Година·IV.

Варна, 20 Мартъ 1891 г.

Брой 9.

ВАРПЕПСКИЙ ОБЩИПСКИЙ БtСТПИКЪ
Писма, стаТПИ,пари и всичко що е за

Ивлавя три ПiYiтя въ Мtсвда
обшшовенно на

ВЕСТНИка се праща до Градско-ОБЩt1НСКОТО

1, 10 и 20 числа.

управ.ленпе ВЪ Варна.

Цtната на вtстника за година е

Минuстерството
ото 1 Марть т. г.,

3а обявления се Ilлаща по

лева.

4

на В.;r..трtшuuтt Дtда со ОlCр.;r..жно

No. 3135,

19

u

по

за

Лнуариu т. г.

3 ОТь "Закона ва nе'Чата '" и.мап
omnOutenue кме'!> otcmnutfUTt, които

nздnо
се ив

UU1C'l.

3,

аминея

отъ закона за печата.

1,

иди nериQдu'Ческо

пицата,

Tpt6Ba

сnиса1/,ие,

осв7m'О

BdJKU в1;ст

U.ifteTo

отстжпи градс:кото :М'lэСТО отъ

105

ЕВ.

равширочавание Авора му.

9. Във.лага се на Общинс:кото У прав.ление да снаб
ди ш\е.il.'hдницит'h на Атаllасъ Георгиевъ съ В.il.аl\-Бл
чес:ки a~TЪ за Аар.)]\IЪ отстжпевото :му при жив-Б Общин
cr:o 1II'ВСТО отъ 1 БО :кв. метра, въ IY участъ:къ на града.
10. Дава се дв1>годишенъ СрО:КЪ на Петръ Ива

давато от'о ОБЩU1/,скuтt Уnравде1/,U.я".

Чл.

Да се

8.

е оnредtдuдr.: "ПРUВ1/,ава, 'Че nредnuса1/,u.ята па nьрваmа

ади1/,ен па 'чд.

стотинки

:метра Ст. Ней:кову, по едпнъ .il.евъ кuадратния метръ,

.яв.ява, 'Че Вьрховнu.я Бас

сациоnеnь С.;r..дr., вь васtдаnuето си ОТ3

дtuствuе

15

на рtдъ.

НОвъ за

оковчате.tното исплзщание на

градско :м-Бсто отъ

па nе'Чат

180

отст&пеното му

Евадр. метра, въ

IV

участъкъ

на граАа.

да nоси и името па едиnь сnисатедь (ре

11 Възлага се на Емета да отиде до Цариградъ,
СоФил и Виена за .il.ичнu спораВУ1lI-Бние съ тамошни'r-Б

дактОра).

банки.по С:К.lюqавание съ Н'lшоя

Варненското rpat\CKO Общинсf{'О Управ.ление, съ
r.;J,aCHO съ р'hшението на Общинския: съв"i>тъ отъ 8-и то
го, подъ No. 107, като обявлва, че nреддtж'IJда се nаВ1/,а

отъ т-Бхъ,

:която би

представи.ла по износпи УС.lОВИЯ, въ името на Общи
ната,

ваема

отъ

еди нъ

И

половина

:милиовъ

.iteBa,

ва

тая А.il.ЪЖНОСТЪ да преАставлтъ 'ус.ловилта си на вре

които се отнася р-Бшението на съв-Бта No. 544 90 г.
12. ОАобряватъ се търговет-Б ва продавание град
скит-Б м-Бста при Паша·Капил No. No. 89, 163 - 165
И това при I~адиръ-Баба No. 12.
13 Гласува ('е И прие щата на служащпт-Б въ

ме, та Аа може и ОБЩИ:НСlСИЛ съп"i>тъ се проивнесе по
т-Бхъ своевременно. .iliщарл ще да бжде навначенъ наи

прав.ление за превъ

'Чи единъ
щата се

.л7Jкарь за

ВаР1/,е1/,ската ОБЩU1/,а, на

вакантна А.лъжностъ, поr:анва тил

им"i>ю

отъ госпо

Аа .л-Б~арит"i> меАИЦИ, които би поже.ла.ли Аа заематъ'

ма.лко

за еАна

ГОАина вреие,

съ

З3Аъ.лжение

Аа

не

ОI:троа.лвото отд-Б.ление при Варненското Общинско у

10 fIнуарий

стои на Аруга А.лъжностъ, и да г.л-БАа б-БАНИТ'h бо.л
ни, KaI:TO и юылющит'.h се въ Общинското Санитарно
Отд1ыение бевп.латно, а Аругит"i> Варненци, КОито би
ГО повика.ли у дома И1l1Ъ, Аа г.л-БАа и .л1>кува Ср-Бщу въз
награЖАение по

4ва

.1.ева на

14

Постановява се Аа

Фондъ Б:редитит1> на

визита.

здание

ва

пърнонача.л.но

учи.лище

I

2. Постановлва се отварянието отново и ва презъ
1891 г. д.лъжuостъта градс:ка а:кушер:ка и мъртвопров-Б
рите.ша, съ 120 .il.eBa :м-Бсечна П.lата.
3. Въвлага се на Общинското Управление да на·
прави

нужното

за отдавание на предприемачъ чрезъ

търгъ направата ФОрlllени др-Бхи за градс:кит-Б стражари.
4. Дава се ДВУll11>сеченъ срокъ г. RаШIтану Пет·
рову

за

внасявие

първата

рата отъ

!Супеното :му отъ Общината :м-Бсто

5.

стоиностъта на по

·No. 33,

въ IY уч.

Отлага се р'hшевието на въпроса за правевие

варъ въ градската гора до :като стане ВЪВlIЮЖНО съв-Б
ту Аа отиде и опред-Б.il.И СЪОТВ'hтсвующата на ц-Б.лъта
м1>стность у гората.

6. Постановява се да се :зап.латлтъ м-Бстата на Дес
пина Чернева, Щерю Парашкевовъ И Rостанди :Миха
.itевъ,

ввемени

за У.il.ица,

по

плана

на града.

Одобрява се отдавани ето по доброволно съгла·
шение въ Нltемъ градската бара:ка No. 77 за преi:Ъ 1891
година на НИКО.il.а Панаuотовъ за 101 лева.

7.

2,

И ХУН! отъ

Финансова година.

-

3600

.лева; б) на Г. Давидопу.ло -

лева; в) на Н. ДаФиновъ 2900; г) на АлИ
Топар.лакоо.1У 3750 .лева; ,11,) Ha.il. Пастиевъ, Д. То
по.лОО.lУ и ЦИЦИЯНОПулО 3500 .лева; е) па Ат. Ча
:ковъ - 5000 .il.eBa; ж) на Х. Ст. Rа.лчовъ - 100 "leBa;
3) на Нl'.~о.ла Х. ДИJlштровъ - 900 .лева; п) на .нну
ла Д. Георгияди - 659 лева; I~) па Васи.ла Миха.лева
- АРRбаджи Нед-Бва - 2260 .лепа и .л) па Тодора

1600

1 Да се отпустне отъ Общинската касса на 1\:[10'
С.lюманс:ката въ граАа Варна община помощъ ва по
едно

П, Х, алинел

1890

Да се платлтъ зданията и 1II-Бстата подъ т-Бхъ,

А. Н. Ке.лешовъ

5 fIн:уарий ]891 г.

на

се уси.лятъ отъ запавения:

отходящи Iшор1>дъ градския По.'laНЪ подъ у.шца: а) на

Изводъ отъ рtшенията на Варнен. Градско-ОбщинскиСъвtтъ.

стролвание

§ §

Общинскил бюджетъ ва

15.

една cY1l1Ma отъ 5000 .leBa.

година.

11j91

съ

Продро:мова

-

318

лева.

3алв.лението па Сl1.дпка Х. А.шева Вх. No. 7431,
по обгрнждание м1>стото II въ II! участ., се оставл бсзъ

16.

пос.л.-Бдствпе.

17.

Назначав~ се к,шзшссия отъ ЮIетсr:ил ПО:IIОЩ

никъ ИВ. Ижввовъ И съвi>тнпчит-Б - Руссп Иатi;евъ
и Н. ТриФоновъ, по опред-Б.ляние :м1>сто за построява
ние

св:.ладъ

за

леснозапалителни

стоки.

18 Постановява се да се отстжпи на Щ~р1О Параш
Еевовъ и Е. Ииха"Iевъ градското M':I3CTO отъ 69-82 кв.
:метра, л1>жаще ДО T'hXHOTO, за урегу.лир:шие на учас
тъцит-Б имъ, ср1>щу стоиностъ отъ

599 "leBa.

п.латени

въ брои.

19.

Постановява се ва нзпредъ да не се ПОВВО..ш

ва постролванието

на

града: "Преслзвс:ка"

20.

Фурни пъ

г.лавнит·В УЛИЦII на

и "Царъ-Борисъ".

Да се не позволява '33 напреАЪ постролваппе-

Стр.

Варненскнй Общинскии Вi;стникъ

2.

9. Преможението на УI Обикновенно Народно
Събрание, утвърдено съ укавъ ЫО, 57, на ивм1:;нение
нит:h у-лици на града.
ч.,l. 11, буква б) и ч.,l. iЮ отъ Санитарния заI:ОНЪ (3.2).
21. Г-ласува се допъ-лните-ленъ кредитъ отъ 2000
9. ДОIIЪ.,lнениu и ивм1:;нение на праВИ.,lника ва А1:;-ло
-лева ва поср-hщание ра~ходиcl по станж-лотО преброя
производството
и канце,лярския р':hдъ въ дьржавнит1>.
вание на насе-лението, добитъка и недвижимит1:; Иl\Ю
то на вдания, освiшъ отъ два И повече ката въ г-лан

учреждения,

ти въ Варненската Община.

22.
ната

Прошението на касапит-h ва исп-лащание наем·

стоиность на наетиcl имъ

на три мi>сеци, а не на

градсси дюгени, по

шестъ, както стои

въ поем

вит1:; ус-ловия, се остнвя бевъ пос-л-hдствие.
23. Във-лага се на Общинското Управ-лепие да ва

подв1>домствени

на Министерството

на.

Вжтр1:;шнит13 A13.lII. отъ 1888 година (32).
13. Списъка на адвокатитi> и адвокатскит-В помощ
ници въ БЪ.1гария па 1 Януарий 1891 ГОАина, всич
ко на брои

488,

образование,

отъ които

41

а остаНЖ.,lит1>

души, съ университетско

ПО.,lучи,лИ право на адво-

катска практика по разни начини (35).

прави нужното ва събирание стоиностьта на градссото

21 Ос:ржжно отъ Министерството на правосждието
отъ Парушъ ШОРОП.,lУ, соито и да се снабди, С.,l1>дъ No. 1019, съ което се Ааватъ н1>сои разяснения по за
кона за гербовия сборъ (40).
туи, съ кр1:;постевъ астъ ва сжщото.
22. Законъ ва митата отъ имоти придобивани по·
24. Оставя се бевъ ПОС.,l1>тствие прошението на
безвъзмеВАенъ
начинъ (41).
Д-ръ А. Пюсс:ю,л-лиевъ ва по високо ОЦ1шение м1:;стото
ИЗВ..l1>чение
отъ указа подъ No. 84, съ който се
23.
му ва което е постановено да се отчужди ва общест
УТВЬРАЯВ3
р':hшението
No. 53 на Варненския граАClI':О об-·
венна ПО.,lва.
щински
съв13тъ
отъ
6
Февруарий
1889 г. (ПРОТОКО.,lъ No.
25. Одобрява се търга ва отдавание ва предприе·
:м1>сто въ У участъкъ, въ

47 кварта-лъ, 640 кв. :метра,

мачъ подковаванието иц-hрението ва градскит1> конъе

7),

съ което е постановено щото на .,lицата, които сж поса·

АИ.,lИ вече .,lозя върху общински м1:;ста, о!l1зжащи въ пре

Фа ва

превъ текущата година и се въз,лага вьрху Хакж Ka.,l662 .,leBa.

Аiыит':h на градскит':h въ гр. Варна .,lозя, Аа се отстжпятъ·

венCIШИ Общински В'встникъ по три пжтя на l\I1>сецъ

общинската Ka~ca въ четири години по

26. Постановява се да се ивдава ва вапредъ Вар

т1:;зи м1>ста за т1>хна собственность,

като ваП.,lатятъ на·

4 .,leBa на единъ

и въ ПО ГО.,l1>МЪ Фuрматъ.

декаръ

По-важни публикации въ "Дьржавенъ Вtстникъ" отъ 1891 г.

ватъ, общин~кото упраВ.,lенпе да Иl\lЪ издава свид1>те.,l
ство ва право ипотекирание, ПРОАажба. и въобще ва отчуж
дение С..l13дъ като р1>шението за тая ц13.,lЬ се утвьрди:

ПО

Февруарии

4.

ИЗIмечение отъ указа

No. 15,

съ които

се

у

твърждава р1>шението на Варн. градско.Общински съ-
в1>тъ за

сс,лючавание на ваемъ. отъ единъ и по,ловина

МИ"lИОНЪ

,лена за

ПОАобр1>нието

на града

санитарно и строите.,lНО отношение.

Варна

въ

(27)

5. Пред,ложението на YI Обикновенно Народно Съ
указъ ЫО. 219 90 Г·. за из
:м':hнение н']шо:и: Ч.,lенове отъ закона ва горит1> (28).
брание, утвърдево съ

6. Осржжно отъ Министерството на Финансит1>
N0. 3612, съ което се даватъ н1:;кои равяснения ПО при
-лаганието на новия заКОIlЪ ва тютюна (29).
9. Закона ва ивм1>нение и ДОIlЪ.,lнение тоя ва
господарскит:h и ЧИФ.,lитски земи (32).
Изводъ ()тъ Окржжното на Гражданската Санитарна Дирекция,
съ дата

24

Февруарий

1891

Т. па) квшта и.Ш неговия

Г., подъ

узнаятъ

ва

появяванието на нiшоя варавитеJ1на БОJ1i;сть, да извъстяватъ вед
нага за това наДJ1'ВЖНОТО

0&0.11.

УпраВ.IIепие, като и с&щевре~Iен

но взематъ привременни мi;рlШ ва отстранявание поДовр':tния отъ

зарава добптъкъ и поставятъ карантина на .iiхъритъ, Jlасбищата,

ограДllт1; и пр., въ които се намиратъ БОJ1НИ животни, -

а ~

иен;rо: БОJ1НИЯ до6итъкъ да се остави въ СlfiЩИЯ яхъръ (ограда,
пасоище и

пр.),

тъкъ да се

а

вдравия да

се

отстрани.

употръбяватъ отдмни яхърни

За болния

доби

прибори и пазачи;

б). Кмета е д.lъженъ да иввi>сти на всичкото насеJ1ение въ об
щината. както и на съсъднитъ Общ. УпраВJ1ения ва Сlfiществую

щитЪ подозрi>ния на заразата. Внушава на насеJ1ението опасность
та на БОJlъстьта и го кани да му иввъстява за всъкп отдшенъ

CJ1учай на ваБОJ1ъвание; в). Той се старае по 13ъзиожности ва огра
ничението и ИВОJ1иранието на

приеме

варазата

искарванието

ната.

Запръщава

добитъка, който е HaКJ10HeHЪ да

чрезъ пасбища,

п прекарванието

ВJ1изанието

пр. на търговци съ добитъкъ,

водопои

п пр;

1')'

Забранява

на подобенъ добитъкъ въ Общи

ВЪ варавни
касапи

яхъри,

пасбища и

п др. подобни

J1ИЦ3j д).

Ако н1;кой отъ варавитеJ1на БОJ1ЪСТЬ подовренъ добитъкъ умръ,
тогава тръбва

трупа да се задьржи до пристигванието

цето, което ще констатира заравата.

За

тая

Ц1;J1Ь,

ио е вниматеJ1НО да се ивнесе трупа въ отстранено

(1000

на J1П

най

удоб

M1;(JTO,

(пред

назначено ва заравянпе на умр1;J1И животни) и да се пост&пи съ

кв. l\IeTpa), сир. въ вс1>ка отъ

4

ГОАИНИ

.,lевъ, а он1>зи, които би заяви.,lИ да ги отqужда

установеннии р1>дъ и ваП.,lатятъ стойностъта имъ на

общината по

4 ..leBa въ брой на декаръ (42).

ИВВ.,l1>чениеотъ ус:аза подъ No. 85, съ кито
се утвьдява р':hшението No 13~ на. Варненския градско
общински съв-hтъ отъ 15 Мартъ м. г. (протоко-лъ No.
23), съ което е постановено, щото на Варненския жп
те.ль Яни Тодоровъ, да се отстжпи ва 1 ОО .,leBa об
ЩИНСЕОТО отъ 3 3/4 деЕ:ара .,lовъе, находяще се въ .,l0··
зята "Кова.,lНЖКЪ" (42).·
25. ПреДо!lожонието на VI Обикновенно НаРОАНО

23.

Събрание за изм1>нение и

ДОIIЪ..lнение нi:шои Ч.,lенове·

отъ вакона ва наС'l'оиничеството

него

така, щото

невъвможни.

No. 859.

помощнш~ъ, когато

110

1

(43).

сношенията съ другитъ

животни

да бlfiД~ТЪ

Това нъщо се .постига чревъ ПJ1ИТКО варавнние, по

Rривание съ мама, J1иста и пр. Освънъ туй при трупа' ПОстоянно
тръбва да се намира

павачь, който да наБJ1юдава

щото, никой

да не се доб.шжава до трупаj е). До пристигванието на .шцето на
вначено

да Rонстатира

варавата, СЪСТaJ3J1ява

се списъв:ъ

ва ВСИЧ

RIЩ заравенъ доБИТЪКЪj ж). Когато Ветеринарния .1Ъкарь,
шерь И.lИ друго подобно меДИЦИНСfl:О
ната ва да констаТИра
f\

J1lще, пристигне

заравата на добитъка,

феJ1i\-'

въ Общи

Общ. УпраВJ1ение

д","ъжно да дава всичв:итъ Пскани отъ него св1;дыIя,' покава

ния И СЪДЪЙСТВИJl; 3).
ки ва прекратявание

Всичкитъ ветеринаРНО-ПОJ1ицейски мър

на варавата, преПОрlfiчани и ИВJ10жени пис

ие~но отъ горъпомеНlfiТИТЪ J1ица, Общ. УпраВJ1t'ние е ДJ1ЪЖНО,
въ точность да ги ЦСПЪ.1НJlва. Общ. УпраВJ1ения с& натоварени

и съ н~б.1юдаванието на ветеринаРНО-ПОJ1ипейскитБ иърки, кой-,
то тръова да ИСПЪ.1ннватъ притъжатеJ1ИТЪ на БОJ1НИТЪ животни'

и). ДJ1ьжностьта на кмета е да ваповнае насеJ1ението съ пред~

п~санитЪ мърки за прекратяuание на варазата (и особенно при
Т:БжатеJ1ИТЪ на БОJ1НИТ-В животни); к). ЩО~IЪ въ варавенит-В я
хъри (дворове) пасбища и пр.) lIъма вито б(}J1ЪСТЬ, нито подо
вр-Внъ отъ варава добитъкъ, кмета е ДJ1ъженъ да ПВВ-ВСТП 311. то

ва на ОВ:ОJ1ИЙСКОТО УпраВJtение, С&Щt'вреиенно ПРИГОТОВ.лJIвз.,
ср1;дства, RОИТО му СЖ укавани отъ ветеринара и които c~ нужд •.
ПИ до окончатveJtното девинфектирание на заравения яхъръ (дворъ)

..l). Въ мучаи на отв:азвание отъ страна на насеJ1€:нието да ис-
ПЪJ1НИ предписапитЪ .ветеринаРНО-ПОJ1ицеЙсв:и м1;рки, кмета с'.Ь
стаВ.лJIва по това д1;J10 ПРОТОКОJ1Ъ И го испраща па. Око,,\. Управ.

Брой

9.

ПРАВИ..1НИКЪ

кметове предваРlIТе..\Во
раплнит-h uи

ЗА

Ч.л.

Gлжчванието и гntданието на оиржжнитt жребци.
Ч.л. 1. Г.лавния наД80РЪ надъ ов:ржжниТ'.h жребци
е Постоянната Еоммиссия. ЖребцитВ се хранятъ и
г.л$датъ отъ двама с.луги.
Ч.л. 2. " В'рат7'Ит7J llасmавдеllUЯ по равВ?;ждаlluеmо

па

Стр.

Варненский Общинскии BЪCTНIIRЪ

7'OllbeTt," ивдадени отъ Министерството па Народно

то ПРОСВ$щение, с.лужатъ за ржв:оводство по тъхното
чистени е, мияния, г.л-Вдане и пр. и пр.

J!зн1>стяватъ

3.

насе.1ениеТQ

въ

10. Общинсв:ит-h кметове иматъ грижата ва

достапяние ЖИ.1ище и пуждната храна ва жребеца
презъ времето когато той е въ района на общината;
сжщо и за с.лугит-h. 3а еднит..в и другит-h се П.1аща
отъ Постояuна'l'а Еоммиссня, с.л-Вдъ в:ато Общпнсв:ий
ЕJ'rIетъ предстаНlI РИСIIИСI:И, над.l-ВЖНО подписани и
ванi>рени.
(Tдac-yвaH~ om~ ВарнеllС1СUЯ Окр"кжеll~ C7JвiJn со ptШe1luе No- 300 ото 15 Сеnmе.,еврии I890 гОДИllа).

Ч.л. 3. Жребцит-В се ПОМ$щаватъ у едно здание,

въ отд$.лни ПОМ$щения въ г. Варна, а
на

презъ

сезона

С.1жчванието, въ ов:ржжието, съг.ласно маршрута на

Постоянната Ео:ммиссия.

Ч.л. 4. Жребцит-k, в:огато сж нъ ОItржжието иматъ
по единъ с.луга и единъ старшии за всичв:и. 3аи.1ата

та на т-hзи

с.лужащи се

опред$.1Я отъ Постоянната

ЕО!iIМИССИЯ съ постанов.ление, на основание на

което

съ прив:азъ се Нfiзначаватъ отъ ПредсЪдате.1Я.

г-Iiъ Варненсu:ий Оl~ржжепь "JT uраПIlте.JЬ съ писмо
отъ

14

Мартъ т. г., съобщава на ОбщинCJСОТО Управ

.1еIiие, че и npenиcит7J ОТо

основание Ч.il.

отъ

6

ceuAtTe.llCTOama,

издаванп нъзъ

mll;она за пуб.шчuит'Б

ва 'ltеСТ1l0сmь, СЪГ.ilаспо

отъ зав:она

'1.1. 21)

търгове

за гербовия

сборъ u он:ржжното на Иинистерството нn Фишшсит-В
отъ 4-й Февруарий т. Г., Nu. 4206, тр'Ьбвn да се uбгер
бовата со по три дева гербова

.}taplca.

Ч.л. 5. Вс1:>Itи който доведе ItоБИ.1а за С.1жчвание,
д.лъженъ е

trредвари:те.ilНО да ва.яви на старшия, а този

ПО~.iI-Вдния преГ.il1:>два коБИ.ilата и, ако я нам-Ври здрава
и распа.Jена, -

прави

распор-Вждание

Нездрави коби.ли не се приематъ.

за с.лжчвание.

l\Iинистеретвото
пото

сп

на ВЖТрЪШППТЪ Д'Iыа съ Окржж

преАписание

отъ

23 Февруарпй 'Го Г., подъ

.Jf'! 1901, забранява работенпето съ ХeIстографъ, по при
чина на неговата лепратстичпость, IcaTo добавя, че

Ч.1 6. Жребцит-В се пушатъ на С.1жчавание съ
в:оби"ш еАИНЪ пжть, може и вторий, нъ третий пжть

ВСИЧЮI хектографирапп ДОIСУl\IeНТII JI свпдf;тс,,~ства,

не се Аопуща. 3а СalI"кчвапието не се п~~аща нищо.

JIЛИ предъ

Ч.л. 7. Стопана

първо

С.1жчвание,

на коБИ.1а

А.ilжженъ

ав:о .ли пъкъ коБИ.1ата

е

неОП.10дотворена. при

да

я

приведе

се е ОП.10ДОТВОРИ.ilа,

съобщава на Общинский

Еметъ, които

на

IIОДЪ страхъ

на отговорноеть, е Дallжженъ писмен~о Аа съuБЩI1

па

Постоянната коммиссия.
Ч.iI. 8. С.1жчванието става вс-Вки день отъ 8 - 10
часа сутрiшь и 6 - 8 с.л-hдъ u.ладн-В, презъ про.л1:>тния
сезонъ, а презъ м-Всецитi> Септемврий и Ов:томврий въ

г. Варна, по дежурство нсi>в:и день отъ 6 8 часа
сутр1:>ньта и отъ 5 7 вечерьта.
Ч.л. 9. СЪГ.1зсно маршрута си, Постоянната Еоммис
сия извi>стява Общинсв:итi> Управ.ления кога и КО.1ко
дни ще престои жребеца въ общината

.ление,

съ мо.лба да му даде нуждното

веТЕ сж
ния въ

срокове опредЕ.лени

заразата,

за

хода

на

на Око.л. Управ.ле

отъ .лицето, което

заразата

въ

учреждение И.ШI КОЯJlIИССПЯ, пе ще еж

Htlcoe

въ

ВНИ:l\1ашю.

ГОС/lОДИ нъ Варненсв:пя ОIсрп-.жепъ Уп paВlITe.lb съ
ПИС:lfО отъ 16 й: 'Гого, подъ No. ~055, съобщава иа Об
щинското УUр:Ш"Jение, че ~lllШIстерството ни В;ьтр-Вш
нит-ll Д·h"ш не е ham-Ври"l.О за У!ll-Бстнu да ее OTlII-ВВЯ
ватъ Ч.1. Ч.il.

37

11

38

отъ

<.:ъбиранието на ГР3АСКIJТ'Б

uраВИ.IВIll'"Ъ за начина

прана: октроа.

на

бачъ, кан

тарие отъ м':i,рението храни, въ Варна, спор1>дъ които
ч.tенове правото ва mегдеllиеmо па браUtUата, боба, wгдu
щата,

варьта и други mа7'ива, се

8?> града,

BBe.:Jta

u-'to

nри вllаСЛlluеТQ

llа баррuериmt.

имъ, за което

съд-Вйствие; м). в,мето

д.лъжни да испращатъ в-Вдомости

В3Иl\ШТЪ

второ;

веднага

-

]1-

l\IЪЮЩИ стодность n значение предъ J;ончежпичествата

е констатира.ло

ПОВЕреНИИТЕ lIМЪ

общини.

вани отъ страна на ОБЩИНСI~ОТО Управ.lевие.

За нам:-Вренит-h не

Р-ВАОВНОСТИ иоли за неИСПЪ.'LнеНllе на взетитi> по прекраТJlванпе на

зарззата м-Врки, стражарит-В сж А.1ЪЖНИ тутакси да YB-ВДОМJIватъ

своята в.ластъ, за ~е:Ино по-нататъшно раСПОР-ВЖАание; г). Да се

Въ тия вiJдомости ТрЕбва да бжде отб-В.л-Взано: I~о.личеството на

напомня на ПО.'LицеЙСКllтt

новозабо.л-В.лия, оздраве.шя, умрi>.лllЯ п остана.лъ бо.л-Внъ доби

сж А.'L'1,ЖНП въ всъка минута да Ааватъ СЪАtйствие ва

в.ласти п на Общ. Управ.lеНИJl,

'1е т-В
.шцата,

ТЪКЪ; н). За не испъ.лнение на попменованит-В въ настоящето

Иt:пратени

предписание AI-ВрКИ, както И на ония препор;ьчапи отъ ветери

.,tсти ПО Ао6итыа •. Господа О"р;ЬЖIПIТ-В Управптe.lИ, Аа обръ

нарния .л-Вкаръ

щатъ сзриозно впшщпис IШ сжщеСТВУЮЩII'r'};н

raTo

и.ли

се докаже, че

зараза

и

не·е

Фе.лдшеръ,

KAIeTa

донесъ.лъ

кметовет-В

сж

отговорни. в,о

е зная.лъ за появяванието

на н-Вкоя

своевременно на над.лежната в.лаСТ:II, и.ли

когато се док~же, че отъ немар.ливостъ по испъ.лненне на взетцтВ

за I.опстатира!1ие

()КР;Ь3И епизотиii; да

и преI~ратяваllие

заразпте.lIlll'гt бо

повt.РСНlIитi; IШЪ

съ6иратъ св~I;А'};IПШ отъ меАПЦИНСf~llТ'h 11

ветеринарНlI .llща за т:БХПIIОТО

распространение, съ Ц'n.IЬ щото

по узнавани е на тt.зи АаЮIII, да бжд;v;.тъ въ състояние да пре",

и-Врки е произ.л'Бз.ло распространение на заразата, тогава осв-Внъ

приематъ съотв-Втствующит-В И-ВРЮI за ПО'СJ~ОРОТО

изв-Встното

бо.l'kстъта.

наказание,

киета щ{\ БЖдl!i

разноскитВ за ветеринарната

п.

а)

ОКрЖЖRlIтВ

за. сх..ществувавието

принуденъ

да заП.'Lати и

Господа

коиандировка.

Управите.iIИ

на н-Вкоя

вс-Вкога,

енизотия,

когато

узнаятъ

И.iIИ н-Вкоя

бо.'L-ВСТЬ

която се распространява по добитъка въ видъ

на зараза, вс-В

кога да съобщаватъ H~ наА.'Lежната санитарна вдасть; б) Да пред

медицпнскитВ

Окржжнит-h

Управите.ш ще

ПрОI.ратлвание

набоЛюдаватъ,

щото

и ветерlIНарнп .шца Аа иан ьршватъ съ най го.liша

бързина п аКЕ\:уратность преДllllсанитВ

щава ние БО.:I:Бстит:В

по доБиты>..

ком:аНДПРОВJСИ по прекра

При

това,

предписва

се

на

Г. Г. Окр. Управите.ш, щото за напредъ въ с.lJ'IаЙ на ОФИЦПЭ.il

иисватъ на !стражарит-В Аа издирватъ въ време на своит-В обик

НО констатпрание

новени обико.'LКИ по седата, по възможности, за сжществующит:В

съd;днит-в Окржжни Уира В.l ени)';. Подобви пзв1>стия тр-Вбва да

зарази по добитъка. и въ даденъ С.'LучаЙ да

се пспращатъ на поменжтит-В в.щсти, и тогава, когато заразата

на своето нача.лство; в). Когато

.съобщаватъ

за това

стражаритВ, въ вреие на оби

на една еиПЗ0ТИЯ

въ окржга, да изв-Бетяватъ

въ пзв-Встна М'Бстность окончате.:IНО се прекрати. Осв-Внъ това въ

ко.лкит'k си се намиратъ въ пiщ:ое се.ло, въ което заразата е би.ла

e.tучаЙ на

вече оФициа.лно констатирана, да се ув-Вряватъ Аа .ли препоржч:е

конъетВ Аа се изв-Встяватъ и наД.l-ВЖНИтВ военни Б.lасти, които

нит-В ветирепарно-по.лицеЙски ъrnрки сж A-ВЙствпте.ilНО и точнО

се намиратъ въ окржга."

испъ.лнени. ИЗАирватъ Аа.ли преАписанит:В ъrnрки еж пуб.лику-

избухванпе на н-Вкоя отъ

заразите.1НИТ-В

БО.l-Вети по

Стр.

:Министерството на Вж-тръшнит:В Дъла, ва ивб-Вг
ваиие разнит:В затрудиения при равръшавание въпроса
по ОТЕупувание отъ военна пошшностъ ~Iладежи мюслю

мани е сгрупирало ВСИЧlCит:В распор..вждания

по

тови

въпросъ въ ОЕРЖ-ЖНОТО си, издадено иа 13 Феврувруа
рик' т. г. подъ No. 1544, отъ lCоето въ ДОЛ'!швложе
иит-В пунктове се дава извлеqение:

1)

Вс-Вки

бъ.i'IГ~рСЕИ

подданнИICЪ

отъ мюслюм,lН-

18/ Петръ Димитровъ
29 Ради Петковъ

120
21
22

23
24
25
26

. 27
СЕО в-Вроиспов-Вдаиие, взетъ за войникъ, може да се \ 28
откупи отъ воинска ПОВИНI!ОСТЪ, сл-Вдъ като

заплати

29
на хаз:в:ата ведижжъ ва винаги 500 лева.
1 30
2) Внасяпието на откупената сумма :м:оже да стане и 31
32
на два ПЖ-ТИ: при заqислявание l\Iдадежа на военна сдужба,
33
първата иу

подошша, а

другата

CJI-Вдъ uеесmь 1\I-В·

-

сеца; ва р-Вдовното исплащание на втората половина на
откупа l\Iладежа Й:~'lи родителит-В
двама

състоятелни

J>Iy

даватъ еДИRЪ или

порж qители.

3)

ОТЕупа се внася въ и':hстното ковчежничество
чрезъ ОЕр Управптелъ, който испраща на ВОИНСlCия
НачаДНIIКЪ

kовчежн.

распор-Вжда

КВИ'l'анция;

а ТОЗII посл-Вдаия

се

за изличавание изъ списъцит':h на новобран

цпт1; мдадежа или за освобождението

иу отъ частъта,

ш~о е пост 1liПИ~'lЪ вече на сдужба.

4) О'ГЕдОНПВШIIТ':h мюслюмани отъ по-първит':h на
борни

IСО!IIШIССIIИ

С~'li;дъ

като

претърпятъ

5)

тоже

1\IOГЖТЪ да се откупватъ, нъ

постж-пятъ

въ

преДВllj.l,еното

за

Избi,гадит':h

войсковит':h части за да
това

наказание.

отъ р':hдовет':h на ВОЙСlCата мюсдю

мани, сл'вд;ъ nато се ВЪрНili.тъ еаllIOВОДНО и пожедаятъ

да се ОТI~УПЯТЪ, тр':hбва да пре'гърпятъ по напредъ на
КRваIIпето ва поб':hГа. На таIшва лица не се допуща
отеРОЧlCа,
еятъ

не

т. е. ОТIсупната

сумяа о'гъ рао л.

вно

T':h

навеДIIili.ЖЪ.

М.'lадеЖIIТ-В

6)
се

подлагатъ

за

lCоито

е дума въ п. п.

и

4

5

на наказание, aI~O внесжтъ наведнж-жъ

двоенъ ОТlCупъ, т. е. ХИ~'lяда (1000) ~'leBa.
7) Откупенит':h отъ военната тегоба ~ПОСЛЮllraни
плащатъ

и годишенъ

воененъ

данъlCЪ,

ICОНТО

имъ

опред':h~'lЯ отъ наборнит..в ЕО:lI1JШICСИИ, съгласно

§ 2

се

отъ

вакона за носение военната тегоба.

8)
да

е

AI~O н':hlCоП: откупенъ 1\fol'lадежъ се помине преди

BHeCЪ~TЪ

втората

половина

посл':hднята се опрощава
даватъ отъ

Брой

ВарпеПСЕИЙ ОБЩИПСЕИЙ НhСТПИЕЪ

4.

отъ

откупа,

то

Т'LЗИ

поржчителит':h се освобож

II

заДЪ.'lженuята си.

34

фурна

дюгенъ

Смимъ Иурадовъ
осынъъ Ха.Шo'l.овъ
НИКОo'l.а Спмеоновъ
Павeo'l.Ъ Атанасовъ
Георги Райковъ
Панко Дииитровъ
АБДУo'l.рахманъ Гафар()в'Ь
Марица С.швова
. Стоя пъ Николовъ
Христо ДII~IИТРОВЪ
Ради Пав.\овъ
Ради Петковъ
Мария Цанева
А. J1.юцскановъ
Атанасъ Маджаракевъ

кжща
кжща и, дюгенъ

ICжща

"

сайвантъ

40

кжща

Мутвакъ и nepa'lHa
мутвакъ
ICЖща

"

сайвантъ
мутвакъ

перачна
кжща

иутвакъ
.,югенъ
к.т.ща

саIIвантъ
к.т.ща

Павелъ Тансвъ

КОНЮШНJI
кжща

44 Гено l:iQевъ
45 . Танасъ Минчевъ
46 ДШfИтръ Яневъ

к"нюшня
кжща

lCухнн и саивантъ

47 Дпмитръ Георгиевъ
48 Георги СТОЯRОВЪ
49 Дииитръ Николовъ

кжща

"

еайвантъ

5н Сул'rани Фотева
/51 Георги Ивановъ

мутваRЪ

52 Rиряки Ршюва

"
"
"

33 Петръ Ивановъ
Барий Rеримовъ

441

СтойкоГаневъ
Атанасъ Поповъ
Дончо Мано.ловъ
Ян~о Якуфовъ
Хасанъ Осиановъ
60 Майраыъ МаРДИРОЗ0ВЪ
6 J Кирякъ Георгиевъ
62 Емииъ Абду.ловъ
63 Георги Петровъ

55
56
57
58
59

1ii-150

П

16 -- 160
30--24- 620
30-7-30---·
30- 7-t
52- 5120
20- 5'-15- 150
12- 120
16- 160
18/- 180
12- 120
251- 250
1211/20
15 - 150

V

"

сайвантъ

V

ТУ

V

сайвантъ

Ш

перачна

II
IV

мутвакъ

"

ш

сайвантъ

IV
ш
1Y

"

ПаНАе.ли Снгаловъ

IY

IV
V

дюгенъ

мутвакъ

65 Ради Н. Ко.ларовъ

12- 120
IV 20- 21IV' 2 0 - - IY 28- 280
1Y 1 0 - - IV 2:! - 220
1V 2 0 - - IV 3 0 - - IV
1Y

кжща

сайвантъ

~150

15 -

П

мутвакъ

43 1'риФонъ Атанасовъ

,-)4

lV

кухня

41 Илия Недевъ
42 Танасъ Баджаде.ленъ

V
82'50120,62
30- 7;50
V
IV 40- :>170
IV 137 - 281:!5
IY 72-1811V 30- 7IY 30- 31IY 3040--1У
V 32- 3'20
IV :!5 - 250
40--lУ
V 24- 7_
V 60- 3 IV 1О - 1
у
20- 2 IY 4 0 - - П
16- 160
IV 27 - 41V 511--V 28 - 280
TV 2 0 - - -

31-

КОНЮШНJI

35 ПанаIIОТЪ JИариновъ
36 Панайотъ Rараифи.ловъ
37 Ба~илъ Парашкевовъ
38 НИI~о.ла Аo'l.ексевъ
39 Ни,Кола Ивановъ

9.

Търгове въ Варненското градско-Общинско Управление.
1) На 29 т. Мартъ, часа по 4 сл1эдъ п.ладн-В, съ переторжка на

c.t-ВдующиЙ день, по сжщото време, ще се ПРОfl3веде пубo'l.иченъ
търръ 3110 отдавание

подъ нае~IЪ

години вреие, пачиная отъ

СПИСЪRЪ

1

дв-Вт-В градски градини,

Апри.лиЙ т.

1891

3110 три

година. 3а право

- за градината на Мусса.лата
45 лева, а 3110 тая при морето 35 .лева.
2) На 3 и 4 идущий Апри.лиЙ ще се произведе търГЬ за

участие въ търга се иска ~ш.логъ

на позволенитt нови постройки въ Варна rlрезъ послtдното
тримtсечие на мин;у;лата 1890 год.

отдавани е

на предприеиачъ направата на кмдаржма въ

улица

"Преславска", отъ Общинското Управ.ление до доиа на Иванъ

Гиневъ.

I~aKBO

3) На 4-п и 5-й сжщий М., часа по 3 м-Вдъ п.ладн-В, ще се отдаде
на предприеыачъ чрезъ търгъ загражданието'съ ка~Iененъ доваръ

Име и презuме

двора на цьрквата "Усп-Вние ПреСВЯТИJI Богородици".
вдаНlIето

о

z

1
2
3
4
5
6
7

Uтаира 1'. Арабова
Ради Дшштровъ
Столнъ Р,}'ссевъ
Х. Е.,ени Х. Тодошова
Никоo'l.3 Тодоровъ
Стефзвъ Цаневъ
Х.' Димитръ Х. БаСlIo'l.евъ
и

Пасr;аo'l.Ъ Т. Табаковъ

8 Гавриo'l.Ъ д. Спасовъ
9 Жеко Дшштровъ
1О Тодоръ Доковъ
11 Христо Трифоновъ

12 Ха.шo'l.Ъ Х. Ахмедовъ
13 Георги. Rопчевъ
14 На ЦьрI~вата "Св. НИКOJtа"
15 ВаСИo'l.а Михмева

16 Гено Боевъ

17

Сара l\Iайерова

UБНВoJ1ЕНИЕ
V

"

Аюгенъ

:магазиu
дюгенъ
IWYiща

}

к.т.ща

38'25

Ь

93

1V 90 - 17 10
"
48-12-II 107 3061 10
'v 72 - 2220
1V 207 -7245

ПI

24Ог 13475

IV 40,-10
кжща
IY 1081-27
пристройка
П
9140 330
фотографи'l.смовъ ПI
397510
кжща
111 44- 660
1V 36- 9"
дюгенъ
П
2250
дюгенъ

Бжща

V

"

III

дюгенъ

РеДaRТоръ-Отrоворниь-ь.lIelllp'D А. ЛОnО8'1i.

УУ

76
52

4260

Шуменското ОфlIцерско Военно Събрание обявява на ин

тереСУЮЩIlТ1э се .лица, че на 5 Аарилпй пъ 9 часа пом-В об-Вдъ,
въ пои1эщението на клуба се назначава търгъ съ лвна конку
реНЦИJI, 33 отдавание на 'подрядъ столуванието на

г. г_

за

отъ

t

150 че.лов-Вка

Май до свьршванието на лагера. Же

.лающпт-В да uриеыIтъъ ТОл подрядъ, уыolяватъъ се да се явятъ
въ гор-Возначения день, часъ, и пом1эщение предъ КОМИИССИJIта,
която ще произведе ГОрНнл търгъ.

Предприятието въз.лиза приб.лизитeo'l.НО на 30000 .лева; за
.логъ на пьрво вреие се не иска.

Предприемачит-В трi>бва да прит-Вжават1' свид-Втелства за

честность

Поеинитi> УСЛОВИJI могжтъ да се четжтъ вс-Вки дневно въ

библиотеката на' новий клубъпри "apaCTaTa~ отъ 3 Ао 5 часа
пос.ло}; об-ВАЪ.

Переторжка се назначава на с.л i>дующиit день.
4-иii Иартъ 1891 год. гр. Шуменъ.

1913з

Щ651

офицери

13-

ДQмакинъ на Шуменското Офицерско БоеНН<t Събрание,
2-3

Издава: 8арнен. ГР8А. Общ. Упрwение.

Ыайоръ: Нu"о.лО80.

Пе'Jатиицата ва Хр. Н. ВОИВИRОВЪ.

-

Вари&.

