ото mпхо, ва показваното

1(o.lto

винаги бърво иак:к:уратно испълнеНlIе
распор1>~цаН!IЯ
възложената

и съ

това

сж

заЕСонвитi>

у.;:rесннвали

между (j,;щеСТВОТОj но днесь вече това е съвършенно

която има п

пuложителни внанил, необхо

B.taAte

дими, както за нравственното и умственното ВЪСlIитанпе па, ДЕ

имъ

цата и, така и запазванпето на здравието имъ отъ различни о

ми

пасности,

не малко·

менъ по закона обяsаНEI()СТЬ.

МQГЖТъ да произ.tЕзm.тъ

1'<1111'0

вия, ЖИ,JJlJщето,
вата,

отъ

зарази

Добр1; образованата

и

отъ

lI:8ICТО често правнтъ

AlaiiKa никога нс оставя да се грижи
не оставя на HeliК и e:ai!: незначи
пменно нахранванпето на ДЕтето,

~I.ладитi;

майки, паприиtръ,

лучили

3816

ПОМf)l'НС

ДО Г. г. ОJiОЛ. НачаЛJt1Щlt

тина

IШ 'ГЪрr'овията

писма,

отъ

пращао!Ia И1\IЪ

супата 11

хра!ПI ~tтето
едно кока.tче,

ы;,

М'ВРЮI за

HE&la. C:r,C-ВДIШТЕ
\шасяванпето

Hi>KaKB<L

си акадеJ\ШЯ

'СутаКСIl

11

тя "ато пеопитна, пезнае

ОП,l',ашва

въ К<YiЩII.

се

отъ

Т;Ь.ЗП

HaiI-пос.л-В

много

съ необходими

пече

Л'lщата

вотни.-Ц-ВJlа
стина,

рЕДТЩ се ср-Вщатъ

знания за прави.лното

СТОliКтъ--куче,

зв'];рпица.

образовани

безъ ПрЕД

ФИЗическо раз

коте и други маЛКII

пор,nката на иа

II

пос.л-ВднитЕ

въздържали да направятъ това и сегн. запитватъ Ми

Както

<'в1>деRИЯ: какво

съ кучета-е

нъепитанието,

ческо ра3Rптие

опасна.
за прави.lНОТО

НIIКОЯ иапка НЕма право

е това учреждение, l~aKBa Ц'ВдЪ гони съ щшисванието

ставя на ЧУЖ,l\П хора-въспптате.лю!, бопни и с.лУГlIНП,

на ч,,'!енове отъ България 11

сама

на медали.

,,'!II да очак:натъ H1>К:~К:Ba обoi1ага оть

Но направеното

I

ший В:Оl\Тисаръ на Бъ,,'!гарската сев:цuя при Апверското I
за С,Yiще

ствуванието на ав:адеJ\Iията и за нейната задача, зато
ва Министерството се распореди да се поискатъ нужд

нит'.h св-Вденил отъ Бе.1ГИИСКОТО праВlIтелство, до по

лучванието на които, пр-Вдлагаl\IЪ Ви, Господине На
изм-Вжду

насе,,'!ението

пъ по

въренната ВИ ОIЩЛИЯ, да не испращатъ никакви пари,

до второто съобщение.

Под. Окр. Управитель: В. Попповъ.

Секретарь: Т. Раевъ.

Секретарь при BapHeHC~OTO Градско Окодшiско
УпраВ.1енuе: Т. Джезаровъ.

ПРЕДО

а трi>бва

впжд:\ вспql,О, да знае вспчко, да ПрОВЕрява ПСllЧIЩ, съ

тя нсможе

ИЗ.10женне съобщилъ, че 'гои ншцо не знае

фIIЗИ

да

едпа ду~[а-вси'шо да става прi;дъ lIеl1ни't'!; очи. Разбира сс, че

акаде:'lШЯ

запптванис по тозн nъпросъ, бrш-

чалниче, да раЗГ.'Iасит-В

N\

Наи

животни

но подобна б.лизость съ

крайнu

тъп и грижата

на д'вцата

чувство.

много .лесно съ ма.лкитЕ

че не пмъ ВРЕДЯТЪ,

l>aTO

о,;uGепно

жи

ТЖЗII .tюбовь къмъ ЖИВОТНИТЕ У жени

Д-Fцата се сближаватъ

ЖIlВОТНI\ТЪ,

т,у"щ

Bi>pBa

с.tУГЦПS[.

~-,i;, IШIlТО има'гъ ма.лICИ ДЕца, с едно необяснимо

ложението, внесли с,у, ис[~анитi> так~и, I а други сж се

нъ

HE~ta да

да

Ч сето нп се с.tучва да виждаме въ НЕкое т-Всно жилище,
че нарвдь съ

в:аненитъ изложители, пр1>ДПО.lflгаЙ:ICИ, че паградитi> се

си

ПР-В

пос.лЕдст

ВИТllе на д-Fцата.

д,У>тъ редовни членове !на ан:адеМПЯТ,I. Нi>в:ои отъ по

и най сетн'!> J\10же

кар

нещастието

по·.юша

въ пъ.tl!~ СМИСЪ.i\Ъ на думата-6езъ суев-Врuя,

разс.v.дъци,

жава ги да внес,у,тъ годишно други 'г;шси, за да бж·

раздапанието

какъ

страшиа

че никога

K.'IoRTHa,

и безсърдечна

Сега зи сега у насъ

та на меДFl,,'Iитi> и Ч.1енско праl\О, а така сжщо задъл

участието

му:

припадва. Тпчатъ за АОI,ТОрЪ, то до едпнъ, то ДО дру гъ,

11

майки,

ния, Ilзиск:ва,,'Iа да й в t!есжтъ извi>стни таН:Сll, стоиность

нистерството да И~lЪ даде нужднит1>

11

невшнraтелната

H1t

с,v;.щенр1>:1fеЮIО и разни· медали, ва

речената акаД~]Ш1Я, по

ма! ката се явява, но

оставя своето мu.ло ДЕтенце са~шq"о, п че пiша вече

прi>въсходството на изложеНllТ'i; отъ тi>хъ произв-Вде

испращатъ отъ

сс раЗНII

вия и м.ладата мапка си дава

биле по

на искуствата оъ Брук:селъ (Белгия) съ които покани
в:ато имъ съоб ща ва.iЩ, че ги sй.пnсала fla нейни член()

ве,

да

съ супата

МlIнава СII са~ю за пръвъ IIЖТЬ, бсзъ други

ИЗ.'Iожители

изложение

му

НО НIIКОГО не намиратъ

и 3емлед1>лие

че мнuзина отъ Юlшит1>

Ilоканителни

Х.lЕбъ въ

захваща

една растръсва д-Втето, друга БЪРlzа въ устата му п ДР. т, наи

11

всемирно

захнащатъ

11

да

AНI:lepCKO

натрошава

внимание

Д-Втсто п.лаtIс, .лЕе СЪА3П, а маПЕСэта
се събпратъ

пое.л-Б

то има ев1>ДОllИЯ,

BC-hкО

отъ което дътето сс задавя.

Варна, 25 АПРИЛI1И I S!)i) год.

Въ МИllистерството

посл-БДlIята

6сзъ

отиватъ на

нсвi>жа слугиня да на

u

и, безъ да забiМЕЖИ, дава му заедно

ОRРЖЖНО

при бившето

lIМЪ;

AETdTO

прtСП<JЕСОИ!fО

IIptullCo

.1aI'O~!CT

пстивка.

гости, като оставнтъ на една проста

храни

домашнпт'i; Ус.\о

водата,

само слугинята,

11

теЛНата на гл'вдъ работа,

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ОКРЖЖНО УIIРАВЛЕIПlЕ

отъ

облЕК.r1.0ТО, храната, въздуха,

различни

за ДЕцата

I{:метъ: К. Ранновъ.

.А9.

недо

ко,

напр,

Д~T8,

пази

вен 'НЮ да IJЗUЪVШП
отъ
Лll

lшюза
сс

вода

ЧlIстота

с

с:нш,

IIр:tВИ

въ

В\'IlЧКО,

нята, добро

.tll

пос.лi>дпиn;

всичко това Mallr,aTa

M-RCOTO 11

това е необходимо

пасни

11 BptAHU

110

се

тя трi;бва ди 31ШС

Ч::Ш,

въ

ЧИСТО

ЗСЛСНЧУIЩ

11

Tpi;6B:J.

I,ашю

.\11

се

СС

nспч

държи

ДЪр:h;1I

но

с,'уги

добрi; .Н! .~C IIСЧIIСТШIo

да ВI1жда съ О'IИТ'В СП,

за да се запазлтъ доыашнит'};

u

отъ

MIiOPO

о

uЪща.

Сега да поясНlШЪ ГОР'Бка3alЮТО съ ПрШtЕрЪ: въ СДНО се
~[eЙCTBO би.лъ IIрllготвенъ оББДЪ съ раЗНII tiрlIlIравп; ДЕцата 0БЕдваМI СЪ ГОJl'!ша охота; на об-Вда шtа.tо п едuпъ познатъ \'ту
дснтъ-зоо.логъ. На джното въ паницата (с.l-ВДЪ r;;aTO изЕ.tъ
вкусно сварената госба) гостенинътъ заБЕ.tЕЖII.tъ едно Her;;aнено, необикновенно С<Yiщество. ПрlI вни.uате.tнО разг"tЕЖ:Дание,
съ уве.tlIчите.tно

СТ;ЬКJlО,

'.гой откри.tъ,

че

ТОiЗа е едно

.ua.tKO

бръ~[барqе, (В1ар" llllel"O llata); аЕСО се прtг.tътне ТdiЗИ ~IlВОТIIН
1>а то Са~lO по себ'i> си тя не е вредна, но по llзс.t..вдваНllетона

eД~HЪ IIта.лпаюжи зоо.tогь, въ това Hac'i;~OlIo жив-Бе друго Ma.tко с.ъ.щество и, като се ра()ТВОрlI въ храНО<ШIl.lате.tНIIТ'i>

бръмбарчето,

P.taBaTa

освоБОjh'дава

сс тозп ()r,ри'rъ

на когото ([зраства шипъ

([

COl>OBe

въ него П<J.vаЗIIТЪ,

lIаразиrа се обръща

ста (ЕсlliJlоrУJlсlшs ll1onolit'ormi,,), конто е дод га отъ 5 до

па

въ Г.IИ

10 снт

Стр.

На пр-Вдвпя й край им:! хоботче 11 ц-В,}\ата е въоржжена съ остря
КУ[~ПЧIЩ. ТЯ н-Бма свой храНОСМ1мате,}\енъ каналъ, а се ~ при
C;IY~Ha въ червото ва чеJtuв-Бка JI така висп на него СВОООДНО,

06.1ОВЗ се съ хранитеJlнит-Б

сокове

и се храни

ЧJ>С3Ъ

Ц1;Jlат~

повърхпостъ на т-Б,!\ото си. По н-Бкога въ недобр-Б сварената су
па се HaMiopBa и дРУГО вас1;ком,о, KO~TO .ПРИJlича IЩ

я с llзв1;стно подъ
развива въ

.!ш \ка

пепеlJудка

името Аsорш fаrшаllS, I~ОЯТО така ~жщо се

ГJlиста.

Въ чеJlОI11;'1есв:ото т:};.,1О .I10 честО се ср-Бщатъ кржг.шт1;
Г.1ИСТJI (Nешаtо<1еs); ако T:h не сж въ rO,i11JMO &о.шчеl:ТВО, то

здравИl~ТО

Брой

tl

"ВарнеНСIШ-И Общински-И Вiстникъ ,

4

ва чов1;I(3 не се растройва,

б-Б,}\Бжватъ се разни растройства,
ватъ l'сриознп за60Jl-БваВJIЛ.
Най распространен&та

отъ

а

но a~o сж МlIOГО, то

за·

у мз.lКllт1; дъца '1'-\; докар

КрЖГJlJIТЪ

Г,!\lIСТП е

(Ascaris lumbricoides) ИJlИ чеJlов-Бческа г.шстз;

за продължение на срокове за въ~щржщание Д.7IЪЖИllIИ

на хазната сумми, трtбва да се подаватъ направо до
Окр. ~Тправление, които да бжд.ътъ придружавани СЪ

СВlIд-Втелства удостовt.ряющи Tt.XHOTO материа.7IНО по·
ложение и семейното състояние, а това послtдното
(Окр. УпраВ.1ение)

ще ги

писъ въ надлtжното

Заявления подадени за

ц1;,i1И ~1IIJ1ПОНИ яnцз, тъй щото заРОДllша на ТЖiШ ГJlиста е мно

1I1HOrO ний

заразява

се заразянзме

съ

ТЖЗII ГJlПСТ;J, ЧРС3Ъ водата, когато тя не е чиста, не се пр:lщъж
да и не се пр-\;варява; напр., въ г. Парuж'Ъ, 1'д1>то водата за
ц1;"ШJJ гра{l.Ъ се Филтрува, (пр-Бц-J;ждз), тая ГJlиетз не ср ср-J;ща,
когато въ Америка се ср-Вща нзп много У Негритт., защото ТЕ
C~

J~P:}][HO

1IЮ1

не'lIlСТОПJlЪДНП.

пр1;минава

Г.ШСТIJ

lIа,

В.шзатъ

Н:ОГ8ТО

Гр. Варна,

ДЪРЖII

въ ПОJlОВlIт-Б органи, прОIJзвржда

JI

въ

нашия

домаll'llНJ.lта,

ВЪ

МI!ОГО

нечпсти

Cll

ПРIlГО1'ва

Маи

1895

год

Варненското Градско-Общинсrcо Управление обя
Бяна на населението въ града, че УТр'В ще се llЗЛО
жатъ награденит1; въ

машини

11

конкурса

животни,

ОР8iДИЯ

че Г·НЪ Иинистр<t. на Землед'Влието

И

.1IJ'1HO

ще равдаде наградитъ,

ОВЯi3JIЕНИЕ

.N!t 33.,8

СИ.~ен'Ь

11.111

ссфдовс

въ

Ю:Ы;,

храната,

чрезъ

биватъ

,дЪрЖ&ТЪ

съ

твърдата

не

е

нечистата

н:райно

оставятъ

Н1JlJlшна

по

то

вода_

неЧИСТОП.1ЪТIШ

нечисто; I~ОШlJицаТI\, съ

която

If

CtJ

Зf>JlРНЧУFЪ, ле се държи
щото 1IIИШIШТ R СВОСОДIJО
ПрUВИЗllJlта

раЗНII

Гр. llарна,

хра

чрез'Ъ lIIлi;RОТО, когато

Б)"пува ПРОВИ:ШJlта - - Х~1,бъ, м-Б«"
'н;с.'IО И нс сж 1I0крива добр-];, таШ1
распо.~згатъ

DJll/

f\РГilНИ3l1JЪ

КОЯТО

често готваЧIJт-Б

ВСИ<JКО наОБО.10

се

4

.

.,а чрсто да си И3~II!ВI\ р&ц'нт-Б, lI.lИ
се

ще

./1'1 3420

С'hрбежъ, IШПТО често БIJва прuчина за онаНlIзма у д-Вца1'а. Т-Б
зп

цt."'IЬ и ад

Министерство,

другъ впдъ кржг.ш Г.ШСТIJ така нарт,чепи OXyUrIS

JJ

1I't;Kora

над

ОБЯВЛЕНИЕ

Vermicularis. Т.жзи ГJшста се ср1>ща тъй с.жщо честu и повечето
у ъrЗJlКIIТт. д-Бца; тя Жllв-Ве въ Д\JбеЛI1т-Б черва и ш!лиза навънъ, а
ПО

I'ор'Вrcазаната

при

зскнрида

.лll~а ПРIl повръщенпе.АСЕ~аридатае- много плодовита, т.н снася по

Но най

веднага

се оставя тъ беsъ посл1;дс'гвие.

КИ1'1; черва,
Jlои-Бв:ога пр-БJ\1uиавз и въ д€бе,!\ИТЕ II се появява
ваедно съ JI('ПР2жпеНlIята ИJlII отива нагор-В въ стомаха II П3·

Нllв сж тъй ('.жщо много.

ИСI1раща

:l\1инистерство.

ресирани направо въ Финансовото

1'.1'.1 ЖIfI'i;е въ ТЪН

го раеПРО(;ТРЗflенъ, с.л-Бдоватр.лно, и JlСТОЧIlПЦflт-Б 31\

17

микро

СIИПП'IССВ:II lJарЗЗIIТlI, IJ Hair често, тъп нар:hченптт. magestoma
Jntc:"tinalc, които 1I впй ПОI',!\ъщаlllе. И.'1И ПЪКЪ когато се при
готвя 1;стие отъ риба, ,дО~lаБИНDт1; повечето пrtiТИ, като се стра
хуватъ да не се прi;вари риба'ха, останятъ 1;СТllето недоварено
n тъп го и поднасJ.lТ'Ь ва трапезата. Когато -Б,демъ пr{;дпаз.НJ
во отъ тона ~I.'ТlJС, за Аа нс се заД3ВIIllIЪ отъ н{;кое кокалче,
в1;r,ой отъ до~!аш[шт1;, у когото очит-Б впждатъ по-,добр7>, съг
.Jt-БЖДII 'едно 61;.10 h-J;ЩПЧI\о, което цt.ШЧltО се ОТД{;JlЯ отъ м7>
СОТО на рибата. При I10-ВНШlIaтеJlRО раЗГ.\ЪЖД3Вllе ее оканl33, чс
~OBa е зарnдишъ ОТЪ Rot.kiocephalus latus, най ШИрОIl:ата иunчна
r.HlcTa, J'ЮI ГU,,1-Бмия DараЗllТЪ въ ч~.\овiче('КИJJ оргаНIIЗМЪ, 1'0
ЛТО \lзра('т~а 11 .. ДJlЪЖПl1а до 9-15 метра. НеllJоже съ ДУАJII да

На 15-й того въ

Маи

год.

1:' 95

часа С.1'ВДЪ об'Вдъ, съ перето

3

рожrcа на другий день по с"'щuто вр'Вме, въ канцела

рията па
търгъ

ва

Общин('!Сото
отдавание

Управление
подъ

ще

наемъ,

за

се

произведе

прtвъ

тжзго

дишний .'1'Втенъ севонъ, Градсrcо·Общинскит'В (мж.жска
и женсса) бани,

Първонача.1lНl.та цъна за ДВ'ВТ'В бани е 3500.,ева.
Поемнит'В условия lIIOГ"'ТЪ да се видятъ BCiKOll
присжтственъ день и 'll:l.съ ВЪ Финансовото ОТД'В.1е·
ние на Общивскотс> J'llраll.1еШJС.

3а правоучастие нъ търга отъ КОНIсурентитi> се
иска sалогъ ь% отъ п hрвоначалната цъна, свидt.те.'1
ство

ва

честность и

д';~.пaрация

отъ

дваllIа

граждани, гарантируlOЩИ испдащаНllето на

заможни

наеll1а.

Пр'Вдс'Вдатель на КоМl'tIиссията: Въпиановъ~

Секретарь: п. В. Петрановъ.

се пр-l>Аа"ЖТЪ J\!.i!'iв:ит-Б, ICOIJTO чеJlов1;н:ъ ос:1нца, когат/) П~Ш т.ж:ап rJl11 с-та.

3

(С.~1;двз)

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА ГРАдеНО-ОБЩШIСКА НОММIIСClIЯ,

Гр. Варна,

3357.
1

Май

ОБЯВЛЕНИЕ
М 1~47.

ОБЯВJ1ЕНИЕ

. "1.

ОТЪ СЖДЕБ. ПРИСТАВИ ПРИ ВАРНЕН, пкРЖЖЕНЪ ОЖДЪ

1895 г.

Подпи~аннии Помощникъ С",дебенъ и риставъ при
Вiiрненскии Окр&.жевъ С.ьдъ, обявшзамъ на интересующит1> се, че обявената ми съ обявлеuие.NJ. 697 отъ
11) Мартъ м. 1'., публикув<шо въ в. ~Правда" брой

Госuодинъ l\1инистръ на Финапсиитi съ окрiY.ж·
ното си пр'Вдписапие подъ ..JV. 2880 отъ 21 Ыартъ н.
година съобщава, че БЪ повъренното му Мпнистерст
по твърд'В често ПОСТ8iпва,;ти твърд'В често пост",пва-

14, И съгласно 'Ы. чл. 10~1, 10~5 и 1035 п. 1 отъ
Граждаuското С"'ДОПРОIШВОДСТВО, сл1щъ трикратното
пуб.ilикувание настоящето ми въ "НаРНf\НСКИЙ Общин
СЮJИ Вi>стниrсъ" пуб.'Jичната продажба ще се ПРОДЪ."1

JШ отъ ра~шп

жава тридесеть

.,1ица

заЯВ.1ения,

съ

които

1IIОЛЯТЪ

да

и единь день,

5%'

и въ

съ правонаддавание

nите.'lствевни даждия n др. таЕlIва, пли пъкъ да имъ

коиний ИбраХШlIЪ

~ъxъ на хазнатаСУММII.
3а избъгвание ва този непрактиченъ ръдъ, ЕОИТО
ТВЪрДЪ !)шого прЪпятствувf1. на .министерството ва даванието на единъ по-бързъ ходъ на исканията на просите;штt., - ВарнеНСЕОТО Градско-Общинско J,T правле·
ние съобщава ва населението пъ града, щото ва на

Хатуиъ БеrcИрОВ:1, при със'Вди: Арифъ Ефенди, ИбРЯl\IЪ Чолаковъ, Псрr;есъ Караrcашовъ и Стоян'Ь Ива
вовъ. Първоначална цiша 1 д3 лепа и 40 ст.

да пмъ се опростятъ аванси, С8iдебни равноски, прасе ПРОДЪ~"1ЖИ срокътъ за възвръщание Д.,"1ъжимитt отъ

ПlJ'ВДЪ всички заЯВ.1ения

пустне

отъ

подадени съ ЦЪol"1Ь да

държ!).вното сжкровище

се от-

парична помощь,

да се оПрuстятъ аванси, сждебни разпоски и пр. или
Р~,\а"ТОI'Ъ-ОТТОI!ОРНИRЪИ'" Л. Добрев"6

само на

1О дпевенъ срокъ

шuъ се отп,}'стне отъ държавата парична помощь, или

едипъ

декаръ лове

въ 1II'Встностьта "Ма.1ка Еоrcарджа" останало отъ по
Бекировъ на

насл'Вдницитt

ПО,,"'Iовината деЮ1РЬ принадлi>жи на

му, а

сестра му Рукие

Желающит'В An го купятъ свободни се

присжтс'Гвенъ день да пр'Вглtждатъ снижата
дажбата въ канцеларията ми.

всtкои
ПО

про-

Гр. B~pHa, 28 Априлии 1895 год.
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