Година XII.

Варна, Съббота, 31 50.шй 1899 г.

Брой 20,

АРНЕНСШ ОБЩИНСКИ! ВШНШГЬ
ИЗЛИЗА ЧЕТИРИ Ш И 1П, МЕСЕЦА,
Обикновенно всъка Събота.

Писма, статип нари и всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
.>'нравление въ Варна

Цена на вестника за година е

За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
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3 стот
„ втора страница
2 я
трета
и
четвърта
страница
.
1 ,
я

4 лева.
Отделенъ брой 10 ст.

Нейно Царско Височество, Княгиня
Клементина, Майката на Авгуетейши ни
госнодарь, презъ време на пребиванието
си въ Евиеиноградский дворецъ, е благо
волила да подари 1000 лева златни за
бедните Варненци.
Тъзи еумма, находаща се въ общ. касеа, ще бъде наскоро раздадена на най
силно нуждающите се отъ помощъ бвдни
Варненци. —

Д-ръ Головина
пр^агвсти се да жпвес на кьошка си, въ 1гЬстностьта „Рупи", близо до сапунената фабрика,
гд^то ще приема болнит* ежедневно.
Изводъ отъ решенията на Варн. Град. Общ. Съветъ
Р е ш . ЛФ 143. ,Д,о встжпванието въ длъжеостъ
на титулярния кметъ г. К. Ранковъ назначява съ
попълнението длъжносьта му и. Кмета г. Р. Бояджиевъ съ всички права предвидени въ вакона и съ пра
вото да получава предвидената въ Бюджета за тая
длъжность заплата.
21 Юний 1899
144. Удобрява да се уволни Общ. лекаръ Д-ръ
Трано и назначи вместо него волнопрактикующий въ
града Д-ръ Георги Парасковъ.
145 I- Да се не позволява ва напрЬдъ поставя
нието бараки както на всекъдЬ изъ града, така и въ
уд. „Сливница." II. Да се заставятъ притежателите
на праздни места въ ул. „Сливница" да оградятъ
тия места съ солидни и красиви огради споредъ ука
занието на Общ, Технич. отд4ление и III Да се съо
бщи на притежателите бараки въ тия места, че т е
с а длъжни да съборятъ тия бараки до настъпванието на идущето лето и поставятъ вместо техъ, — ако
разбира се искатъ да се ползуватъ отъ тия места
— просторни, прилични и красиво изработени, пави
лиони, споредъ типа, който ще изработи техн. оделение.
146 I. Не удобръва произведения на 28 и 29
Априлъ н. г. т ъ р г ъ ва направата на по една прис
тройка на училищата „Св. Савва" и „Св. Ангеларий"
и I I Да се произведе въ най непродължително вре
ме новъ т ъ р г ъ .
147. I. Да се продължи срока за извършванието
направата моста на ул. „6 Септемврий" до 1-й Юлий
н. г. и II Заявлението на предприемача тоя мостъ Ив.

Байновъд, а се продължи тоя срокъ до 1-й Септ., да
се остави безъ последствие.
148 1. Приема за правилни и верно съставени на
борните списъци на младежите отъ г. Варна за 1900
г. и II. —Тия списъци, подписани отъ него (съвета)
въ днешното му заседание, да се испратятъ тутакси
по цринадлежность.
149 Да се съобщи на Недю- и Атанаеъ Петрови,
че прошението пмъ, ва да се ирехвърли върху т е х ъ
като поръчители, дълга на Юрданъ Пекаровъ отъ
2708 лева, за да могжтъ да се възползуватъ отъ чл.
81 отъ закона 8а задълженията в договорите и съберътъ тая сумма преди срока й, 15 Декемврий т. г.,
отъ стойносьта на къщата на същий — не може да
се удовлетвори.
150. Удобрява окончателната сметка за боядис
ването вътрешната часть на общинското здание, в ъ
което се помещава Т. П. Станция и разрешава да са
исплати отъ съответствующий § на тъвгодишний бюджетъ, следуемата се споредъ тая сметка сума 273
лева и 98 ст. на предприемача това боядисвание ГГЪзрю Г . Белчевъ.
5 Юяий 1899 год.
151 I Неудобрява произведений на в й Априлъ
н. г. т ъ р г ъ за направата на едн* железна врата ме
жду Общ. Уаршление и Телегр. Пощ. Станция и II
Да се съобщи на лицето, върху което е възложенъ
тоя т ъ р г ь , да преустанови направата на тая врата,
защото нема да се приеме.
152. Неудчбрявч произиБденяйна 23 и 24 Юлий и.
г. т ъ р г ь за поставянието бурдурангв камааи въ ули
ците: „Съборна", „Сливница1*, „Пиротска", „Мария
Луиза", „Аатимъ I" „Виитка*, „Драгоман ь" и првдъ
Девическата Гимназия и II З а т а я цвль да се произве
де въ непродължително време новъ т ъ р г ь .
153. Неудобрява произведений на 25 и 26 Юиий
я. г. т ъ р г ь за доставяиието потребното за прЬзь а.
г. летно облекло, за об.ц. пожарникари и горски стра
жари и II Подобно облекло за презъ н. г., да се не
прави.
154. Удобрява поставянието в ь главното аагрз на
общ. Телеграфо Пощ. здание два излетя железни подпор
ни стълбове, отъ каквито това здание се нуждае я
разрешава да се исплати стойносьта и а ь 487 лева о т ь
§ 5 на тъзгод. бюджетъ,
155 Удобрява произведений на 25 и 26 Юаяа н. с,
т ъ р г ъ ва направата дюгязме на общинската ягитяЛ
борса и възлага това предприятие, съгласно поемай
т е условия, сметката и пр. върху Хр. Тръпковъ ва
предложената отъ него най низска цена, 779 лева и
9 5 ст.
156. Да се отпуснатъ на г. Никола Жавковъ отъ
общинската каеса 200 лева, помощь ва издаванието аа
приготвений му 8а печатъ „Поборнически „сбораакъ,
подъ условие, че ако той не издаде тоя сборникъ да
ги понърне, за което да му се вземе нужднята га-
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ранция; въ случай че го* издаде, да даде на община града тъкива, да се има предъ видъ при определе
та следуемото се отъ него, ва тая сумма, число екзем нието размера на общин. берий за 1900 год.
171 За подпомаганието Варненица Петъръ Кирпляри.
човъ
въ сполетелото го на 8 того нещастие отъ сил
157 Прошението ва откупчиците сбора отъ град.
ния
дъждъ,
въ който къщата му отъ наводнйлата гъ,
право клание добитъкъ, И в Явашчиев & М. Руссевъ,
вода,
е
станъло
негодна за живение, да се отпуснатъ
да не се иска отъ техъ внисанието месечните вносо
отъ
общ.
киса
100
лева.
ве на откупната сумма предплатно, преди настъпва172
Прошението
на А. Георгевъ, за да му се от
нието намесеца — а въ края на всекой месецъ, — да
стъпи
известна
часть
отъ водата на Общ. чешма при
се остави безъ последствие.
къщата
на
С.
А.
Презенти,
на каквато часть той билъ
158 Удобрява произведений презъ месецъ Юний
собственникъ,
да
се
остави
безъ
последствие.
н. г. търгъ, за отпечатванието на разни форми по ка
173 Удобрява направеното съ Василъ Д. Маладастралната снимка на града.
159 Удобрява произведений на 3 и 4 Юлвй н. ковъ доброволно съгласие за поправката на опреде
г. т ъ р г ъ за доставянието на потребний ва Общ Уп лените, за град. морски бани, 10 ванни и разрешава
равление за до края на текущата додина канцеларс да се исплати суммата за тая поправка 188 лв.
175. Да се отпуснатъ отъ Общ. касса на Д-ствоки материалъ.
160 Да се опростять ня проститутките отъ пу Св. Св Кирилъ и Методий 100 лева.
бличния домъ в Хотелъ Адрианополъ - ' Мария Трандафилова и Александрива Иванова длъжимите имъ
на общината ва право упражнение проститутство Г.О
лева, нъ ако т е вапуснатъ то а последното, както
се обещаватъ и заловятъ на честенъ трудъ. Въ слу
ПРИКАЗИ
чай че се повърнатъ отъ ново къмъ проститутството,
тая сумма да се събере.
М 231.
161. Да се платятъ на Ангелъ Н Ичковъ 163 ле
г- Варна, 28 Юлий 1899 год.
ва и на Мумджи X Хасанъ 50 лева и 50 ст. за пренущуванието въ хотелите имъ посетилите презъ в. г - ,
Подписаний кметъ ва г. Варна, като взехъ предъ
излезли по екскурзия, ученици отъ Казанлъкското пе видъ мнението на комиссията по лозарната часть,
дагогическо училище и Разградската гимназия.
I изложено въ протокола й отъ 30 Ю Н И Й н. г., на о«
6 Юлвй 1899 г.
'. снование чл. 64 отъ закона за град. общини,
162.
I Прошението на Т- М Даскаловъ, за да
Постановйхъ:
се отмени наложената му съ постановление подъ № 56
Ст. I. — Всекой прекупувачъ на плодове отъ
отъ н. год. глоба 10 лева. да се остави безъ послед
ствие и II Да се застави казаний Даскаловъ да осво Варн. лозя, ако иска и за напредъ да упражнява та
боди въ най късо време обсебенното му отъ п ъ т я при кова занятие, е длъженъ да внесе въ общ. касса депозитъ 10 лева, да се снабди отъ общ. управл. съ
лозето му въ м „Руппи" общ. место
163 Прошението на Георги В. Каеабовъ, за да се надлежний знакъ че е такъвъ и да държи една теснабди съ крепост, актъ за купеното му, заедно съ тратка, прошнурована отъ общ. управл., в ъ коятоЯнаки Кирияковъ, общ место въ "V* участъкъ ^й 147 да вписва купуваните му ежедневно плодове и су
само последний (Кирияковъ), да се остави безъ по ммата, за която ги е купилъ.
следствие.
Ст. II. — Неиспълнителите тая ми распоредба
164.
Прошението на жителите отъ ул. „Соколе- прекупувачи, ще се наказватъ съ глоба ДО 50 лева.
ка", за да се уравни тая улица,—да се остави за сега
и Ст# III. — Попълнението тоя ми приказъ възвисяще като преждевременно.
лагамъ на старшиите лозарни падари.
165 Да се направи една нова котура — черварЛ0 230
ница и да се поправи общ. скотобойна, нуждната за
които работи сумма, 870 лева да се вземе отъ § 5 на
г. Варна, 26]УП 99 година
тъзгодишний бюджетъ и II Да се обяви ва тая п/Ьль
Надзирателя на житната борса ми донеся че невъ най не продължително време чъргъ.
кои отъ г да търговците, които се занимаватъ съ
166 Да се отстъпи на Ив Г . Обрешковъ отъ
покупка на разни храни тукъ, не внисали изискуемата
дълбочивата на съседното съ местото му въ IV уч.
се, по чл. 20 отъ правилника за житната борса, мос
общ. место 102 кв. следъ като заплати обаче за все
тра, отъ 1 \ килогр. на вагонъ.
кой кв. м. по 5 лева, или за всичкото 510 лева
Понеже съ тая си постъпка каванните търгов
167 Прошението на Х.члилъ Еф. Каварвалъ, упраци,
освенъ че нарушаватъ поменатий правилкикъ,
витель на имотите на Риза бей и др. Арифови, за
нъ
и
нанисатъ значителна загуба на общинските ин
да се снабдьътъ последните съ креп актове за 20
тереси, то на основание чл. 20 отъ същий правилникъ
къса (парчета) ниви, да се остави безъ последствие.
и съгласно чл. 64 отъ закона за градските общини,
9 Юлий 1899 г.
Постановйхъ:
168.
Удобрява протокола за приеманието на поръча
ните отъ търговската къща В 1Цаадекеръ петь помпи
1). Всекой търговецъ, който се занимава съ про
съ по 8 метра железни тръби за кладенците на на дажба храни съ вагони, се задължава да внася в ъ
родните въ града у-ща и разрешава да се исплати житната борса по 1 *|_ килогр. мостра отъ всеки единъ
стойнгста имъ 918 лева отъ кредита по § 8 на тъз- вагонъ.
тодишний бюдждтъ.
II. Нарушителите на настоящий ми приказъ що
169 Да се съобщи на Георги Кириловъ изъ Бе се наказватъ, съгласно чл. 40 отъ казания правил*
сарабия (Русия), че прошението му, ва да му се даде никъ, съ до 50 лева глоба и
подъ наемъ военния складъ „Марннгозхане" или часть
Ш Испълнението на тоя ми приказъ възлагамъ
отъ старата болница за работилница и складъ на раз на надзирателя на борсата.
ни вемледелчески и др. машини, не може да се удо
М 218
влетвори.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

170 Прошението на притежателите трамкари въ
града, да са намали таксата на циркулирающите в ъ

г. Варна. 14 Юлий 1899 година
Подписаний Кметъ на гр. Варна, на основание

Брой 20.

Варвенскпй Общинский Вестникъ

чл. 71 отъ закона за град. общини, съ който ми е
предоставено право да възлагамъ некои отъ длъжно
стите ми върху помощниците,
Постановихъ:

I На помощника ми г. Рачо Бояджиевъ възлагамъ:
1) Грижата за своевременното събирание общин.
налози, берии и др. приходи и вземания на общината,
за правилното имъ расходвание, както и за проиввежданието ревизиите на общ. касса.
2) Контрола за правилното експлоатирание отда
дените на откупчици град. берии и разрешавание мал
ките распри между тия откупчици и гражданите.
3) Грижата за нагледванието правилното експло
атирание град. общ. гора и залесяванието праздните
изъ неьъ места.
4) Грижата за своевременното и правилно съставяние избир. списъци, списъците за подлежащите на
набора младежи, за пътната повинность, ва земледел.
статистика, както и грижата за правилното водение
общата статистика на г. Варна.
5) Контрола да се проверяватъ мерките и те
глилките и промишляваниито за качеството, количес
твото и цените на общото продоволствие.
5) Грижата за испълняванието отъ господарите
задлъженията имъ спрямо слугините и слугите и
последните спрямо господарите, съгласно правилника
за слугите.

II На помощника ми г. Анастасъ При-
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мень и всички писма отправяни отъ общинското
правление до висшите учреждения.
М

у-
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г. Варна, 13-УП 99 г.
Подписаний Кметъ на г. Варна, въ допълнение на
приказа ми подъ н-о 143 отъ 14 Май н. г. и ва испълнение решението на общ. съветъ подъ •/№? 145 отъ 21 Юний с. год. на основание чл. 64 отъ „вакона за град. общ.
Постановихъ:
I. За напредъ (за идущата година) построяванието на разни бараки както на всекъдЬ изъ града, та
ка и въ улица „Сливница", се забранява;
II Притежателите на праздни места въ улица
„Сливница" се задължаватъ да обградгътъ тия си ме
ста съ огради солидни и красиви, споредъ указание
то на общинското технич. отделение.
ПР Притежателите бараки въ тия места с ъ
длъжни да съборятъ тия бараки до настъпванието
на идущето лето (1900) г., до когато с ъ задължаватъ
да оградятъ същите места, и поставятъ вместо т е х ъ
— ако разбира се искатъ да се полвуватъ отъ тези
места, — просторни, прилични и красиво изработени,
павилиони споредъ типа, който ще ивработи техни
ческото отделение.
и IV Попълнението на настоящий ми прикавъ въз
лагамъ на г-нъ Началника на техническото отделе
ние при Управлението ми.

п р ъ н О В Ъ възлагамъ:

№ 233
1) Вземанието мерки, заедно съ град. общ. лекари
и др. служащи по санитарната часть, противъ епирр. Варна, 29 Юлий 1899 г.'
демическите болести по хората и животните и расПодписаний кметъ на Варненската Градска Общи
поредбите за заравяни умрелите животни далечъ отъ
на,
като взехъ предвидъ актовете на специалните
населените места за сметка на стопаните имъ.
коммисии отъ 9 Юний т. г. зарегистрирани подъ Вх.
2) Грижата за чистението и осветлението град. М N 8680 и 8681 отъ 28-й същий месц. съ които се
улици и площади както и ва поливанието имъ, ко константира, че предприемача на осветлението на
гато требва.
гр. Варна, Никола Т. Т а п т ъ к л ъ е нарушилъ, на 9
3) Надзора върху общ, кола и конье съ служа Юний т. г. презъ нощьта, чл. VII букви б, в, г и
щите по чистотата и грижата за доброто и въможно втората алинея на буква д отъ поемните условия, по
по ефтино хранение град. конье.
които му е отдадено това осветление, като е оста4) Грижата ва наглежданието град общ. библи вилъ 1055 фенера съ непълна светлина, не държани
отека и ва набавянието полезни книги, период, списа въ чисто и здраво състояние, значителна часть отъ
техъ не запалени и фитилите имъ не изрезани, съ
ния и пр за неьъ.
5) Распорежданията за отстранението пакостли- гласно изискванията на тия условия, възъ основани
вите или за убивание опасните животни, които се е на споменатия членъ,
Постановихъ:
скитатъ по улиците.
I
Да
се
глоби
речения Никола Т, Т а п т ъ к л ъ за
И 6) Нагледванието ва обезпечението имотите на
въ
полза
на
Градско
Общинската касса за първи п ъ т ь
непълновръснитЬ сирачета, съгласно закона за насойсъ
по
2
лева
8а
всеки
фенеръ или всичко съ 2110 лева.
ничеството.
и II Преписъ отъ тоя приказъ да се връчи на Н.
III Грижата за запаввание и поддържание въ
Т. Т а п т ъ к л ъ за сведение.
добро състояние общ. имоти, квкто и пътищата мос
Кметъ: К. РанКОВЪ.
товете, улиците, градините и чешмите въ общината;
наглежданието строението на общ. и частни сгради
(здания калдъръми и пр.) и въобще всички обяваннос- Издадени постановления за снабдявание съ крепостни
ти по вакона за благустройството на населените ме актове за притежаеми отъ турско време недвижимости
ста въ княжеството и грижата ва всички други дела, чл- 4 отъ Закона на замен. турските документи и пр.
неозначени тукъ, както и общия надзоръ на всички
(Продължение отъ бр. 18—19)
общ. работи, вършени отъ г-да помощниците ми и
отъ 1892—95 год.
подведомственнйте ми служащи, з а д ъ р ж а м ъ п р а 
Презъ 1899 год-

в о т о с и д а с е р а с п о р Ъ н с д а м ъ а з ъ , или то

1171) На Катина X, Георгиева, за едно праздно
ги отъ господа помощниците ми, комуто особно въз
место
въ II у-къ Н о 1196 (пост. Н-о 14).
ложи писменно или устно това си право.
1172) На Драко Лтанасовъ за едно ловье въ м.
IV Всички пререкания, които се въвбуждатъ меж „ТЗв. Никола" отъ 2440 кв. метра (пост. Но 15).
ду гражданите и Г. г. помощниците ми (при попъл
1183) На Василъ Николовъ за 2Д части отъ к ъ 
нение възложените имъ длъжности, ще се разреша щата въ IV у-къ Н-о 134.
вате ОТЪ тене окончателно.
Също за едно лозье въ местностьта „Св. Нико
и V Общите прикави, както и тия, които се отна- ла" отъ 4610 кв. м. при съседи: Захарин Ставревъ,
с ъ т ъ до вътрешното управление на общината, ще се Ст. С. Куюджуклиева, Коста Явашчиевъ и Минчо Русподписватъ отъ мене. Ще се подписватъ сжщо отъ севъ (пост. Но 16).
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тища да се поставьтъ редъ плавающи маяци, или огромни бакена. осветлени съ електричество.,
1174) На Ортодокси Кирияковъ за едно лозье въ
„Оредвя кокарджа" отъ 2331 кв метра, при съседи:
Маиряиъ Мардиросова, Коста Димитровъ, Стати Трандафи/овъ Аргировъ (пост. Н-о 17).
1175) На Железка Янчева за една къща въ III
у-къ Н-о 518.
Също за едно лозье въ м. ^Сесъ-севмесъ" отъ
1201 кв. метра, при съседи: Георги Станковъ, Мустафа Аптулловъ и отъ двете страни п ъ т ъ (пост. Н-о 19).
1177). На Сарра Барухова за една къща въ I у-къ
Н-о 72 (пост. Н о 20).
1178) На Христо X. Панайотовъ за едно лозье
въ „Св. Никола" отъ 5011 кв. метра при съседи: Хри
сто ГПотовъ, Мариго Пенева, Стаматъ Парашкевовъ,
Анасти Василева и п ъ т ь (пост. ,№ 21).
1179). На Стайка Иванова, родена Теологова, за
едно лозье въ м.„ Кочмаръ" отъ 3382 кв, метра
при съседи: Фатма Юмерова, Янула Скулева, Авдрико Кирияковъ и Георги Колемовъ. (пост. .№ 22).
1180). На Елена Д Маркова ва припадающата й се
часть отъ лозьто въ местностьта „Франга-дере" отъ
4488 кв. метра при съседи- Брани Саркизова, Атанасъ
Тодоровъ, Паскалъ Филчевъ и п ъ т ь (пост. ,№ 23).
1181). На Русса Г . Дикова. за една къща въ II
у-къ № 868 (пост. № 24)
1182). На Янаки Вълчевъ за три дюгеня въ I
у-къ подъ Ле 453. 454 и 455.
Също за една къща въ I у-къ подъ Ж. 122.
Също за едно лозье въ м. „Руни" отъ 2938 кв.
метра при съседи: Скули Теолого, Панко Московъ,
Костаки ГЦеревъ и пъть.
Също за едно лозье въ м. „Аччиларь,, отъ 2112
кв. метра, при съседи: Васила Парушева, Хаккъ
Смаиловъ, К. Панайотова й пъть;
Също за едно лозье въ м. „Манастиръ" отъ 7239
кв. метра при съседи: Михалаки Януси Чакона, Димитръ С. Ханджиевъ, правителствени лозья, Деспина
Енчова, Домна Енчева и п ъ т ь . (пост. М 25).
1183). На Панаиотъ М. Пити за едно лозье въ
м. „Салтанатъ" отъ 657 кв метра, при съседи: Андонъ К. Патаманскии, Марке Скеновъ и п ъ т ъ . (пост.
М 26).
1184). На Савва М. Китринополо за едно лозье
в ъ м. „Ваяларъ" отъ 3784 кв. метра, при съседи:
Полихронъ Ивановъ, Венетия Полихронова, дере и
държавни лозя (пост. .Л1 27).
1185). На Катина X. Георгиева заедно лозье въ
м. „Кованлъкъ" отъ 2800 кв. метра: при съседи:
Лионди Андоновъ, Александръ Н. Казаковь, Мария
Кара Янева, Ив. Тошовъ и Алеко В. Касабовъ. (по
ст. М 28).
1186). На Анастасия Вангелова за едно лозье въ м.
„Голема Кокарджа,, отъ 10470 кв. мьтра, при съседи:
Хр:. зто Кзранфгловъ, Тодорь Петровъ, Филакти Та
ва, овъ, Кирчяки Стефанова, Георги Балчиклия, Ни
кола Георгиевъ и п ъ т ь . (пост. >;%? 29).
87). На Неврие Ханъмъ Мавлъмова за припа
дающата й се часть отъ двата дюгена въ I "уч. № №
161. и 355. Също 8а едно лозье въ м. „Сесъ-Севмезъ"
отъ 1035 кв. метра при съседи: Пемве Шакирова,
Османъ Ибрямовъ, Мустафа Реджебъ Арнаудовъ. (по
становление № 30).
1188 На Катина А. Георгиева за едно лозье въ
м. „Кованлъкъ" отъ 1030 кв. метра, при съседи:
Панчо Кировъ. Мехмедъ Белберъ и отъ двеет/Ь стра
на Данаилъ Николовъ. (постанов. № 31).

(Следва).

Издава Варненското Градско Общинско Управление

~~_ЯВЛЕНИЯ
М 7792
гр. Варна, 24 Юлий 1899 година.
Издаденотото отъ поверенното ми Управление
свидетелство подъ М 6390 отъ 14 того, че Атанасъ
Девелековъ е български поданникъ, да се счита, въ
случай че се представи въ некое учреждение, за не
действително, защото е гръцский поданникъ, а не българский, какъвто погрешно е представенъ съ това
свидетелство.
М 7754
Варна, 23 Юлий 1899 година.
Вследствие телеграммата на Господина Варнен
ский Окръженъ Управитель отъ вчерашна дата подъ
N•0 7440 обявявамъ за знание на Варненските граж
дани, че отъ 18 того железнопътната линия РоманъПлевенъ се открива въ редовна експлоатация, по пренасение на пътници, багажи, стоки и пр.
Треновете ще циркулиратъ редовно (ежедневно).
Тръгватъ отъ Плевенъ въ 12 часа 55 минути по обедъ а приетигатъ въ 9 часа и 29 минути вечерь.
Тръгватъ отъ София въ 7 часа 40 минути сутринь
и приетигатъ въ Плевенъ въ 3 часа и 34 минути

следъ обедъ.
Кметъ: Коста РанковъСекретарь: П. В. ПетранОВЪ

НЕОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
Р А З Н И
Священикъ — ротенъ командпръ. Както съобщава
РйЗвпдь, — въ летописите на английската армия за
1890 год. билъ записанъ единъ необикновень случай:
въ полка на полковника Мопрое, некой си Дженни
занимавалъ изведнъжъ две длъжности, полковой свя
щеникъ и ротенъ командиръ. Той точно испълнявалъ
тези две длъжности — духовна и военна и получавалъ
и за д в е т е заплата, до като първата не била нена
дейно закрита подъ предлогъ че той като духовно
лице „не може" да ввема участие въ сражението.
Удивителна била тази забележка и то именно, че
Дженни действително билъ духовно лице, а войникъ
станълъ некакси случайно. Воений министръ като
взелъ предъ видъ негодованието на другите ротни
командири противъ духовенството съ една резолюция
го лишилъ отъ расото и го произвелъ за постояненъ
капитанъ.
Въ Швейцария били произведени не отколе ин
тересни оелти опити съ кучета, дреесирани отъ вое
нните санитарни части. Гусарския отрядъ се скрилъ
изъ храсталаците въ една гора и се распръснали единъ
отъ други на 2—3 километра. Санитарния отрядъ
почналъ да ги дири. Кучотата открили всичките
„ранени" тъй скоро и то въ такъвь гъстълакъ, в ъ
когото, по думите на експертите, т е х ъ никогажъ не
могахъ да намерьътъ ни една санитарна команда.
Въ растояние на два часа били намерени 160 „ранени".
Кучетата били тъй добре др есировани. щото т е х ъ
не можли да замамьътъ по п ъ т я даже съ некой ястия,
нарочно натуряни изъ гората отъ тези, които ги обучавали

Електрически маяци (морски фенери) по океанскитп,
пжтигца. Единъ французки инжинеръ представилъ в ъ
Парижската академия на науките единъ ноВъ проектъ
за осветлявание^на главните океански нътища, по
които минаватъ параходите. Споредъ този проектъ,
предполага се подъ направлението на казаните п ъ Печатница на Хр. Н. Войниковъ

