Година

IV.

Брой 10.

Варна, 30 l\Iартъ 1891' г.

БАFНЕПСRИЙ DБЩИНСRИЙ Б1зСТНИRЪ
Писма, статии,иарп п !?сичко що е за

Излазя ТРИ ПiYiтя ВЪ мrnсвда
обикновенно на

1, 1О

и

20

в'БСТНIlItа са праща до Градско-Общинското

ЧIlсда.

упраВJlенпе въ Варна.

цtната на вtетника за година е

4

За оБRвлеНИR се плаща по

лева.

.изводъ отъ рtшеНИRта на Варн. Общ. Съвtтъ отъ

1891

г.

14-й flнуарий

27. Да се ОТСТЬШИ СТ. l\остаАИНОВУ праЗАНОТО м-Бс
то отъ ДВ'В .л1>хи, .1.1>жаще меЖАУ .ловята му, въ Jll-ВСТ
ностъта "Го.л1>ма Rокарджа", за 20 .лева, п.латени въ
брой.

Оr.тавя се· бевъ пос.л-ВАствие ваяв.лt::нието на
Фатме, Хюсеинъ, Хасанъ и АРУГИ IПюкрю.Вееви и
ФаТJllа Хасанъ Агова по претеНАираната имъ кереМИk
чийница въ граАската м-Вра, съ око.ло Ава yBpa'l'a м-Вс

28.

то и

уврата зем.лище.
Не сж ОАобрява проиввеАения на 8 и 9 Януа
рий търгъ за ОТАава~ие на преАприемаqъ Аоставката на
'Фуражъ презъ т. г. ва граАСКИТ-В конъе, като неизно
сенъ за оБЩИНа'1'а, 1I се във.лага на Общинското Унрав·
.tение Аа обяви новъ търгъ за сжщата ц-В.лъ, като Ао
произвеЖАание пос.л-UАНИЙ, нужния Фуражъ Аа се АО

30
29.

·ставя по

30.

ступански начинъ.

Постановява се Аа се обяви търгъ за

напра

ва на еАна ку.ла въ ТУ' участъкъ на граАа, като се
употрi>би ва това Jllатериа.ла отъ старата съборена

м.всеченъ срокъ за осончате.лното Аоставяние ус.ловево

то ко.личество ~OOO I~уби:чеСКII метра камъни ва
сItит1> ка.лАарЖ1l1И.

Одобрява се станж.лото презъ 1882 ГОfl,ина и
наА.л-Вжно УТВЪРАено ИЗМ'lшение въ общия п.ланъ на
ГРЯАа Варна, относите.лно наuрав.лението на у.лицата
"Еняжеска".

31.

потр-ВБНII за общината.

41.

П. Е. ДШ1Итрови' градсrштВ праВАНИ м.вста въ v' уч.
при И"'Ажвъ-Табия No. No. 169 и 97, .отъ по 160 ква
АраТШI метра, по

43. 3аЯll.лението вх. No. 8427 за ~т.вснявание ши
рочината на у.лицr.та "Одринска", отъ 10 на 8 метра,
се оставя бевъ пос.л1>,II,ствuе.

44. Прошението на Гръцката черковна община за
Аа и се исп.лI1ТИ м1>стото взето ва У.лица по п.лана на
граАа отъ Авора на qepI~BaTa "св. Нико.ла", се оставя
безъ пос.л-БАствие.
Назначава се КО1\ШИССИЯ отъ кметския

45.
щникъ

Ж.

-

Геор. .ноевъ·и

Георгиевъ и

Абду.л~la

ската

прави

ва

47.
36

ВИАоивм.внява се пунктъ
г.

еАина

катъ

--

МУНАИРЪ 1I

35 На с.лужащит1> въ техническото ОТА-В.ление при
rpaACF:OTO Общинско Управ.ление да. не сж позво.лява
Аа правятъ п.ланове ва частни постройки.
36. Въз.лага се на ОБЩИНСR:ОТО Управ.ление да Ао
стави една же.л1>зна Анг.лиЙска касса за

ва което сег.ласува

Да се

ИSАаватъ за напреАЪ

ПРОАавание изъ граАСКИтВ у.лици ФlYiстжци И АРУГИ овощия,

:l1а,

rpa,'l,CE:OTO

ОЕ

сумм ата отъ

.лева.

37.

.лимонада,

36

JllУНАира

стража, съ Ао

rpa,ll,CR:aTa

22

.ле

панта.tони.

ПРИКА3Ъ

No. 82.

Не се ОАобрява търга ва отдавапие на преk
приемачъ доставката на 2000 погонни метра Саржгьо.л
ски и.ли ЕНИКЪОЙСIШ д-Б.шнъ камъкъ, проивведенъ ва
11 и 12 Януарий, KilTO веивносенъ за общината, и се
във.лага на Общинското Управ.ление Аа обяви новъ
търгъ за сжщата доставка, съ първонача.лна ц1:ша
6500 .лева.

отдiыение,

отъ рi>mението на

Одобрява се Аа стане покупката на

чифта панта.лони аа

flнуариИ.

34.

140

IX

No. 544 ._- 90

ние нужнит1> ва градската бо.лница - .л1>кове, инстру
менти и лруги потр-Вбности, като се г.ласува нужната
ва това сумма отъ т~r~ущия общински БЮАжетъ.

троа.лно

Дервишовъ за опреА1>.ляпие

гора.

и

29

помо~
съв1>та -

Ч.'Iеновет1> па

новъ участъкъ ва с-Вqение Аьрва за гор.вние отъ град

съв1>та

скорошното Аоставя

ст. кв. метръ, ва равширочава

1.50

ние на Аворовет1> имъ.

ки Аа става вънъ отъ Общинското У прав.ление, което
за напредъ само ще ОАобрява такивато.
33. Във.лага се на Общин('кото Управ.ление Аа на
въвможно по

1iJO

Визвшюва отъ 48.11 кв. метра 300 .лева.
42. Да се отстжпятъ на А.леR:саНАРЪ .ilевтеровъ и

46.

за

Постановява се Аа се прОАаАе гpaA~KOTO м1>с
квадр. метра въ lУ' уч. чревъ търгъ.
Да се п.лаТIl за всичкото Jll'БСТО на КасаНАра

40.
то отъ

Изработванието на п.ланове за частни построй.

нужното

град

39 Въз.лага се на ОБЩИНСI~ОТО Управ.tение Аа про
АаАе чрезъ търгъ н-Бкоi!: граАСКИ мобе.ли, станж.ли не

пожарна.

32.

стотинки

15

на рtдъ.

ПОВВО~1ите.лни за

х.л1>бъ, .лешници,

СОАа, сахаръ, ха.лва, fl,ОПАТ-

пуканки, зарваватъ и АРУГИ ПОАоБЕ

1

ср.вщу такса отъ еАИНЪ .левъ на м.всецъ.
38. Дава се на преАприемача ВИАО ИеАИНЪ дв:.

Варпа, 28·Й Иартъ 18!Н Г.

It1l1cTa па граАа Варна, за испъ.лнсние Р'hшението
на ВарнеПСКLIЙ
того, ПОАЪ

ГраАСКО' Общински

No. 128;

СЪВ11ТЪ

и ва.ОСllопапие ЧJi.

88

отъ 23.Й
отъ зюсова

за гра,ll,скитi> Общини,.

ПОСТАНОВИХЪ:

1

Начиная отъ

распор-Вждавие,

1

идущиii:,Апри.'Iиii: т .. Г., АО второ

Х.71/f;ба IlзваЖ,ll,апъ

за ПРОАЗНЪ въ града

Варна да се приготвя отъ изискуеJllOТО се качаство чис

то житно брашно, добрi> llсп1>ченъ, и llpO,-1ава по BO.1l/HU
ц7тни,.и" обязаmе,л,uо по сд;l;ДУlОщum:lI mегдидтси: "сто дра.Jt

.лtа", "nодовииа отса" и "една отса."
П. За

точното

при.лаганnе

на

тоя прш~азъ ще

с.лi>АЯТЪ граАСКИт1> агенти n Сflнитарни пристави, които
за вс.вко негово парушенuе

ще

състав.ляватъ

актове

ва на.лагание на ВI1НОВНИтВ вю~авание, съг~шсно вакона.

Еметъ д[, Вмоnи.

Стр.

Гр •. Варна,

Мартъ

19

1891

Нарушите.шт-В

г.

Еиета на Варненската Градска Община. пос.,\-Бд
ствие преДIIисанието на Г-на' Варпенский Оs:р.iYiЖ·
Управите"\ь отъ

того, подъ

11

10.

Ч.,\. 7. Забранява се допущанието на пуб..1.ИЧНИ
жени: въ баниТ-В, осв-Бнъ въ лнит~ и чаеовет-В опре
д-Б.,\ени отъ ОбщинскиТ-В Уирав"\ения .

ПРИRА3Ъ
.i11. 71.

No. 1871,

въВЪ основа

панпе ч.,\. 88 отъ закона за ГрадCIШт-Б Общини и 'Ы •.

15

Брой

Варненскнй ОБЩIIНСКИЙ ВiютниItЪ

2.

отъ Санитарния законъ,

ПОСТАИОВИХЪ:

на

настоящия праВИ.,\НИЕЪ ще се·

прем-Бдватъ и наЕаеватъ по вакона.

(Прuето ото

Варnеnс1СUЯ

01Срл..жеnо

Хuгuеnuчес1СU

eoi8n, 808aetAanueTo му оържаnо па 12 !Оnии 1890 гО4.)
Министерството на Финансит-Б съ Оs:ржжво отъ
9-й Февруарий т. Г', ПОАЪ No. 5017, дава С..1.-БАУЮЩИ:
т-Бравяснения по при.,\аганието на закона ва гербовия

Приетия отъ Варненский Окр.
Хигиенвчески сборъ:
1). Ра,(ЩИСЕИТ-В вьрху париqнит-Б искания на KM~съв-Бтъ и утвьрденъ отъ Вьрховния Иедицински
товеТ'Ь за въвврьщание СУl\IlI1И отъ уqи.,\ищенъ на..1.0ГЪ
СЪВ'Rтъ на 1 Февруарий т. г. "Прави.,\никъ за чисто
тата и. температурата на тои.,\итВ бани въ Варнен се освобождаватъ отъгерБОRЪ сборъ, ВЪЗЪ основание

ското ОS:р.iYiжие" да се ТjрИ въ д1>мствие
ската

Градска

Община

напъ.1ПО,

пието му съ тоя ПрИЕавъ въ
В-Встникъ "

въ Варнен

с.,\1>.аъ обнародва

"Варненскии ОБЩИНСI>:И
Еметъ М; Rо.лоnu.

Ч.,\.

1.

въ банит-Б да бжде не по

3. Запретено е BC-ВЕаЕВО -БАение и пияние

пъ баната, съ пск.,\ючение па СОАната вода, .,\имонаАа,

кафето и чая, аЕО съдьржате.,\ит·:В прие.матъ да ирода
такива.

Ч.,\.
п.iyiти

БаниТ'h

4.

въ ГОАината,

да

като

пужницитВ имъ.
Ч.,\. 5. Да се има
:же.,\алтъ

да

се

се

ИЗl\Iaвватъ най ма.,\ко Ава

постоанпо

се

дезенфеs:циратъ

ОТА1ына стая за он-Бзи, които

растриватъ

съ

равни

мас.,\а,

и.,\и

маза

ние т-Б.,\ото и косит-Б съ Рfi3НИ бои.
Ч.,\. Q. Да пе се даватъ завивs:и: на ПрОСТИТуТЕит-Б.

За нtкой отъ вреднитt и полезни
(По П •.iJlоumеzачца)

поврьщание в.,\ожени

ва,лози за право кассирапие граждаНСЕИ AoВ.;ta, а ве и

двойни.

ватъ

3). Съг.,\асно Ауха И Ц1ыьта на чл. ,24-й, пунктъ
тр-Ббва да се освобождаватъ отъ обгербование всич

ки ЕНИЖЯ, относящи се само до

писка отъ 40-55 граАуса Це"\въ, а въ стаята ва съ·
б.,\иqанпе 20~25 r;paAy~a Це.,\въ.
Ч.,\. 2. ВъншнитВ врати на банит-В да бжджтъ

Ч,л.

9-й, ще се обгербоватъ и пъ.,\номощиит13,

които сжнаписаНfI на гърба на вс'h~aIСВИ Енижа и
ДОЕументи, съ иск.,\ючепие па они а избр()енивъ ПУНЕТО

46,

и температурата на топлит"Ь бани въ
Варненското Окожжие.

Температурата

Съ единъ .,\евъ гербова марка, съг"ШСПО пунктъ

2).

4-п, на Ч..1..

ветЕ 7-м и 8-й на ч.,\енъ 7-Й.

ПРАВИДНИКЪ
За чистотата

ч.,\. 24, uунктъ 2-Й,. отъ закона за гербония сБОрЪj

питиета

опия за

внисание па

'Iакива за..1.0ВИ, които се подчиня-

ватъ на преАписанието на ч.il.

10, пунктъ 2'Йj
4). Пощенсs:ит-Б записи съ стоиность по rO.,\':l;Ma
отъ 10 .;teBR ще се об,л1шватъ, съг.,\асно ч.,\. 30 отъ ~a
кова за гербовия сборъ, а не спор-БАЪ ч.,\. 106 отъ за
пощит-Б и те.,\еграфит:Б.
I Еона 5).ва СПОР-ВАЪ
ч.,\. 24, ПУНRТЪ 4, ще се освобождаватъ
отъ обгербование всиqКИТБ Енижа и расписs:и,

които

се при.,{агатъ при п.латежнит-В запов-Вди, ИВАRАени на
qастни .лица за отпущание каЕВОТО и Аа е въsнаграЖАение;

6). Освобождаватъ се отъ обгербование, ВЪВЪ осно
вание ч.,{. 24, пунктъ 16, и расиискит-В, И3Аадеви отъ
tШновници ва С.ilБдуемит'h Иl\IЪ се П.iYiтни и дневни пари,
за КОl\IaНАИРОВR:И по с.,{ужебни А'h,ла. ва какви:то ~Y~I

ми и Аа еж тоВ;
7). ОсноБОЖАапатъ се отъ обгербование, въвъ осно
вание ч.,\. 24, пупктъ 13-и, и распи:ски:т-Б на Сollужащит-Б.

сas.що:

т-жга'l'а

е са}IО

фОр}Ia 'на

страданието, тл е бо.л-Взнено.

съзнание на УllIственна безд-Влте.лность, съзна~ие че въ мозъка
и нравит-В не ставатъ он-Взи разнообразни движения, RОИТО съ

пр. Хр. ч.

Чов-Вн:ъ се храни съ х.it-Вбъ,. IIIoБCO, овоЩил, п.лодове, като
изв.лича отъ т-Вхъ си.лата, конто nоддържа. неговил животъ. Той
пие кафе, чай, вино, бира, аа да упраВ.Аява си.лIlТ-В, които се лвя
ватъ въ него при гор-Возначенот.о поддържаниена живота. Хра
питеЛlJПТ-В вещества сж парата, която движи ",ortOMOTIIBa, веще
ствата, които възбуждатъ пеРВIIТ-В сж реZУ.7lятора, който управ
.II.1:Ba това ДВJlжение. Ео.нсото е ПО·С.10женъ механизма на чо

ставлтъ г.лавното УС-'10вие на живота на т-Взи органи; Възбуди

те.лнит~ ср-Вдства иматъ присж.ще тiшъ свойство да разс-Вватъ
тж.гата, като не принуждаватъ IIIOзъка да }шс.lИ И.lП спи. Това

е най-простото, е.лементарно д-Вйствие на : BCoБtco ОТЪ т-Взи веще
ства, които ний ще рааг.л-:Бдаме по подробно. 'Може}IЪ да при
кж~немъ спокойствието на нашата душа и да УНИ'Iтожимъ
господствующата въ нел тжга, като вкараме въ Rръвьта новъ е

в-Вческата IIШШllна,' то.лкова по· необходп~ш са;. за пего възбу ди
те.'lJШ ср-Вдства, които забаВJ:lТЪ и.ли ускорлватъ разнообразнпт-h

.1erI>a

.IIение.

испивзнието

.леllIентъ, които

прекратлва това състояние и възбужда нова

и

д-Влте.лность на чувствата л иис.1ПТ-В. Това д-Вйствие можем'Ъ

АвижеНIIJI на нашит-В си.лп, п.ли паь."Ъ ИIlIЪ даватъ друго направ-.

еАнаБВО да ПОСТИГНС}IЪ както съ испушванието на една папироса и.ли

чаша кафе, lJ.лll пспушатъ

шмиза въ РЗЗНllТ-В с.лучаЙ е раз.лИЧIIО,

нъ

кога еднаква. Чов-Вкъ ЕОЙТО 'е прие.лъ

нъ свол оргаНll3МЪ ве

l\Iнозпна

на простил

мис.ллтъ, че като' испилтъ с.l-ВДЪ об-Вдъ

навикъ,

една папироса,

п.ш на

една

че т-В са;. повпнуватъ,

подражанието

и не предпо.лагатъ,

като KarCBO го.l-ВМО и страшно в.лилние. проиавеждатъ т-Бзн въз
будите.лнп ср-Вдства, з.лоупотр-Вблванпетосъ RОИТО се лвлва, като
единъ отъ наЙ-забi>JL-Вжите.лНllт-Б прпанаци на C'1>Bpe}reHHaTa ЦПВII

.IIизацпл. Т-Взи си.ши извори на радостьта, тhзи· страшни развра

ТИТЕМи, т-Взп впновнпци на многото з.ло· II добро, при.лпчатъ ва
:много други си.ш, I>ОИТО покорлватъ циви.лизацилтаи не JI испу

щатъ отъ ногт-Вт-Б сп. А?rШ барутл, свободата на печата, ·са;.що

отровитh, I>ОИТО BC-ВIШАневнони ОТI>рива хпми.а:та, не сж.ли Страш
ни урждил на З"'ОТО. И кой, при все това, може Аа' се p-В!Пи да
ги

?rraXHe

отъ Аа се по.лзува съ т-Вхъ ЧeJLОВ-В'Iеството.

Ний сas.що не мис.лимъ, паи не искаме Аа отхвьр"'ииъ нито

виното,

1111'1'0

спирта,

нито чан, нито кафето,

отъ книгата На чо

в-:Бчеството, нъ ще се опитаме Аа изу'IПlIIЪ тБзи възбу дпте.лни
CP-ВАства, за Аа Мl)жемъ да ·пзв •.ti\.чСм'Ъ от'ь Т1>х'], раДОСТЬ, сп.ла
И

нравственость.

Чов-БчесКffЯ мозъь.-ъ е СЪЗ;\МfШЪ

ие спл,

ТОЙ тжжи И

страдае,

така, че като не мис.ли,

щreто въ СiБЩНОСТЬ е

едно

и

чаша Rафе,

вино и"'и чай. ИЗIlI-Внението, ко "то про

причината

е

вс-В-

щество, I>OeTO възбужда нервит'h, отъ каRЪВТО родъ и да би би.ло
то, чувствува се въ друго състояние отъ каквото е би.лъ по
преди и това състолние е повечето
пжти прилтно. Иногt\
отъ възбудите.лнит-Б вещества ПОБазватъ прилтно д-Вйствие саМО·

iIодиръ повечето п.ли ПО-}ЩЛКО продъ.\жите.лно, употр-Вблвание,
т. е. м-Вдъ като .нервниТ'k центрове и нервит-Б се приспособлтъ,

и.ли както обиквовенlЮ "Шtзватъ; се' приучатъ на т-Вхъ. Нъ чо

п-Вкъ, поради ПРИЯТНj)ТО д-Вйствпе на възбудптмнит-В ср-Вдства,

",erR:O

З"'оупотр-Вбява съ тБхъ и това з.lоупотр-ВБНJ3ание може да

предизвика

раз.шчни

на организма.

страданил

Грубо и опасно

и признаци

на сжщn отравлни&

з",оупотр-Вбнвание

за здрав нето

трi>бва.да се см-:Бта предположението,. че aIW една чаша. кафе на
прнчинлва удово",ствие, то.Д8-В· чацш нп докарватъ д·ва,пжт.и по
вече УД(\ВОАствие, п"'и aRo AB-h чаши вино испити С~l-ВДЪ 06-Вд'1>,.
не ни развесели, то три ще ни развесе~lЛТЪ. При таs:оваnиеннu,

убi>жденпе иавика става ПОРОКЪj кафето нп прави разАраЗИТeJLНИ;.

крачни и ни лиш~ва оТ'ь радостит-h ва живота;· виното ВМ'Бс:rо да

Брой

10.

ВарненClШЙ ОбщnнCl~ИЙ Вi;стниь.-ъ

И.1И ВО.1нuнаемнит1:; работници въ tp-Вбовате.-1НПт.В B-В~
АОМОСТИ, които

10

по.лучаватъ по Ma~co отъ

.лева.

Пунктъ з·й на ч.л. 14, тр-Вбва Аа се разбира за
вс-Вса распика ва сумма отъ 10 .лева ва гор-В;
8). П.л'атежнит-В ваПОВ-ВАИ ва по.лучвание сум:ми въ
авансъ

ва разни

канце.tярсси

разноски,

.купуванпе и

поправяние ва мобе.tи, се освобождаватъ отъ обгербова
ние, възъ оснuвание пунктъ 2-й на ч.л.

24.

Стр.

3.

" Дьржавеuъ В-Встuикъ" въ копто е отаечатанъ закоuа.
Издадевит.В Ао тогава книжя I1 документи, uеобгербо
вани спор-Бдъ цего, не с.l'Ьдва да ~e дооб.l-Бпватъ.
По приспособ.лението

ца

вий сборъ Иинистерството
ца постжпа.лит1:;

No. 4206

отъ

uовип

еаконъ за гербо

па Финаuсит.В въ отговоръ

у пего зап птваUШI, съ осржжuо подъ

4 Февруарий н. г. дава C.-1-ВдующиТ-В

9). Расписв:ит1:; на гърба на свитанциитh ва COllTO раsя:сuеuия:
4 отъ прави.лника за счетоводството
1). Разнит'В свид-Вте..tства, удостов·Вреuия:, преписи
отъ стоиностьта въ сждебнит-В учреждения: отъ 1890 п преВОr1lIТ~ отъ тия:~ .които постжпватъ И.1И се ИВАа

се говори въ ч.л.

и
година се освобождаватъ отъ
основание ч.л. 24, пунктъ 17-й;

обгербование, въвъ

10). Възъ основание ч.;t. 26 тр-Вбва да се обгербо
.;teBa всич~ит-В поемни УС.-10ВИЯ: n оцоЬ

ватъ, съ по три
нения:,

относя:щи

11).

се

по

саквито

и

да ·е

търгове;

Освобождава"I'Ъ ('е отъ гербовъ

О('НОвзвие ч.;t.

24

пунктъ

касто

16,

сборъ,

възъ

Cl\l-ВТl~ИТi3, тъИ: п

п.;tатежвит-В запов1>ди издадени на името на д.'IъжнОст. .
ни

.;tица

за

пжтни

и

дневни

пари;

12)- Преписит1> отъ разни книжя: и досументи,
на които

оригина.;tит'Й под.;t-Бжатъ па актовъ гербовъ

сборъ, тр-Вбва да се обгербоватъ съ
осuование пос.л1>ДШlта а.;tинея на Ч.;t.

по

10,

ст., ВЪ3Ъ
ако се изда

1)0

ватъ отъ административнит:в учреждения;

13). О бяв.1.еНWIта, съ които се внася:тъ пари за
с:м1:;тка ва Въ.лгарската Народна BaНlca и lмоновет1> Й,
за купувание гербови марси и за

внасяние за.лози за

вви:мание участие въ търгове, какТо ииздаванит1>
СР-ВЩУ т1>хъ квитанции, съ иск.;tючение на они а изброе
ни въ ч.л. 10, пунстъ 2, които се освобождаватъ отъ
обгербование, възъ основание ч.;t. 24, пунктъ 17;
14). Свид1>те.лствата, които общинит-В издаватъ ы,
ТЮТЮНОПРОАавцит1> за че не д.лжжътъ никакви данъци,
се об,;l-Впватъ' съ 50 ст. гербова марка, съг.лаенu ч.л. 26,
понеже по
вида
си
съОО'в1>тстуватъ,на
оuия

ивброени въ ч.л. 10-Й.
15). Свид-Вте.лствата, КОИТО общинскит1> управ.;tе·
ние ивдаватъ за Аобивание би.лети за .ловъ, тр1>бва да
се об.л-Впватъ съ

20

ст гербова марка, съг.tасно ч.л. 2-й

ватъ отъ правит. и общ~ственни учреждения се об.л1ш·
ватъ съ съотв-Втствующиii по вида имъ простъ гер
бовъ сборъ.
2). 3а uеоб.i1.iшя:ваuието раЗ8Иrn Iщшка прпе:llaНИ
и.;tи издавани отъ l\fитарственит-В
учреждеНlIЯ
съ
П:JискуеllПlт1> се гербови mapLCl-l, сакто JJ ва неуничто
жаванието ПОС.-1-Вднит-В е отговоренъ qИEI()ВНII~а нато
варенъ

съ

приеМi\Ешето

безъ да се г.1.1>да

на

стоката преднаввачена

та

па

транспортна'га

стока,

не

зш'го'1'О.

Давапит1> преписи ва чаС'ШII ~шца ()тъ '~OHT
Р31~тит1> ск.;tючени за paBНII предпрuя'гпя се ()БГI:!Р бо
ватъ съобразно

пос.л·Вдня:та а.шиея !l)\ Ч~l. 10-j-i (първа
50 СТОТ., аПОС"l'ВДУЮЩН"Г'Ъ съ по 30 стот.)
6). ICнижата изброеuи ВЪ Q"l, 'Ы. 7 и )о) )1 пре

та l;:О.ш съ

И
llИСl1Т'В отъ т-Вхъ ще се обгерб1шатъ СЪГ.шсно nос.л-hд
нята а.линеа ца Ч.l. 9·П.

Статистически бюлеТИIIЪ
За смьртностьтанъ града Варна превъ Лнуариii 1891 г.
По родъ и възрасть
ъ

в

~

Родъ

....

оо>

.

.ли Аа паправимъ. Ето гд-Н е Г.ilавнат/З причина, в:оято води ':10Bi;Ka къ мъ неумi;реность и го превръща въ пияница и.ли въ не

jItенCIСИ

.

KueTO

а

5).

ИЖЖСКИ

о ве.лив:иll царю, че вицото,

рас

Гербовий сборъ отъ обяват('.1.стuата ва транс
се СМ1патъ вьрху С'1'ОЙl:l.I·_~ТЬ"I'а на CTOl-Cата
опре,ц-В.лена, СЪГ.-1асно ч.'!.. 163 отъ закона за lIIИТНИЦlIт1>,
тъй като съ т·Ъзи облзате.lства се обезпечава cToiiHOCTb-

CK.itOHII да извьршваие
ний не си бi;хме позво.ли

Raза.'Ъ му: ПОJ\ШС.ли,

за

4).

~

воздърженъ пушецъ, в:ойто самъ съсипва своето здравне. Под
Аържавието на нашит-В. си.ли и на нашето б.itагопо.лУ':Iие зависи
отъ б.ilагоразумното и ум-Нренно употрi;бявание на тт,зп извори
иа удово.itствие'fО. Общата хигиена на възвудите.ШIIТт, cp"hl\CTBa
може да бжде Форму.шрани така: уnотрtJбяещ'l.тV ги, 11& 'Ни1(т;&
'Нс в& U3.'tl!ШС1l1>;ttсстQ, твьрдv'Често nрttl''!lсвайще уnоmрtJбява1l.uеmо
ИМ3 'На .ilmolo ep'iJoJte. А.ilександръ Ве.ilIJюпI nия,.1lЪ ведиажъ ВIШО,
което нi;що той честичко праВИJlЪ; Андронiш:ъ, RO)IyTo се пока·
за.ilО, че неговин ве.ilИКЬ пове,.1lите.лЬ си попива безъ да му J\IIJC.'lИ,

КНllжа.

портъ ще

I

нi;ща, IЮIIТО въ ворма.itпо 'състояние

тия:

товаряние.

16). 3акона ва гербовиа сбuръ тр-Вбва (,а c~ при

ни весе.ilИ, помрачава МИС.ilнтi; ни, приви ни

ИЗАаванпето

Корабе,;1П11Т-В мftпифеСТlI се нбгербонатъ съоб
разно ве..tичината на .кljрабит-В птъ които се ПО,J,i\ват ъ,

отъ закона за би.летит~ за .ловъ;
.;rо,жи въ д-Виствие отъ деня: на ПО.-1учаваНието броя: отъ

11

3).
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По

Bi3pO испов13дание

Родъ

Пllешъ е

земна кръвъ. И Данте въ 25,та пi;6ня на своето" чистп.шще" ltaзва:
с.лънчевата

съ

COKOBeTi;,

вото

топ.лива

се

превръща

въ

впво,

като

се

съединява

които изстuчатъ отъ гроздието. ДiИIствите,iIНО, ви

съдържа

въ

растопенъ

видъ

с.лъвчеви

.лъ':lи

и

скрита

СИ.ilа на земята; виното е течностъ, 1Соято съ своитi>червенпкави
и ВЪЗЖЪ,ll,ти

капки, 1Сато че

уве.,ича'ва

ТОП,ll,ината и движущата

СИ.ilа. Бато придава енергия на работника, като възбуж,да Фан
тазиата ца поета,' като придава всiпшдневва поезпя ва семейна
та трапеза и вакхоническо I!ъодуmевявание въ ппрmеt.'Твото. на

щаСТJlивеца,

като С.ilужи. за в-Вренъ другарь и нектаръ на себе

.-1юбпвин старецъ и изворъ на BeCe.ilOCTLTa и радостит-В при ирия~
те.лскит-В ср-Вщавия, виното с.лужи' за ц-Връ отъ J\IВOrO з.,ини,

бога тъ изворъ на Jlегки радости за вс1пщ възрасть и въ, вс-Вко
BpeJ\le. Безвроii:ни r.ilaCOBe го ПРОК.il.инатъ и безбройно - го про
с.lАI!ЯТЪ. Тi>зп ВЪ3ХвЗ,ll,яванпя и ПрОК.il.иваниЯ показватъ, нп Авата
ИО,ll,юса на доброто и з.лото, между които' се ДВИЖИ виното, като

се върти OKU.ilO оня

центръ. които е отб'h.1.i>занъ въ АУМИтh:
(C.\tj\M).

BtlHaтO с ат?> Бdга, а пиянствата атz'дuявО.llа.

lНжжсси.
,jI\еuсси,.

.

Всичко

29

21

14
43

17

6
-

-

2

57

-

-

33

1

,-:ЗSГ=--=-!-8 1 -9(Г

Спор13АъБОА13СТИТ~:

Mortus natus
1"
intermittens 2 Catarrhus bronchialis1Mortus post partum. 1
"
сопtiш.iа
1· Vitium eordis
2
DebiIitas
12 Tu~ercll1osis р111т.10 Enteritis
2
Natus ante terminum.1 Anaemia
1 Nephritis acuta
1
Athrepsia
1 Carcinoma ventricnli 1
"
chronica 1
Ех deformitate cong. 1 Мепinфиз
2 Angina
1
Ммаsшиз sепiIiз 11 Abscessus ,cerebri
1 lIIorbus ,Brightii
2

Стр.

Брой

ВарпеПСЕ:ИЙ ОБЩИПСЕ:ИЙ В'ВСТНИЕ:Ъ

4.

l\lyelitis chronica
1 In puerperio
Fractura cranii сот;'
1 Tetamus post congeI. 1, Causa ignota
plicata
3 Ecclampsia
4
Всичко
Variola vera
1 Pneumonia
15
Scarlatina
2 Преsъ Януар. 1890 м\.
1 Pleuritis
Febris typhoiUea
~ Broncho-pneumonia 2 рt..ш въ Варна "
perniciosa

10.

ИРОАавае1Jlа се за дъ.лга ИМЪ :в:ъаlЪ Хараламби Георгиевъ. Ин

1
1
90

тересующи:r-В се могж.тъ да

се

лвяватъ

въ

канце.ллрилта ми

вс:Вки присжствеllЪ день и часъ за наддава ние.

Гр. Варна, 26-и Мартъ.

ум·
119

189]

г.

П. Сждеб. Приставъ Г. Захариев?;.

No. 660. Подпис:,нний облвлвамъ, че на 5·И идущшl: Ап

ОБН В

ри.лиfr т. г. по иска на Яни М.

.!I Е Н И Н.

3аракоста .отъ гр. Варна про

тивъ 3афиръ Стефановъ'·отъ С. В.лах.ларъ. 'въ канце.лярилта си
въ градъ Варна ще нзвърша пуб.личната проданъ надъ ,с.л:&дую-

No. 757. Подписан ний облвлвамъ, ч:е отъ третий текущиii

м:Всецъ, I

АО втОрПU: ИДУЩИЙ Апри.лш'i ще трае пуб.лИ'Iната продажба на

по.ловината дюгенъ въ гр. Варна,

1 У'Iастъкъ, J.IОДЪ No. 537,

вадл:Вжаща на Стефан'Ъ Деиировъ, колто се продава

при

дъ.лга

311.

му КЫ1Ъ Раду.лъ Х, СRОрДИНИ.
Интерееующпт:В

се могж.тъ да се лвяватъ въ канце.лярията

ми вс-Вки присжтственъ

Гр. Варна,

23

день и ча съ 311. наддаванпе.

Ыартъ

1891

Гр. Варна,

No. 655.

l!

часъ

Гр. В:ЧIIШ,

въ

Мартъ

23

1891

наддаваllпе.

третий ТСКУЩИЙ м:Всецъ,
трае пуб.;lIlчната продажба на

Щ'Jрю Георгпевата п др. кж.ща въ гр. Варна,

No. No.

444п

446,

I;:ОЛТО

II

се продава' за

Иванъ Терзпевъ. Интересующит:&

У'Iастъкъ, lI1ежду

дъ.лга

се' ~10ГЖТЪ

да

ШIЪ

се

къиъ

JIвлватъ

въ кзнцеллриятз ~Ш вс-БЮI присждственъ день и часъ за над
Аавание.

,

Гр. Варна,

23

Ыартъ

1891

г.

Ваща, заедно съ два дама, единъ сайвантъ, два хам

5 уврата ДВОl'Ъ и С'Ь лсакъ, оц"Б
2) Нивп 35 уврата, lII:ВСТНОСТЬ "СЮЮЧЮR:.1Ю"; З)
Нива 5 уврата м-Встность "Сарж-Джевизи"; 4) Ниви 5 унрата,
lII:ВСТНОСТЬ "Таранъ-бей-ЧеШ~Iеси"; 5) Нива 10 уврата, Mi>CTHOCTb
,,3аале-Буджаа"; 6) Нива 25 уврата, м:Встность "1\Iемишана"; 7)
Нива 1·5 увр. и:Встность "Манастиръ-Баши"; 8) Нива 1;; увра
та, иi>стность "Фжнджк.лж.къ"; 9) Нива 15 y~paTa, иi>стность
"ГюиеlIЪ Бунарж.";10) Нива8уврата,иiютностьсж.ща;11) Нива
12 уврата" мi>стность "Гечитъ.Алтж"; 12) Нива 15 уврата, иi;ст,
ность "Орта-бурунъ"; 13) Нива 20 уврата, иi>стность сжща; 14)
Нива 12 уврата. JII:ВСТНОГТЬ "Вуру-Вокардже";15) Нива 20 уврата
М:ВСТНОt\ТЪ сжща; 16) .Нива 20 уврата мi>стность "Rунаръ-Баши",

l'

в'сi>кий единъ увратъ оц:&ненъ по 4.лева, ВСИЧКИ въ зе~I.lището

Сждебенъ Приставъ Ив. Данчов?;:

на село

ra..laTa.

Гр. Варна, ~6 Мартъ

No. 602.

ПОДПИClшнии обявяваш:" че отъ 12-й Иартъ до ll-й

НИRО.ловоти половина И'вето 'отъ съборедил хотель "JLОИАЪ" и
No. 828, паХОАяще се въ градъ Варна, IП У'Iастъкъ,

дюгенл подъ

продаваем!> се 311. дълга ШIЪ I~Ъ]\[Ъ Дшштръ СерафшIOВЪ.
Интересующпт-R

се аfОГж.тъ да се ЛВJIватъ въ канце.ллрия

ми всiщи ПрИС.a'iствепъ
Гр. Варна,

день и часъ за наддавание.

2(j·Й Ыартъ

1891

No. 667. Подписаний 06лвлвамъ че на 24-йидущий Аари •
.лиЙ т. ·Г. по иска на Георги Цвi>тковъ отъ с. KiLe'IЬ противъ
Иванъ Пав.ловъ отъ сж.щото село въ канце.ларилта Cll в." гр.
Варна ще извьрша пуб.личната проданъ надъ с.лi>ДУЮЩlIтi; от

оц-J3iIена

80

год.

П. Ожд. Приставъ: В. Ва.лuево

та на Яни Н. СaI~е.lарIТДIIСЪ, находяща се въ гр,ца Варна, I'уч.
ПРОАаваема се,за ДЪ.;lга МУ къмъ Стефанъ Д. Стефа
нОвичь. Интересующит:& c~ могжтъ 'да се JIвлватъ въ канцелл

рилта ми ВС:ВКП ПрИС.a'iственъ день и часъ за наДДUВliние.

г,

П. -Сждеб. Приставъ Г. Захариев?;.

No. 607.

1891

1/4 часть отъ к<кща
UБНВ.;lЕНИЕ

No. 204,

1891

1) Вж.ща оп 4 стаи, покривъ

.лева.

Гр. Варна, 26·Й Мартъ

ПОДШlеанпш1 оБЛВJIвамъ, че отъ 15-й Иартъ до 15-й

Гр. Варна, ,26-й Лартъ

Приставъ: В. Ба.лuее?;

I~еремиденъ, заедно съ 5 уврата дворъ и градина въ смо Еле'IЬ

П. Ождеб. ПРllстаnъ Г. Захариево.

No. 604.

г.

в1;ТНИRОВИ недвижиии ииущества,

г.

Априлии т. г. ще трае пуб.щчната продажба на

91

П. Сжд

Апри.лиii т. 1'. ще трае пуб.личната продажба на Иослфъ и Иванъ

TI1

идущ. Априлпй

шша за 50И .лева.;

година

ще

10

барл, покривъ :в:еремиленъ, отъ

No 759. ПодписаННIIЙ облвлвамъ, че отъ
идущий Априлий

1)

имущества:

Сжде6еuъ Приставъ Ив. Данчово.

до вторий

Подписаний оолвлвамъ, че на

тивъ Фишеll:ЧП 3ааде АхмеАЪ Ефенди отъ гр. Варна, ще иэвьр

лвяватъ вс:вI'и прпсжт

н:аПЦС.lлрилта ми за

г.

1891

ша пуб.lичнатапроданъна С.l-Вдующит-R отв:Втникови неДВИЖИМII

за дълга му \;:ъиъ Васи.лъ Костандиновъ.
СТВI:JНЪ' день

1\fартъ

т. г. по исв:а ва R.ундуражи Саидъ в,алфа отъ гр. Варна, про

Сгати Дшiлтровъ, което се продава
се

26

П. Сждебенъ Приставъ В. Ба.лиев?;.

No. 758. Подписанний обявлвааIЪ, че отъ ТрСТИЙ текущий м:Всецъ,
до вторий идущиii Аuри.шЙ ще 'l'pae публичната продажба на едно
.лозе отъ 5 уврата въ ВарнеllСЮIтi> .лозл, М'встноеть "Франга

ИнтеРJIJУIOЩllТ:В сс могж:гъ да

1) Една R.8iща въ С.
300 .л.; 2) Дюгенъ Еъ
сж.щото се.лО,IIЪ единъ увратъ АВОРЪ, оц-Вненъ за 2!-JO .л.; 3) Нива
10 уврата, Mi>CTHOCTb "JLината", оцi>нева за 60.л. 4) Нива 4 уврата,
~I:ВСТНОСТЬ "ГО:'l.:ВмиЙ Вайнакъ", оц:Внева за 24 .л., 5) Нива 4 ув
рата ~Ii>стность "R~МЮРИОСRИИ пж.ть", оцiшева 'за 24,.л.; 6) Нива 12
уврата, м:Встность " Влах.ларъ", оцi>нена за 72 л., ВСИЧКII въ зе1JI.ли
щето на село В.лахларъ.

година.

Сждебенъ Приставъ Ив. Данчев?;.

А.tтж", UрШIaд.л-Вжащз на

щит:В ОТВ:ВТНlIКОВИ недвижими Шlущества:

В.лах.ларъ, съ Ава уврата АВОРЪ, оц-Внена за

Подписан.ниЙ.облвлва~~ъ, че отъ 10·И Иартъ до, 24-й

дъ.лга

Ъ1У къмъ Атанасъ В. Ве.лчевъ. Интересующит:В се, могж.тъ да се
лвлватъ въ канце.ллрилта ~Ш вс:&ки присж.ственъ день и

въ помi>щението на' клуба се назначава търгъ съ лв на конку:
150 че.лов1>ка
г.г, офицери 311. отъ 1 Май до свьршванието :на .lагера. Же
.лающит-В да" прие1JЩТЪ тол !:IОДРЛДЪ, умо.ллватъ се да се' :ЯВIIТЪ
БЪ гор-Возна'IеIIИЛ день, часъ, 'и помi>щение предъ КОl\Il\Iиr.Силта
КОЛТ О ще ироизведе горнил търгъ.,
,
Предприлтието ВЪв.лцза приблизите.лно на 30000 .лева' 311..ло гъ на пьрво време се' не пека.
.,
ренцил, за отдаваlIие ни аодрлдъ сто.луванието на

Апри.лnЙт. г. ще трае пуб.шчната продажба на Длнко Т. Опасовата
:в:жща, въ гр. Варна, до И.IДж.зь табил, продаваеиа се за

ШУ1JlеНСЕ:ОТО Офицерско Военно Събрание обявява на пн
тересующи'т-В се .лица, че на 5 Апри.шit въ 9 часа Пос.л-В об-Вдъ

часъ

ПредприеиачиТ-В трi>бва да ПрИТ:ВЖАв:tТ'f, свид1пе.лства аа

честность

за ваддававие.,

Гр. Варва, 26-й Иартъ

1891

ГОА.

П. Сх..деб. Приставъ Г. Захариево

ПоеllIНИТ-В ус.ловия Могжтъ да се четж.Т'ЬВС:ВКII дю)вно въ
биб.лиотеката на новпU.клубъ при "арастата отъ 3 до ~ даса
ПОСА:В обi>дъ.

ПереТОРЖI~а се назначава на с.л:ВдующиllАень.
No. 611. Подписаннии 06ЯВЛВЮIЪ, че отъ 27 й Мартъ АО 26-и
4~ии Мартъ 1891 ГОА. гр. ШУllIенъ.
Апри.шИ т. г. ще трае пуб.шчната продажба на кж.щата на в,рьстина
Доиакинъ на Шуиенското Офицерско Военно Събрание,
п Васи.lа Иванови, находяща се въ гр. Варна, IY уч. No. 50 3-3
Иайоръ: Ншю.лов~.
Р еl1а Ю'оръ-ОТГОВОРННБЪ: Петр А. ПОIIО87i.
ИЗl1ава: Варнен. ГРМ. Общ. УпраВАение.
Печатницата на Хр. Н. ВОПНИIroвъ. _ Варна.

