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ЕАИНЪ брой

В!fНЗ)

ст.

10

30 Ноемприд 1890.

ВАРНЕнакий ОЕщинакий Вtатникъ
lIадазн обикнозенно КЪМЪ

1

И

15

отъ всiншй мiсецъ. Писма, пари и
всичко за Вiстцика да се праща Ао

Годишна u,tHa:
КПЯ~Rеството
2

ва

ГРаАско-Общннското Управ~енке въ Варна.

" други държави 3lf 2

Търгове въ Варн. Град.-Общинско Управление.
1) На 1 и 3 Декемврий т. г., ще се произведе търгъ
на' отдавание

подъ

наемъ

ГраА.

Общин.

касаПСRИ

дюгени

и

подъ N-o. N~. 24 и f> при ТаШЪ-Itюирю
N-o. N-o. 1, 3, 4 и 5 при Татаръ Капия.
2) На 1 и 3 Дев:емврий т. Г., ще се lIроизве

Ае търгъ за отдавание ПОАЪ наемъ

тритъ

бараки за

черва предъ саJlхаПIIТЪ и Ташъ-в:юпрю, No. No. 81,
82 и 83, Трl1ТЪ въ Табахната No. No. 73, 74 и 75, и
Ani>Ti> - при ТатарЪ-Еапия No. No. 78 и 79.

3) На 4 и 5 Дев:е~IВРИЙ т. г., ще се 'произве
де търгъ за. ОТАаваlше. подъ наемъ трит:В бараRИ прп

Тахтаджиитъ

No. No. 65,

66и

80,

двът-Б при Ташъ

юопрю, и бараRата при БеГJlИШRllЙ

ха~lбаръ

No. 716

11 Авът:Б подвижни бараки на БaJIЖRъ-Пазаръ, поста

На

7·Й

~ЪРl'Ъ, съ тайна
Априемачъ

ние

на

Дскемврий
конкуренция,

направата

Бъ.н'аРСRО

новит:Б ы:Бста,
IIереторжка
На

5)

на еАНО

Народно

V уч.,
на

т.

за

за

отдаваниена пре

ново

едноетажно

УЧИJlище

въ

зда-.

Варна,

мъдующий день, мъдъ, ПJlадн-В.
преАприе~щчь

ще сс произведе търгъ
доставката

НУЖДНlIЯ

фуражъ за ПРОДОВОJlствие на 40 ГраДС1\:о.Общипски
Rонъе за презъ ИДУЩfloта 1891 година - отъ 1 Януарий
АО 31 Декемврий, а именно: на 45000 оки ячимикъ;

7500 ОRИ' ярма; - 7500 оки ТрIЩи; - 55000 ОIШ
20000 сЪно.
6) На 10 ДеRемврий ще се продаватъ Град
СКитъ мъста, задъ Татаръ Капия, подъ кв. V N·o.
N-o.3, 5,.7, и 9 и кв. УI N-o. N·o. 3 и 5
7) На 12 Декемврий ще се иродаватъ мъс
тата,
Jlъжащи при градската Rpall морето
l'ради
По'1.Ъва и

u

на означени въ ПJlана подъ 1\:В. П БУltВП: В. Д, Е
и Ж, състоящи отъ по 310 RB. метра. Пьрвопа

'laJlHa

цъна

7 JleBa

на

RB.

<

:М.

П. Аа се доведе за во грала за писппе 11 ДР:> ги
нужди вода отъ изна~li>репитъ извори въ

"Яу.ле-Дере-Башu"
за

истичанието

трм ГJlавни водостока
нечистотиит:h

първия да lt1Инава ОТЪИJlДd'iзъ-Табия
морето до

Капия

ПрИМОрСltата граАина,

най

износно,

заемо

отъ

едино и 11О.ловzt'Н0

.Щ&;ШО1l0

1,500,000 .лева, за извьршвание мъдующптъ работи,
чрез'6 които да се подобри града во Ca'Нltmapno 1t CmPO'ltте.лuо.естетичесв:о

1.

отноте/{,ue, а именно:

Да се изушатъ б.латистuт'б Jlt'бета ПОДЪ града,

образующе се отъ раЗJlпва на ръката Дъвил, като еж·

щевременно се ВАигнатъ отъ тамъ саJlхаIJит-Б n касаЩШ-

-

града;

и се истича въ

втория отъ Татаръ

N) Митницата и третия -

IV.
nар/С"О,

отъ Новата ЬШХaJIЗ

Да се

ПОСТрОИ!JДИНЪ

ПРИJlичен'Ь хоте.ло, со

Rpait морето, връхо EHU-ЯУ.7lе- Табuя, като сж

щевременно се подобрято и паnравяТ'О по удобни .-«орскuт'б~банttj
се

поетролтъ

nеть здания,

всъки участъкъ, I.ОИТО, НЗАJlЪЖНО

по едно въ

приспособени,

да

СJlужатъ за nомtJщC1tuя, както на Градехит'б и 1Ю.7ltt

'!fеUС1Шт"f> стражи, така
ната
пица;

.и

на

мужащит-Б по 1южар-

/(OJltaHIla и ва държание ТОJlумбит-Б;
VI. Аа се построи здапие за едча Градеха Бо.'/,
УП. Да се постролт:ь, па съотвътствующето мъсто,

Градски са.лхаuu, съ щш'ши

КЪМЪ

т:Вх'1) приспособ

",ения;

V'IП. Да се постролтъ nеть здания, со градини,

ва забава'LНUЦ/tj

IX.
подъ

Да се отчуждато .-Ittcmama, заедно со зданията

т-Бхъ,

JlъжаЩII

.между

ГраДCl(ата

Бr..лгарс/(ата Соборна Цьр/(ва, м1;дъ
шжтъ нужпитъ по това формаJlИОСТП

дiми

за

преМ'вствапие

на

друго

градuнп

11

R3TO сс lIЗВЪр
n It:lTO се опрс
съотвътстп)'ющс

brnCTO, находнщпт-В сс таы'Ь ltоваЧIIПЦIl II ЖILl'язаРНПЦIl;
Х. Да се направи 1l,nТЯ, чрезъ IщыенпспаUJJе,

града км/о Га.лаmа, до Топузоо.lу-чешмесп,
е почти

Да се

ото

Itойто по

неПРОХОАIШЪ.

ueGu.7lltpaтo у.лuцит'б во

като се Rаменпсатъ, Iщ,I\;ТО

шение: "Да се направи въ името и за смътка на Вар
ненската Гра,1\ска Общпна, отъ гдъто се намъри за

изъ

АО еегашнитъ таба&хани;

XI.

На 20·Й теlСУЩ Ноемврий, Варн. Град.-ОбщпнскиЙ
Съвътъ прие съ ПЪJlНО вишеГJlасие СJlъдующето pi>.

IornCTnOCTLTa

;

IП. Да се нauравлтъ

/(aHa.7la

настоящеыъ

Переторжка :аа СJlЪДУЮЩИЙ день.

!

ЦIlТЪ И се очисти всичката мъстность отъ таШЪ'IСЮ'

въ KBapTaJla ХХХХ по ПJlана.

7 и 8 Дев:емврllЙ т. Г"

за о'Гдавание

ще се произведе

едицъ редъ отъ 4-0 бр_зи ва първиц па..ть
15 ст., а ва с.\tдующптt. по 10 ст.

!i

"

У. Да

г.

3а . всiщн;ви оБНВ-1ецШ! се ПАаща ца

прю Ао старил ЖПJlЪЗНИЧСНЪ пжтъ;

вени на Rюшето сръщу АJlИ ТопаРJlаRОГJlУ.

4)

i(
:I

JleBa,

тъ,

V

у'юст'l;/С"О,

TaRa. и тил въ IV

участък'Ь;

XII.

Да се направи nарnа (русска) бавл;

ХПI.

Да

се

omeop/t

така

наръчения

рУССIШ

1~,nть nОДо .моnасmирс/(uя баиро,

omca..1to »Тра"ата", за
да стане сwбщението .1tежду града u Сандрово но
JleCHO;

XlV-

Да се наrтравятъ

ncmb

градски

образцови ф)"рви

ва вадение х.lЪбъ, п

XV.

Да се направи сдно здание ва

npeAcтaB.7leHUН.

теаmра.'I.1Ш

Брой 31-32 (67)

Стр. ~.

ВарненCI~ИЙ Общипс:reий Вiютпи:reъ

rраДСRИЙ Н8.l1.0rъ "октроа"
Ооглаcnо (z р7mееuи.нтаuа Варnеnстсиu Гра/l,С1Со-Общunстсuu OoвiJmo No. No. 184 и 210
ото 1888 г., No. 452 ОТо 1889 г. u No. 533 от?> 1890 г., оcuоваuи па Затсоnа ва граАС1Сото право (да
иО1СО отстроа) u n. 13 ОТо ч,л. 110 па Затсоnа ва градСТСUТ1J общunu, ще се взема въ гр. Варна отъ
I-й Януарий 1891 година, ПО с.л':hдующата

ТАБJI:И:ЦА
Наименование

на предм':hтит':h,

1.
1

под.л-Вжащи на даждието

_Iтаиса

"ов:троа"

.'1..1 c'.r.

Отъ ПИТИfI.

Отъ вино отвъпъ Варна на оката:
заграничпо вино и оцетъ

а) въ бурета и Аа~IaАжани: ( м:Бстно вино. И оцетъ.

б)

въ CTъ~a: на СТЪКАО

(бУТИАка )

{

загранично

5
-2

.
.

50

...

м-Встно

5

2 Отъ еАпнъ.граАУСЪ спиртъ, ракия. ромъ и коняшь, по аАКООАоме1'ра па Вагнера О1'Ъ 14 градуса
1/2

температура ВКЛЮ'IIlтеАНО

3 Отъ
4
"
5
"

6

."
."

7
8
9

"

една ока 1Сафе
"
'Чай въ пакети

"

26

"еанДЖци

"

" "
"
" tЮИЪ,

19

"

"

21

"

22
23
24
25

"n
"
"

10
10
40
1

5
10
3

" Ma1CapQHze, Фиде, l'аАети, грисъ, скорб-В,;tа (нишаета) въ кутии и бурета

"
"

"

20

2
15

П. Отъ предм13ТИ за рАение ..

"

"

30
1

10 отъ еАна ока захарии lIЗАiыия, ~aTO:· .lLОКУ~IЪ, комиоти, бонбони, С.ILалка, халва и ВСИЧRИ захарни предм-Вти
.
.
11
" тахжнъ внесенъ въ града, но не и работепий въ града, на оката
12
" еАна oRa сиренъе швейцарско, ХОАаНАСКО и АР. т.
13
"
"черъ хайверъ
14
"" една ока захарь
•
•

18

{)

едпнъ сифоиъ отъ BciJкaK8a ГО.IL-ВМина (ВКАюЧпте.ILНО .ILимонадпт-В) работени въ градаи.ILИ иънъ

"
" "

15
16
17

5

еАна ока бира и въ града работена въ бурета
бира въ CTЪКoll.a отъ ПО.ILовина ока внесена въ граАа •
вс-Бко запечатано СТЪКАО, разни .lLикъори, като: се взема за ПОАовина ока: ромъ, конякъ,
аббсентъ, вермутъ, битеръ, кюрасо, ваИИАИЯ, руска водка и други

маСАИНИ п арпаджикъ

вънкашенъ

.

•

стафидu, нахут'Ъ, .lLеб.ILебНIt, хурми, Фастжци, сухи САИВИ, смокини, А-ВШНИЦИ, ана-

.lLПМОНИ, портукaJtи, нарове

5

.

10
8

една. ока баде~ш
"
"дървено мас.ло (зсхтинъ), шарJtаганъ и въ СТЪКАа
"външни круши, ябъJtки, череши, вишни, АЮАИ, муш~rУАИ, ор-Нхи, кестани, зарЗaJLИ,

"

праскуви,

круши и грозди

еАна

ока а1Сmаnод'1>

"
"
"
"

" риба марината, со,;, ена, сушена, пушена въ качета, кошове и пр ..
"С1Сомрия пр-Всна въ кошове и СОАена въ качета

.

1

20)
10

.

10
20

"capIJtJнt въ кутии

20

"лан:ерда риба

III~ П редмгБти за строение.

26
I
27
'12289

Отъ една. 1I:ОАа кересте (кириши), Аъски за строение, Аъсr.и за каци, ор-Вхови пънове и пр.
"една lOOAa Аi>Аанъ l.амъкъ и вuденични камъни

"едЮl'Ь товаръ кересте
"варъ

""

30

1)

еАНа.

1I:O.ILa варъ

"ТУХАИ И керемиди работени въ Варненеко и въобще въ БЪАгария
•
"заграцп'оШИ тух.ли и керемиди на еАна КОАа като се сшта КО.'l.атз отъ 200 ТУX.llи ИАИ кереМИАИ.

31

"

32

"

IY.

40
20
15
5

. 25
5
20

Разни предмгБти.

33 Отъ касса газ';!> (23 оки, дв-В тенекии).
•
•
.
•
.
•
34
"САНа. ока ~ютюнь Хасковскпй, ДЖУllпlJtийCIШЙ, RaBaI'A. Неврокоп. и АР, отъеАнакво Ka~CTBO

35

"

"

""

36

"

"

"

"

"

"

38

"

"."

бохqа, АЯ-СУАу-баАжа, и др. на .lLистове •
дробенъ, цигари и пури 1 и II качество
"IlI и IV качество на оката
•
•
•

39

"

"

"V

"

60

~,

1
30

",,;;

40
" " .n cs'lnq~ ..спар~rацети
.
•
411 Отъ еАна она еапуwь вънкашеиъ за пранпе.
"')

20
5

на .lLистове .ироизведение отъ Кнажеството

37

"

50

От'Ъ ХаСJ>OII САП И8'Ь ·КВlIжеСТIJОТО) ~Ba Б'ЪоU"арИJI, само

10

1

•
10

•

.

•

•

•

•

•

•

ст. ва оиата, както оп Х$степ'Ъ (В. О. В, п.)

Брой

31-32 (67)

ВарнеЛСRИЙ Общинсю.IИ: ВiСТЛНRЪ

Стр.

3.

Градсиий И3J10Г'Ь »Онтраа" върху СТОRИТЕ, помЕжа.щи па облаганиа 'съ това ",аЖАие пlt преДJlО
17 ДеRемврий 1889 ГOД~Ha, утвърдено съ' Височайшия
УRазъ No. 606, ще се 8зема отъ 1-и Януарии 1891 г. по pinтenne па ВарненсRПЙ Градсltо-ОБЩIПIСRIIЙ СЪВЕТЪ
ОТ'!> J 2 Ноемврий т. г. No. 517, СПОРЕДЪ r~aGTO е изложено, въ сл:Ьдующата

жението на У ОБИRновенно НаРОАЛО Събрание отъ

ТАР:ИФА

I

J
1

Наименование

I

Отъ МанифаКТУРffИ стоки.
ам:ериканъ, хасе, тюлбентъ

на

PaвM~pa ва ORТPO&TO
върху' стомвостъта на
етохптi,ПОАе&t&рацпитi
па !fuтпицата

сто:сит~

TYRL влизатъ паМУЧНИТЕ и вълненит:В пр:Вж,l\И,
(шаваспуръ), диметни

платна, пикети,

читове,

GЪРUИ (пошове), лзми, зладжа, J.Ia3Iуqни шалове, материи памучни, вълнено
памучни платове и други иамуqни, коноrrени и,l\И ЛЕнеirи платна, б:В,IIИ или

11

боллии, които се внаслтъ въ ГОЛ-Вll!ОТО ко.tПчество.

клабуданъ,

III

• .

.

. • . . . •

1% съ 50%

Оп. платове вълнени и нопринени за МЖI/IСНИ и женски дрtхи. Тукъ влизатъ
Bcntttt1t сув:на n иазмири, осв:Внъ българскит:В шалци; сжщо : рипса, мирино,
дамаСЕа, платовеТ$ ,;Nouvautes", Фуларъ, сатенъ, атласъ, ИJlатове обшити съ

2% netto

•

кордели и ВСИЧRИ други вълнени и в:оuринени платове..

Отъ нанфекционирани предмети. Тув:ъ В,IIизатъ всиmm готови др-Вхи, па
ларни, в:аJlпаци, Фесове, шапки, ФJlанеJlИ, чорапи, ризи, гащи, иаМ:ИЗОJlИ, лки,

РЖЕаВИЦИ разни, осв:Ьнъ вълненит-В; сжщо ВJlизатъ: вратоврьски и д. т. модни
украшения: мебели, столове, масси, гардероби и А. т. j бастони, умбрели, B-ВТрИ,llа,
играJlа за д:Вца, обуща разпи, C-ВАJlа и пр. •
• . • • • . . . . • •

11"
'v

Отъ желtзарски и други металичесни стоии. Тув:ъ ВJlизатъ: обикновен
:ното жеJl-ВЗО, баВ:<fiРЪ, цинкъ, тенеке, в:а~ай, куршуиъ, пеЧКIl жел:Взнп, ла

ВОАеници за кафе, СВ:ВТПJlНИЦИ, ножчета, НОЖНИЦИ, коФи,

предмети

3% С':50 50%

• •

Оп. бюжютарийсни предмети. Тукъ В,ilизат'h ВСИЧIШ златни, сребърни, АУбле и никелови ИЗД:ВJlИЛ, а тъй сжщо и часовницит-В
. • • • . о'...
Отъ галзнтариiiски предмети. Тукъ ВJtизатъ: портмоне,llП, портФми, таба

5%

кери, цпгарети. иепеJlНИЦИ, статуйки, кутии за боыбопи и А. т. ПРСАМ:С
ТI, които служатъ за уrcрашенил а тъй сжщо и uарфlOмерпнта и бохемската

.......••.....•

бюжютерия,

1X

спадваппе',

БUl'ti за врати и прозорци, тенджери п принаДJltжцости за кухнл, иБРИЦ:JI,

с-вчвва разпи и ,1\. т. метаЛJIЧески др-Вбни

VIII

·1% съ 50%

Отъ желtзни и металичесни издtЛI1Я. Тукъ В.i!изатъ: брави, r.Jlючеве, при

легепи, тасове,

VII

2% netto
5% netto

.

Отъ нави файтони, на6риолети и люнсозни иола.

иарина, тржби (кюпщ>ве), ,IIопаТ:JI, мотив:и, пории за колеJlетз, стомана (ЧИJlИВ:Ъ)
и д. т. а тъй сжщо и гвозд-Вит:В, нарtчени »points де Paris"
' , ' • . ••

1"1

спадвапn:е

спадваппе

neНо

3% netto

•

Отъ дрогерийсни стоки. Тукъ влизатъ: Jl1lKOBm 11 тъй hap-БчениТ'Б "Speciвеществата употребллеми въ ИНАустрилта, в:ато: rtезапъ, llIIтрИОJlЪ, синъ

alites,

2% съ 50%, спа,llвапn:е
1% съ 50% спадваппе

каМЪRЪ, стипца, ЛJf;40нова в:ислота, сода, сИНИЛО" бизиръ-а, бои разнп 11 д. Т.

OT'J> всички ДРУГИ стоки, непредвидени въ настоящата, тарифа

Х

Pl;шенuето на BapHeHfJ1CUU ОбщuUCJCUU (лri!>то

No. 333

r

ото 10·U Юдuu н. г. Аа се видОИ8м:Тmи, ,

ото UАущ.аmа

1891 година, тсатсmо сл/идва:

1- во. До учредлванието

IЩ граАСКИЙ cв:Jtaдъ за :штрепо

ФормалНО, че ще се съобразяватъ съ праВИ,llата за 'Номи

предвидени въ 3ав:она за ыт-

НИЦИТЕ, да антреuозиратъ

въ частни

CEJlaAOBe

ВСИЧЕИ

Т'Бзп стоки, които, по таб,llицата, иод.lЕжлтъ на градско
даждие октроа, съ ИСR,IIюченпе на заграничпит'в ви
на, захарнит-В ИЗА-:Блил, П1вейцарското, ХОоЛаНДСRОТО J!
дРУГИ тав:ива сиреньета, черний хайверъ, чан въ па

кети, и А. т. стоки, които се потрi;б~лватъ JlCВ:,IIЮ'1П

теоЛНО въ г. Барна, а тъй сжщо п преА3I1>тит-В,В:ОИТО
СЖ озиачени ВЪ отД'влит-В П1 и 1V на таб,llицата за
ов:троато, съ исв:.uoчение на св-Вщит-В-спармацети и
JiЪНкaIШШЙ еапунъ за пранье.

ТЪЙ СN..що И тия, в:опто еж. предназпа'lепп за потр-Вб
ллва.нпе въ г. Барна, пе могжтъ да се автрепозпратъ,

зитни СТОЕИ, ще се Аоuуща на вносителиТ'Б,ЕОИТО залвятъ

'На,лнuт'lJ антреnозuти,

3аб1J,л"lJжка. Овощията въобще п АРУrп таЮlва
стов:и, иоито ПОАJI.'};жатъ на разВaJLЛппе и rпиеппе, а

нито въ рса.;шит-Ь,

2-0.

нито въ номинa.utиТ':h

cв:JtaAOBe.

Ако обаче ВНОСИТeJlИТ'.k аанвнтЪ, че впаслтъ

ВСПЧЕИТi. стоки, преАВJIAенп въ гор:Вспомепатата таб
лица, за ИОТР'МJlепие въ г. Варва, безъ да обявя
ватъ частъ ОТЪ ТЕХЪ за антрепозитъ,

въ с'lyqай че

таlШвато АаАатъ ФориаJl.на деВ:Jlарацпл, саиво Н$ма
да искатъ Аа ШIЪ сс връща

ов:троато

частъ отъ обложената стов:а,

СТОВ:И оюnроа
въ таб.шцата

на

пзпесеП3.та

ще се взема оп такива

85% nO'MaJl&O отъ опред-Влената такса
за OI~троато,

спирта и cnupтHuт'l;

съ

1штuя,.

ИСв:Jlючепие
за копто

е

на

гма,

задъ.\жи

тмно да. се антрепозпратъ въ опредиеШlтВ градсЮI

ВроЙ:

31

CE.l.aДOBe,

а на

ВСИ'IБ:И

взема ДОПЪ.l.ните.:iНО

други

октроа,

нпето на У-то оБИБ:новенно

17 ДеБ:емврий 1889 Г.,
KO.:iKOTO е предвидено

стоки,

отъ

които

coьr.:iacHO

СЪ

Народно

Събрание

се

преД.:iоже

отъ

ще се спада по то.:iковз па
въ особ ната

%,

за това тарифа,

Тi;зп спадания не се отнасятъ

Bi;cnmu1C'&".

саl\IО

шстни вина Ц до оцета въ

n

15) Джонъ Брансъ. Американская респуб.:iика,
3 ч1lo С ;И'

изд. CO.:iAaTeHKoBa.

16) Гейне. Сочинеюя.
17) И.:iиала. Гпi>дича.
18) Исторiя педагогики, отъ А. Шмита.
19) Огородпчество. Ф. Шубе.лера.

до:

варе.:iП

и СТЪК.:iЗ, дО захарнпт1; издi>.:iИЯ, Швейцарското, Хо
.:iаНДСБ:ОТО и други ~акива сиреньета, 'Iернпй хайверъ,

'Iай въ пакети п до ВСП'lКи
сж означени въ отдi>.:iитi>

другц-- преДI\Ii>ти,

III

и

IY - на

даждпето 07'mроа, съ ПСК.:iюченпе на
oI1tацеnш, II въпкашний сапунъ за
спаданпята се

пранье, до

които

предназначени

ИСК.'iЮ'Iите.:iНО

за

прави. никакво

спздвание,

такивато

нито

антрепозиратъ;

за

спиртъ

пакъ

се

допуща

на

да

се

отъ Т'1;хъ се взе!щ наПЪ.:iНQ даждието

8абiз.лi;Ж7'а
11

2. До като се построи особенъ СК.:iадъ

спиртни

питн,л,

ще

се

допуща

на

вно

сите.lIIтi> да антрепозпратъ такива стоки въ частни
!Iaгазин, по начина, който Градско·ОбщинCIЩТО Уирав
.l.еlше установи за ио-добръ надзоръ.

3-0 За pi>Aa на ~i>.:iОПРОИЗВОДСТВОТО по събира
пие градското даждие 07'mроа и за об,лзанноститi>
на с.lужащит":В въ OKTpOa.:iHOTO упраВ.:iение ще се И3
работ,лтъ особни прави.:iНИЦИ,

c.\i>AOЬ

мизанпето

въ

СИ.l.а на насто,лщето рi>шение.

СПИСЪЕЪ
на в:нигптВ и списаниата,

ненсв:ата Градсв:о-Общинсв:а

1000 .teBR,

22) Ручной трудъ. Графини.
23) Путешествiе rY.:iBepa.
24) Война Россiи съ Турцiеu, Петрова.
25) РеЕС.:iЮ. Всеобщая география Т. 1, Южпая Ев

С8"бщumt-сnар

употрi>б.:i,лвание въ гр. Ватна, не се

07'троа.

21) Борба подъ П.:iевноЙ. Т. Ф. Тротъ.

таб.:iицзта за

1. На стоки, които се внос,лтъ въ

КО.:iичества,

-

20) Развитiе ПО.:iИТИ'Iескихъ У'Iрежденiи. Г. Спен,·
сера.

отпаслтъ.

8авt.лtжн:а
ма.:iКИ

Б:ОПТО

В:ОИТQ

Енава, б.tагово.tи

ОТЪ

ропа.

26)

.7I.есгафъ. ШICОJ[ьные типы.

27) RаП'Iеревъ. ПедагогичеСICая ПСИХО.:iогiя.
28) УшинскиЙ. Сочинения.
29) Исторiя искуствъ. Гнi>дпча.
30) Мицкеви'IЪ. Сочиненiя.
31) Андерсена - Сказки.
На

24-й т. м.

да се испишатъ
Биб.:iиотека за

за

Биб.:iиотечпия
ВарпеНСICата

презъ

:КОl\Iитетъ

рi>ши

ГраДСICо-Общинска

1891 година, С.:ii>дующитi> пе

:
1) ШютникъЕвроны; 2) ВсемiрналИ.:i.:iюстрацi.л; 3)
Русская МЫС.:iЬ ; 4) Pel\IeC.:ienHaJl Газета; 5) Воспптан'iе
n Обученiе; 6) Вi>С'rmmъ Воспитанiл; 7) Вi>стникъ
Общественной Xnгиены; 8) Вiютникъ Садоводства ;

риодически списания

9) Жепское Образованiе; 10) Зе!IJlедi>.:iiе; 11) Народ

исписани ва Вар

Виб.tиотев:а, nТЪ

Негово Ц. Височество,

да подари,

4.

13) Bouillet. Dictionnaire universe1 d'hist.ire et ас
geographie.
. .
14) BouiIlet. At1as universeI d'hlstопе et ае geographie

обнародвана въ тол брой на Т/Варnсискии Общunс7'UU
заграНИ'Iнптi>

Стр.

ВарпепCI(:ИЙ Общипсв:ий в.вСТНИВ:Ъ

32 (67)

при ваминава

нneTO си ивъ Варна, на б-й Ов:томвр. 1890 г.
1) Brockhaus' Conversations--.:Lexikon, отъ 18S7 г.

2) Грецi,л подъ РИI\IСКnМЪ В.:iаJlИчествомъ, отъ

нал ШКО.:iа; 12) Русскiй Наqа.:iныll У'Iитмь; 13)
СудебналГззета;14) Сi>верный Вi>стиикъ; 15) Сi>веръ;
16) Шко.u.ноеОбрааованiе;17) Юридическiй Вi>стиикъ;

18) Б..1аговi>сть; 19) Русское Богатство; '20) Прак
ТИ'IеСКaJl Жизнь; 21) Стрекозз; 22) ЭЕСономическiй
Журна.:iЪ;

23)

БУАИ.'iЬНИКЪ;

24)

Rнижный Вi>стиикъ;

25) Наука и Жшmь; 26) Недыя; 27) .7I.истОкъ Нор"
ма.:iЬНОЙ СТО.:iОВОЙ русскаго общества охраненiл народ

ФПН.:iея, 1887 г.

наго здравiн:

3) Baudrimont. Dictionnaire des alteration et faIsifications des sпЬstaпсеs aIimentaires, mес1iсаmеntеusез et

П JLюДИ; 30) Садъ и огородъ; 31) Художникъ; 32)
Веvпе des аеих Mondes; 33) RеvuеРоlitiqпе et Litte-

commercia1es· etc.
4),Дунай какъ международная pi>кa, отъ А.
ФОРШ1'етеръ.

.71..

5) Перво.'iЬфЪ Iосифъ. С.:il\влве, ихъ взаимнiя
ТОl\Iове 1, П n 111.

ОТIIошепiл и свлзи -

6) Оскаръ Пеше.'iЬ. HapOAOBi>AeHne -

издание А.

С .. Суворипо.

90 г.
7) Е. R. Бандтъ. ПОПУ.l.лрпалЭНЦИК.'iопедил. 90 г.
8) Ипостранцевъ, А. Гео.:iОГИЯ, два ТОl\Iа.

raire, ауес 1а revue 'scientifique; 34) L'iIlustration; 35)
Revu.e UniverseIle des inventions nouveIles; 36) La Nаtпrе;
36) La Nord; 37) Le Temps; 38) Charivari; 39) Maison
ае Campagne 40) Bucarest; 41) Аdеvёru1 и 42) ВсичкиТ'1;
списания, издавани на БЪ.:iгарски.

Ивв.1l/Вцвnuв отз р7лиеnu.нта па ВарnеnСICиu
Градетсо-Общu1tсICUU Oofif;тo, CTanJК.1l,и nРе831890г.

9) Ге.:iЬВa.'iЬДЪ, Ф. Естественная псторiя П.:iеменъ
и

28) Русское Обозрi>нiе; 29) Природа и

22 Оf\.томврнй.

народовъ.

10) L'art des jardins, par AIphand.
11) Les oiseaux ае Iа chaBse et 1es quadrupedes de
1а chasse - 2 vo1-par 1е l\Iarql1is О. ае cheviIle rebies.

жащи на

12) La pisciculture fluvia1e et maritime еп France
par Jules Pizetta;

Васфи Ефенди, НИКО.:iа Енчевъ и ГраАСКИЙ Инженеръ.

450. RОl\Iмиссията за оцi>нлвание Mi>CTa, ПОД.:ii>
отчуждавание,

Аа състои обикновенно

отъ

еАПНЪ Юi6ТСКПЙ помощникъ И Ч.:iеноветi> г. г. Лоевъ,

451.

Одобрява ее СЪГ.:iашението

между Общин-

Брой

ското УпраВJ[ение и В. .;lаЗООГJ[У за Бдигание

каби

нит1> отъ морскит:h бани сега, както д поставлнието
ИJUЪ идущата година, 'за

453.

Отпущатъ се

398 J[8Ba.
500 J[eBa за пострадаJ[ит1>

469·

Да се

поправлтъ

ШDсетата

търгове съ пьрвонача.ша Ц1ша

454. За :i:rрокарвание гериз~ отъ Ежщата си Ао
К8зарменский, Хюсеинъ МехмеАОВЪАа ПJ[атп 150 ,;,.
455. Да се ОТАадатъ въ преЕУПЪ и ПОАЪ наемъ
за презъ 1891 гоА. "ТC.:I.lа.lието", "иптизапа", "пго
АоБИТЪЕЪ", "ОЕтроа" отъ ~I:встната сода и J[имонада;
граАСКИТ:В ЕасаПСЕИ дюгени въ :ИУССЗJlJ[зта, I16риямъ ка

бараки

при ТnШЪ-КЮПРЮ; едно Еафепе при (ще.1ята, три ма

газип, САИНЪ ДIOгенъ, АРУГИ 14 бараки въ рщши М1>СТ-1
НОСТИ, гра,'lСКИТ:В саJlхани

,11131>

при

ПОДВИЖНИ

Ташъ-кюпрю

и

же

бараки И осв:БТJlението

на граАа.

СJ[:ВАЪ

утвърждение

това

р:Бшение

съ

Височайший

Одооренъ търга за м:Встото Н-о.33 ср:Вщу

471 кв. м. и ВЪЗJ[ожено
6 J[. 55 ст. КВ. метръ.

Rазармата отъ

Петровъ по

458.

РаЗГJl.13Аа се n се одобри ОБЩИНСRиit ирихо
бюджетъ за

459.

Ивво,lJ,о

ОТО

условuята,

на Rатина НИН:ОJl.ова за

460.

107

92/100

кв.

111.

500 J[eBa.

Оставя се безъ ПОСJ[:Вдствие п,ошението па

Я. Табаковъ за

BaTe.lHO.
461.

отъ

възвръщание деu.озитъ, като неосно

1. Jl.:БR:арит-В

еж ДJLЪЖНИ да ПСПЪ.шяватъ въ Варна

веIIЧI,И C.:tуж6п, I';ОИТО имъ се ВЪЗJlзгатъ отъ закона,

като презъ

вспчr,;ото

R.

.i1.азо.lУ съ свид:Бтмст-

во за право РЖ~ОПОАение частни постропки въ Барн.
градска Община.
462. Ассигнуватъ

251 Jl.eBa

Да се шшам:hри псточнив:ъ за на6авлние съ

повече Бода 4-хъ нови 'Iетни въ

464.

Да се продаджтъ

IV Y'I· на ГР З 4 а•

стаНЖ.:Iит1>

не годни за

оБЩllнсв:а раБОТI\ петь градски см-Бтоностнп коне, qрезъ
търгъ.

465. Да се поправи ПЖТJI въ УJ[ица ;,СаИАова".
пО ступанскиИ: начпнъ.
>

466.

Да се отбие отъ

приеиача Арифъ

Хасоновъ

СJl.:БАУСИОТО

60

Jl.сва

се на ПРСА

по направа

пе

тъкмо спор:Вдъ УC.:tовилта ка.:Iдаржиъ въ У';'. "Шип
ченска".

467.

ВЪЗJlага се на градскпт1>

санптарни

прп-

стави Аа събиратъ г.lобпт:Б по '1'.:1. 9& отъ граДСБПЛ

законъ, такеит1> отъ .:IЮR:СОЗНИТ13 коне п EyQeTa, табе
Jl.Пт:В и арандната ПJ[ата-"серги парасж

468.

Да се шшадатъ за наиредъ,

".

,1\0 второ распо

р13жiJ,ание БП.lети за с1>ченпе дърва отъ градщ~ата го

ра "Пацара".

на

С,1[ужението пМ'Ь

1'13

друга каквато и да би.\о

2.

06щинскпт:Б J[i>кари сж Д.'l.ъжни да ГJL1>датъ

опредi>JI.енпТ'h

отъ ~MeTa часове;

3.

ВС:ВltИ

въ опред:Б.lСIШт:Б

му

участъци,

е

ДJlъженъ да ГJ[Jзда и дава рецети и съв:Бти на б1>дН1IТ'h
ВСИ'IВ:П

други

Варненци

ср:Вщу

възнаграждение два, .пева за вс1>ка вuзuта.

Осв:Бнъ

4.

заПJLатата

си

отъ

06щпната, прп

неиогжтъ, да претендиратъ каквото 11 да БILло друго
nъзнаграждепие,

осв:Бнъ по два

правлтъ, по ПОRана,

.leBa

въ домовет:В

аа визити, които

па ВаРI1СIЩ~ не

ФИГУРПРУЮЩII у СIШСЪКЗ, съ който Общи.иата снаб
длва г. г. :i1:hкарИТ'h, съгласнО съ' q ..... 64 отъ Саии
тария

законъ.

За издаваяне иа ~IСДИЦПI1СКU

свпд:hТСJl.СТВI1

по освпд:Бтмствувапие на

11e б:Вдни БO.lНИ, градСRИт-В

.l1>кари се AOBOJlCТByBan

съ въвнаграЖАеlШС

отъ

четири

не по

.leBa.

за постролванпе

градската барака при Ташъ-Rюпрю.

463.

на

държавна ИJ[И 06щественна заП.lащана СJlужба;

пече

се

Bpe~le

немогжтъ да състоятъ

5.
Да се снабди В.

'Които с.лужаm?;

no

ВарnеиС1Сит'!; ГрадС1СО- Общu'Ж1СU Лfлcарu.

ИСПЪJ[пение на ДJlъжностит-Б сп, 'ГрадClШТ'h .l:ВR:ари

ПреХВЪрJ[Л се м:Бстото въ кварт. УIII Н-о.
Да се купи м:Встото

година въ разм1lрЪ:

1891

(C.ti\I\Ba).

на капитапъ

уч. отъ Доери :I;'енчевъ ВЪРХУ АJlекси Шидеровъ,

4. 1\1'

471.

БОJlНП безп.латно, а

указъ.

457.

за гра4СЮIт:Б

прихода 468,015 .leBa" а раехода 556,184 ,;,ева.

КВ. м. градско м:Бсто

128

RОНЮШШJ

ШIЪ ири Общинското УпраВJLение, въ

Да се снабди съ кр:Вп. актъ НИКOJlа Стол·

НОВЪ за отстжпеното му отъ

метра.

Да се направятъ

беЗП,1[атно всuчкu бо.lНП ЛВJlJIЮЩИ се въ пом1>щението

24 ОI(ТОМВРИИ.
456.

7 .leBa

470.

до-расходенъ

в:Вряванием1>ркит:В И тег,;,и,;,в:ит1> и АР. т"., "~ани€

,;,:hзницата;

ПСТата О.lИЗО при

коне.

"Пр:hмаВСЕа", »Руссенска" И "Царъ-Борисъ".

37; 15

за проданъ

д, е, ж, не се одобряватъ. Да се пропзвеАЖТЪ нови

отъ

въ УJ[ИЦИТ:В

пия, Новата маХaJIа, Табахпата-.ВСИЧКО

Тьрговет:Б

5.

Ерай морската градска l'радина въ юзарт. II буf."ВП: в,

наводнение Бъ Мустафа-Паша,

453.

Стр.

ВарпеПСRиii ОБЩИПСRИЙ: Вilстпшrъ

31-32 (67)

Извод'6 оп Приказа

'На rocnoдltua

ОКр:hжен'6 УnравиmeJIЬ отъ т. год.

BapxeHChittt

No. 321,

основанъ

пърху р:Вшенснието на Варненския Окржжеri Хпгие
uичеСRII СЪВ1>'l'Ъ

No. 18/90 год.
1 ПO.lицпата 11 KMeT~BaTa да обьрнатъ особенно

ППШIзнuе и уеИ.lенъ

строгъ КОНТрОJ[Ъ върху

всички

безъ раз.lИК~ съ:Бстни преД~lети, а особенно ВЪРХУ
~1:БСО'rо, x.l·};6a, рпбата, мамото 11 пр. и приготомяе
~штk ястия нъ ГОТJ3аРIIИЦПТJз (ахqий:ницит:Б) - всиq·
ко да БЖJ.е чисто и пр:Бспо.

2) Никой п:Бма право да RОJ[И и продава ы:Бсо
преди Ветеринаря, n.'l.И въ: отсжствието му Доктора, Аа
е уДарП.IЪ свол знакъ, еъв~Ii>стно съ ПО.lИЦПJlта.

3

На по.шцеЙскит:Б чиновници се в~Ii>нява въ о

БЯЗ8ННОСТЪ пе са~IO ежедневно, нъ и ежечастно да пра
влтъ внезапни

пров:Брки върху всиq&о ,което е про

тивно на хигиеническпт:Б прави.l3 ~ тамъ гд:Вто ва
б1>J[tжат'Ь п най

Ma.\&O',fO

СЪМR:БЩ1е въ ТJI1cTOTaTa IЩ

На 20 текущии Ноемврии УчИТeJ!СКОТО тъло въ
Варна, даде n~ellCTaoJ/,enuemo на "омедuята "РеОИ80РЪ"

нi>кой съi>стни ПРОАУКТИ веАнага да rи задьржатъ и

Аа се обръщатъ

ЕЪМЪ

най

БАШIRИЙ

иАИ 'Когото се

отъ ГОГОJlЯ,

мучи, да срi;щне Д-ръ за да се Rонстатира и, ако сж
не

чисти,

веднага,

мъдъ съставяние

актъ, подписанъ и отъ Доктора да се уничтожаватъ

Въ всички кж-щи тръбва да се държи най

чистота

,lLi>Ma

и за провърявание

градскитi>

1'0-

агенти

трi>бва Аа направатъ преГАi>ждание и гдъто се забi>
,lLi>жатъ Н6чиСТОТlJИ
О'1Истатъ

за въ, ПОJlза на' пострадаАитi> ,отъ на·

воднеиието въ .Иустафа-ПаII1а. Постж-пи

Ra;\Аi>жний

тi>зи продукти.

4.

,

ст. Останмата '1Иста CYM~!a 353

8абfJ.1lilJж"а: Въ турскитi3 кж-щи агентитi> ще
зятъ заедно съ турския

Rехая-башия

ИАИ

прода·

J/,ooa 30 ст. се uсnрати om?;

06щunс1WТQ YnpaBJ/,enue до ПJ/,ОdДU8с"ата Бмеарс~а
Мumроnмuя ва nрenращаnuе 80 Мустафа-Лаша.

СтаТИlпически бюлетинъ

и ако АИ на това тия ПОСАЪД

lIJIТ':h 'се протпвятъ, Rметствотораспорi>жда за ис·
ПЪРJlЯние не1JИСТОТИИТ~ на· СМЪТЕа на домакина;

o;rъ

дени за това TeaTpaJlHO предстаВJlение БПJI.етп еднасумма
отъ 434 левъ, а се Иllрасходва за дръхи и друrи 80 .'1.. 70

да поканятъ домакинитi> да ги

незабавно,

Стр. в.

ВарпеНСRИЙ ОБЩИПСRИЙ В1зеТН:tIЕ'Ъ

Брой 31-32. (67)

за смъртностьта въ гр. Варна" презъ м1>сецитъ:

Ю~ии, Августъ; Септемврии и Октомврий 1890· ГОА

ПО ВЪ3РАСТЬ

BJla-

съ они а

в

ъ

3

Р

А

С

Т

Ь

,lLица, които опредши :Мюфтията.

Родъ
Г-нъ Ва:рн&нскии Окрж-женъ УправитeJl.Ъ, съ пред

писание отъ 24-н Октомврии т. подъ

No. 8604

явява,

че всi>К1iи единъ добитъкъ;' които' би се хваНЖ-АЪ ПО

Ж6.'l.i>знопж-тнитБ .lLИвии, безъ надзоръ, ще се нспраща
съ писмо отъ начаАника

на станцията до най БJlИЗ

ското Общинско УпраВJlение за пазение и събирание
предвидената отъ nачa..tННЕа на станцията ГАоба за :нъ
ПОJlза на Ш)Jlицията на Ж6.'l.Ъзнитi> пж-тища.

Мвнистерс~вото на Финанситъ, съ окрж-жни

No. 12552

и

32948,

СЪГJlасно закоиа

разяснава,

рааръшенпе,

отъ

:::

-:
~

Общинската

ИАИ частна гора, се преАава на притъжатеАЯ на го

Иж-жски

5 8 6 1 4 - 2 5 2 2 1 '1 - 37

Женски

6 5 8 3 3- 1- 1 - -

J\IЖ-ЖСКИ

~

1- 28

"7 - "3 63 "2 1 "2 - 66 65

Bc~ тi j] 14 4

No,

че конфискуванний,

за горитi>, дървенъ материа..лъ, съ

qенъ, безъ lIадJl.ЪЖНО

'::1

16 4 4--,.

]

2- -

4 1 1 4 6

43

Е<

<;)

>. Женски

1,- 33

8 8 1 3 1 2 3 3 3- -

t.<
р;

<

Вся'IКО

24 'rn [) "3 "2 '6 4

'4 "7 "6 "2 ~

- 7!} 76

рата, а АРУГПтi> вi>щп, като брадва, трпонъ и др. Т.,
се врьщатъ

на нарушптeJl.Я, CJl.1оАЪ пспъJiнението иа

пздаАеНlIт:Б по това постаНОВАение поАи ПРИСЖ-Аа.

'i:I

S.

Иж-жски

5-

4 3 1 1 5 4 1-

~ Женски 11 3 4 -

1-

CD

въ

Внесено държавни

Варненското

Септемврии

1890

Окрж-жно

берипотъ градъВарна

КОВ'1ежнпчествопрезъ

Ео<

~

-

-

2 - - 26

-- -

-

-

-

19

Bc~'i638 32 154112-1-'4645

1'.

'::::::

Иж-жеки

15 2 4 4- 2 1 4 2 3 2 3- 42

Рр;

~

lаименование на,АаЖАията

о

Женски

5

Е<

:<;

о

- 8и1l• '. • •

Веячко

4~~

-

2 1 2 4

20 675 '2 ""в 1з '8

1 3 1-

27

- '4 '6 '4

69 69

.~

UОЭIJМe.llеiI'Ь ВМОГ'Ь
сто десятъR'Ь

Поэеие.iеиъ иа.'Оrъ отъ,/\о8Я

EМ.llJIRЪ
Иджаръ

Патеll'I'Ъ

•

•

• ;

••
••
• • • • •

П&тиа повпииосТЪ
СерчиИ'Ь.
•
Шарабъ rюирю
•
Г,/\оба ОТЪ elll.lUllC'Ь

ГoIIобаОТЪ'патеllТ"Ь

..
• •

4005
3825
7830
190274 67415 671977 929666
1120529 177020 4701 82 96773,1
33001 38О 34 162537 233572
55250 22225 96172 173647
616
58550 332
153350
180
240
420
5
5

"'t

~

Q)

Q

Мi3еецит-Б

о

~

с<$

М

с<$

р;

~

•.....:....:,;. _ _ ~~_. 145_~_
Всичко
66221\9 358359147696824976116

1891 годиnа C..tК

=
«s

р;

<\!

nuтейдеи ваве·

npиeMaт~ ДО

ympt

l:'иu Дmc8мвриU. Лодадеuuт8 CJi,tд~ тая дата
ще остапата 688'0 nOG.ll:бдствuе.

м.jж.

....
О

р.

Залвдеnuя ва отварлuuе па

деnuява nре8'О

по ·В1>РОИСПОВ':ВДАНИЕ
:::
.~
~
:::
[1= 1=
~

'

"""

-

Ов:тоывр.

Всичко

t:f

<\!

~

CD

Ео<

О

о

.

М.Ж.

ЮJl.ИЙ
21 7 14
Августъ
232218
СептЕшвр. l~ .1212

=
:::

с<$

~
м.ж.

Ео<
Q

Ео<

~

...

6 Е;

11 1 - -1-

----

1913 171,1 - 1 7554 6i бi5 12=

-

.:::

фР-

~

С

р."'

м.ж,

,~

'"

~'"

..

'со""

<\!

ф.1::

Р.
оо

~
м.ж.

~~ .,

3
1-

·o·~
~ ~

~

:z:= =

~ <
!I·lж.

Ео<

'"

:s:

о

~

t.>
::

~

...

- "6 12

р.,

O~

М.ж.

- - -

О

:.:
I:Т'

=
Q

~

6Е

1

76
45

1

69

1 1

2 1 1

о

2

255

.lll'UИ

l ь' )

D 1. -a~

СПОРtдъ ВDлtСТИТt.

Rhachitismus . . . • О
I
Tuberculosis pulmonum 16
Rheumatismus musculorum 1
Noma .•.• о о - • • • • 1
Epilepsia . • • • • . • . . 1
Apoplexia cerebri . . • . 2
Ecclampsia . о • о • • о • 5
Meuingitis ~erebri •. О ~
•

ПРЕ3Ъ ЮJfИЙ
Mortus роэ! partuт ante
Pl1eumonia
.4
terminum natus
2 Pleuro-pneumonia
· 1
D e b i l i t a s . о 1 Pleuritis
· 1
МаЩЭlllиэ эепШэ. о • 2 BrOl1chitis chronica
о 1
Ecclampsia
. 2 Vitiulll cordis
• 2
МоrЬШi • . • о • • 3 Пlсus ventl'icuJi
о
• 1
Tussis convulsiva
. 7 Hydrops
· 1
Febris perniciosa
• . 4 Gastro-enteritis
. .15
Tuberculosis pulmonum 13 Uгаешiа
• 1
Haemorrhagia cerebri
1 P'hIegmone
• • • 1
DiаЬеtеsmеШtus
1
Всичко 65 АУШII.
Angina сгоuiюsа
о 1

1 Aleoholismus . о • • • • ; 1
6 Tuberculosis ' • . • О О J 3
1 Carcinoma ventriculi . -. 3
О
1
2 Сапёеr uteri • О
1 Carcinoma hepatis . • • .2
~
1 Apoplexia cerebri О
1 Meningitis . • • • • • • • 1
5 Ecclampsia . • . . . о • • 2
1 Аэthша bronchiale . . о • 1
3
1 Pneumonia • . . • О О
1 Gastro enteritis • • • • 23
1 Peritoriitis " • . . . . . . 1
76
1 Всuчко .. о О
•

•

•

•

1
2
3

Mortus natus Maturns . 2
»
» anteterminum 1
Debilitas • . • . . . • . . 3
Athrepsia . • • . О
1
Магаэтив senilis •.•. 1
Fractura costal. multiplex 1
Упlnиэ сопt. capitis et
fractura cranii •••. 1
Combustio • • • О
1
Stomatitis gangraenosa -. 1
Febrisperniciosa О
2
Cachexia palustra . . • . 1
Tussis, convulsiva • • . • 1
•

•

•

•

•

••

•

••••

...••.••... 1
Tuberculosis рulmоп.. . . 9
Ecclampsia • . •. • . о • 4

Pneumonia о • • • • • • •
Pleuro-pneumonia ." .
-Morbus Brightii . . . . .
Pericarditis . . о • • •
Vitium cord!s . • . • . •
Peritonitis . . . о. • • •
Gastroenteritis _ . • • . •
Parotitis .. о • • • • • О
:Всuчко

"

о

•

О

•••

1
1
1

1
1

1
8'
1
45

Debilitas • • • О
5
Athrepsia. . • . • . • • • 1
Marasmus зеniliэ •••• 2
Combustio • -•••.••• 1
Variola vera •..•• о • 1
Тпвзiэ convulsiva ." •- 4
Febrii>typhoidea .••• 2
•

•

•

•

•

схоир . • . • . О

.\0

Фрапзе.\а)

34

36

спмптъ)

31

33

Ока~жкъ

(за

ко'\осъ

(за

К;Yiщенъ

4

х.\-Ббъ)
• о
••
Хасъ кжзЕ>..\ДЖII. (за пазарскп:й

5

Ок~жкъ КЕ>.ЗЕ>..\Ажа {за пазар

6

ДЮСЪ-К<1'i.Зib.\джа (cmcko-еТУlIан

»бiцъ х~:Ббъ")

скпп

" черъ

• '. • •

х.\"hбъ"

27
271/,

-28

- 25

26

.

20

22

брашно, кое·
то се си"hсва съ други брашна
lIиспрено c"hTO.
•

18
17

20
18
16

• •

ско брашно съ TEI!~~тi;)

7 Rapa. симитъ (просто

8
9

пес"hто.

"

•

•

15

J

-ЛроmО~QJI.!tтЬ па Градсв:о-Общинскпii Оьв"h'fъ,
ва nоказваиue иевzsбраnн,о 1lU

съг.\асно съ '1.\,

76

общuиC1lurnt

.;mcrnMU,

отъ "Закопа на граДСRПТ'.Ь общп

ни," еж па расrwJWженuе па гоcnoда граждаиuтtJ Вар
даНОnJl.атцu,

-часа от'/> три

ва

да

г"

~ет'hТ~

Управ.\снпс

u nOJl.06UHU

до

nеть

въ

Са.\ата на

Bct"uil. -чcrвьрт?;[(;?;
CJI.-lJlJ& мuдnt, . а

c.м:&mкumи па Варнснската градска община може вс-В
кпп Варпенский

дапоп.\8.ТСЦЪ, СЪГ..1ЗСIIО съ

'LiI.

118

отъ сжщnit законъ, Аа дохожда Аа гп прегiмдва въ

Общинското УпраВJ!Сlше у [~аПЦCJ!арплта на Финан
совото отдiцепuе въ петъ[~ъ, СibЩО часа отъ

I ,iI.()ВlIпа

до

5

3

ппо'

м"hдъ ]Мl1Дп"h.

-- Rппrата

за заппсванпеаалвленилтакъИЪ .Емо

та на ЖПТCJ!пт"h отъ Варненската Грз",сза Община
ва вс"hкаRЪВЪ ВПАЪ оБЩИНСGИ работи -n . OI1~taRBaHn.ll

протпвъ

СJlужащuТ'В

въ BapHeHCGOTO Град.

УпраВJIенпе се нaшrpа

гражданиТ'h

11
О

'1
Bronchitis actita • . • • .2
•

•••

n
chronica. • 1
Pneumonia duplex • • • • 1
Pericarditis • . . .. • • • . 1
Vitium согdiэ •••••• -1
purpnrahaemorrhagica • 1

1/pernieiosa • • • • • 2 Enteritis • • • • • • • , • 8

1

I

на

Общ.

раCnО,il.оженпе на ГОСПОАЗ

при Секретаря въ УпраВJIенпето Bd;-

кпй ПрИС<1'i.тственъ (Аiцнпченъ) AelIЬ часа ОТЪ 91/2 АО

ПРЕ3Ъ ОЕТОМВРИИ

1
1
1

69

Хасъ-кмосъ

Градско-Общинското

Схоир

1

•

Бiмо брашно (за

ненци

ПРЕ3Ъ СЕПТЕМВРИИ

•

Вс!tЧ1(О • • • • , • • • • •

.\ I ст.

•

•••••

1

•

I

•

•

Peritonitis . . . . • • О
Morbus Brightii о о ~ • •
Phiegmone • . • • • ; • •
l\Iorbus Potti .. -. • • • .
!п puerperio _ ..••••
Causa ignota . • • . О

ОП

•

•

•

7.

•

ПРЕ3Ъ АВГУОТЪ

Mortus natusante termin.
Debilitas. • . . . .
Natus anteterminum •.
Marasmus зепiliэ . • . . •
Уо}пега sclopetaria • . .
Suffocatio • о о'. о • • •
Morbilli . о • • о • • • • •
Tussisconvulsiva . . . о
Typhus аЬdоmiпаlis . . •
Febris perniciosa. о • . ' .
Cachexia palustra о.
.Anthrax оо...
Mania alcoholica .

Стр.

'НарнеUСIШЙ ОБЩИНСЕИП Вi>стниЕЪ

преАЪ, и отъ

-

-3

АО

4

Соl"hАЪП,il.ВДН"h.

Бариен. РраДG1Cо-О6ЩUНG1Cа Бuб.JI.UОТ81Са

се по:м:hщава у ВАанпето ва г. П. .явевъ, Ш Y'J-,
ВХОfl,а у Еоето за пуб.ШRатае своБОАевъ'вC"hки
if(;JИlиче'Н~ день отъчаса ceAe.;J'~ до едиna4есетЬ
преди nJl,aAH'l;, и часа 07'3 nо.ловuиа до деветь и

nо.лоiJuна ве-черьта, а npe;n nраадnuчuuтi .дnи
- cyтpimьo7'3 чааа oce.м~ до дваna 4ШТЬ, 8

e.t'БfI,Ъ П..13А1I'h оп едит -до двввть ,НWдOSUfЮ.

БроЙ з1-32

Отъ Биб.лиоте:сата
ва

прочитъ и

ва

()жщата.

.Ai.

се

:на, дома,

отпущатъ

съг.ласио

сни ги

прави.лниса

отвореиа вс':hси присжтственъ

день;

81/2

до

л..ладн13,

2 АО 5 часа.

п. Прmuеuuя и ве-Всасви валв.лениа, устни
nрuе.мат'О отъ ElIleTa и по
МОЩНИЦIIт11 му, осв':hнъ согато Общинссил
Оьв':hтъ и ОБЩИНСIi:(lТО Управ.ление· иматъ

и писменни, се

ваC'hда:ния,

Само сутр'БНЪ,
Часа отъ

9

ДО

12.

РАВНИ.
Новооткритото средство nротивъ охтиката на Д-ра
КОХ8, npедстаВАява една жълтеникава, прозрачна ЖИ","
птомаинъ

и

здатенъ

цпапидъ,

ЕОНТО

правятъ ПОАКОЖНИ

инжекций

на

болнит1>, въ тил

ы-Бста, ГА1>то се намира туберколозата. Двйствието

u

бива раз.mчпо върху животнит1>, ЗАравит1> и болнит1>

хора; животнитi> !IOгжтъ да се инжев:тпратъ съ по
АО

2

и повече RуБИ'lески санти~етра;

ВАравит-Б хора съ по малка-АО
а

бо.uшт1> още съ ПО

0,25

куб.

Малка Аоза до

сантиметра,

0,01

кубич.

сантиметръ. Сл1>АЪ инжектиранието, бмнит:В ос1>щатъ
CJlабость, Трs1'iпки, ПО'lватъ

да

ственно

заведение

е претрупано съ поржки и искания

отъ ВСИ'lки страна на св:Вта. Исканията обаче не сж
тъй като нив:акъвЪ запасъ отъ при·

Аа се обрьщатъ за I,аквито и Аа бпло. порж чки ИЛИ
справки искдючитмно къмъ Д-ра .itиббертца'и непре
менно

писменно.

БОЛНИLt,а за охтичави. СПОР:ВАЪ германскит1> в1>ст
ници Д-ръ Еохъ ОТRрива болница въ Еерлпнъ ~a

болнит1> отъ охтив:а. Въ тъзи болница той въ пър
вит1> шестъ неА1>ли ще приема болни само отъ Еер
линъ. По' CeTH1J въ Сs1'iщата ще да се Iiриемать болни
отъ всичкит-Б страни н"" св1>та, стига Аа има м1>сто
за това. Д-ръ Рутбергъ отъ СТОltхолмъ, който е изу
чавалЪ до миньлата година у проФессора :Коха бакте
рИОJ!огилта,
като изсказалъ нам1>рение лИ'lпо да
ОТПА е въ Берлинъ ПО новооткритието на Воха, полу
'lИЛЪ тав:ъвъ отговоръ "Да се доХоЖАа тую> н1>1IIа
защо; ПОАПРЪ н:Вколко седмици 'всичко ще БЖАе обна

родвано, съ най подробна инструкцил".

се

запазва 1IIПОГО Аобр-Б. съ нея, наАЛ:ВЖНО растворена, се

гм-Быа Аоэа

заведение, нъ

готвената лШlфа пе е останала. Наемателит-Б биле при
нуденио тъ гол1>мата навалица Аа забранлтъ влиза
нието въ туй завеАение на всичв:и, бе зъ разлика на
звание и състолние. На ВХОАнит-Б му врата било за
л:Впено и обявление, съ което пос1>тителит1> се канлтъ

часа.
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ЕОСТЬ, отъ

въ него Хl1гиеническо

на скоро сж узнало, 'le това здание е било взето
съ ц1>ль ,'Ja се приготвл тамъ антнтуберколозен"-?,

удовлетворлватъ,

СутрiJНЪ;

Отъ

ще Аа откриятъ

8.

противъ охтиката л1>къ, и отъ нея иинута хова таин

5606. 1. Общuuстсата тсаuце.ларuя е

Отъ

Стр.

Барненесий Общинссий ВiютнИIСЪ

(67)

Rашллтъ, усилено АП

(jзначавание улицитt и Rжщята. Въ пом1>дно време
~шозина въ Европа се ваниыаватъ съ въпраса: Еакъ
е по прав:тично да се озпачаватъ улпцит-Б и Кs1'iщлта,
а еАIlНЪ Французски

КАючение. I'р1>шв:ата,
граАове,

е

въ

това,

въстникъ е

която
че

извадилъ

той СЪГл1>два

номерата

това за

въ много

се' написватъ

ва

r.1аЛКИ таблици, и то съ боя, в:оято не бие нпв:ъкъ въ
очи, ПЛИ самит-Б
таблици не се поставятъ на най
СГОАнит-Б м-Бста, гд:Вто може л1>сно да се ,ВИЖАатъ.
Това ПрН'lинлва лутание П губение BpelIe, та често
се случва по улицит-Б на много граАове щото и фай
топджия и п1>шакъ да наближава M1JCTOTO, което

шатъ, поврьщатъ, а гор:Вщината на т1>лото имъ се пови

търси, tt неможе Аа се ВИАН, номера. Тоя в1>стникъ

шава и достига ДО

преПОРs1'iчва: вм1>сто б1Jли, таБJlИЦПТ'В АаБЖА<У..ТЪчерни,

39-.41 граАуса. ПрипаАъцит1> се

заПО'1ватъ обикновенно отъ 4-Ь часаПОАИРЪинжек
тиранието 'И се продължаватъ АО 12-25 часа. 311. да
се предизвикатъ симптоr.ш .у болни, не отъ ахтпв:а,
потръбно е т-В Аа се инжев:тиратъ съ ПО год1>1IIа Аоза
оп нерастворена ЖИАКОСТЪ. Изц1>ряванпето на ох
тичави, БОл:Встъта У които е още въ началото си, мо
же да се постигне съ средството на Воха съвьртен.
но и вжтръ БЪ мЪсецъ, мЪсецъ и половина. 3а изцi;ря
ванието на застар-Блата охТика се иска nOBe'le време.
Пред'" Аома на Д-ра Либберща, въ 6ерлинъ. Сл1>АЪ
раАОСТНОТО изв1>стие за безц~щното откритие на про
Фессора :Коха, край квартирата на помощника ~lY Д-ра
JLиббертца вс1>КИАневно и непрестанно отъ призори
ДО тъмно сноватъ Фailтони' и брички, а ТОЙ' се посъ

щава

оп

постоянно

множество
ту,

наРОАЪ.

вливатъ,

ту

УВХОАа

на С.i\'iщата

UЗJlизатъ, пощалпони

n

раЗСИАВlI отъ разнит1> тмеграФни агентства. Всичко

това е npедизвпкано отъ туй, ГА1>то въ квартирата на Д-ра JLпббертца

се приготовллва

ЧУДОА:ВЙ-

ственвата ЖПАКОСТЪ на Д-ра :Коn.
Нед-Б.utпреди четприпщо, на :Коха,'\ов1>ренит-Б

прОФессоринаеJLП еАНО ГОАiшо 3Аание, ПОАЪ npемогъ, че

а номерата бъди, защото б1Jли номера на

черни та

блици ПО-Аобр1> биятъ въ очи. Таблицит.вАа не бs1'iАЖТЪ
съвс-Бмъ малки, а по год1>ми и да се поставлтъ еАНО

образно на видни и1Jста, а не въ Тs1'iмнит1> кюmета.
При означавзнuето на у.щцит-Б пе тр1>бва само да

сж' ГОл1>ми таблици на ПО'lетнит1> кжщя, но и ПОАЪ

наименованието на улицата въ ,таблицата Аа се озна

чава отъ
Аа

"No .•.•

Ао

No .•.•"

Тав:ива таблици

се поставятъ на вс1>в:о пречупвание, ако улицата

е дълга, тъй щото да може ПО л1Jсво Аа се види въ
кол час'FЬ на улицата се наlшра номера, който се

търси. Т-Бзи табiици не тр1>бва да се поставятъсъ·
всi>мъ висов:о, по причина но Rжсогл1>дит1>, и не
тр1>бва Аа сж отдалечени отъ Фенерит1>, върху СТЪКАата
на които тоже би тръбвало да се надписва наимено
ванието на у.шцит1>, щото нощно време да може по
л1>сно Аа се чете.
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