Година

m-

ом

Едtшъ бро:li

1-2 (37).

10 ст.

Варна,

5 Яf!УЗРПЙ: 1890.

ВАРНЕнакий DЕщинекий Б1зСТНИКЪ
Ив.лазл ООИЮlовенло Х'ЫIЪ

ОТЪ всtкий ~Itсецъ. -

1

И

i

15

Писма, пари

JL

всичко за BtcTHUкa да се праща Ао
ГРl\Aско-Общикското Управление во Варна.

Цtната на

, is

за Rнлжеството

J~

i

"

3)

I

!

За всtкакви оОлв.lенил се П.Iвща на
едииъ редъ оп 40 БУКВII ва I1ЪРВIIИ п~т.

15

!i

ет., а за e.lcВ'ующитсВ по 10 ст.
"

Писмата, които по.лучи

.лiи:еаря

и по

:които даде помощь и.;tи CЪB~TЪ комуто п да

;у р':,;"Г" "":е-

О БН В.I1 Е Н иj~о~,~~~::""
..

1
;!

llо-б.лизъкъ .л-Б:карь.

Януарий т. г.

Мо. 16.

!

си; да се отнася ПИСJlIОТО дО ДРУГИП ВЪЗМОЖНО

на нерасположение, не ще приема посtщения на

7

2 .1eBa,

други държави 31(2 "

ИванъТ. Драсовъ извtстява, че по причина
именний си день,

24 броя:

"~

'. -,' ,

би.ло, да преАаnа пос.л-БАПИП :когато поже.ше

' '\. '~ъ Общинс:кото
"

, "

.. : ',te

Управ.ление, ОТГА-ВТО да МУ

зап.лати за нев:ка направенанощеll1Ъ вшшта

.~ ::,..; ~. :~,-.:~/:: ':f1етире .;teBa.

Варна, 2 Лнуарид 189.0. '<.-':""'-~":.~:~./ I
4) I~JlleTCTBoTO да ИВАава подоОнй писма
." ,.... :КЪJlIЪ .л-В:кзрии II,енеJlIЪ, I\':oraTo н-Вм:а въ 06Вс,л-h,LI,с'твие р1зшен~ето на Варнепе-Кий' щинсв:ото УараВо'lение граАс:кит-h .;t-В:кари, и
О:кржженъ Хигиенич~ий СЪU-ВТЪ отъ 29-й по т-hзи ПИСJ\Ia да иса,лаща всич:ки направени
Де:кемврий1889 година, по причинана вър.лую-

на бвдни .;tица визити (денеll1Ъ) по два ,лева

щата вече и Бъ града Варна епидемичес:ка бо-

(ч.л,

.;tоВсть "инФ.луевца", поради :коетожите.литВ се

91 Санитарний 3а:конъ) .
5} 3а .:,:Вв:аритоВ час(t ОТЪ 10 до 1 с.л-hдъ

нуждаятъ повече о'Тъ Jllедицинска llомощь,'Вар-

ПО"lYнощь да се отпуща

ненскiIй Градс:ко-Общпнекпй Съв-Втъ въ дпе-

за б-БАПИ .лица на общинсв:и сроЪдства.

тното си иввънреАНО заС-ВА~шие постанови:
1) Вс1з:кип вечеръ, до второ распореЖАание, да дежурятъ при Варненското rP3ACICOОбщинс:ко Управ.ление часа отъ 1О до 1 с,л-hдъ
по,лунощь, по еf\инъ Фе.лдшеръ и.ли санита-

репъ пристапъ, по еАИНЪ градс:кий агентъ' и

Вdпсuй, 7сайто се UУ:Жl/,ае оп .:Jtеl/,uцuнстса
nO.:JtoUfbi .iJtо:же I/,a се лвлва и.7tu да nот?;рсва .7tiщарь
(J7j ОБЩU1lСТСОТО
Уnрав.7tе1lие Дe1te.i1t3 в?; вr:lщо epe.iJte,
а ноще.i1t3 вь 081еаllеlеиm* JJ настолщсто облв.7tС1tuе

часове оть 1 О вСllсрьта до 1 C.7t*Д?i llO.7tУНОЩЪ.
,.. !<~~'~:~'~~':~~~';''''

ЕJlfетъ: Вр. МирстсиU.

по еАИНЪ равси.ленъ, за да J\Iоже въ означен-:р,.,: 1":;:--;'; .:: JОеI~ретарь:

нит-h часове на ВС1ша нощь да се явяватъ;~':;Й;;"

'.,:~».~

всичв:и въ Общинс:кото Управ.ление, ка:кто:';~'~>"Бол1iСтьrа
Аенемъ, за медицинс:ка

ПОJl10ЩЬ

по

:ка:квото

и

да бп.ло равбо.лявание, което И,зисв:ва .;t-Б:карь.

2) Еметството ще .оставя вс-Б:кий вьчеръ
на дежурпитъ Фе.лдшеръ и

агентъ б.ilан:кD:,

дежурпий файтонъ

В; Д. Om01'tтco(Jo.

инфлуенца.

\, ".- .' ':,,' .-:' '::<;
' , , ; · ·... ---(J?fluenza, grippe.)
....

Бо,:~:встьта ;IIНФ.луенца" се нарича още nгрипъ",
Русскахропотшщап.ли Ита.1ШIНСIЩИ: l~aTapъ. Първото

подписани ФОРll1з.lНО отъ кмета и секр",таря, ПОЛВНВafШtJ на тал бо.л1зсть датира отъ ху! в1зкъ; тя
е вър.лува.ла н1зко.шо П.<hти

до сега. Тал година бо

за да о'гпущатъ по еАНО отворено та:квозъ
ПИСl\101 което да занася дежурний раВСII~lенъ

.л1зстьта "пнф.луенца" се полви наи напредъ въ Петербургъ, въ нача.лото на QI~ТО~lВРllЙ м:Бсецъ, отъ

при тоя и;Аи оня .11шарЬ, по редъ, :като при

тамъ се

спт,Ш!lИ

Ср1зднл Европа, и най подиръ въ Бъ.лгарпл. Тал бо

С,.lучаи се

занася

писмото до

б.;tизс:киД на бо..1НИЙ и.ли на Общинс:кото
~

прав.;tенuе о'l'вв:арь,

v

които да отива,

вай·
у.

съг"шсно.

съ Ч.;t. 88 отъ СаНП'l'арний 3аконъ, на П(,JlIОЩЬ

распространи

на

вс1з~жд1з въ Западна

.л1зсть вър.lува еппде)шчеСI;П, но 1te е uрuл'f;nчuва,

n
т.

е. не минува отъ чмов:Бкъ на чсо\ов1зн;ъ, а се 1tреuася отъ

елно lI1зсто на друго чрсзъ въздуха, flршщсщшn:(;, коитО

се заб1з.11з~ватъ, сж с.l-Бдующпт1з: тл хваща че.lOв1зка

RЪMЪ бо.лни:ii; а:ко по:каненип .;t1нzарь не се

неочаквано. Подпръ еппдемилта ПД"Б.ТЪ растрелерва

наJl1'ВрИ въ Аома МУ, и,ли се у:каже

пил;. Еo.lНПТ1з ос1зщатъ си.:tCнъ ~apъ и

И ваяви
,

,

неЗАравъ

че не може' да ив,л-hве отъ :К1i'iщu.та

температу

рата ВЪ:М.зЗл 'до 41 ОС. Въ това време со иолвлва еп.лно

Брой

кога С.!l-Вдъ растреперванието се ПОЯВJIва общо t-Б.!Iесно
което се уве.!lшtава

пове'lе и пове'lе

основание Ч..1.. 23 букви к, .!I, П М отъ "Закона за
Окр.жжнит-Б Управптмп". и СЪГ.!lасно р-Бшението на
Варненский: ХигиеНИ'lеский Съв-Бтъ отъ 18 того ПОДЪ

:въ

разстояние на 24 часа. Въ края на· първий день на
бо.,i;стъта температурата се

възвишава най много.

No. 15,

бо.!lНИ не ..1.-Бж;ктъ, но се ос-Бщатъ З.!l:Б распо

Ht.KOU
.!Iожеип

и

се

ОПJlакватъ

отъ t-Б.!Iесно.

уморлвапие, тъй с;кщо предстаВ.!Iяватъ

понеже наii'ГJlавннn ср-Бдства за 'ПРеАпазва

ние с.ж прпдържаIIието о хигиеПП'lескпт-В прави",а,
като: пазсние го.!l-выIa чистота, носение ТОП..1.0 об.!l-БК.!IО,

и умственио

растревожение

на нервозпата система ·съ изгубваиие на сънъ и оха

употр-Бб.,ение

та. Н-Бкой

вtдваи'Ь:

пжтъ се появлва

.!Iегко

въспuение

иа

бо.,-Встъта

ИНфJlуенца

се

появява

добра

храна

п

топ.ли

питиета,

бенно внимание и УСП.!lенъ

HeO'laKBILHO,

cTporъ коитро",ъ

тя предстаВJlява единъ пе
риодъ на инкубация.
Въ първитВ два ПJlИ три деня хората, които се

всички безъ раЗ.!lпка C?i'6cmnu nредмtтu,

разБО.!l-Бватъ отъ "ИПФ.!Iуепца", ос-Бщатъ СlIJ.iНИ бо.!lКИ

щото вси'lКО да б.жде чисто П пр-Бсно.

когато у по-възрастнит:Б

ВЪ МУСКУ.!lитВ на шилта, на кръста, върху об.!lастьта

на· сърдцето п въ дебмит-Б меса на краката (жебит-Б),
а

по

н-Бкога

има

повръщание

явява се и каШ.!Iица, която

и

бива

БЪ.!lнувание,

КОНВУ.!lсивна

ПJlП пъкъ съ хра'lКИ. Оqит-Б се за'lървяватъ

сълзяватъ. Фаринкса щrедстаВ.!Iява

една

1'ов~яемитВ

1

по
суха

хи

перемия заедно съ едема. С.!Iивицит-В се увеличаватъ;

ПУ.!lса бива ~ra.llЪКЪ п УСИ.llенъ. Въ бшит-Б дробове нищо
не се заб-Б.!I-Бжва, по н-Бкога се ПОЯБява легкъ бронхитъ

п твърд-Б на р"Бдко

катара.ша ПIJевмония. Черний

дро бъ се уве.шqава и при натисквание по н-Бкога се

Оi\:Бща бо.ша. Н-Бкой п;кть се c.!ly'laBa растроиство на
стомаха,

11:0СТ:&,

язика

има и

се

ПОI~рива

заПП'lанпе,

съ едн!!. ЖЪ.llтеНnкава жид

а

Въ третпй: И.IIП четвъртпй
петий

AeIIL

температурата

доста

Р'вдко

диарея.

-

день, а пб на

р-Бдко въ

спада и тогава се появява

СJI.IIеlIЪ потъ; другпт-Б признацп на БО.ll-Встьта траятъ

още п-БКОJlI~О деня, но пъ J~рая на
ПЗ'lезва и 60.!lШIЙ оздравя.

8-й день

всп'lко

.lЙжува'Н,uе. Да се потърси ПО'СI\:\)РО ДОКТОРЪ, за

щото ПС BCДHЪ~Ъ бевъ ц1iреuuе :\tOже .лесно да си ~tB'
губl' :чмов1;1СЪ
е\'ая

u

вдравuemо.

БО.!lIJИЙ

да стои

върху

а особенн.

В'Ърху месото, X.!I-Бба, рибата,' мамото и пр. и Прuгo

П про

.!Iегка

38ПО

1) ПО..1.Пцията и кметствата да обърн.жтъ осо

ГЪрJlОТО, хропотница и каШJlица. Въобще у М.!Iадит-Б
хора

2.

"грипъ" П за предпазванпе ако би да се полви въ
гр. Варна И.!lИ въ пов-hренното 1411 Окрх.жпе, то ВЪЗЪ

Г.!lILвоБOJlие съ особенна БО.!l-Бсть ОКО.!lО О'1ИтБ. ПО и-Б
ОС.!laбвание,

Стр.

ВарнеНСRИЙ ОБЩИНСRИЙ B-hстниК'Ъ

1-2.

въ ТОП.!lа

2)

лстия въ готварппцит-Б (ахчийницип),

Никой н-Бм:а Право

да RО.!lП П

Продава

месо

преди Ветеринаря, И.!lИ въ отс;ктствието му Доктора,
да е удари.!lЪ своя знан:ъ

съвм-Бстно

съ

ПО.!lицuлта.

3) На nо.лuцеиС1Шmt 'Ч,U'Н,О8'Н,UЦU се вм-Бнлва въ
обязаннось не само ежедневно но и ежечас'Но да Пра
вятъ внсвапни npoв1;pкu върху всичко, което е

про

тиввона хигиеническит-Б праВRJlа и тамъ гд-Бто за
б-Б.!I-Бжжтъ и

наи-мuкото съ:мн-Бние въ чистота на

н-Бкой съ-Бстни пр.одукти веднага да ги

задърж.жтъ

и да се обръщатъ къмъ наЙ-б..1.ПЗСКИЙ RJlИ когото се

МУ'lИ да ср-Бщна;.тъ Докторъаа да се констатира и ако
с;к не 'lИСТIl веднага С..1.-Бдъ, съставяние
актъ· подписаnъ и отъ Доктора да се

пам-Бжний

унищожаватъ

т-Взи продукти.

4) Въ всички кжщи тр-Бба да се държи 'Наи
го.л'Ьма 'Чuстomа и за пров-Брявание градскит-Б агенти

тр-Бба да направятъ преГ.!l-Бждание игд-Бто се заб-Б
.!I-Бж;ктъ не'1ИСТОТnИ да поканятъ доиакиниТ'h да ги

О'lНСТЯТЪ незабавно, ако .!IИ на това тия пом:Бдннn

се протnвятъ, кметството распорежда за ПСХВЪр.!lяние

нечистотпит-Б за см-Бтка на домакина.

8абfы'Ьжка. Въ

да взема нi>що ва потение като: 'lай, бъзовъ

'l'урскиТ'h к;кщи агентПтi> ще

цв-Бтъ, .!IППОВЪ цв-Бтъ и пр. С.!I-Бдъ туй да СИ ТУРИ бо.llНIIЙ

В.!Iазятъ заедно съ турско keXaJI-баJIIJUI П.!lИ съ ония

краката въ ТОП.!lа вода, мабитi> и старит-Б да пиятъ

.!Iица, които опред"Бли МЮФТИJJта.

старо вино, но, разбира се, въ умвренно КО.llИ'lество.

Испъ.шението На настоящии приказъ ВЪЗ.!lагамъ
на г. г. ОКО..1.ПЙскитВ Нача.!lНПЦИ и ·ОБЩIIНСКИТ'h

да се об.!lа'lаме ТОПЛП'lКО, да не отиваме изведнъжъ

упрамения въ пов-Вренното ми окр;кжие.

Лредваря'Нuе. За предпазвание отъ ИНФ.!Iуенцата,

отъ студено

на ТОП.!lО

u

наопакп, да се

пазимъ

отъ

Варненский Окр. управите..1.Ь: Драсоtn.

остъръ в-Бтъръ, да ппемъ топ.IIИ пития, да се хра
НJJM'Ь добр-Б П въобще да пазимъ на t-Б.!Iата си и въ
ЖИ.!lпщата си наИ-ГО.!l-Бма '1Истота, и да
жаме напЪ.'\но о хпгиеНИ'lескитВ

се

ПРИ1tАЭЪ

придър

правим. А. когато

No. 585.

сие прек-ар8..1.П тая БО.ll-Бсть С.aiЩО да се хранимъ все

Варна, 22 Декемврий 1889 г.

най добрii, да се пазимъ отъ наСТlIнка П да не хо
ДИМ'}> на вънъ, когато е _,ошо времето.

при1tАЭЪ
No. 321.
Варна,

20 Декемврий 1889 г.

Предъ ВИДЪ на появившата се въ н-Вкои м-Бст
поети пзъ БЪ.llгарил БO.!l'Бсть nИНФ.!IУЕШЦd." И.uI

Rиета на Варненската Градска ОБЩИJJа, като
взе:хъ предъ видъ приказа на г-на Варненский. Окр.

управите..1.Ь, съ дата 20-й т. м. подъ No. 321, за пред
вардвание распространението въ Общината лuившата

се

BetIe

и въ града епидемиtIеска бо",-Бсть u'Нф~уе'Нца,

на основание ,~о'lКИ

23 И 25 отъ ~Закона за град
скиn общини", поетаноsих'Ь:

Ст. 1. ВСU1ЩUт'f! щнumaрнu органи Ж~ града

ВарпепсЮIЙ ОБЩИПС1еИЙ B-ВстпПI~'Ъ
Варна (грмскит-Б JLi>кари, кошmссаритi>, имзиратеJLЯ

Ст.

Стр.

Всuчкuт'h

1.

УЧIмuща у града

Варна, без'ь

на скотобойната и други, а при епидемия и участко

раЗJlИка,

вuт'fJ агенти, да употрi>бяиа'lЪ наЙ-ГОJLi>мп УСИJlИЯ за

B'l1iopo расnорежданuе ди б,кд,кт?> затворени.

пазение

и ПРПJlагание Всички предписани отъ ВJl.астиn

хпгпенически

прки,

за което да се подканва еже

дневно bC-ВImЙ -да се съобразява наПЪJLНО'СЪ законитi>

,

Аа

Jl.и

Ст. П.

Tt

са;.

За

обществении ИJlИ частни,

нарушение

настоящий

съ Закона,

Jlпщнит-Б настоятеJlИ,

тъй и самит-Б у·читеJlП.

Ст. ПI. Препиеъ отъ 'Гоя

JLИЧИО

Ао J3СИ'Iкитt

грижа за· по.бi>Анит-Б житеJlИ, като при това се пре,1\

съвi>ти въ

стаВJLлва най о-време па кметството за ВСИ'Iко, което

истий и въ Общиискпц В:hстникъ.

се

намира

неОТJl.агаемо

нужно

Аа 'се

града,

като

извършва за

сжщевременно

актове за

отъ когото и Аа- БИJLО,
ТОJl.козъ

неебходими

BCi>KO

санитарнит:G

хора въ еАНО ЗАание,

ниn, занаятчийскиn
щата;
кръ'lМП

,1\Югени,

особенно

приказа по

т.; Аържение

въ граАа

Общината за това j

у Фур

противъ

неАържение

въ

празванне ва' време нужницит-Б и помийниn
при

неизгарнние,

го

ями ;

Ар-Бхитi>

и

пост6Jl.КИn на хора, ymp-БJLи отъ зараЗИТ6Jlна БOJl-Бсть
(охтика, JLОШЪ ГЪРJLоБОJLЪ и др.)

отъ което,

общеизв-Бстно, не само може една таквазъ

както е

(ПРИJl-Бп

'IИВа) БOJl.i>сть да премине ва здравъ Ч6Jlов-БlСЪ, но
премипува БОJL-Бстьта въ въздуха, чрезъкоито

сжщо да се разБОJL-Бн'lЪ

Варненскии

кафенета,

свини

JL-Бма чистота кжщята, яхжрит-Б и Аворищата j неис
необеззаразлванието,

Варна,

у банитi> и у хани

струпванието много АУШИ у тi>сни
и др.

се обнаРОАва

ПРИRА3Ъ
No. 466.

распространг

нието на еПП,1\еМПSlта, като: жпвi>нв.пето ПJlИ работе
нието много

и учптеJlСКИ

СiYiщевременно

нарушение,

распореЖАания,

за преАварнние

нзстоятеJlства

Еметъ: Ер. J.1-fupcкuzt.

горннта цi>.u. на общински cpi>AcTBa, и като се състав
JI.SIватъ

n

може

n хора, които жив-Бятъ ВЪ

ДРУГИ кжщи; незакопаванието умрfuиn, даже и наи·

маJLКИ дiща, иа установената отъ закона Аilыбочина

(никога не ПО-ПJlИтко отъ метръ и ПОJlовина), и въ

ГраАско·ОбщпнскиЙ Еметъ,

чистота, но

и Аа се Аезинфектиратъ наЙ·РЗЦПОНЗJlНО

и то тъи щото Аа може Аа се прави Аобъръ КОНТрОJlЪ
за тi>хиото обеззаразявание, СЪГ.1асно съ мнtнието на

г-на Варненски:ft Общинский Г.IIавенъ

2

т. м. ПОАЪ
Ст.

1.

У всiшии

CUTa ПОМОЩЬ би се наи-БРПJlа 0'lЪ JI.-Б.JШРЯ неАостатъчна.
Еметъ: Ер. Шl~РСКUU.

пужншсъ

В'Ь У'IИJlище,

BCtOKOJlO (30) три
(calcaria hypocblorosa),

кога по едпа С.il5.Аппа съ наИ'IIIaJlКО по
Аесеть

драма

ХJlориста

варь

което вещество Аа се промiШJIва отъ съдържате.1JI па
еа;.ббота вечерь,

(ХJlOРllста)

ЗeJI.енъ II:3.МЫ.Ъ
Ст.

II

IcaTo

варь.

СлiЩО

nCAi3.1I1,

Аа се ХВЪР.1Л въ такъвъ

въ сжббота

па

(2) Ао (25) АваАесеть
11 петь .1.сва ,
.
'1.1.. 96 отъ Закона за граАСКIIт-Б оБЩини.

съ Г.10ба отъ два
cъrJlaCHO съ

Еметъ: Ер •.JIuрсК!и"i

Вмета на грма Варна, за иСПЪJlИеиие р-Бше
вието ва Варпевский О[l:ра;.женъ Xnгиеничес:кии Съ

Вариа,

16

Деr~емврий

1\.мета па града Варна,

отъ l'-H& Министра на Вжтр-Бшнит'h A-Б.IIа ПОАЪ No.
4305, въ КОНТО, М6ЖАУ ДРУГО, е :казано: "въ мучaii

на Варilенскш'i

н.ж.тъ временво уЧИJI.Пщата, з& Аа се изб-Бгне натруп

м-Бсецъ ПОАЪ

88 па

по

сари ИJlИ отъ ПОJlИЦelIс[штi> агенти, ще се нака,шатъ

No. 578.

'1..1..

ОЮl

сапптарНIIт-Б КОIlШIIС

Варна, 29 Декемврnй 1889 г.

иавие", на освование ТО'iКИ 23 И 25 отъ
(Ja1WHa аа грмскит:S оБЩИНИI П'етанових'Ь:

5-6

НарушитеJlIlт-Б на Т011 пршсазъ,

ПРИRАЭЪ

распуст

това
uсчсрь

сачи [I:а;.бр;v..зъ).

No. 586.

ва ПOJIВJlвание боJL-Бстьта ннфJtуени,а Аа се

се ззмtНJIва

Оевtпъ

ПУЖIIIШЪ 0[Ю.10

(sulfate de fer,

А.1-Бжно съставенп актове отъ

ПРИКАЭЪ

eъr.1laCHO съ теJLеграммата

баня,

ния, иредназначени за пуб.1иката, Аа се държи

презъ вс-Rки АВ'Ь

меАИЦIIН

отъ Санп

хотеJLЪ, ханъ и у заХОАIIтi> на други таКВIIЗЪ заведе

вие, издадено o'lЪ праВИТ6Jl.ственнит-Б и общинскит-Б
масти за опазвание _общественното ЗАравие. Общин

бие за най-нужнит'h ср-Бдства, безъ които

JLtкарь отъ

'1.1. 15

тзрнии закон"Ь, постановихъ:

BctKa

ще се отпуща, както става вс-Бкога, и пари'IНО посо

на основание

No. 496,

т3.кв3.з:u

помощь на всички НУЖАающи се, като за б-БАНИ БОJlНИ

като

банит-Б и пр. тр-Бба не саllЮ Аа се АЪРЖ.il'iТЪ въ наЙ-ГОJli>ма

съ пр-Бсна

въ нait-:кжсо време Аа се дава беЗПJlатно меАИЦИНСка

Г.

1889

взехъ преАЪ виАъ, че НУЖНIIЦИn уханищата, ХОТ6Jlит-Б

заведението

ското Упрамение, при това, взема м-Брки, за Аа може

Октомврiи

12

обще неИСПЪJ!.НSIванието което и Аа БПJlО распорежда

в'hтъ отъ вчера, стаН.iI'i.1.0

У'lll

Il:aIl:TO

прпказъ Аа се прати

по санитарната часть на града, а особенно Аа -се има

УЧИJlИЩИИ

;;0

прпказъ ще

отговарятъ, СЪГJlасио

праВИJl.ницит-Б, приказиn и въобще распореЖА&нпята

8.

ОЕра;.женъ

1889.

СЪГ..lасно

съ Мlг1шпето

ХllгпеНlIчеекпй

отъ 2-й Т. м., п споредъ зак.tЮ'IС1шето

Н:\

Съв-Б'lЪ
г·па Вар

пекскпи ГJLaBeHb ОБЩIIНСКПЙ ./I::НII:ЗРЪ отъ 9-й Сihщпit

No. 666,

като се УI,аза

неоБХОДIIИО Аа

се взема'lЪ по-скоро м-Бркп, да не се распростраlШТЪ
И

~Ъ

града

Варна

зараЗИТ6JI.Нuт-Б

бu.1.·ВСТИ

шаnl

Брой

(aphthes) по рогатии Аобптыъъ и щарка (variola) по
овц1;т'Ь, В:ОИТО бол1;сти се ПОЛВИ.1П у н1;в:оп ceJla въ
Окржжпето, па основание

IIУПКТЪ

ОТЪ ТfJl.енъ

23

88

на Закона за граАСIШТ'Ь общинп, 110становихъ:
Ст.

Забранлва се колението,

1.

UTp. 4.

ВарпенCI~ИЙ ОбщrrПСRЦЙ B-hСТI:IИRЪ

1-2.

ПРОАаванието и

на работа, нито да се искарватъ на-пазари

игд1;то
и да било, да не би Аа се зарази отъ т1>хъ н1;кой
здравъ i'обитъкъ. Таквизъ добитъци ще бжджтъ пре
ГJl.едвани вс1;кип Аень поне веАНЪЖЪ оп наДJl.1;жниЙ
участко въ общинский

кощ,fИСt'арь, придружаванъ отъ

пзваЖАaIшето за ПРОАанъ въ Варна, гд1;то п Аа биJl.О,

участковий агентъ, за Аа се Jl.1;куватъ и ;ГJl.еАатъ пай

добитъкъ

редовно

отъ кю~ъвъто И Аа е ВПАЪ,' които

е зара

споредъ

настаВJl.енията,

съставени

за

тан

Jl.1;стъ: б'ВСЪ, шаРIi:а, ·шапъ П др. т. Сжщо е забранено

Ц1;JtЪ ОТЪ г-иа ВарнеНСRИЙ Окржженъ Ветеринарепъ·
А1;карь; uарушсuuшnа па които (хасmав.7lеnия) om~

Аа се употр:hблватъ на работа, нито

когото

зенъ ПJl.II предетавлява

признаци на зараiштеJl.на

60-

Ааже да се .во

длтъ наеАНО заразенп ЖIШОТIIII, НИТО да

сс АЪРЖЖТЪ

?, да бu.7l0, ще се ~llU'lnа

nаруше1lие и па

nрuкаЗ"6. Когато дiшоii: Аобитъкъ се _укаже,

тон

спореАЪ

паедпо съ здраВП,както и да сс пе храплтъ и Аа се

мн1шието на притежатеJtН иу, за- оздравнJl.Ъ, ПОСJl.1;А

не

ПИИ ш\къ не може да

полтъ

отъ

еднп

СЖДИНИ.

Ст. П. Вс'}шии,у

ItOrOTO

се

СJlУЧП

въ Варна

когато

Общинскии

1'0 употр1;блва на работа,

oI[1;каръ' не преГJl.еда

до.

А::IбlIтъка и

I~Щ~ЪВТО II да биJl.О Дl)БП'L"ЬКЬ i!аразенъ ИJl.И ирсдстав

не даде своето СЪИЗВО.lсние,

.ilЯЮЩЪ

прпзнацп на

въ Кnигаmа, ва enuвооmшtm'1J, ItОЛТО N:t се завеАе въ Оа

шапъ

АРУГИ, ДJl.ъженъ е да ИЗR1:;сти за

n

заразителна БОJl.1;сть,

шарка,

това

nсза

Иr\И

комъшссарь за

своевреиенно

ув1;

УП. Вс1;кий, е

ДJlъженъ да държи въ най

да се

и вечеръ

X.l1;BOBeTi>,

м1>стата,

Гl\'БТ,О се -ДЪрЖИ Аобитъкъ;

ПрЦ,варвание

Ст.

III.

распространеШlето

та да иогжтъ

го

Jt1;ыа чистота уборит1; и да пров1;трява вс1;ка сутрень

вземжтъ отъ пхъ нужпит'Ь по-пататъшни м;врки за

АО~I.tенпе ОБЩIIнскитk ..l1;F;ари,

отб1;Jl.1;жва

нитарн~тоОТД1;Jl.ение на ОБЩIIНСRОТО УпраВJl.ение.

6авио на пай БJl.ПЗСF;шI По.шцеЙскпИ или Общинский
бпJl.О агентъ

аа което се

ахжрит1;;

даиовет1;

n

въобще

а особенно въ

време НJl.И при страхъ_на еПИЗ00ТИЛ, E01'ato-е необ

на БОJl.1;стьта.

ОБЩИНСIшт1; агенти заедно съ санитар

ХОДИИО и пай-своевременното обеззаразлвание _(деаин

служащи,

фектираНlIе) ВСИЧКlf таквизъ _м1;ста, чрезъ. аЗпаJl.яние

въ А.1Ъ$ностит1; па който сnадагрижата запредпаз

въ т1;хъ на жарава счукана па прахъ тефь (ТЮ&ЮРТЪ)

вание

ИJl.II чрезъ

нит1; Iюимиссари,

както

II .ВСИЧЮI _АРУГИ

добитъка въ Общината отъ заразите.1НII - бо

други

обещзараЗlIтеJl.НИ

cp1;дeTB~,

.l1;сти, сж Д.1ЪЖВИ да пос1;щаватъ често, а въ време

споредъ .l1;карСКИ'r1; настаВJl.еНШI, сж въ

на епизоотил въ грала ИJl.II въ околнит:В

Аа

ce.ita

вс1;F;ИЙ

унищожаватъ

БО.l1;знеТВОрНlIт1;

които,

ПО,)l()жение

вещества,

отъ

ленъ всu'ши и1;ста (пааарII, убори II ДРУГИ м1;стности,

КОИТО

гд1>'l'О час'l'llll Лlща -

иреминува чрезъ въздуха; водата п ,прочее ВЪТ1;Jlата

хаНА:;r;ип, търговци съ добитъкъ,

Ажанбазп,месопродавци 11 т. и.) ДЪрЖЖТЪ
11 да сс УI\ОСТОВ'ВРЛЩ\'l'Ъ

добптъкъ,

Jl.IIЧ 1I О, да- нс бп - Аа сс с по

ЛВII.1а таъ[ъ ui;кол зnраЗlIте.ша БОJl.'I;сть,

въ какъвто

се

распространнва

и

поддържа

на животнпт1> 11 че.lов1>цпт1;.

добlIТЪЦU да сс АЪРЖЖТЪ въ у60рИтt,. ГА1;то сж биJl.И
т1;зu добитъци, АРУГИ здрави,

.\iшаРll

ы1;стотоo поне отъ

да рапортnратъ

lуа началството сп.

11

311.

още сжщпu Аень

всiшо преГJl.едваШIС

за

туй

па убори

др. Т. O~'Ъ агеНТIIт1; съ кошшссарит1> да се преАС

таня РСАОВСНЪ рапортъ въ ОБЩUПСltото Управление.

Ст.

IY.

Болнит1; добuтъцп, аll:О БО.l1;стьта се на

При това. е строго за

бранено, ·щото и ПОДIIРЪ оздравянИ!~то -на заР<1зени~

СJl.учаi[ IЩ часа да съобщаватъ устно на общпнскит1;

n

заразата, която

единъ

Аокл1; - не се преГJl.еда

сацитаренъ

коммиссаръ, и

се направи актъ ОТЪ ПОСJl.1;ДНlIll, че е извършено обез
зараалвапuето ';Iрезъ тефь ИJl.И чрезъ другитi> uреио

ржчаНII отъ Jl.1;карсв:ит1; иастаВJl.енил ср1;Аства.

Ст.

YIII.

Наu-сетн1;, CTpOl'O

е ,забранено да се

ыI;рпп пеПЗ.l'ВЧIIма, ще се убиватъ иезабавно' по актъ,

oc'raBH да .сплтъ чеJl.tJВ1;ци въ уборит1; JlAPyrll ы1>ста,'

съС'.гавенъ

rA'l;TO се държжтъ'заразени.ИJI.И I1рtlАставJl.ЛЮЩИири

въ lIРПС8iТСТВIIе

на Авама свпд1;Jl.еJl.II п IIOk

пuсанъ отъ г-иа Варuснскuй ОКр8iженъ Ветерпна
ренъ

.11; карь,

.11;ШlрП,

иJl.и отъ еАНОГО отъ -г_да

е.,1;АЪ

I,OCTO

ОБЩИНС:КIIт-Б

веднага ще се отнnеатъ

II

за

копаватъ въ опред:ВJl.СНОТО у акта м1;сто 11 на изиеку
ellIaT3 се дж.1бочпна (ню;ога не ПО-ПJl.ПТIИ отъ единъ
lIIетръ п ПО.lOвиuа,

KOJl.KOTO

ма.tЪКъ

и да САобитъка),

l;ато при туй се ПрИСТЖПII паПЪJl.IIО спорсдъ

Jt1;Kap-

CIшт1; настаВJl.енuл,

Ст. У. Когато _,1;IШрЛ нам'врп БО.l1;стъта ПЗJl.1;
чима,

I>ЗIШИТО

Cd. шапа п шарката,

тъци се турлтъ на ОТА:В.ШИ
не

заразлтъ

11 ЗАравuт:h

БОJl.I1lIт1;

;!Iоби

Mi>cTa тъй, щото Аа се

добитъци,

за което

не се

оставл при зараэеIIlIт1; Аобитъцп IIПТО едпнъ здравъ.

Ст. V~l. ДоБЪТЪЦlIт1;, които еж признати

знаци па страждущи отъ заразитеJl.на-бОJl.-БI.'.ТЬ доби

тъци, тъй като не една БОJl.1;сть отъ ЖlIвотнит1;пре
минува и на че.1ов1;ЦИ1'1;, кав:вото шапа 11 АРУГИ.

Ст.

IX'. НарушптеJl.I1т1; иа в~столщии приказъ,

ако СjБ, ДJl.ъжностни
начаJl.СТВО

:iiида; ще сеонаl,ааватъ отъ своето

ДИСЦИПJl.инарно,

впе, че може да сж зарааенп, ВСП'11Ш наДJl.1;ЖВII ,I\.-tъж.

пост вИ "щца Аа БДJlТ'Ь, Аа ве се пзва~ЕАатъ' ВИI\а.Е'Ъ

се

о~qИCJI.ява'IЪ,

на добптъкъ,

СЪАържате.ш~на

ханища 11 АРУГИ)

'ОТЪ Iшетството

незабавио

с'Ъ ГJl.оба отъ 10 .до 25

колто ще се иа.lаг.а

СОJl.идарно· на ВIIНОБНlIт-Б

Jl.ева,

ще _се

пав:азватъ

по състаВСИИll за нарушеНlIето актъ, ИJl.И ще се пре
Ааватъ

на

сжАъ

за

по-тежко

наказание,

споредъ

ЕаЕТО преАПlIсnа Закона.

зара

зеШI, ВIМЮЧИТС.1ПО п оп1;зи, аа В:ОПТО се. пиа съмнi>.

ИJl.И ще

ако .lИ сж частни Jtица (ПрlIтежате.m

Еиетъ: Ер: И?tрс1(UU.

..

,

и

В рdИ:

1-2.
ПРИRАЭЪ

ПРИRАЭЪ

No. 368.

No. 549.

Варна,

15

Декемврий

Варна, 20·Н АвгусТ'Ь

1889 r.

Защотn често ПЖТИ сж С.lушани въ ПО.lициита
че ступанит~ И.lИ
ТОП.lИ

съдържате.lИТ:В на

пУб.lИЧНИТ:В

бани въ гр. 'Варна, неравном-Врно събпра.lИ

ПJЩТИТ-В И.lИ 'възнагражденията си отъ пос:Втите.шт:В
ИМЪ, и че не вс-Вкога сж държа.lИ подобающачистота,

би.lО въ др-Вхит-Б, КОИТО се поднасятъ за бърсаипс,

би.lО въ самит:Б бани, на основание Ч.l. 31 и' 34 отъ
Устава за ПО.lпцсИската стража, ст.

49 отъ по.лицей

скпт-В праВИ.lа за опазвание общественното здравие
и ч~.

47

буква а отъ Закона за ОКрdiЖНИТ-В

Упра

вите.lИ и ОКО.lиЙски Нача.lНИЦИ, заповtдвамъ:

1) Отъ днесъ до единъ мiюецъ наИ-I~ЪСНО, сту
паннт-В и съдържате.lПТ-В на nуб.7lUЧUU11l'" тОnJШ баиu
въ гр. Варна, да си изработятъ и окачж.тъ въ
ниТ-В на банит13 при ВС13КО .l:Бг.lО И

ca.lo-'

въ вс:Вко отд:В

1888.

Подписании Iшетъ на Варненската ГраЛС1,а Об
щина, за да бd'iАе ВЪЗ:I.Iожно на ОбщпнCI~ОТО Управ
Jtепие и на подв'вдомственнпТ-В нему
ДРУГИ Общпнскп

ЕОМ:l.Iиссари и

агентп по-доброто пагJtеждание п

повi>рлванпе :l.li;рIШТЪ 11 теГ.lП.lкптi>, n ПрОМПill.lява
нието за' качеството, КОJLИЧССТБОТО и ц'вниТ-В' на об·

щото. ПРОДОВО.lствпе, СЪГ.lаСIIО съ п.

31 отъ ЧJtснъ 88
на "Закона за градскптi> общинп", постановихъ:
Ст •. 1. Забранява се на прекупувачит13 (матрапазитi»
ВЪ: Варна 'Аа ИЗ.li13JlТ'Б за напредъ II nоср:В
щатъ се.lЛНПт-Б п граждаНПТ'1>,

Ce.laTa и .lозята, и да
би.lО CTor,a (коr~ОШIШ,

имъ

идущи въ града

заI~упуватъ

яица, овощия,

което ШIЪ се ПОЗВО.lлва

Еаквато

грозде

отъ
п

и

да

пр.),

правя тъ ca~10 на мi>АУЮ

"IJ.

щит]; м1>ста:' при Бариерната бараItа, .на "Татаръ-ка
пил", I:\,ПрИ.lОВСЕата П.lощь( срi>щу новий до:l.1Ъ ,на Г-на

.lение та"сп, съ означение 'ц:Вни~":Б, които ПОС:Бтите-j Н. Провада_шевъ), па П.lощьта ЕЖД-В Табахната отвждъ
.lI1T~ имъ трi>ба да П.lзщатъ за миение и
и ПОАробностит-В:

KO.lKO

ПРИС.lуга

:l.Iоста, на' П.lощьта отзадъ чърковната ЕЖща при Дър

струва миени ето на МdiЖЪ,

жавната БО.lнпца, на Ба.l.diкъ-пазарь, на Ченгене-пазарь

жена, д:Вца И пр. СЪ свои дрiiхи и

C.lyraTa

EO.lKO -

СЪ при

'И i'lр-Вхитi> на ступана И.lИ съдържатмя на

банята.

2)

Такивато такси да носятъ l'шето и презиието

(подписа) на ступанина И.lИ съдържате.lЯ на' банлта
и до срока да се окачжтъ, сл:Вдъ 'Еато сепредлв.diТЪ

въ упраВ.lение:го ми, гдiэто ще се ПрИПОДПИШ.diТЪ
и щ& се задър:ICИ по еДlIНЪ екзсъшJtлр'J> отъ т1>хъ за

знание- на' Пiмицията.

3}

Никоп ступанъ и~и

съдържатеJtЬ

на ТОП.lИ

бани не може да увмичава таЕСИТ-В си безъ да иреk

ИЗВ-ВСТИ за това УираВ.lението.

и

Hal\IycCa.lJtaTa.
Ст. II Прiжупувачитi> (матраП;lзитi»

C.di

ДJlЪЖНИ ·да

нието, на статиJi48

отъ

ИСПЪ.lияватъ

ПО.lпцеЙскпт-В

Ст.

III.

Грижата за ПСUЪ.lненпето тоя

посi>тите.lитi>' пмъ отъ всiэЕа

nРПRАЭЪ

пжть употръбяваНiI

5)

и неиспрани.

Несъобразяющитi> се съгорнитi>, да се да

ватъ подъ сждъ за наказание по Ч.l.

26

отъ Устава

за наказанията, които l\fировииТ-В Сждии JlIОГЖТЪ Аа
на,ltагатъ.

6)

Ло единъ екзем.it.яръ отъ тоя

предаде и на ВС13ЕИИ ступанъ И.lН

пуб.lНчна

ТОП.lА

прив:азъ да се

СЪАържатеJLьна

баня въ гр. _ Варна за ПСПЪ.lнение

веднага мiэдъ уТВЪРЖАението му отъ ГОСПОАина Вар
ненскиit ОЕржженъ -УправитCJtЬ.

Варненски:й ГраАСКИЙ Нача~шuк'Ь: Ж. 'Лonoв'6.
Тол nрЮtRВЪ е YTBъpдenъ отъ гона BapJt. Оь1'. УZФавп1;Мt.
съ предписание Н-о. 11171 отъ 23-й Декемвриft 1889 г.. Варненс
виц ГрадсниЦ На'IМНПnЪ: Ж. ПОПО8'Ь.

No. 581.

ПРИ-'

.l-Впчива бо.l-ВСТЬ, да даватъ' 'щстu дрiJхu· па -6сiJ,,uu

11 пад

Вметъ: К. 1JlирС1(UЙ.

за

nocbmulne.Jlb, а не' такива, КОИТО вече сж БJIJ!е единъ

прпказъ

ВЪЗ.lагамъ r.laBllO на Общипскитi> кошпtссари
зирате.lЛ падъ мi>ркитi> и теГ.lП.lIШТЪ.

опазвание общественното здравне, по С:l.ШСЪ.lа на която,
за предпазвание

АРУГИЙ

и ще бdiде наказванъ съ Г.lоба отъ 1 до 25 .leBa, съ
r.laCHO съ 'Ч.l. 96 ОТЪ "Заь:опа за градскитi> общини".

предписа.
правн.iа

II

гадъ само
С.l1>дъ пJtадн:В, а часа до 12 и т1> сж
АJLЪЖНИ да продаватъстоката сина опреАщенитъ
въ предидущата статия мъста.
Ст. IlI. ЩОЪ1Ъ се хванен1;кой прекупецъ, че
спира продавачптi> ,и купува П.lИ продава стока не
на опреА:В.lенпт-В мiэста, ще се CЪCTaВJl за него актъ

4) Ступанит-ВИ.lИ съдържатмит-ВнапуБJtичиитi>
ТОП.lН бави

могжтъ да

продаватъПО УJtицптi> мамо, лица, КОЕОШКИ

Варна,

23 Декемврпн 1889 Г•

R:l.ICTa на града Варна, СЪГ.lЗСНО ръшеНIIето па
Варненсrши' ГраДСh.u-Оfч~инСкпЙ Съв-Втъ отъ Анесъ,
наоснованпе пунктъ 31-й О'f"Ь' ЧJt. 88-й на Закона
за градскитi> оБЩПНII, постановихъ:
Ст. 1. Li>ба за продаIЦ. въ гр. Варна отъ у'.!. I>ii
да се приготвя,

въ каквато и да биJtо ФОР:l.1а, но ви

наги отъ изискуемото се ЕачестIiо 'Чисто житио брашно

uа{i-добр-1>: иС1/,С'Чен?>, най-ыI.lкоo ПО СJLi>дующиТ-В то
гJtИ.lIШ и 8?> n1t"ОЙ 'с.:лУ'latt да 'Не се продава 1W-ШAinО
оm'6 ДО,ЛУltiJ,ЛожеnюniJ,
ОIIредщенп QТЪ Общинскиii
Съвiэтъ, съгдасно съ Прави.шика за х.1.i>баритiJ въ
гр. Варна, ц"''Ни:
1t

1)

A~ Лtlpво "а 1lество (бi>.lЪ Х.li3бъ):

Едппъ хJti>бъ наЙ-ма.lЕО отъ е"на ока Аа се про-

25
ст.
• 37 1/, "

.
дава nаЙ·.м,'Ного за
2) ЕАПНЪ ХJLi>бъ отъ 605 др.

3)"

"

"160,,

...

Б. Второ 1(ачесmво (черъ X,ltъбъ):

1) ЕАИПЪ
2)';

0;.

ХJLi3б'Ь отъ

П.

"

400
,,178

Ter.'LOTO

• 10

др.

•

'71

•••••

71

• • • • 221/2 ст.
1О
~

п цtппn иа сп~,

nacXJI'.t'J>,

Брой

Стр.

Варпепсхий ОбщипсICИЙ в.вСТПИICЪ

1-2.

6.

ПРАВИЛНИ!'Ь

фро/нsмата И АРУГИТ'h ,1IJ'RСОЗНИ Х.'I:Вбове, RaRВИТО се
считатъ вси'Ши онi!зи, конто се праВJlТЪ от?> т'li1f1CO
БМо браtано, поне oтtl No. О, ще сн опреАi>..ш саиъ
вС'ВRВЙ иi>барь, Еато ще ,е своБОАенъ Аа гп ПРОАава
ПО-СIaiПО и.лп по-евтино, спореАЪ Аоброво.liНО умовие
съ Rупувача, стига и. ТОJl ВИАЪ X.lii>бове Аа сж винаги
иaii-Аобр-В испечени.
Ст. 111. ВСИЧЕи, RОИТО ще ваАJlТЪ за ПРОАань въ
гр. Варна .liуRсозенъ иi>бъ на Ter.lio повече отъ сто
Арама И бi>.liЪ X.lii>бъ, cъr.liaCHO съ ст. 1, трi>ба Аа се

за

Пубnичнитt файтони въ гр. Варна.

1.

Ч.li.

Никой фаитонджИJI не може Аа извършва

занаJlта на nyб.liиченъ воаачъ въ преА~.IiИТ-В на Вар
ненската ТРААска Община, al~o това не му е разр~
шено съ ФОl'ма.llНО свпд'hтеJtство (6и.liстъ) отъ Вариен
ското l'радско-Общпнско- управ.liенпе.

JlВJlватъ еженеА-h.iiно ВЪ Общинското УпраВ.liение Аа

взематъ мостра отъ Х.lii>боветi>, за RОИТО ще става
раСПОРСЖАание Аа се мi!слтъ за проба Bci!Ka сжббота
сутреньта, аонi!зи, които правя тъ .liуксозенъ иi>бъ
на Ter.liO повече отъ 100 Арама, ще УАРJlТЪ винаги

Ч.ii.
.liИчни и

2. ИЗАаванит'i> ПОЗВО.IiИтмни БИ.liСТIl биватъ
cii триЮ>се'IНН.Вci>кий притсжатe.IiЬна фай

тонъ е мъженъ Аа се JlВJlВа съ фаИТОНАжвата си

на та1tвизъ иi>бове свой,' нарочно направенъ по обра

RЪMЪ ~PM иа Декемврий, Мартъ, Май, Юний и Се

ВСЦ'Ь, АААенъ отъ

птемврпй въ Общвнското УпраВ.liение,Аа се направи

кметството, дървенъ печатъ, сне~ПI':И

отъ каквнто печати преАварпте.liНО

е

представи.лъ въ

кметството всi!RВЙ и'hбарь.

Ст. IV. Ако Hi>KOMY отъ Х.lii>барптi> не понаслтъ
прнвеАенит-h Ао тукъ умовня, мъженъ е Аа заяви

бi>.liЪжка въ наД.lii!жнатаRнпrа и Аа му се ИЗАаАе новъ

I

БIJ.liетъ· отъ като разрi>ши за това кмета им Аме
гпраний неrовъ

помощиикъ и притежатеJI.JI си за

nuс.:иекко на Общинското УпраВ.liение, и да не пре
става Аа ваАП X.lii>бъ, AoIt.l\i> не се минжтъ поне Ае

п.\ати

сеть

постанОВ.liение оп кмета, П.liащатъ Г.liоба отъ

АеНJI

отъ

датата

на

ЗaJIВ.liенпето

му.

Ст. У. Вс-Вкпй Х.Ii'hбарь е А.\ъженъ Аа се снаБАП
най-късно Ао 31 Декемврпй т. г. съ бa.liавца, КОJlТО
Аа стои ,вС'Вкога на тенглха на X.lii>барнпцата" щото
NJ. 14оже вс1;IШЙ купувачъ Аа провi!рJlва тутакси, ко
гато би ПОЖМa.liЪ, прОАаАенпй му X.li1,бъ.

Ст. VI. Наруmnте.\ИтБ на ТОJl ПРИRaЗЪ, по на
м:Бжно съставени актове, ще се подвъргаватъ неза
бавно на M-ВАуеиото се заКанно .наказание.
Вметъ: Ер. Иирсmи(,.

установений: rрадский

Файтонджии безъ И.liИ

прпказъ, с'Ь КОЙТО

въ ГРААа

И3Й-Мa.'LКо За

Име и презиме

!A-ръА. ПЮСЮО,il.liиевъ
n

"
п

"
"

"
"

А. Гмовина
Б. Ва.llИНАА
В. ПаПRAОПУ.llО
Г.СтеФ3ВОВЪ

~
У

JI
1
У

Св. Атанасъ

Вг~1It1Шa

1

БОГАанова

Ж. РААевъ

у

Ив. Вa.umAa

1

Н. Ивавовъ

У

1

Ю. Се.ввовъ

No.

-

у

97

336

Смунска

Г. ЯnОПУ~tJ

h

"

Регентска

I

III ryprY.liJlTa

" Н. Хрпстовъ
III
"
С. ЮРАаБОDЪ
У
"
Т. ПO.llИЗО1JAИСЪ 11
" m Зитереръ

,

у..1.ица

'"~

94

-

""

Въ Общинското

3.

3абtJJl/fJжка.

.

името

2)

се

АЪРЖИ

пмето и презимето

11

3) участъка н

презимето

No.

наАома

;4) No. на участъка и No.

RoraTo се прошни прптежаТМJI на

r:..

~

трi>ба Аа се JlВJIВa за това на Общинското УnpaBeil.e-

с$

ние, за да се направи бi!.lii;жка въ ВЪП{lосната Rнига

=f

и да се издаде новъ БН.liетъ за возача.

е-

Ч.ii.

Вci>кий Фаптопъ ТР'Ма да носи на отааА

4.

~Q

ПJlта си страна и на Фенеритi> си

os

съ САРИ

IQ
~

-

Св. 1fарина

194 cs ~
м
==
CI> CI>

~

~
Q

-

<;)6
t'I'IO

IQ Ф
Q

336 § t'I
it §

Раковска

-

?::

==

O~
9'14 ~
•

"'C~
131 t'I'
р:;"'С

~

JlСПИ ЦИФРИ,

да има

No.

Bci>Kora

си,

иanисав:ь

Oкa'IeHa

ии

прикована на най-ВНДНО

14i>OTo

задъ RОЗi'\ИТ'k устано

вената отъ ОбщинсЕИЙ

(}ьв-Втъ тарифа ва 'IftJHuтt,

а файТОНДЖИJJтада носи въ себе си на ~еСНО поавО

Руссенска

Нишска

1)

файтона И.IiП притежате..ш промi>ни фаЙТОНАЖИJIтасн,

~

Набр:Бжна

6.1iarOHA-

поржчитм

Управ.liение

книrа, въ ЕОJlТО се записватъ:

~

=:

НпШСRa

RНJlжес~

(за

работно време.

~

-

и най

па Авора (:кas.щата), ГАоВто се АЪРЖИ Файтона въ не

~

324

.lLюбенова

да

ството на прнтежате..ш на Файтона.

на притежате.liJl на Файтона

....""

Ао

Аа упраЖНJlва

А1>жностьта на пом-Вднпй) се Аава ПОАЪ

на пазача (ФаЙТОНДЖИJlта);

....'"

возачъ

ыi>сеца

нi>кой въ ГРААа .анатпето файТОНАЖИJI

на притежате.liJl на файтона;

]{~сто~ите..1.СТВО

три

ПОЗВО.liението

10

кмета издава

запреТJlва на такъвъ

много за еАна ГОАина.

Ч.li.

СппсъlC'Ь иа ГОСПОАа ..1.-Бв:sриТ'h въ Варна, 1890.

У.liовенит-В

а мi>дъ Ава II.iIiти Г.liоБJlванне,

25 .lieBa,
работи

на.\огъ.

СЪ просроченъ БИ.liетъ, по

.liПте.шото си свидi>тe.liСТВО (бшета) за упражнение въ

Варна своето заНJlтие, Еоето безъ особенно заТРУАие
ние Аа го преА3ва ,незабавно

на

ЕОRТРO.llIlРУЮЩПТ-В

мъжностни .шца. Нарушитe.IiJI со наказва отъ IWeтa
съ Г.liоба оТ'Ь

3

Ао

25

.lieвa.

Ч.li. 5. Вci>IШЙ файТОНАЖИJI е А.liъженъ, iЦOM:Ь
се MpЪRНe Аа СИ зашУи и двата Фенери на СВОJl Фай"

тонъ.

HapymnTeJl.JI се на:казва отъ IWетз
25 Jl.eB&.

~ъ r-'l.оба

отъ б Ао

tLt. 6. Bc-hRВЙ файтонъ тр-Вба винаги Аа се
ДЪРЖИ въ

СЪС'l'ОJШНе

здравосжь и ЧИСТОТа

1

11

въобще

въ добро

ВС1l'Шит:Б м:у части: ФенерпТ'h да еж Dc-h-

~рой

1-2.

ВарпеПСRUЙ ОБЩППСRUЙ B-hCТIIUR'Ь

кога -съ здрави и добр'k истрити джамове и пр. За
бранено е ЦИРКУ.ILпранието на вети, скжсапп (нездрави)

файтони и впр-Вганието на не ИЗУ'Iени и маби копе.
Негодностьтана ветитi> фзйтопп се опредi>.IL,я: отъ
:комипссиит'k и ПО реда предвидi>пи въ 'I.IL. 9.Й
тоя прави.ILНИКЪ, и щомъ се

ва н:hкой

па

копстатира ОКОН'Iатe.ilИО

файтоиъ, 'Ie не може да се остава да ра

боти, той се предава на ступапипа му подъ писменно
ваДЪ.llжепие съ ПОРЖ'Iпте.ILСТВО,
пскарва

въ

града

па ваДЪ.Ilжеппето

строго,

Be'Ie

да ЦИРКУ.lLпра.

си

и фаЙТОна

ще

да го

'Ie Be'Ie Hi>M&

отговаря,

Rойто
по

не устои

вакона

му ще се УПИ'Iтожава

най

тъй, щото

Аа пе може _Аа работи. Нам:hрепитi> отъ в,оъmис

сияТа за С..'lаби и неИЗУ'Iепп коне

сжщо ще се пре

Аав&тъ ПОАЪ ПОрЖ'IПТе..'lствепно задъ.лжеппе

на

сту

Стр.

СП..'lното Еараппе
възвпваине

отъ

7.

(препускаuпе), особенно

една у.лица въ Аруга, е най

при

строго

забранено,

Ч..'I. 10. Всi>кпй файтонджии трi;ба
стои на и.лп при файтона си.

си самички, виновний се

25

вниагп да

За оставяние

КOHe'ril

наказва съ r.лоба отъ

2

Ао

.лева.

Ч.IL.

11. НПICОЙ файтонджия Bi>Ma право да иска

и да взема O'I"Ь кого и да 6и..'lо за возенпе пове'Iе отъ

опредi>..'Iената въ тарифата такса.

За нарушение ТОЯ

'I.Ilепъ файтонджията се наказва съ г.\оба отъ 5 АО
25 .лева.
ч.л. 12 Файтонджпит'k сж д,лъжпп Bc:hKora Аа
се ПОCJIТЪ чиuто и да се обхождатъ

в-Вж.\пво

ItьИЪ

мющер:ипт-h си, а не грубо, и JJИШ\К'Ь да не nнянству

паниn имъ, които ще могжтъ да впрi>гатъ въ фай

ватъ. ПИJlПСТВУЮЩИЙ фаИТОНАЖИЯ се натсазва съ г.лоба

топа таквизъ копе, само ако КОМlIIПссията

оТ'ь

гп е БИ..'lа

пам'kрп.ла иегодни по мабость, по иеПЗУ'Iепость, по
БО.ll.:hсть И.ILИ не добро храпение, по и това мi>дъ

(при JI-й ПОJlПЦейский У'Iастъкъ); 4)
П..'lОЩЬ прц Гимнавията;

срi>щу

RИРП.'lовстсата

5) _Царибродската П..'lощь,

Пппиджп:й:ский хапъ, и

6)

въ,

IV"

ватъ съ Г.ILоба отъ

8

до

25

наказ

.лева, СЪГ..'lасно закона.

ч.л. 8. Вс-Вка нощь трi>ба Аа Аежурятъ попе по
1) Руссенската П..'lощь и 2) Цари

едпиъ Файтопъ па:

се прави

за вс-ВRПЙ м-Всецъ напредъ расппсание отъ

надзира

Т6.il.я иа Фаitтопптi>, съвмi>стно съ стар-Вйшината имъ.
Отъ десеть

'Iaca ве'Iерьта ФаitтонджиитБ Юlатъ право

да ввематъ пай-много двойно отъ опредi>Аената за
презъ деня тарифа.

Дежурний фаитоН'Ь е предназна'Iенъ за муже-

пие за вс-hкиго, комуто стане :iJуженъ Файтона, ва

вневапни мучаи: при бървание за отнасянпе ..'Ii>карь,

акушертса (бабувачка), нараненъ човi>къ, ва МУ'Iай
на пожаръ и

~.

9.

др.

Т.

Никои фаЙТОНАЖИЯ не Ъ!оже Аа бжде по

м.\адъ ОТЪ 17 години п всички трi>ба Аа БЖАЖТЪ

13.

Rс-Вкuи

файтонджия е Д.'Iъженъ при

констатира..'lО, че с

Hi>M8.'IO

възможность,

Ч.IL.
види

14.

на

Вс-Вкий файтонджия е Д..'lъженъ, щомъ

У.ILицата

падпЖ.llЪ въ несвi>сть п.ли тежко

нарапенъ човi>къ, Аа отстжпи файтона си

за ОТН8CJ1ние такъвзито гд-Вто трi>ба.
'Iай на пожаръ и за пристигание

бървн

случаи,

миссил се ПОАава ва

кмета и

таквавито ком

файтонджията се ис

питва отъ ПОАобна коммиссии оп АРУГИ назначени

.Il.ПЦ~ по па&'Ь съвы1>стпоo съ. стаpi>:Пшппата иl). фait·
топджпитh.

на мi>стопрестжп

файтони

еж

на пезабавно раСПО..'lожеиие на ПO.llицеЙскиТ'В

агенти.

Ч.IL.

15.

Строго е

забране1l0 на

фаЙТОНАЖИИМ:;

да ваАържа'I"Ь у себе си забравени на

фаuтона

вещи, тсоито ТБ сж А..'IЪЖНИ незабавно да

И!IЪ

предаватъ

на ступанина ШIЪ И..'lа въ пай-б..'lИЗНПЙ по.лпцеЙскпЙ
учас'I"ЬКЪ, отъ гд-Вто. ПО..'lучаватъ расписка.

Ч.IL.

16.

:Когато нi>кой файтонджия

заведе

кого h-БГАi> и го остави, съ умовпе Аа се върне

пiJ

въ

опред-h.'lеното време Аа го ввеие, 1IАИ ПЪК'Ь. би се ва
ДЪ.\ЖИ~lЪ да иде Аа взе!Iе

го отнесе,

rAi>Toce

иде на опреА-h.'lеното
вниа

'Iасъ,

по

отъ

ni>rAi> Hi>Koro

е вадължи.лъ,

ако

най късно

Mi>CTO

констатирано

взяв.ленпе,

до

25

.лева, но въ С..'lучаЙ,

'Ie

за да

се забавн да
м-Бдъ

no.'Lo-

подаАено

Общинското Управ.ление· и.ли на IIО..'lицията,

фаЙТОНАЖИЯ Аа управ.лява коне се опредiмя въ съ

Оп.лаквание протпвъ заК.'llO'1еШlе на

незабавно

Сжщо за му

пуб.ILИ'1НИт-Б

фаитонджия ще се наказва отъ

кмета

Ai;cHaTa

страна.

3

общиис:кпй мужите..'lЬ, отъ еАИВЪ Аe.ilегатъ на ГраА"
скии НачЗ.llИНК'Ьи отъ старi>йшинатана фaitтонджиптi>.

по прнчина

певавUCJIща отъ Файтонджията, Аа не АЪРЖИ

способпи за управ.ление коне. Способпостьтана еАИПЪ
мните.лни МУ'Iаи отъ едипъ Аe.ilегпранъ ОТЪ

II.lLU

.лева, отъ тсаквото се освобождава само, когато би се

стои на отворено Mi>nTO, въ хана Х. Хасанъ
дежурството

Община

срi>щание съ АРУГП ко.ла може да се МJ'IП нещастие.
Наруmптe.IlИ се наказва съ г.лоба отъ 3 до 25

Bci>Kora

Пан'IОВЪ (Хоте.лъ Оре.лъ). !За

въ Варненската

на у.лпцата И..'lИ пжтя, тъй като при отбпвание

градската п.лощь. ЗиМ-В, когато не е възможно да се

(госто
Премавъ), а ДРУГИЙ у хана на Георги

а за ВТОрП:Й: пжть забранява иу се

файтона си да държи винаги д-Бсната страна

.ление въ

приеИНПI~а

25 ..'IeBa,

Ч.IL.

I I~ранпе

участъкъ

срi>щу хана Ra.'IПНОВЪ. Наруmпте.лиТi> ще се

до

за време - отъ три М-Всеца до една· година.

повторнопрег.ледваине отъ коммисспята, атсо се укажжтъ

т&квивито копе ва станж..'lП годин.
Ч.IL. 7. НИКОЙ фаitтонджил: не може да се спира
безъ IllЮщерпя ApyraAi>, освi>нъ иа мi>дующит-В М-Вста:
1) Руссепската П..'lощь, а имепно ТО'IИО срi>щу Гра/\"
скиit часовВ1IE'Ь; 2) Цариградската п.лощь подъ Воен
пий Вещевпй cК.'laдъ; 3) предъ П..'lощьта 27-й Ю.ILиЙ

15

да върши фаЙТОНАЖИЙСТВО

въ

таь.-ъвъ

кмета съ Г.lLоба отъ

мющерията би за·

АЪржа.лъ фаЙТона на опред-h.lLевото Mi>CTo повече оп
три 'Iетвърти
да 'Iaкa

ОТЪ часа, фаИТОНДЖ1Iята

мющерията

С1l,

ако има Аа

М-Всто, да вози другиго. За тсо.лко
се п.лаща на

. фата

фaitТОНАжил:та,

не е Д.'I'ЬЖенъ

ходи

на АРУГО

време чaшumе

не

опреА-h.'lено е въ тари

ва ФЗЙТОIШтi>, които работятъ въ· Варневската

Град::тса Общипа (Рi>шеппя на Общипс:кпit
и 207 оп 1888 г.)

No. No. 136

СъвоВтъ

Брой

ВарпеПСЕИЙ ОБЩППСЕПЙ В-ЬСТIIПЕЪ

1-2.

Ч.t.

17.

,

Файтоп,1lЖПН, КОЙТО стои СЪ фэ.Uтона си

женъ е веднага да го

вози по опред1>.i1енит1>

такси.

1 Пшеница 1 I;ачество 57 ~58 .шбри
"П
"
56-57
"

2
3

се а заДЪk

AoR.it·h пе с.& ЗI!JIви.tJl БЪ Об~ПlIСIl:ОТО Управ

7

д.tъЖ1Ш С.& подъ етрахъ на наказаНJIС да работятъ,
KuraTo с.& въ граАа, RaIl:TO .t1>m тъй и ЗИМ'Б IIрезъ

констатираяие

шението. 3а вс-Бко

чрезъ

ФОР}Il1Jlенъ

отlt<'tзвапие,

актъ

по устпо

нару

заВВ.tепие

па Файтонджилта, по КОЙТО актъ кмета

да може да накаже виновнпn

фаnтонджил

съ

опре

,I\-В,лената въ по-първата а.tпнеJI на тол ч.ленъ Г.лоба.

Ч.t. 18. Спорове между Ф3.птонджппm и мюще
рииrn ШrIЪ относите.tно тарIIФИТ-В се. разр1>rnаватъ
отъ

кмета,

Ч.t. 19. Наказанието за нарушеНIIJI, аа които
де е предвид1>но до тукъ ваисканне, е г.tоба отъ 1
до 25 .teBa, па.tагапа по постанов.tение отъ кыIта,' ИJlII
друго по-тежко наказание, по Сil'iдебна прпсж.да, спо
р6,1\Ъ l>aK'1'O предписва 3щ~она.

Ч.t.
;"агатъ

20. Г.\обпm и другпm обезщетенил се на
со.шдарно

на файтонджилта

(возача)

Ii

на

притежаТМJI на фаИтона.

21. ПраШI.лIlПIса за фtlllТОН,I\ЖИIlТ-В въ гр. Варна
r.tасупанъ прuзъ 1888 Г., ще се заМ'БНП чреаъ настол
ЩИЙ O'l"Ь l·ii Лнуарпй 1890 г., ПО ще се обнародва
веднага С.i11>дъ като ВСТifiШI ТОЙ въ заЖ)lша cn.ta
Варненската Градско-Общинска
визията на 2-Й. Яауарии 1890:

Каееа, епоредъ ре

1. ПоеТЖПИJlО градски приходи отъ
1 Лнуарии Ао 31 Аекемвриit
1889,

съ

на ..шчностьта

отъ

j

1

400705.л. 91 ст.

Япуарпй с. г. лева 9108 ц 48 ст.

ГОАина • •

• • •

•

•

.

•J

378,084...'1.87

ст.

п. Оп горията суима въ Декемврий

1889:
. 32,611 ,л. 88 ст.
• . 51,917 .t. 08 ст.
III. На лице е ииало въ Касеата на 2 Януарий 1890:
Отъ граДСIl:И приходи
• 22,621 .\. 04 СХ
ОТЪ оставени деlJ03Ш'И
• . • 13,195 .t. 19 ст.
ПОСТ<Ы1и.\о •
ИзраСХ')Авано

54-55

Опесъ

стот-Вхъ

• •
••

•
•

СI>И суыIпп 15343 ...'1. n депозити 12859 .t.
РевпаИJIта е направена отъ 1tMeTa ~p. МИРСКilЙ,
П ПОj\ющннциmпа I>AfeTa СП. Д, Спасовъ, .П. А. ПОПОВ'Ъ

П Х. Г. СтаВРИДII.

Варн.сuскuU Градско-Общuхсш~й Бt~РХU""': П. К. Шишковъ.

,лl CT·E~

1-;-----~-------_7__7_-

1 Б-В...'lО бр'аШПQ за франзе.ta
2 ХаСЪ-RМОСЪ (за симитъ)
3 OI~a.bliI~OЬ Ко.tосъ (за Кifiщенъ
X.it-Ббъ)
'.
4 Хасъ КiI'iзж.1джа (за пазарсю~й
"бi>.itъ х.t-Ббъ").
• А
[) Ока.i1ifiIl:Ъ кжзж..лджа (за· пазар
скпй "черъ Х.i1-Ббъ"
• ..
6 ДЮСЪ-К'&Зd'i.i1джа (се.tСI~о-ступан
CIl:O, брашно съ трнцпт-В) .
7 Кара симитъ (просто брашно, II:oe-

90 ажио

куп. 8f.i прод.1!/,

-

30

40
35

26

28

26

28

;;;5

26

.
..

. . '.
• • •

24

20

то се сыIБсиаa съ ДРУГИ брашна

8 l\Iпспрено с-Бто .
"
. иес-Бто
9

18

17

---

•
•

(15

I

-17

На 5 Януарпй 1890 ц-Бнатавъ Варва. . Една ока
на месата по касаПНППJJт1> на дребно:

ОТЪ \ А()

I--.---I~

I

,л.1 ст . .t. ст.

ГовеЖАОТО

.

месо

Те.,lешкото
.
Овчето " кжвжрджикъ "

. .

Свинското

.
.

.

· ..
·

60 -70

80

70 - 80

. ·

1 - 120

,

- Внесено Аържавюr оерпи 0'l"Ь града Варва
въ Варненското ОF;рж.жно Ковчежничество презъ
Аекемврий

1889 г.

е

Наименование на даЖДИlIта

Uозе'lеленъ налогъ - вм'!;-I
сто Аееятъкъ

• .

"

ПозеМеАенъ намгъ отъ .11.0зита я абонаментъ

Еилнкъ
Иджаръ.
Патевтъ . .

;.
•
• •

П,у"тна повинност»
Теметуатъ • •
".
Серчпмъ • • • •
Пlарабъ rЮМрЮh'Ъ

Глоба отъ патентъ
Г..iоба отъ ем.икЪ

Барн. Банl>. К\онъна5. 1.

· ·6- 650
450 480
· - - 6· 10/-11-

~~I~·
ЕАна ока
На f>·Й Януарпй 1890 сж проАа-I----..----1
.~ денибрашнасъ 'Iова.Швъ Варна: ОТЪ I АО

• • ••
• • ••

Отъ т..вхъ на 2·Й Лиуар. т.г. въ Банката град

10\201060
9401020
860 9

•
•

"

IШАограШIR

Обикновенно овче

'

ИзрасходваllО ПРСЗ'Ь ц1>.tата 1889 [

"

I~

на I>OrOTO и да БП.i10, съставл се сжщо актъ отъоб
щипский
и.tи по.tицеЙскиЙ
мужащ'Ь, СЪАържащъ

възражеНИJIта

"III

4 Ръжь 54---55 .шбри
5 ЯчмиКъ 44 .tибрп • • •
6 Кукурузъ.
,

.tение, че преставатъ фаптониrn ЮtIЪ Аа с.& пуб.i1IIЧЮI,

етвенно

[

;:i :.:

~.\.ICT.I.\.
\ст.

жи.\ъ за топа. ФаЙТОНАжиит1> въ Варна с.& дJlЪЖНИ

и расир-Бгатъ, безъ да сж се поБО~l~.ш ·И.i1И. УМОрII.tи
I>опеm нмЪ •. НакаааНIlето за тона е отъ 5 до 25 .лева;
ИО· кмета Hl1Jlara таковато СЮIO с.л1>,!IЪ наЙ-Обстолте"l.

~:=

ОТЪ ~

каЗI1JlЪ за ПО-ДЪ.i1го возеппе, защото е Иl\IaJlЪ да отива

цiJJLпii день, П то ОТЪ раЗСЫIвавие .л:.втi> часа до 1О, а
зим1> наИ·иa.llКО часа до 9 .вечеръта, когато зас'l'iI'iП
ватъ дежурниm Файтони, а не да сп 01'иватъ дома

о"

<t:&.t.'1~~
отъ привоаиыитi> храни съ вагони и ~ ~ i;; := 111
=~
~
съ кма въ 15арпа:
1---:-1""':'-1

фаUТОНДЖИJIта е 0'1'-

да nзем:а н1>гд1> си и1>II:ОГО, КЪМЪ когото

="':"

~

искапие да се вози н1>кой повече отъ едипъ часъ, и
че

,

.II!':': '" /.:.:S:

ро

ве1>«о отказваиие. Отказванието .е ненаказуемо само за
констатира,

~. ~

:~
~ На 5-й ЯнуаРJ1Й 1890 с.& продадени

I\oйто се отказва, Ha.i1ara му се г.tоба отъ 5 до 20 JleBa аа

'1'0 само ако се

о

~ ii'8~&1

ва пивцата, ЩОlll:Ъ б.&де пdканепъ отъ п1>кого, А.i1Ъ

въобще,

=;ё

%.

Печатница Хр. Н. Во.iiНИRQВЪ.

Варна.

. ..
• • •
• •.

I

19533

140727

2503 18
272563
39507
83497
:{38 40
226\72
7 20
4750
_
-

035 98
710 14
19506
35725
91 55
_
_
_
_
_
164\25
5~

1-

f

47б

\75
j

I

81835

I

829 14 3868 30
1429 14 4864 91
32677 91690
56124 175346
296 720 95
_
_
226 72
87 94 20
_
_
475О
250 _
414\25
22 40
28

d
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