Год. ХУН.

Брои 17

Варна, 30 Юний 1904 г.

ВЪСТНИКЪ

ВАРНЕНСК

Пиеха, статии, пари и сичко що е за
вестника се праща до Градеко-Общниското
Управление въ Варна.

ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ М-ЬСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
„ втора страница
2 „
" трета п четвърта страница . . 1 „

Цена на вестника за година е
2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО У ПРА! .1 '.НИЕ

ПОКАНА
М

7844

гр. Варна, 23 Юний 1904 год.
Съгласно статия 19 отъ завещанието на покойния

Варненский гражданинъ благодетелъ Параскева Николау,
за болницата на негово име, се назначаван. отъ време
на време трима ннсаекюри, по изборъ игь първите граж
дани, съ условие щото между техь да бъде сдинъ отъ
неговите близски роднини и то най способния.
Като имамъ предъ видъ завещанието на покойния
и въ изпълнение постановлението на Върховнип Медицинский Съветъ, взею въ заседанието му на 19-й Мартъ
1904 г., утвърдено о.ъ Господина Миннстра на Вжтрешните Работи, поканвамъ Варненските граждани на 4-й
Н )лий да се събератъ въ училището „св. Климентъ"
II и у къ и избератъ трима Инспектори (наетонтели) за
болницата „Параскева Нпколау .
• .
За произвеждание на тоя изборъ се назначава бюро
състояще единъ отъ Помощниците ми, Съветника Т.
Пенчевъ и единъ отъ ближните роднини на благодетеля
Николау, а въ случай на неманае такъвъ, единъ отъ
.Варненските видни граждани.
Избора ще бжде чрезъ подавание бюлетини и ще
са приематъ такивато само отъ Варненски гражданиХристияни, който ще се почне отъ 9 часа сугриньта
и ще трае до 5 часа вечерчьта
Кметъ: Д р ъ А. ШО КЮЛЛИЕВЪ
Гекретарь: 11 АТАНАСОВЪ

да бжде премес.ена и поставена новата скотобопна, коя
то да се направи по стопански начинъ въ видъ на барабачна система като сжщевре.мено се употреби и стария
матерналъ отъ сегашната, за която це.ть да се отпусне
сумата 2000 лева отъ общинската каса отъ § 1, глина II
на т. год. бюджетъ.
175. Да се обяви новъ търгъ за отдаването на нредприемачь направата на 4 градско-общински чешми и донежданието на водите, ла коего иосюянното присъютвие
да издаде и нуждното обявление въ едно кжсо време.
1V 6. Да се обяви новъ търгъ за отдаването на нредприемачь направата на единъ водоскокь въ ,Примор
ската градина", за което да се ичл.»де ом. поегоино.о прйежтегние и нуждното обян.импи-.
177. Удобрява се протокола на комисията по из
мерването и приемането сечището отъ предприемача М.
Филиповъ и разрешава да му се освободи депозита за
това предприятие и да му се заплати огь общинската
каса, за по-малко отсечено пространство гора, отъ контрактното 22 лева.
(следва)

МИНИСТЕРСТВО

Препис».
О К р » }|. Н 0

НА

ВЖТРЪШНИТе РАБОТИ Бързо
Отдел. адм. полиц.
•1» \до1
Май 2У-Д день 1901 год

Д0 г . г. Окр.ьжнююь
управители
и Софийския градоначалник*

София

Както Ви е, съобщено вечъ, съ телеграмата отъ
28-и того нодъ Л? 1968 паспортната система, прилагана
между сърбия и България, се дига отъ 1 идущип Юний
и отъ тая дата нема да се дирятъ паспорти на пъпшИЗВОД
ц т е , които отъ Сърбия влизатъ въ България и обратно.
отъ
За да не се срещнатъ обаче спънки при прилагането на
решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
тая мерка, зета по съглашение между правителствата
Продължение отъ бр. 16.
на двъте съседни държави, считамь за нуждно да Ви
дамъ следните наставления, за ръководство:
I. Пограничните въ Сърбия полицейски и паспортни
172. Приема за пъленъ и редовенъ съставения на- власти ще пропущатъ свободно въ България всички пжтборенъ списъкъ на младежите отъ гр. Варна, подлежащи ници, които пристигатъ у насъ презъ Сърбия, безъ да
на набора за презъ идущата 1905 г., който списъкъ вед се гледа чий еж подданницп и отъ кжде идатъ. Същото
нага да со препрати по привадлежность, съгласно чл. 13 ще правятъ и за пжтниците отъ България, които замиотъ закона за носене военитЬ тегоби.
наватъ за Сърбия, макаръ, че некои отъ техъ биха от
пътували отъ тамъ по нататъкъ за странство. На такива
171. Удобрява произведения на 14 и 15 того търгъ
обаче да се обеснява, че за Австро-Унгария паспортната
1
за отдаванието въ прекупъ общ'.- бе рия „кринина- и го система не е дигната п на нейната граница въ Землинъ
възлага върху Герги Матеевъ и В. Явашчиевъ за и другаде, при влизането оть Сърбия, се дирятъ паспор
22 726 лева ЬО ст.
ти, та затова е добре, който пътува за Австрия да си
174. Да се натовари постояното приежтетвпе съв носи паспортъ.
2. Огъ пътниците, които пристигатъ въ България
местно съ началника на санитарното и н ка на техни
по
дунава,
нема да се дирятъ паспорти, ако идатъ отъ
ческото отделения да опре Д елятъ местото, где имеио треба

Стр.

2

Сърбия. СпрЬмо ония, които идатъ отъ Румъния и отъ
други държави, ще се постъпва на общо основание как
то и до сега.
3. За пътниците, които влпзатъ презъ Турция Чер
номорските пристанища и презъ Добруджа, паспортната
система си остава напълно нъ сила.
Умолявате се, г-не уаравителю, да се разпоредите
да се разясни това добре на всичка погранични власти,
та да не се срещатъ въ бхдаше недоразумения. Министръ
(под.) Д. Петковъ, Главенъ Секретарь (под) Т. Василевъ
и Началникъ на отделението (подп.) Г. Симовъ.
Верно: Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление : Сит. С. Арнаудовъ

.МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ
Отдел, за основните училища
М 5020

Брой 17

Варненски Общински Вестникъ

Преписъ
О к г жж но
д г_ Окржжнитп
уиравиг
У
"
.
тели и окр.училпщ. инспектори

София.
Отъ кредита предвиденъ въ глава ХП § 77 на таз
годишния бюджетъ на поверенното ми Министерство се
отпустна помощь на 103 села и градове за поправка на
училищни здания. Макаръ че желанието на Министерство
то беше да даде на всеко едно отъ тия села и градове
такава помощь, каквато беше определена отъ надльжните окръжни училищни съвети, ала малкиятъ раямЪръ
на кредита, съ който то располага, му наложи да напра
ви известни намаления. Но тия намаления не щагъ да
попречатъ за да се поправятъ училищните здания въ
субсидираните села и градове, ако отпустнати.е помощи
се употребять заедно съ предвидените за същата це.ть
кредити въ бюджетите на общините, разумно, и ако г. г.
окр. управители к инспектори упражняватъ върху кме
товете—особно селските—нуждния контролъ и взематъ
мерки за навременното започване на поправките.
Ето защо, като съобщавамъ за отпустнатите за поп
равка на училищни здания помощи, възлагамъ на г. г.
окръжните училищни инспекюри да изпратятъ въ окр.
управления списъкъ на общините на които е отпустната
такава помощь, а окръжните управления, моля. щомъ
получатъ тоя списъкъ да наредатъ чрезъ околийски. Ь
началници, да се започнатъ поправките и да бдятъ за
правилното израсходване и на отпустнатите държавни
помощи и за кредитите, предвидени въ бюджетите на об
шините. Нека околийските началници задлъжать своите
подведомственни чиновници въ околиите да бдятъ върху
работите на поправките, а кметовете — да имъ даватъ
сведения за вървежа на същите Когато поправките се
свършатъ — въ никой случай не по късно отъ 20 Августъ — околийските началници да изпратятъ въ окръж
витъ инспекции списъци на всички села и градове дето
съ правени и свършени некакви поправки на училищни
здания, а инспекторите да изработятъ отъ тия списъци
едннъ общъ списъкъ и го изпратятъ въ Министерството.
Спремо неизправните кметове ще се постъпя съгласно
чл. 74 на закона за градските общини и чл. .г;8 на зако
на за селските общини.
Но не само училищните здания въ субсидираните
села и градове иматъ нужда отъ поправка. Повече отъ
половината здания въ които се помещаватъ нашите пър
воначални училища требва да се поправятъ всека година,
защото съ вехти. Въиъ отъ това, презъ ваканцията, все
ко училище .ребва безъ друго дз се измие и измаже и
да се приготви за следнята учгбна_ година (§ 55 на Нравилннка за училищните инспектори). Накъ презъ вакан
цията требва да се пребоядисатъ черните дъски, да се

поправятъ чинове, столове, соби и отходни мЬста, да се
направятъ нови чинове, столов и маси -*- ла се пригот
ви, съ една речъ, всичко необходимо, за редовното за
почване на занятията въ самото начало на учебната го
дина и се избегнатъ ония загуби отъ късно отваряне на
училищата, които всека година се ианисатъ на учебното
дело и толкова много се чувс.вуватъ и отъ учители и
отъ ученици па и отъ всички по съзнателни родители.
За извършването на всичко това г. г. окръжните упра
вители и инспектори ще иматъ за ръководство окръжно
то Н-о 8742 издадено отъ повереното ми министерство
на 18 Юний м г. Добре е списъците за нужлнитъ въ
училищата поправки—а особенно за селските — да се
изпратятъ отъ окръжните инспектори на окръжните уп
равители преди опре телените въ това окръжно срокове,
за да могатъ и по-ранко да се направятъ разпоредби за
започване поправките.
Уверенъ, че г г. окръж. управители и инспектори
схващатъ еднакво съ мене и нуждата отъ тия поправки
и измазване на училищните здания и ползата отъ навре
менното приготвяне тия здания за следната учебн! годи
на и вредата за учениците отъ късно отваряне на учи
лищата II още по го*6мата вреда за същите й за общес
твото отъ училища съ нехиг.ченични и счупени чинове,
съ прогнили врати и прозоци и прошарени съ дупки по
криви. — надея се, ще употребятъ, заедно съ околийски
началници и околийски инспектори всички усилия, за да
можсмъ да посрещнемъ идущата учебна година съ добре
приготвени училищни здания и покъщнина, ако не навсекъне, то поне тамъ дето това не е правено до сега,
било по нсмарлиность и слабъ къмъ учебното дЬло и здравею на учащите се интересъ на представителите на
общините.
Управл. Министерството, Минисгръ на Финан
сите : (подп ) Л П а я к о в ъ
и. д. Началникъ на отделението (подп.) Л Доросиевъ
В е р н о , п. Секретарь при Варненското
Окръжно Управление: Д ж е з а р о в ъ
Неправда се въ преписъ до г г. окотийскпте начал
ници и градско общинските кметове аа своевременното
му и точно испълнение съ предупрежтение, че безъ вто
ро напомнюванпе ще се нриспоеобяватъ чл чл. 74 и 75
отъ закона за градските и селските общи ш.
Околийските началници да разаор.иатъ до селските
кмете.ва, въ горнята смисълъ. Ля 4718
Варна, 31 Май 1904 г.
Окръжень Управитель : Г. Ивановъ.
и. Секретарь: Джезаровъ.
Пловдивско
Околийско Управление
М 7746
2-Й Юний 1904 год,

г. Пловдивъ.

Преписъ

Окръжно.
До г. г. Градскитгъ и Околийский
Началници
Софийсии
Традоначалникъ въ княжеството и Селсяо Об
щински Кметове въ Пловдивска оюлия

Като Ви съобщавамъ, че Автавниский Сел. Общ.
кметъ, околията ми, .е иядалъ на общинаря си Напденъ
Ивановъ свидетелство за стопанство серия Л0 33, 1901 г.
№ 15479 отъ 7-й Май т. г. за собственната му кобила
и че този последния преди неколко дни го е изгубиль,
— първи .е моля, а на последните предлагамъ да сле
дят ъ щото ако се укаже негдЬ то свидетелството да се
счита за унищожено, понеже вместо него е издадено
дубликатъ. Окол. Началникъ: (под.) П Банчевъ: Секре
тарь: (под.) Еневъ.
Верно: Секретарь при Варненското Град.
Окол. Управление: С к м . С А р н а у д о в ъ .

Брой 17.
Ломско
Околийско Управление
М 3353
5-й Юний 1904 год,

гр.

Ломъ.

Препиеъ.

До г. г. Софийски Градона
чалника и околийските начал
ници въ княжеството.

На 13-8 Априлъ т. год., край с. Голенци ме?тностъта
„Сухий-Геранъ••, въ Ломска околия е намерено едно
убито лице, съ неизвестно име и огъ где е. Отличител
ните му черти еж: около 35 годишенъ, ръсть сведенъ.
очи кестеневи, коса също, мустаци малки кестеневи. бра
да скоро обръсната, калпакъ плегенъ съ кадифено чер
но дъно облеченъ въ басмяна синя риза, малакъ кожухъ, антерия памучна синя, пялто вехто сиво, припасанъ съ червенъ поясъ и отгоре съ ремъкъ, на кого
то е закаченъ единъ малъкъ ножъ съдървена дръж
ка и кожена капия, горните гаши съ шаечени вех
ти сини вързана съ единъ шаренъ поясъ, обутъ въ вех
ти опинки, вързани съ вървъ и чорапи, отъ които единия
вълненъ, а другия фланеленъ съ кремовъ цветъ; около
телото се намери: две вЬхти дрехи отъ хлеви, скъсани,
една торбичка козинява и въ нея чушки и пресенъ качамакъ, а въ пояса: една табакерка* черна съ шаренъ
капакъ и въ една кърпа кшграбнденъ тютюнъ.
Горното ка-ю се съобщава, моли се да се види и се
узнае дали това лице е познато, като му се съобщи име
то, съ кого е излеззлъ отъ селото си, и на каде е отишелъ и за какво.
за Варненския Градски Пачалникъ
Секретарь: С и м . С. А р н а у д о в ъ
ВарненскиВ Районеяъ
ИНСИЕКТОРЪ
по
Землгд-Ь.т. и Отраслит* му

М

гр.

арна.

3.

напръскали лозята аъ който списъкъ да се вижда името
и презимето огъ кое село е лозаря, и какво пространство
лозя притежава.
Инспекторъ: И в. П Б ъ рз а к о в ъ.
Нр*писъ отъ преписъ.

Министерство

Окръжно.

ТЪРГОВИЯТА II З Ш Ш Ж Т О
Стд. за търгевия, индустрия I занятие
ЛЗ 10924
5-й Юний 1904 год.

гр.

Варна.

До господа окржжнитп
Управители.

Предъ видъ на това, че не всички търговско инду
стриални собствености, при поверенного ми Министерство,
могатъ да се регистриратъ и става нужда да се повръщатъ издадени отъ надлежните -ковчежнвчества, умоля
вате се г-не Управнтелю, да разгласите между заинте
ресованите лица че за всека марка требва да се пред
ставя отделна квитанция н заявление. По този начинъ
ще зе изпкгатъ мъчнотиите при повръщание на нерегиструваните марки заедно съ внесената срещу нея сума.
Министръ: под. Д - р ъ

Генадиевъ.

Началникъ на отделението: под. Р. К о с е в ъ .
Сверилъ преписа Секретарь при Варненското
Окр. Управление под. И в . II а в л о в ъ .

Верно: за Секретарь при Варнен. Град
Окол. Управление: II. С т а м о в ъ
До г. г. Общинскитп Кметове,
въ Варненский Земледплч( ски

365

1-й Юний 1904 година

Стр.

Варненски Общински Вестникъ.

Райони.

МИНИСТЕРСТВО

Нръчшсъ отъ прЪписъ.

НА

Оргинала не подлежи на обгербвание.

вътрешните РАБОТИ

Окрхжно.

Отдел. ади. полицейско
Известно Ви е, Господине, Кмете какви грамадни
Г-ну Буртскому Окр. Управителю
загуби претърпяха лозарите въ пгеледните 5—6 години
отъ переноспората. Прашпелствого и Окр. Постояна Коми
За отговоръ на ранорта Ви отъ 5 того подъ М 4423,
сия направиха всичко каквото бе възможно да убедятъ съобщавамь Ви, Господину, за надлежно разпореждание,
и улеснатъ лозарите . въ борбата съ този неприятели. че чл. 9 отъ правилника за рода и условията за купу
така напр редъ години се държаха между населението
ване и продаване едъръ добитъкъ не прави никакво из
курсове за нръсканиего на лозята, раздаваха се въ изо
билие безплатно печатни насгавления, доставляваха се об ключение за добитъка продаванъ отъ съдебните приста
щински машини пръскачки и синъ камъкъ за безплатно ви за удовлетворение частни вземания и за това купу
ползувание отъ лозарше* Съ това се изчерпа всичко въз вачите на такъвъ добитъкъ требва непременно да се
можно щото можеше да се направи отъ страна на пра снабдяватъ съ билети за правособственосгь, отъ М 2 и
вителство .о; оставаше следователно благоразумните ло да плащатъ следуемото общинско право „ингизапъ". Би
зари да усвоятъ тая толкова лесна работа пръсканието
летите за така продавания добитъкъ ще се издаватъ по
и спаеятъ реколтата на лозята сн която ежегодно въ
последните години губяха. За жалосгъ обаче и досега се реда, предвиденъ въ чл. 24 отъ горепоменатия правиляамирагъ лозари конто не взиматъ грижата да запазятъ никъ за безстопания добитъкъ (юва) За избегвание иа
лозята си. Съ това си нехайешо тия лозари освенъ че злоупотребления, нуждно е да се изисква отъ бившия
губятъ за винаги реколта на лозята си даже ще и да ги стопанинъ но добичето и прилепя къмъ обявлението (пре
изелшатъ, нъставатъ причина да увеличаватъ работата писа) за търга стария докуменгъ за правособственость,
на населаните си — другите лозари да водятъ непри- а въ случай, че не се намери да се обявява отъ общин
<гтанно борба противъ злото, тъй като достатъчно е еже
годно да се намира само по едно лозе не пръскано въ ското управление, по реда указанъ въ чл 22 отъ прчлозята, което да послужи за гнезде на заразата, за да вилника, че документа ще се счита недейегвн.еленъ.
тури въ оиасность и другите не навреме пръскани лозя.
за Минпстра Главенъ Секретарь (под.) Т. В а с и л ь и в ъ .
Следователно при такова положение на работата никога
неможе и да се предполага унпчтожаванието или поне
Началникъ на отделението: (под.) Г С и м е в ъ.
намаляванието на злото.
ПрЬдъ видъ на това поканвамъ Ви Г не Кмете, да Сверилъ преписа Секретарь при Варненското
разгласа .е мвжду лозарите въ общината си. че тия отъ
Окр. Управление: (под.) И в . II а в л е в ъ.
техъ колто н н. г. не си напръскачъ лозята ще бждатъ
глобели. За тока Вие въ края на м. Августь ще ми из В е р н о : Секретарь при Варненското Град.
Окол Управление: С и м . С. А р н а у д о в ъ .
пратите списъкъ на лозарнт-е, кои.« ире-п» и. г. ие ех си

Стр.

Брой 17

Варненски Общински Вестникъ

4.

ОБЯВЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОВЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

дубликати на Никола Вълчекъ отъ с. Гаргалъкъ еж за
менени съ дубликати: първия съ дубликатъ И-о 3061, вто
рия съ Н о 3060 и третвй съ Н-о 3059 отъ днесъ.
Умоляватъ се всички учрегздения, на коиго би се
представили оргиналните да се считатъ за невалидни.
(подп.) Кметъ: Д. В ъ л ч е в ъ

ОБЯВЛЕНИЕ

Секретарь : поди. X р. II е т е в ъ.

№ 7 99

Сверилъ препис», Секретара при Балчкското

Варненското Град Общ. Управление, обявява, че
срещу издадения интизапски билетъ на Варненски жителъ Георги Ив Самоковски, на 5 Май т. г., подъ
Н-о 67930, отъ откупчика на июизана прц Варн. ГрадОбщина, за единъ конь, на 8 години, косъмъ черенъ съ
особени белези: десното ухо разцепени и на дирните два
крака бело се уяичтожава, понеже на сжщиятъ е издаденъ препи съ отъ същиятъ билетъ.
гр.

Околийско Управление: П. К о с т а н д и н о в ъ
В е р н о,

за Секретарь при Варненското Град.
Околийско Управление : Ж С т а м о в ъ..

ВАРНЕНСКО ГРАД. 0К0Л. У11РАВЛ.

Варна, 16 Юний 1904 год.

О^Б Я В Л Е Н И Е

Огъ Кмегството

Л2 5264
гр.

ВАРНЕНСКО

ЧЕРКОВНО

НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ
у

гр.

-о

63

Варна, 21 Юний 1904 год.

Черковното Настоятелство дава подъ наеиъ единъ
дюгенъ въ П участъкъ на гр. Варна, подъ Н-о 1203,
до черквата св. Архангелъ Михаилъ.

Варна, 6 Юний 1а04 год.

Съгласно надписа на Господина Варненския Ркръженъ Управи 1ель отъ 2 тою подь ц-о 4755} съобщава
се за знание, че съ зановедъ подъ Н-о 163 отъ 29
Май на Дирекцията за опаивание на общесгвенното здравие, о-меняватъ се карантинните мерки, спремо происхожденията отъ Царигардъ изброени въ пунктовете 4 и 5
на заповедгиа Н-о 246 отъ 27 Юни» 1902 год. съобще
на съ надписъ.ъ ми подъ Н-о 6412 отъ 4 Юлий 1902 г.
Градски Н^чалникь : И в . А М и х а и л о в ъ.
Секретарь : С и м. С. А р и а у д о в ъ.

Желающите да го наематъ, да се явягъ въ канцелярията на настоятелството, за споразумение.

Отъ Черковното Настоятелство

ЬРУШЕНСК | СЕЛ. КО ОБЩИН.

УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
КАВАРНЕНСКО

ОБЩИНСКО

УПРАВЛЕНИЕ.

лг 302.
с. Крущево, 24-й'Маи 1904 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
М 3062
гр.

Каварна, 14 Ювий 1904 год.

Каварненското Общинско Управлееие, Балчикска
Околия, на основание чт.
отъ правилникътъ за реда
н условията по купувание и продавание едъръ добитъкъ,
обявява че: 1) Билета Н-о 64062 серия 27/901 г. съ
дата 19/У 903 год. за едпнъ конь 10 годпшенъ червенъ
косъмъ белези нема; 2) билетъ Н-о 64278 серия 27
отъ 901 год съ дата 26/У 901 г. за 1 конь на 4 год.
сивъ косъмъ и особенни бе.гвзч на челото б-вло, десното
око перде и на предната десна плешка „Н и 3) биле
та Н-о 33777 серия 26/901 г. съ дата 4/1Х-—903 год.
за единъ конь на 12 години, тъмно алесть косъмъ и осбни
белези: на челото до носа и на гърба бело, издадени съ
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Крушевското Сел. Общ. Управление Севлиевска око
лия, на основание чл. 22 отъ правилника за реда и ус
ловията при покупка—продажба на едъръ добитъкъ, обя
вява за знание, че срещу изгубените билети Н-о Н о
26861 и 26862 отъ 2-й Мари. 1903 год. съ Н-о 28/901
•г. на Свещ. Илия Кжневъ, ж. оти същото село, за два
вола сиви, на ушите резани, е издадено дубликати Н-о
Н-о 261 и 262 отъ с. г и на основание чл. 21-й огь
същия правилиикъ, затова оригиналите да се считатъ за
унищожени, ако се намврятъ негде.
Подписали: Кметъ В. Г. Ваневъ

и писарь

Ив.

Хр.
Коновъ
Сверилъ преписа Секретаря при
Севлиевското Околийско Управление (подп.) не. се чете.
В е р н о, Секретарь при Варненското Градско
Гколийско Управление : С п и . С. А р н а у д о в ъ
Печатница Хр Н. Войниковъ - Варна!

_

