Година VIП.

Варна,

Ноемврпй

15

г,

t 895

БроН
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БАРIiЕПСКИИ ОЕщипакий В]СТПИКЪ
llиСЪ1<!., статии, пари Il всичко ЩО е за
в:Бстника сс праща до Градско·ОБЩUНСL.ОТО
Уп раВ.lение въ Варна.

Излиза тDи пжтивъ M~CBдa,

оБИI~новенно на

1, 1О 1I 20 ЧlIС."1а.

За оБЯВJlеНИII се ПJlаща за редъ:

Цtната на

BtcTHMKa за година е
4 лева.
Отдtленъ брой 10 ст.

На първа страница

Варна.

СъбраНllе

казаНllТ~

ГраАСИИ Кметъ.
Искаэвамъ на насе."1ението отъ .;нобuмия ыи градъ
Варна. Моята сърдечна благодароостъ за тiхнптi> поз
дравления

на

и бol"1агопожелания

n р~славскии

по случаi{

рождението

Енявъ КИРИ."1а.

втора

n

четвърта

п

трета

страНИЦll

страница

съ създапанието

"
"

закона за продаваНllето на

построuки, е за да може съ суммата, добита

отъ тая продажба, да се построи една казарма съ ПСllЧЮI
за воii:ски T~, квартпрующи въ града;
че Общината ако II да е иска.la :lIНСГО по рапо да на

прпспособ."1ения

прави на свои cp~ДCTBa тая I~азаР:llа въ зам~на на пр~л;
lII~ТНИТ~ Държавни ШIОТП: таu(ш, укрiш."1ения и др. т.
създавающи

то

на

не ма.шо прiшятствпя за урегу."1ИlшаUllС

града,

чуждението

оGаче по причнна

на тия И:lIOТИ,

това

недопусканпето
пеино

от

же."1(ШllС

не е

можа."10 до сега да се ПСПЪ."1НИ, рtши: Упъ."IIIомощава
Емета да подаде въ Народното ОЪUРl1lше отъ страна

СОФИЯ

на града

Т1iхни Царски Височества
При получванието

"

стот.

15
10
5

•

1110."1 ба ,

пъ КОЯТО като ПЗ."10ЖII па обширно тс

чението на ц~лпя nъпросъ по

радостната B~CTЪ за щаСТ~"1П

военни :M~CTa

посторii:КII

II

II

др.

вото раsрi>шение на Неино Царско Височество и едо

щината да

спор~дъ СЪВР-В.l\Iеннпт-В пуждп Юli.Iармn. за

ненското население безъ

видъ значението Iюето Л3!Ъ се е дапа."10, да !IlО."1И На

ра з.'IИЮl.

на народность въ

за здравието,

ДЪ."1год~нствпето

рожденниu_ Nлaдe1lf:'ЦЪ

и щастието на

ново

и Ди наСТШI'J.'а. По с.ччаii:

на

тоя знаllICнателенъ актъ щастливъ се считамъ Аа под-

песа предъ стжпит~ на Ваши Царски Височества 1IIОИ
T~ и на Нарненски'Z-В граждани най сърдечнн прпвiт
ствия и

б.;,Iагопожелания, и най в-Врноподанническит~

чувства и безпредiлна преданность къмъ ПР~СТО.'Iа и
династията.

Кметъ: я. Славчовъ.

въ

таGШI

биванпето Бъ.'IгарскuИ Царствующъ До мъ съ още е,и,инъ
членъ - Н. Ц. В. Еирилъ, I~нязь Il р~с."1авскиИ, Вар
гра1lIадно 1IIножество се стече въ Съборната Църква
и въ 1 1 часа съ ВЪtхпщенпе IlЗС."1уша l\Iо.'Iебена, от
служенъ наи тържественно отъ цоВ."10ТО Духовенство

ПОСТРОII

II p-ВдмеТIII1Т h

въ града; ~К('.щнисто Ш1 Об

ЗЮl~на па т-Вхъ псоБХUДИ:lшта

ншюнъ; неотстх,пванието
родноте Събрание

u по рано

да уважи това

MiJCTHlIii

гар

ТШl IШОТИ IlР~ДЪ
ТОДI~ОЗЪ

отъ гра

ыаденъ интересъ же.щние пп. гр. Варна, за I:oilTO срав
НIIтелно съ разносl'ИТ~
ПР<lвенп отъ Дьp;~anaTa за
подобрение на гр. Софuя и други О'l'Ъ нетодкозъ ;ша
чпте."1енъ за цоВ."1ата CTp~Ha интересъ градове: като напр.

I 'Гърново,

което е погъна.l:О JШ."IИОUП,

осзт,и':5, че отъ ()о

вобождението на страната не е UИ.'IО направено пищо
отъ Държавата
за повдиганието му, но е бll."1Ъ често

ИЗ,;"1аганъ, като градъ на цоВ."1ата

расходи шшосu."1НII

страна,

често ПiliТИ на

на бюджета му.

СылаC1l0 това РJbшеНU8 на C06lbJIlC(. ]{.llСIIШ
Народното ОьбраllU8 СЛlbдующаmа .1lO.HJa:

подаде

на

Ао почитаемото VIII ОбикновенноНаРОАНО
Събрание

ПРОТОЕОЛЪ
м
На Варненскиii Град.

rilОЛ6А
отъ Uаршшекото ГраДСIщ-О6
щuпско Унрав.lсние.

48
ОБЩIlНСКИU CЪB~TЪ, дър

жанъ въ извънрiдното му заС1щаппе на -го·й

OIZTo:Il-

врии 1895 год. подъ пр~дс~дате."1СТВОТОна Н:ыста: ЛШZО
Славчовъ, и при Секретаря: П. В. Пстрrшоnъ.

Прочете се Протокола отъ :ШШ.У..ИТО васiJДIШПС
на CЪB~Ta, удобрп u подписа отъ члеповет~, копто СК,
Бrilелп

участие

въ

разискванията.

И3.'Iоженп

въ

пего,

сл~дъ това се ПрИСТiliПИ къмъ раЗГ.lеждание постане
нит~ на дневенъ p~дъ въпроси и B3:М~ се

РъШЕНИЕ

.h1. 391.
По пр~дложението на Господина Е1IIета за хода
таuствувание пр~дъ Народното Събрание, за отстжпва
нието на Общината всички въ града военни построй
ки

II

:М~CTa въ заы~на на една каз<tрм:а, напълно съо·

тв~тствующа

на

съвр~меннит~

нужди

за BOii:CI'UT~

отъ мiстниИ: гарниэонъ, CЪB~Ta като взе пр~дъ, че е·
динственната Ц~."1Ь, гоним а отъ ПО'Juтае1lIОТО Народно

Съ aal~OJla аа про"аванuето на Варненскпт1; 11 РуссеНСIшт:Б
казарми, прuетъ отъ ПО'lllта~мото YIII OOllKIIOBeHIIU Народно
Събрание IIЪ I-T<1 му редовна СU<.:IЩ на lV 11 20 XlI-й ы.1894
ГОД., на ~1'I;CTJlIITi; военнп H.l11:'ГI1 се .lqлн IIР:IJЮ да IIрОД.1д?t;'ТЪ
uарнеНСl'шт1; l~а;!1IрШI. <.:L'I)'ЦI1Т·\., ЩJ'l;Д'f1t,Нllf.'l<.:iIIl за разни BOeJIIIII
ск.'\адовс 11 110.1усрутоиll УI_р·lш.lеШIJI заедно съ ыtj;статаa IШЪ 11
ВСII'ШI1 ДРУГI1 прuuздлеЖIIОСТI1. Ц·В.lьта на това рiШJClI1lе 61;да се даде въз~[Ожио<,:ть на lюеНIшт'h ВJШСТII съ до(iитuтh отъ
продаlIьта СУЪШIl да

иостроыг,:гъза

варпеlIСК\lЛ

ВОСIIСIIЪ

гарlIП

ЗОIIЪ Н08II и СЪО':ГВ+'ТIIII съ съвр+'меНIII1Т'Б HY:I-:AI1 казарШI. НЪ~IЪ
пспълнеНlItJТО на това p-Бшеl1lЫ ПО'lитае.;шт-Б военни В.lасти вечо
присТЖПИХЖ n и-hI-:О.НИ отъ ПОllена;,тит+, сградп п )'I.рiш.lенил
сж ве'lЪ продадени, а сл-Вдъ "la.lKO uр-Бllе ще се продаБ~ТЪ n
другпт+',

ВарнеНСБОТО Градско-ОБЩ[Il1СL~О Управление Н+'ll<1 нищо
протлвъ тал распоредба n ВIIСОn:О Ц !>НII р-Вшението на ПО'luтае
мото НаРОДIlО Събрание; НО то е ДЛЪ;f;НО да направи евопт:h
б-В.'\-ВЖБU по въпроса 11 да помоли о врiше уважае"юто Народно
Пр-Вдставителство да допълни съ нова наредба въпросното р-В

шение въ ааЩl\та
противъ

на

въа"южнuто

ОТЪ ИСП;;;'.шепието

заКОННПТБ

11

ве'lЪ

отъ

ГраДСБо-ООЩИНСКII
сега

на СЖЩI)ТО р'liIпение.

O'IeBUAHO

интересu

опеправ"анпе

Стр.

Нуждата отъ нови кззарШI за вопскитh отъ
гарнизонъ се

чув-,:твунаше вечъ отдавна и

пе

варненския

веднъжъ

сж

во

дени пр'i>говори, за да се построЫ>.тъ такива отъ Градско-О6
ЩIlНСКОТО Управление въ зам1ша на помеlIЖТИТ'i> военни сгради
И укрiш.,ения, които да се отстжпЫ>.тъ отъ роеннитJ:; власти за
градски потрвби; по пр-БХОДНJIт-Б вр-Бмсuа, r,оито прiшшвiшаше
Ц'БJlОТО отечество П, особно, НУЖАит-Б на самит-Б военни в.'tас·rи
-по едни II.Ш по други съображения опрзвдавани-

не позво

.'tлвахж срутванието на укрlш.'tешшта и другит-Б пр'i>дыетни
постропки и ВЪП\10СЪТЪ за новит-Б казармu остап", така неуре
дснъ, ВЪПр-ВКII горiщото же.'tание на Град. Общ. У IIрав.1енпе да

стане

стопанъ надъ поменжтит-Б ы-Бста и да

уреди

nа.'tuзацилта

и за освiт.,еrшеТО-ВЪПРО<;II,

.hБ.тъ неразр-Бшенu

нап-вечс

поради

които и

AQ

за [,а

сега сто

повече твърд-Б трудната и безъ това задача
пр:lюбрэзованля на града

в:метството

е

на

кметството

П..1анува.1()

като е IJЗВЪрШИ.,О

ство ще

съвр'iшенпи

IIpu Tall:lIBU ус.'tовuя,
тр1>бва At\ се бори еъ

сега вечъ се пр-Вдвиждатъ
сс IIзраБОТiI

кадастра.'tIIИЯТЪ

за

напр-Бдъ

хи.'tяда

П.1анъ

на града,

и пр.

но

ще

когато

Управление

не е въ

исказва.'tо

тид

да

и

насе_\ение,

.'tозарство,

2/3

не е въ

отъ косто

се

състояние да

поддържа съ

зем.'tлща,

нито

пъкъ

ПОДlIесе

настаняватъ

БЪ

единъ

cet'a

распо.шгатъ

11

неuзб:Jзжни гра дски

чудно, ако

единъ

на llоиенжтото

р'i>шение

на

свои

pa3HocRII нови

старо: табаи пр., то заСДIlО
е

Iмасти

ИСК8.'tО

съ

стопански
това

Аа

казарми

съ

права

се

това
върху

откаже

отъ

у.'tесни военнит':h

града.

Тал ГOTOBHO(~TЬ
ние поддържа

I интересит-Б
I

Варненското

и сега и,

Градско Общинско Управ.'tе

ва да не се

нащърбяватъ

тъй

си.'tно

на града, безъ да страдатъ и ОНIJЛ на почитаемит':h
военни Вoilаси, то МО.111 почитаемото Народво Съ"iрание да допъ.'t

ни р':hШdнието си, като отреди да се IIОСТрОЫ>.ТЪ д&деиит':h ве'1Ъ
на пр:Ъдприемачъ казарми на cm-БТII:а на УпраВ.'tението, а всички
моьстз, върху В:ОИТО сж построени въароеНИТБ
казарми, табии
сн:.ладове И пр. да останжтъ на Градско-Общинското Управ.'tение,
за да се раuпор-Бжда то съ т-Бхъ, както нам-Ври за добр:Ъ,
Това ще 6жде само единъ актъ на висока справед.'tИВОСТЬ,
съ каквато почитаемото Народно Събрание всоЬкога се е отзова
ваАО и В:ОЯТО, не се СЪМНJ:;ваllIе,

г.'tасието на многоуважаемия
Варна,

29

Октомщшй

ще бжде lIодкрiшена

И съ съ

Господинъ Ыинистръ на Войната.

1895

год.
Съ почетъ.

Еметъ: Янко Славчов'Ъ.

'

изведнъжъ

на отече

в..\асти, като запази въ сжщо вр-Вме и ПОJlзата, която ИЗВ.1ича
за себе си и за насе.'tението ОТ'Ь вопсковит':h части, които се

надничарство

ПО-l'О.lемъ зае~IЪ отъ онзи, който е необходим:ъ за неговит-Б по

построи

на военнит':h

очаква и пр':hкарва нови оБЩИНСIl:II иабори, При това ночи
таемото Народно Събрание не тр':hбва да забравя че Варненското

за защита

св,9ит-Б права, но е има.ilО само же.lанието-да

правото си

пр ; но почитаемото Народно Събрание не може да не знае, че
Варненското Градско-Общинско Упра.в.'tение, както и всоько друго,
има своп бюджетъ, II пр-БдJ:;.'tит-Б на копто не могжтъ произво.'t
но да се пр'i>газватъ; че такива извънр-БАНИ раСХОДII ыогжтъ да се
покрuватъ са~IO съ заеми, които тр':hбва и да се намоЬрЫ>.тъ па
и разр:Вшение за които може да не бжде и дадено отъ КОМlIе
тентнит-Б В.шсти обстояте.ютва, съ които Градското-Общин.
упраВ.'tение не МО;Ееше да се съобрази въ ПРОДЪ.ilжение на едно
кратко вр-Бме, пр-Бзъ което се разр-Вши и извърши проданьта на
въпроснит':h МБста и uр-Бзъ което, осв-Бнъ това, то тр':hбваше да

ГОТОВНОСТЬ

не е признаВ8.'tо

празд

и ПО този наЧI1НЪ Аа избегне нужднит-Б отсетн-Б експроприации и

които,

отстранени.

въ зам-Бна на БЪПРОСНО:ТБ

непр':h

и, като конкурентъ, да задържи за соое си всички въпросни моЬста

нърху

происхождtJ.' 'rък)lО отъ испъ.'tнеНllОТО

-

бата hU - - ш.::пша е че кметството можеше да се ави на търга

и

на почитаемото Народно Събрание, издадено 6езъ "а се изс.'tу
шатъ поне възраженията
на Варненското Градско-Общинско
У праВ.'tение.
Нека да се 5аБJ:;.'t:Ежи, че ако до сега това Управ.'tение е

кмет

IЦe се противопостави на МОА

еж бrI~е гpaдc~o 06НЩНСК'1

ството с;Б би.1е построени Bpob~!eHHO н':hко.шо табии II укр':hП.lе
ппа, които сега с(; срутватъ и nзаУIЦатъ, като безаО.1-Бзни и
непотр':hбни? Отечеството не се нуждае вечъ отъ тпя укрiШJlе
шш и ги ИЗ0става; с.'t-Бдъ това п оБЩllната, като вс':hкогашенъ
стопап'}, надъ зеъыищата, само по себе остава и зз напр':hдъ та

всички АРУГИ М1;ста, rAi;TO тоь произвеждатъ и .'t-Бтнит-Б и sиини
ВОПНИШR:И заНЛТИff па дори и и-Бкои отъ У.'tицат-В, гдоьто често
се извършватъ с.а;ЩlIт-Б занятия и гд-Бто това нито може, нито
е въ правото си н-Бв:оп да забрани. И тая очевидна неправда

нито да забрани, нито пъкъ да ПОПрБЧИ и пос.1':hшното отчу~
давание на които ще бжде многократно по-тежко и по-са:;БПО.

Истина е-'-И това, ВБрОЛТIIО,

при

день I10читаеиит-Б военни в.'tасти се оБЯВhhТЪ з& с'Сопани и надъ

съ ~и.'tИIЦа и други частни сградu,строитбата

на които Гра;\С!i:о·UБЩИНСl\:ОТО

t:и

свояватъ стопански права надъ всички зеи.'tuща, които всоЬкога

се призвае възможно, ноЬма да бжде никаll:Ъ

за

които отъ

бжджтъ

отъ пояснение.

ватъ п общественнит':h U.'tощзди пр':hд'ъ r~ззаР~IИтi> и църквата,
като се провъзглаеявзтъ за ПЪJlНОПР;1ВНИ стопани надъ t-Б:i\Ъ
за това само, че тамъ оБИКlIовенпо ВОU:ИПЦIIТ:В еж извършвз.'tи
t-Вхиит:Ъ ПрОЛБТНИ песеина ВОIIН!IШ ш упражtIеlIИЛ! Това ако

и още повече ще се натрупатъ, щомъ

пит':h сега !IБста отъ укр-Бп.'tенията
менно застроени

нови спънки,

нито

е ДJlЪ

Това е

нужди. Т:В продаватъ зем.'tища,
l\:ОИТО сж С.1УЖII.'tи за cTaplI и
вечъ срутени та6ии, lIостроенп въ ц.}нтраветоЬ на града, ирода

кмет

Варненското

не се нуждае

иу,

състояние.

u

3aIЦo, когат() е тъil, ~apHetiCl\,I1'r·t ~lJelНBI ~.'taCTI[

рз.'tо до сега уредбата на ТО.1кози ваЖНII

расходи

rrрlюбраЗ0вания на града

тъй ясно, че

съ К;Бща~'а

даватъ за потр':hба на частни о/lица, когато K~leTcTBoTO ииа
най-гол':hма нужда отъ тJ:;хъ и ис&.'tючптеJlНО за сжщит':h е СПИ,

ш,о се допустне неиiшiшно ИСПЪ..1нението на въпросното р':hшенис,
Бсичrш досегашни подготовrш за уредбата H:t града тр':hбва да
ството за разу)ши п

си е послужи.У!t

съ пр-Бдиетнит':h зем..1I1ща като съ свол собствеюIOСТЬ и ги про

за прокарвание у.lИЦff 1I пр., исхождайки BctKora отъ съображе
НИЯ, че всички прtдмtтни укрtплеНИR, казарми и пр. ще nptМИНN.ТЪ въ негово владение по проектираната замtна, чрtзъ
постройка на нови казарМI1 съ негови разноски. Сега, обаче,

БЖД;БТЪ съ ГО.l-В~Ш жертви изоставени и падеждит':h на

&оято

)Iежду това, почитас~шт'i> военни в.'tасти

б.а;днпт-Б

грамадни

а [маста,

жиа още п да Ы>. пn~тави въ пр':hдишното

веч ь

'Сая спънка

Сега, КОГаТО вечъ нуждата отъ въпроснит-Б укр-Бп~,ения и
пр. не намира ОПРl1вдание, когато ПОЧlIтаемит':h военци В..1асти
.ги сыатрятъ за беЗПО.'t-Бзни и оправдаватъ т-Бхното срутванье и
в:огато ГраД<шо Общинското У праВ.lенпе, ('.'t':hдъ ДЪ.1го и т-Бжко
ва град" ОЖlIдание, имаше да урежда важвптoh и неОТ..10ЖllЫИ
въпроси за граДСIЩЯ П.'tанъ, водопровода, каиа.'tизацилта, освоЬт
.1ението n за АРУГIlТоЬ граДСЮI нужди, тъв:мо сега то бпде
изненадено съ JIОМtШЖТОТО р-Бшение на уважаемото Народно
IIp-Вдставит(мство, В:ОСТО създаде за boeHHIIt-Б В.1аСТИ особни права
БЪ ущърбъ на градско-общинскит-В интереси и Ус.10ЖНИ още

уредбата на града. До сега

новяватъ,
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къвъ безъ нш,аreви огранuчеиия, IИПТО само Bp':hMeHHJ би.'tе съ
здадеНlI пр':hдъ впдъ на особ ни НУЖДП n обстояте.'tства, сега

най-сегн-Б

жлзнешштJ:; ВЪПрОСII за градския п ..1аIlЪ, за водопровода,

разбити.

Брой

"ВарнеНСRПЙ: ОБЩПНСRпil: ВiСТНИRЪ"

2

Секретаръ: п. В. Петранов'Ъ

ос-Бтни нужди, каквито сж водоnроводит-Б и каН2.lизацилта,
Независимо отъ туй, Варненското Градско-Общинско У npaBoile,
ние се вижда

принудено

да възрази

почитаемитh военни в.'tасти,

противъ

претенциит':h

на

че еж ИСК.'tючите.'tНИ Стопани надъ

укр1Ш..1ени.чта и п.lощада uроЬдъ казармит':h, които сега прода
ватъ. Т':hхнит':h претенции за стопанство ~e об.1ягатъ върху Пр-Б

Аишни запов-Бди и наредби на почитаеыооo Военно Министерство
Аа се не срутватъ

и да се запазs'ТЪ ВСички УII:р':hП.'tенил

и стро

ВАРНЕНСКА ОКРЖЖНА ПОСТОЯННА КОМИIICСIШ.
ОИР8YiЖНО
.м

итби, ПР'l;дназначени за аащита на отечеството противъ непри
JIте.'tИ и да се иыатъ подъ

непоср-БJ,енъ

надзоръ на

военнит':h

Вoilастни. Тия претенции c.r., очевидно, неосновни, З2IЦОТО подо
бни запов':hди сами по себе не С':'оздаватъ стопански права, а
(~aMO право на по.,зуванье, правата на пр-Бдпшнит':h стопани;

T'k
TO.'t-

могжтъ само да ограничаватъ, да ст':hснлватъ тин права дО
кози И до тогава, дО KO.'tKOTO П, до .l>:огато 'сжществува нуждата
за защита на отечеството; но щомъ прilстане да сas.ществува

тая нужда, пр':hстава и въпросното ограничение.
война, ~апр., за защита на отечеството

Въ

же да ожде пр1юБЪРНA!iта въ крilпость; но тв.а не
че стопанътъ

се .'tllшава

врilие иа

всоЬка частна кжща мо

значи oIЦe,

отъ неговитh права и IЦOМЪ прilстане

JIУЖАата за тан защита JI.'tп, по-добр'h, щомъ прilстане нуждата

O'l"Ь тан крilпостъ, правата на стопанина саки по себе се въста-

Гр. Варна,

4631.

24 Октомврий 1895 ГОД.

До г. г. Еметовет-Б на се..1СRит-Б общини въ Вар
неНСRИЙ Окржгъ. 3а сведение до г. ОRрЖЖНИИ Упра
вите..1Ь, г. г. Кметовет-Б на граДСRит-Б общини и г. г.
ОRО..1ИЙСRит-Б Нача..1НИЦИ.

Еав:то видехте, Господине Емете, отъ съдържа
нието на ОRРЖ:ЖНОТО пр-Бдписание на :Министерството
на Общественнит:h Сгради, Пжтищата и съобщенията
отъ 25 Ангустъ т. ГОД. подъ .Ni 13169, че една оТ'Ь г..tа.
внит:h причини З& ..10ШОТО състояние на mоссетщ'.'и В"Ь

Брол
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"ВнрвеНСlшii: 06ЩПНС~ПII В'hстнпкъ".

:Княжеството,

c.l'hfl,OBaTe.lI10 II пъ I1ншиii: окр;ъ.ГЪ, е:
A'hTO Пili.тната повuппость се отбива пъ пари, шt1>rто
въ Ш1рура, чрLзъ p;;,U:.JTil.
Съ отбиваппето
BlII-RI'ТО

ВЪ натура,

ш\ пжтната
не е ВЪЗll!ОЖНО

го за ПОАобр1>нuето
окржга знщото: 1)
ПР-НАпрuе;llаqll

п..шщаната
отъ

въ

Аа се паправu

:\180-

ПОААьржанuето на шоссетата въ
UЗIЗършва8пет() на работuт'h чрi>въ
;IIПОГО

п(}-сюьпо,

пili.тн;\
окрк,га

п.lзщаната

2)

парична пжтна ПUВIIННОСТЬ

постж-пва въ общото Аьржапно съкровище и не сс хар·

чи ва НУЖАJlт1> на шоt:сетата са1l10 въ наШИll окрж.гъ,

а се харчи ва нсичкит1> въ I\:няжеството шоссета, спо
реАЪ б",lзгоусмотревието на ЫпнистерСL·В(JТО.
A~o пжтната повиввость се отбива въ натура, ще
се принесе го.л1>1\1;\ и б.lзготворна ва lIа.rс.ленuето нъ
осрж-га по.лва, защото чр13въ работата ще .1I10Жr. IIIНОГО
повече Аа се направи за ПОАобрвнпето и iШААьржавп
ето на шоссета'rа и, осв-Внъ това, ВСUЧЮIЯ тови капи

та.лъ отъ работа ще се употр-Вбява за ВУЖr',ит-В на ш\)
есетата само въ наШИll оreржгъ.
По тови начинъ, ВЪ ПРОАЪ.lжеiIuе на Аесетина го
дини ще

имаме

СГОАНИ

шоссета,

съ

което

ще

се

ПОАО

бри и у.лесви пж-твото съобщение п, с.\i'Аовзте.лно, ще
се принеrе грамадна ПО.ша и за зеll1.леА1>.лието 11 ва тър
говията

въ

осржга.

Ва Ta~aBa

еАна

_ще БЖ-Ае б.лаГОАарно

yc..tyгa

гна.ли за постиганието
Отъ Аруга

пъкъ, потомството

на всички

страна,

ония,

на Ta~OHa
знае

се,

f\.i>.лчееко наее.ление е по-износно

Попезни евеАiiния.
Влиянието на СПИРlнитt питиета върху умствениата
работа и приготовлението имъ.

сраВНllте.lПО съ

П08.:IlIНОСТЬ,_

КОИТО

сигурно
еж спомо

едно подобр-:lшие.

Д-ръ А. ВmШ е заявп.'1Ъ ВЪ 11еждувародниii съcJоръ

за борuа протiшъ а.1:0употрiб,lеШlето съ спиртни на
питки, че отъ опптъ, сойто е Ш1.прави.1:Ъ върху
си

и

върху

зем.ле

и по-удобпо

Аа от

бива пж-тната си повинность въ натура, чр-hзъ работа,

..llща"

други

..

доше 1:Ъ

до

себе

заК.1:ючение,

че

даже 1-lIlЩОЖIl/Шl)Ь JiO.lI/ЧССJ}/(Jа a.lJiOXO./o /laJl.a.lJl6a.1I1 у.It
СJJl6еннаmа ра60mа: Шl'1сствата 1I БЪр311пата на Н'lн~оП:
У:\lстпеННlI д1>ЙСТВIIЯ, като събираписто ЦИфрll, съчи
нението на :lшс.1:lIТn и пр. се ЩИIa.1:ява..1:И, сога сж-щи

1'1>

тия сачестна

при въздържанието,

напротивъ се у

СИ.'lва.Ш. А-ръ FiiYC1- (о тъ IIcidelbclYJ) прптури.1:Ъ, че II
негоrшт'k ОШIТИ Д[1. ...ш Сii5.щиii резу ..1:татъ. Осв'lшъ това
тоН се убi;дп.1Ъ, че даже Уll1'hренит:В l~о.l:Ilчества, СПllРТ
нп иаПИТ~ll

Д-ръ

наШl.l:II:Ja.1!I

J. V: LaboJ'(le

:lr)'сt:у;rпата

д1>яте.1:IlОСТЬ.

с съобщилъ въ lIаршю~ата

:\Ie-

дзц!шс~а юшдеlllШI интереСiIlI даНШI за вредата на сППрТ

HlIT1;-....цй.lI!lт~и II

прпготов ..1:ението IШЪ

за ПрШ'О'I'Os.1:ението

Споредъ

Giyay(l' ((,

на кон~шътъ се употрt.бпва

JiОnЯ

J.06b 6у"сто (btJlU]Uet ас cognac) продуктъ ПСl~У~ТВСПЪ,
COii:TO се получ,ша стъ обработванието шt раЦIIНОВОТО,
cor~ocoBOTO

масла

II други Т.1:ЪСТII вещества съ азотна

киседина. 'Гоя БУI~етъ е С{IДН:1. отрова, I~ОЯТО пъ I~О.l:П·
чество

че за нзшето

3

НЕО<I)ИЦИ A.iIEI-ГЪ ОТД'ВЛ'Ь.

пъ пзрu

1I

струва

ВЪ пари

насе.lението

повпнность

Стр.

0'01

Д()

(102

гpa:ll. IhЩЪРI~аНLt подъ l"ожата на

г()д1>М0 куче го убива в'Ь ра~Т1JЯlIllе ПО ;lIa.1t:Q ОТЬ 1/1.
часъ. Съ тоя БJl~ 'тъ се IIраш,;,.тъ развит-В I~ОШIЦИ отъ

недобр-В очистенъ спиртъ Geo;-gcs POllcl!ct е ШНl1>рIЫЪ
неже.ли въ пари, З3ЩОТО съ пари то не всiИ~ОГJJ распо·1 въ 1mсmuй дJlCа.1taiiClЩ РОЛО lIle-i-п.l0ВЪ a.1:[~~XO.1Ъ, а.lде

~aГa, а своБОАНОТО

си

npi>1I1e

llр1шарва

на

праЗАВО,

бевъ ПО.,lза.

Пvi>АЪ видъ на ВСllЧ~О това УJlю.l5Iвате re, Госпо
частно събра
ние съ ч.леновет-В на ПР-ВАс1>Аа-ге.лствуванит'ВО'гъ Пасъ
Общивс~и Съв{;ти, свящевницитiз, УЧIfте.лит{; и по
виднит-В и по-разбрани се.lЯНИ изъ uбщuнит-В, Аа. изу'
чите и ocb-hТ.А.ите тови въпросъ И да взеJlIИТ-В ВУЖАНИ·
Д3 Кметове, въ еАно ваЙ-б.лизко общо

т-Б м-Врки, щото при всiщои УАоl'iенъ с.лучаИ Аа. се о
св-Вт.лява насе.лението върху сж-щия въпросъ

убi>ЖАава то да отбива за шшр-Вдъ

II,J,a

пж-тната си

се

по

винностъ въ натура, чр'ввъ работа, а не въ пари.

гидъ,

ацетонъ и още еди/{о а.l/I,QХОЛО,

I~Oii:TO пе IIрll.1:II'1а

НI1ТО шt ивопропи.lОвиi!: а.1:кохо.1:Ъ, НlIТО на фурфуро
лътъ. Тол lI;11енно а.1:КОХОдЪ се ОI~ава.1:Ъ :lШОГО отровп
те.i1енъ.

Да
ня~ъ

:lIY МИС.'IЫiтъ ТИЯ, сопто оБИЧ:tТЪ да ПШifi.ТЪ KO~
110 насъ и съ пренеuрiжение гдiэдатъ на наша

та хубава пр1>чистена ЩJеварена РО1\10вица. Гр. Са
нитар. Дире~ция, до содсото ни е IIЗВ'h(~тно, е вапр'k
тида соню~ътъ въ боднпцит'k и е пр'hдписа.-ш да се
заll11>ни съ нашенска ракия. Съ това се прави двоина
добрина: 1) че н'h:ш1. да ТРОВll::\fЪ боднит1> СП съ (Соня

сътъ

u 2) че ще насърдчимъ производитедит-В да при
двойно и TpOllHO преварена расия.

ГОТОВ.1:яватъ

Прi>дс-Вдате.лъ: П. Едрецовъ.
1

[.л.-Сесретарь: д. Поповъ.

Хигиеническото
Вдиянието

Произшествия станали въ гр. Варна прtзъ мtсецъ Октомврий
1895 година.

1)
бухна

На 6 срi>щу 7 ОСТО1\1ВРИИ: прi>зъ нощьта ивпожаръ нъ ДОlllа на Варне~CIШЙ жите.лъ отъ

уч. Ибишъ Мехмедовъ, отъ КОИТО пожаръ сж- е
ПОАпа.ли и Айма на съседа му МеХJllедъ Хасанопъ.

IV'

Причинената

отъ пожара загуба във.лиsа па 90.il.

на

влияние на горитt.

горит1> отъ ХIlГllеНllчессо г.1:1>дпще
M'heTaTa распо.1:0~кенп U.l:IIЗО до

не се за6'h.1:'hзва са1l10 пъ

горит'h, но то ее ус'kща 11 на твърдiэ го.т:lшо растояние.
Едно отъ най Г ..ЩIЗНlIтi прiШfущества на горит'h
е да протипоетоятъ на движението на сп ..1:НИТт. n'hTpone
COIITO пр'hДИВВИI~патъ пневапното ПрО~I'hпешlC па те1l1

пературата тодкова гнбе.1:НО ва е.1аUит·Ь хора.
Сж-щевр'hмевно горит-h е."1ужатъ ва хранп..1:ltща на

дъждовната вода отъ гдiэто се поы:;,тъ щшорит'k, по

ва

2) На 9 срi>щу 10 сж.щии, Пр13зъ нощьта избух- неже е 8аб'k."1'hзано, че веднага с.1'Вдъ иэеIIЧaIшето Ш\
на В арненссий жите.лъ отъ IV, гората е настжпва.1:0 науа.1:енпе на водата пъ ивворипожаръ въ ДОlllа
~

уч

:Мустафа

.

С з.лиевъ.

T'h

Заг.убата ВЪВ.ilиза на

200

.лена.

уч. Димитръ Панайотовъ

И1l1Ъ IIвгуuвание.

.J1иетата на дърветата ващищаватъ почвата отъ
~

3) На 24 сж.щиЙ прi>зъ денътъ се намнри самоубитъ съ рево.лверъ въ Варненс~итi> .л0351, въ M'hCTHOстъта" Tecb:e-Еара-ааЧ.ilаръ" Варненсв:ии Жllте.лъ отъ II
Б

и р'hспт1>, даже и съвършенното

ОЯДЖИОГ.ilу.

Град. Нача.ilНИКЪ: Т. Черневъ.
Сесретаръ: д. Ажезаровъ.

гор'hщитъ сдънчеви ."1ЖЧИ и пр'kпятствуватъна ивсж-х-

ванието и за:МРЪ8ванието ll.

Еоренптъ на дърветата пог."1ж-щатъ гo."1'hMa частъ

отъ нлагата на вемята и по този начинъ способетну-

натъ за овдравяванието П.

Горитъ вадържатъ зародишит'h

paaHacЫJ.TЪ ивъ въэдухътъ чр'hвъ

(germes) , соито се

н-Втронет'h.

Бав:те-

риит-h сато се ср-hщнатъ съ ."1иетата на дърветата па·

Стр. 4

датъ на вемята и губштъ способностьта да

се

РI\Э-

виватъ.

I

КОЯТО

като

се

сгжстявз,

осажда

върху

ПОЧВl\та

нечистотиит..в на въздухътъ п, C.1-Бдовате.'lНО,

го пр-в

ОБЯВЛЕНИЯ.
м

Гр

чиства.

Почвата на I1зс..вчената гора въ прuдължение на
н-Вколко години дава изобилно плодородие, но сл-Вдъ
това тя се истощава и ивисква богато торение съ ор
гинически

ва да

веществя.

И.'IИ

же

наново

засявание съ гора

('е възвърне първонача.1ната сила.

II

Въ Америка qсобенно се ГрИЖIЖтъ 33 запаввание
горит-Б, особенно ВаШllНГТОНСКОТОдружество L'Ameriсап

което ва

Foresty Associaton,

много събори

тая

ц-Вль

е

свиквало

и е издадо твърд-В интересни бюлетини.

Варна,

Еад.:в

ще

отидемъ

ний

съ

9382.

Ноеll1ВрИИ

2

1895

год.

B..l-БАствuе ПИС1lЮТО на Варненский ГР3АСКИЙ На
ча..lНИКЪ отъ 31 МИНЖ..1иИ м-Всецъ ПОАЪ~! 10202, обя

вява се за знаuие въ гр. Варна, че по рi3шениеrо на.

Текенский ОБЩIlНСКИИ Сън1этъ, Ба..lчикска ОКО..lИЯ, и
съ УАобрението на М.ilН11(;ТРя. на Вжтр-Вшнит-В Работи
па 28 СептеJIIВрUЙ т. г. I:\.<Jнце..lарияrа на Текенското
Ce~CKO Общинско У праВ..lение се е прим-Бсти~а отъ с.

Текке въ с. Чаушъ-кьои, Ба..lчикска 01\:0..1ИЯ.
I\:1I1етъ: Я. Славчовъ.

Неволно се загрижва чедов..вкъ като чете подобни
съобщения.
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ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО ОБЩIIНСКО УПРАВЛЕПlIE.

Горит-В способствуватъ ва обраэуванието на мжг

.JlaTa,

Брой

"Вl\рненский: Общин_ский: В-Бстникъ"

Секретарь: П. В. Петрановъ.

тръскавото

СТРЮI.1ение по насъ въ искореняванието на горит-В? А
:много .'IИ гп и;иаые? OIblIaE:BaMe се отъ суша, отъ епи
Д6l\ШИ; искаме съ МО.'Iитва да опраВИJ\lЪ кривото. Но
пе ще мо.1итва, а строги охраНllТС.1НИ закони. Ако въ

п-Вкои случаи изр-Вчението

"цельта оправдава средст

вата", е върно то е именно

въ тоя въпросъ.

ОТЪ СЖДЕБIПIТ~ ПРIIСТАВlI ПРJl ВАРНЕн. ОКР. сжд'Ь
ОБЯВЛЕНИЕ

Въ много

мъстности по насъ насе.lението пие к.'Iаденчевr, тръсна
n даже б.1атиста вода; въ ТaIшва :ы..встности ще на

м

3561

1tl-ВрИМЪ и дпфтеритъ и скарлатина 1\ много други по·
добни болЪсти. Огледаите се J!.ft ,жоло и ще видите

Въ допълнение на овявлението:ыи отъ 8 Августь
т· г. подъ ;лrg 2564 пубюшувано трикратно въ Варн.
Общ. В-Бстникъ ПОСol'l-Бденъ П&'l'Ъ въ брой 29-й Сеп

пустиня, ни едно дърво, НlшаI~ва растителность. Гори

Тf1МВрИЙ 23-ii,обявявамъна llнтересующитъсе, че С."'I':hдъ

тръбва да се засъватъ не ~а;\ю по ба.lканит-Б, но и въ

ПОС.'l'Вдното трикратно пуб.lикувание настоящето 1IШ въ
ВарнеНСR:ИЙОбщинскийВъстникь,щепочне втората про

отъ п6-вЪтреннат..а

nO.'IeTO

страна,

ако искаме здравье и

данъ на долоозначенияи;\ютъ, КОЯТО ще се ПРОДЪ."'Iжи 31

:ж.пвотъ.

Примtръ отъ запазвание лtкарска тайна.
Д-ръ Н. отъ Брюкселъ билъ повика нъ да бабува
ва една J'ilЩiДа МО;lIа,

родите.'lИТЪ

на която моли."'Iи док

торътъ да не обажда за тая С."'Iучка.

И дъiiствително

Д-р'J, Н. съобщиo'IЪ въ кяетството Иll1ето и деньтъ на
Щ'..жданието

на

на дътето,

но

се

отъ B.1aCTlIt-Б,
то на :маnката,

каза.'lЪ,

че

това

име

му запретява

лева

26

Пран ье съ гасъ.
11 ринье

др1>хит1>.

'l\ша

сп

нспитано

въ Германия

на

се у

Kasa."'IO .много ПU-ИЗНОСllО И ПО-.lесн() отъ прпньето дръ
ХIIТ-Ь CaJIO съ сапун!>. Прпбавятъ 15 граМJlJа гасъ на
15 .'IIIТрП вода, съдър:каща саuунь и .'Iyra, въ K0j;lTO
се nарnтъ дIуLхитЪ.

се псrшратъ
Ч81.:ТJJu

По тоя начинъ ТИЯ

наii'ЧПСТОj

lloJ}J<'Н;ХUДШШЪ

е запов-Бда.'IЪ

день и ча съ да

подобни

0-

ПИ'Fи ВЪ веичкнтf, UО."'Iковп военни болници въ Германия.

Изъ "Медицински Сборникъ".

Ст

свободни

ПрЪГ.lсждатъ

6-й Ное;\!врий

1895

П. Стдеб. Приставъ:

всъки прИ
книжата

по

год.

Н. Т. Новаковъ.

-----==
АКЦПОПЕРНО СПЕСТIIТЕЛIfО ДРУЖЕСТВО "ГПРДАПЪ"
въ ГР. русеЕ.

(ВнрнеНСRИ кореспонденти)

ПОС.'lЪднитЪ

да се направятъ

1 BapHeHcKrI

въ канце.'Iарията МИ.

Гр. Варна,

.Ma.'lKOTO КО."'IИ
разноскпт-Б C,1i по-малки.

ГеРЩШСIШЯ гевера."'Iенъ щабъ, насърдченъ отъ ТИЯ
реЗУ."'IТfLТИ,

издаденъ отъ

12344

JI~елаЮЩ{1Т..в да купятъ
сжтственъ

б.lагодарение на

саи)'нъ,

листъ,Ni

l\lировиii СтДИЯ за остаТЪR:Ъ отъ ДЪ.'lгътъ имъ.

С.lужатъ съ

Cpt.ACTBO

пъ еДIШ военна б"лница

ВИТЕ'.1НИЯ

продажбата

Въ нъкои м':hстностп НЪ Руссия

sn,

400

първоначалната оц1шка. Полепатата хавра принад.тL.
жаща на ПОКОЙНИЯ Гати 'ГОДОРОllЪ, ще се продаде за
УДОВoIlетворение искътъ на Деспина Янева, по испъ,,'I

пакъ да обади

г."'Iоба. llоведението на д-ра Н. заС.'lужва най гол-Бма
похва.lа, защото ЮЫiоit ОСJКOICданuя nраВJЖJIlо чесmь на
осп;деНIШlJb.

практика

оцъна

отъ гражданското сж

АОПРОИЗВОД~ТВО IIродажбата ще почне съ нама.'lение отъ

ЛJbl.-арскаmа тайна. СтДЪТЪ ОСЖДИo'Iъ Д-ра Н. на

1'асъ

1037

да каже иието

Д-ръ Н. отказалъ
като

КИЗ0ва и Агопъ :Мурадовъ съ пьрвонача.'lна
лева, но на основание чл.

й. lIаденъ подъ сж.дъ

откава."1Ъ

п :мЪстожите."1СТВОТО

JraHKaTa

денъ и съ право ваддаванпе 5% въ дт.сеть дневенъ
СрОR:Ъ а именно: една хавра отъ 21/2 декара въ Вар·
ненскитъ лозя въ мъстностьта "Чапръ" между CiYic-Бди;
Дuмитръ Трандафиловъ, СкуolШ Иuановъ Верстика Сар

БР.

lVI.

ВЪРUIИ в(~1;какви
отпуща зае~\IИ Ср'БЩУ
пор,у"читеJLства,

АНКОВИ
бaIп~ерСRИ

операции;

полици и заниси съ

ИJLИ СР-ВЩУ

заJLОГЪ

на

ак

ции и ДРУГИ Ц'Бнни КИНта.

P&F- Важно за учрежденията -wq
ЦИЕ:КОГРАФlIКЪ, испъ.шява."'IЪ Д.1ЪЖНОСТЬ по спе

ЦШ:l.."1но(;'.гьта 1.:11 Пр11 разни Държавни 11 Общински
УЧI>еждения 12 години, знай своята работа добръ, съ
III'TO K."'IaCHO образование, - търси MtCTO при нъкое
учреждение въ БЪ.'Iгария. Пр-Бдложенията,съ обозна
чение Шl Ы. съдържание, да се адресуватъ: Енижар.
HHIJ,;t

В. Бо'!ш."'IОilЪ, ;·ш М. Стефановъ-Варна.

U-2

Отваря снециа:шс Т'.ВКУJЦИ шгkгки срi;щу
депозитъ
частни

За

..

на lIО.'lИЦИ ИJLИ IIОРЖ читеJLСТВО

състоятеJ1НИ

по

подробни

JLица

и

ти'r-В Братин м. Анкови
улица "ГаБРОВCl-\а" .Jfя. 59.

llздава: ВаРllеи. Градс1СО Общ. У1Iравдение

и пр.

свед'виия, интересую

щитi; се, да се отнесsь'rъ

3-2

пр.

на

до коресп()иден

въ гр. Варна,

БР. М. АНИОВИ.
Uе'ЧаmllU1f(! иа Хр. Н. ВОllllU/(ОВЪ.

