Година

IV

Варна, 20 Септюrврпп 1891 г.

Брой 27

ЕАРНЕНСКИЯ DБщинакий ВtСТНИКЪ
Издазн TDH ПiYiтн въ Мtс~ца

Пп!:)!:!, стаТНII, парll

оБIшновенно на 1, 1О 11 20 "IIIC.'Ia.

За обявления се плаща по

лева.

..... Гроздобера ВЪ Варненсната Градсна Община

ВЪ понедtлнинъ.

'

ИЗВОДЪ отъ рtшенията на Варн. Град. Общ. Съвtтъ
30 Августъ 1891 г.
. 476. П()стано~нв<t се да се събире сущщта 995 .1.
и 39 ~ТОТIIНIШ, причитаЮЩ:t се на Варненската Град
ска О()щипа О'ГЪ десятъкъ 3<:t 1879, 1~80 и 18Sl го
·Аини, като се расхвър.А.И върху ВарнеНС1>:ИТ-Взеlll.А.ед1ы

ци, I>:ОИТо сж има.А.И пос·lи.'И земи въ Вi1рпеНСI>:<:tта

06-

щина презъ гор'в прописанит'Ь годинн, И се виесе по
въ

15

стотинки

на рtдъ.

TЪ~ година ще се почне на ЗО тенущий Септемврии

това

РСIIЧRО ЩО О за

~yправ.tснпе въ Варна.

Ц'~HaTa на вtетнина за година е

4

1[

в1Н;ТIIII 1.:1 се праща до ГР:l,\<:I;:о-ОБЩ1ШСI;:ОТО

х на те[~УЩllii общпuскпii
БЮД~lсетъ ва ПОI>:упвапие
на още 6 ..l'l~r"I:t, съ прпшц.l-ВЖUОСГIП.Б ШIЬ, ПУЖIIIl
ва ГраДСlщ-общ~шс[~ата бо.lПl1ца.

I 60

Cl~OTO У праlмеппе.

486. Избра се l~ОЮПIССUЯ отъ г-па I~~leora I [ Ч.А.е
iIOBel'i~ на с bBhT,L Г. 1'. l~. }IllРОС.швовъ, IIШСО.А..L Ян
чевъ и Васфп ЕФ8U,J,1I Аа оuред-l>.ш l~OJI lIJJеПIlО отъ
градс!Z[П'1> у.ШЧ1[ е пеuuх,)дюlt) да

се

попраnяl'Ъ

по

~тупаUСRlI наЧIIНЪ.

48 i. Дава сс ш\ В LClbl: ь 'Г. I~а.шаНr\Жllевъ едно
годпшеuъ срокъ, uаЧlшая 'JТ ъ ПЬрlщii С~пге)ШрIIii т.

1'.,

l>:овчежничеството.

·185. Да се ПОICУШIТЪ ПО ,J,обровu.шо СЪГ.lllшеuие
Б:аСС[I l'авъ за осв,Iп.1СШlt\ ПО~l'lНЧС!IШIТ.\ на Общин

ва [lсп.IaЩ"ШIIе

вторат,!

P,LТiL

отъ

coroiiuoCTbTa

па

477. Избраха се Ч.А.еновет-В на Съв-Вта г. г. Петръ покупеНОl'О ~IY гр ЦC[~O ~1 ~(~T,) 11 Ь IСIЦl>г<\.1 ь '''П, по,\Ъ
А. Поповъ И АБДУ.А..А.а Дервищовъда придружаватъKOJ\[- No. 10, оть въиъ Татаl'ъ-I~,lШШ 134 .IClJa 11 55
lIШССИИТ:В по

събирание

правите.А.ственнит-В даждил

отъ даНЪКОП.А.аТЦIIТ-В въ гр. Варна.

478. УПЪ.А.llUlllощава се, на ОСlIOвание пунктъ 11"
Qтъ "1..1 . 88 на закона за градскит-В обmина, г. R~leTa
самъ и.А.и чрезъ упъ.шомощено отъ него .1Ице да пред

стаВ.А.ява общината

предъ l'ЖДЖ по

вав1>деното отъ

Х. Стефанъ Х. Пеичевъ гражданско A'lblo
Общината за право ПО.А.зувание отъ водi1..

противъ

479. Да се доставятъ чревъ търгъ 5 зимни пан
'Та.А.ОНИ,

5

МУIJдира и

5

чифта ботуши

ва

Градскит'в

Общински горски стражари.
480. Одuбря:ва се проивведеНIIЯ на 22 и 23

густъ търгъ за отдавание на

Ав

AOCT3BICf1-

прсдприемачъ

та на 50000 :К1ыограмма п ..l-Бва ва ГраДCI>:о-ОБЩИНСIШ
т-В обозни и СJ\ГБТОНОСНИ конъе и се ВЪВ.А.ага върху
Ажаферъ А.А.И Топар.А.аковъ, по 3 .teBa и 60 СТОТИНICИ
стот-Вхъ Н:И.А.ограl\ша.

3а другия фуражъ се постановява да
веде новъ търгъ, тъй н:ато

~жщий девъ

-22-

на

се

обявений ва

произ
Ш:ГО въ

СТОТИШ~II.

488. ГрадClСОТО правдu:> ~[BCTO отстжuеuо Ш"РI10
11\111[1 увр.\та, аа ПО
сажда.ние върху )IУ .швье, .11"I::аще Hb:ll встпостьта
"Фрапга Дере", се oTHe~la отъ ПОЩIСНОВЮ1Шlii 11 се от
стжпва на съпруга.та JJY BilCU. щ Н. Р"lдииова, родена
Янаlсова, 11 HfI. д'вцата 1\ Ишшъ, Дшштръ 11 Не
нача.ша Нш~. РilДШ1ОI1У, Оl'Ъ ТРII

н-Внка, ср1>щу опрц,'В.lеНftта <.:Ъ Р'hш~иuето па съв-kта
отъ 1889 годпuа, подъ ~o. 53, cToiiuocl'b, ~,\Toce въз.ш
га на 06ЩlIН~RОТО У прав.lеuпе да пuше, с.1БАЪ uкоп
чате.А.НОГО .му ИСП.А.ащftНl1е, нотарlIуеу ва спабдявапие
то IПIЪ съ кр-Впостенъ актъ ва Heгv М·ВСТО.
489. Претепцпята на Еостп Сi>:анави, 113.lO?lVeHa.
въ ваЯВ.А.еuпето :llY Вх. No, 1846, се оставя бевъ по
c.l-БДСТВIiе,

на нпщо заlСОННО пе оспована.

ICaTo

Градското правдuо l\lБСТО, ..1-k?J::аще въ

490.

ва проданъ

-[rрезъ търгъ;

4!) 1. Д ша се Шl

търгъ, не сж се ЯВИ.А.И КОВБ:урен

Дюштръ Георгиев ъ СДUuГUДlI
отъ lIЬРШlii Ссп'Ге~I1З}щii т. 1'.,

ти, които Аа ваllIа.А.ЯТЪ отъ първонача.А.нац1Jна.

IШШЪ С},:ЖЪ, Ш\'IИП,Ш

48 1. Постановява се да не сс раВГ.А.-nдва проше
нието ва ПОllIОЩ. Кмета г' СП. Д. Спасоп~ съ· l~oeTO
е ИСI>:fЫЪ да lIIусе приеl\Iе оставката, ПРСДЪ lШДЪ б-n

та па ПОlсупепото 1I1Y l'раДСIСО )[ I.CTO,
гpar',a, нъ (~BapTa.1Ъ Ill, uующ б. -

..л.-Вжкито:Б иу върху сжщото, че си

СТОТПНIСII.

оттег.А.Я oCTaвrcaTa,

-понеже си е СВЪрШИ.А.Ъ частнит-В СИ работи.
402. Да се ОТСТЖШI ГраДСIШТО правдно lII-Бсто, въ

IV'

участъкъ, със-Вдн() съ двора ва Съборната ЦЪРlша

." Усп-Вние Прес вятия

БОГОРОДIIци l1

ва

пОстрояв~ние

върху :му здание за ИИТРОПО.'IШI.та въ Варна, като

натоварва Градското техническо

се

отдо:Б.tевие да пригот

ви ситуационенъ П.А.анъ ва :въпросното

м-Всто,

който

v' уч.

па града, вадъ ;,И.IДiliзъ-ТаUIIЯ" въ I:варта.lЪ ХУН!,
подъ No.
10, отъ 261 Iшадр. )[CT{J<l, да се IIввади:

ва

UKoH'raTC.lI1oTO

JlСll.l!Ш~;LlIlIе

остатыаa отъ стоНиость

ВЪ
H~J

492. Да се даде па СОТПРi\ ФJт~ва
cpOl~Ъ, Ш\ЧlIПа.'l отъ СеатеJ\ШР[lii т. Г., 3"'1
дъ.l1'3 й на

общнпата

-

95

lV

y'l.

.нша

па

Il 14

'1'p1l м·j,сеченъ
llСП.IaНРU1l0

.lепа, ПрIlХОt\ЯЩЪ отъ по

купка на оБЩUПС1:0 1IГВСТО.

493. Дава се па ГСОРГ11 I~о.lевъ четири 1'0Дllшенъ
срокъ ва lICп.шщанпе Д.IЪ'1:IПIaта 1I1Y на общината ва
емъ на н:асаПСК11 дюгенъ С:РШл, ОТЪ

415

.А.ева,

на·

ср-Вщу

Аа се прати на утвърждение отъ Дирекцията на Об

поржчпте~IСТВО,

щественнито:Б сгради.

ка ГОДПЮL СЪОТВ-ВСТВУЮЩ'l час'Гъ отъ Аъ.лга си ва по

4R3. Да се направи новъ водопроводенъ канадъ
на градскит-В така нар-Бчени "кавармеНСIШ води", ЮI-ВС

гашението

то

сенпт-В

равва.А.ения.

Направата да стане по стуuански на

чинъ, като нетърпяща UТ.А.агание, съ равноски ОТЪ

§

ХI на текущий общински бюджетъ.

484. Г.А.асува се една сумма отъ 200 ..leBa по §

494.

IC3TO пнася въ общинската Kat:ca вс1>

)IY.

Да се пъввърнатъ ва Пепч·) Нuко.10ВЪ

внс

1\IY въ оБЩIIНСl>:ата кассз 120 ..1.ева деповитъ.ва
по.'Iвувание отъ общинско Jll1>CTO, което не 1IIY е БIЫ.О
отстжпено ва тая цiыъ.

495. Да се пстег..ш, по утвърждение настоящето

Стр.

иужната за пзп.лащанпе отчуждевитk за у~шци, спор.вдъ
граДСRИЯ п.лавъ, здания II :м.вСТ3 ва Аевтеръ Пасти
евъ, Боозъ Рафап.ловъ, Анна АГОПtJва. Симеонъ Мар
ковъ, Е. Давидопу.ло, Ми.лязимъ Ха.ли.лъ Ефенди II
Щериями Х. Саввона, <'YMJlH\ ] 7,6770 .лева отъ Rреди
'1'а ва § ХI по текущии оБЩИВСRИ бюджетъ, като тоя
по § ХIУ' отъ <,жщий е исчерпавъ.

ПРПНАЭИ ПО ВАРНЕНСНАТА, ГРАДСНА ОБЩИНА

жаватъ да върлуватъ :между :маловъзрастнитъ дъца
други, RОИТО при

13 Септеll1ВрПЙ 1891 год.
BapHeHcRaTa rpaAcRa Община,

на
предъ
видъ ръшението на Общинсюги Съвътъ отъ днесь,
ПОСТАНОВИХЪ:
Ст. I. Отъ 16 того, до второ распор:l;ждание х.'1ъ
ба Ilзважданъ за проданъ въ гр. Варна да се при

RJlIeTa

готвя отъ IlзискуеJlЮТО се Rачество чисто житно браш
во, добръ испеченъ по

долъозначенитъ ТЪГ.'ШЛIШ и

цънп:
А. Първо 7Сачесmво (б'1;.llО хд'1;б;;)

З) ЕДIlНЪ хдi;бъ отъ една OI~а

2)"

"

".

размi;ръ

п

санптарнп

ва

пристави,

наRазание,

съг.·'Шсно

ак'гове
съ

ще

Гр Варна,

16

Прlшазъ

по

оБЩИНСIШ

да

се

над

агентп

подхвьрдятъ

вие, на основание чл.
тъ

234
1891

год.

Подписаннпй R1Ilетъ на Варненската Градска Об
щина, като взехъ предъ ВllДЪ донесението на Госпо
дина ГраДСRПЯ ."'!Ъкарь, че въ града и до сега продъл-

Лf>НУЕАНИЕТО СЪ ГРОЭДЪЕ *)
Още въ старо ВрЕме ЦеJlЪЗЪ, Диоскаридъ, ПJl1JНИИ и др. сж
спомi>нуваJlИ за ц..в.,ебното д..вi1ствие на гроздъето. Въ 1Ilетодпч
110'10 .'\..вкувание съ него е ВJl1;зво въ употр..вБJlение само не
OTAal!Ha. Подъ меТОАИЧ1l0 J1..в!. YBaDlle t ъ гроздъе се разБЕра
праВИJlНОТО му и nРОАЪJlЖIIТСJlНО УnО~'рi;бlJВIIНllе въ изв1;стно
RОJlllчеtТво при оnред..вJlева дnета. НОJl]IЧССТВОТО ва гроз~ъето,
из1;Аано въ t'A]IO дел ош щпе, ДОСТJIГЗ отъ ед]щ до дв..в и nOJlOВJIBa
ОЕВ, въ такова RОJlиче('тво Aii1UI nyl'a чест/) Ud'i'IЛ вредно ]\ за
туй е необходимо при Jl1;I\УВЮШСТО съ Ч оздье Аа се из..вАа ва
,ltевь OKOJlO 300·350 Дтаыа и
юш('га И()J!е1Jе O~Ъ Р,/ша 01>8.
Добр1; е ЩОТО .,i-куваЮIСТО да се почва съ неГОJl1;М?КОJlичество

J50 - 200 Apa}la и nостепеIIВО да (е угоJlъrrl1:IВа, ],ато
Лрlj CJ-B} шrЭЮlе ва ,л..ввувавии·о
не се прекъсва ОТВСАНл,жъ
употр1;БJJванието му.
RОJlичеството на употръблваво'IО въ те
'Iение на денонсщието ГРОЗАЪt3 се рзспрi>д1;,ля обшшовенно
на

O'I'!>

]1O}'IIИИ, а именне: сутр..вnъта, на rJlaAHO ('ърдце, еАПНЪ
'Iзсъ ПРЕ'ДIl Аа се .З3КУ(·1I; предъ ()б..вд~, МОЕ'Ду 2-6 часа СJl..вАЪ
п.,адн1; 11 ваи Ct тв1; DOA]IPB ВtЧt'рЛ. Зървата (с11\Iе]~цата) и 1,0-

3-4

жица'I8. на гр03J1ъето не 'Iрtбва да

ее Г:lJlтатъ, а

иt·ХЕЪРJlЛТЪ.

СЪСТ3FЗ на Гр03ДЪЕТО, спор..вдъ Ronjg'a е СJl..вдующиi1:

Бода.

Гроздевъ сахарь
Свободна Rиси,лина.

71:\, 17% Ао 84'87%

14,

35

% до

О, 79
АО
Азотни вещества.
О, 500/0
Безазот. екстр. вещества 1, 96 О/О
Ножици и зърна • .
3, 60%
ПепеJlЪ
О, 53 О/О

18, 70 %
1'360/0

-

пред'~ видъ.

15

88

п.

отъ закона за градски

23

отъ санитарния законъ,

П О с тан О В И Х ъ:

ВСИЧRИ Варненски жители да пазятъ извънръд

на чистота въ стаитЪ на Е'NoЩЯ'l'a си, въ двороветВ и
ОRОДО
саll1ИТЪ
КЖЩЯ,
да об,,"'!ичатъ дi;цата
си
чисто

11 топло И Аа ги

добръ

и

ax~o

хранятъ

е възможно

lI1лi;ко;

П. Никой отъ възраетнитъ

п своитi;

дъца да

не

КОДЕОТО

всЪЕИЙ

пущатъ

се

день

дюже

цо

съ 1I1ЪСО

и

жите~"'!и да не ходятъ
да ходятъ

въ

таюша

кжщя, въ които пиа, или на скоро е идra~"'!о дъца бол
ни

отъ

скарлатина,

или

друга

н'Вкоя

заразите~"'!на

ВЗП:lI1ание
мърки;

Л~.

лъва ние

отъ

негова

над,,"'!i;жащи

Състояте,,"'!нитi;

жители

отъ скарлатина,

или даже и садlО

санитарни

въ случаи на

се задлъжаватъ

забо

отъ гър,,",!О

непреяенно да при

къиъ л'Вкарска IIЮIОЩЪ;

У'. Бi;днитъ

длъжаватъ
СI:арлатина

граждани

въ такива

случаи

се

за

. за

лi;карСI:а ПОll10ЩЪ на болнитъ си отъ
дi;ца да се обръщатъ КЪМЪ градскитi>.

~",!i;кари;

VI.
тарното

I отъ:

Всичкит'В учители да съобщаватъ на сани
отдъ~"'!ение за ВСЪКИЙ с~"'!учай на забо."'!'Ввание

гърло, скарлатина,

И~lИ

нейнптъ пос,,"'!ъдствил,

то употр..в8яван:ие ва гроздьето lJJlИ ГрОЗАенил соь.'Ъ пропзвежда
първоначаJlНО чувство яа ПЪJlнота и lIЗАУВ!LНIlе на СТОJllаха, прн
чин.ю~а уригваниt', сърдцебllеllие, тежина въ ГJlавзта, беасъница~

губ]1 се аппетита

n се УСИ.'lВа ОТА..вJlянието ва lIикочъта.

ОбllКНО

ве1ll1О биватъ вс1;ки день 110 h-:БКОJlКО кашецеобразни испразд
вювания, които очевидно игралтъ изв..встна POJlb въ общето
дъ:Иствие ва J1ъчебния курсъ и ТIJЬРА-Б е Б..вро.ятно 'Че ИЗ,i\1;RО·
раСJlаБJlЛЮЩ"ТО' д..вЙСВllе
на гроздъето състаВJI.ява причината на

неговото очиститt'J1lJО и.лп ограничите.1.ВО свойство. Съ по.яБявание
то на повече об]J.,1НИ изспражвеНIlЯ, изчезватъ оБИЮIOвеllНО и пол
В]11ШIl'l-R се ОТ1Iачз,1\0 то} жки Оt:i;Щ~ВIIЯ, като се заб..в.,i;зва t'л,ще

временно J,I YCIlJl~BlIeTO на аппетита.

Рас,~абва

ГРОЗАъето

най

вече EoraTO се l' де ва Г,1\аДIIО ('ър"це, а така С1l>ШО когато бива сту
дено; нъ ПОСJl-:RДНJIЯ СJlучаи се I10явлватъ бо,лIШ въ CTOJllaxa.--

ROJlKO'I(} се отнсt'л Ао диетnчесюи:-Б преАписанил при гроздено-
то J1..вI'уваЮlе, то CJl1;AEa. да се отб..вГБа
Вt:..вЕ'а
храна, RО.ято
ИЗИСКЕа еl1еl'гичеСR3 nllщеварите,1\на Аi;лтеJlНОСТЪ l1J1Il пакъ I~ОЯ
то cnCl\lara за обгаЗУВ~НJlето на разнп газове; тукъ се отнасят'Ь
ыаЗНJlТ..в ]1,1\]1 твърди м..всви И,1\И т..встени летия, варенит-R яй
lIа, сиреlJъето, СJlзвивата, рибата,
ряпата, морквата; употрi;блваl1яето

черния ХJl1;бъ, картоФит-R,
на бllрата Сd'iЩО се забравя

ва. blJltKOTO, Ta~.Ъ гд..вто се оказва по.,..взно, ве тр1;бва Аа се
оставя. Вtкои съвътватъ на БО,i\нит-Б при ,1\-Бкувавието имъ да"

из1;дат'Ь. осв..внъ гр()здъето, по в..вRОJlКО Jlивеви яБЪJlКИ и,ли
КI'УШИ, а така сл,що отъ време ва. време по парче б..вJlЪ Х,i\..вбъ~
за дз
очистя тъ 311>бит..в си
отъ
вреАНИтБ
за т..вхъ KIICeJle~

ХU11ере.мuята

OTA1;J1BI1Ti; СЪС'IаВНJI части зависи отъ
РОАЗ на гроздъето, Бакто n ОТЪ м..встностъта, почвата и неино
'.fO удобр..вние. уuотр..вблваното за J1ъкувзпие гроздъе тр..вбва
Аа бл,Ае Аобр..в озpiJ.ло, CJlaAKO и не водно. Нап доброто Bp~Me
за .iI..вь,-уваНJlе C'J> него е СеитеМВрJIП П ОКТОМВРJlП.
Иsъ }Шигата "Нориа.\ЬПIlН RухШl" ОТЪ Д-ра Н. А.

бi;гватъ

страна

ни • .А ..вкуванието съ гроздъе може да се прпи..впява при раани
БОJl..в~ти, както: нри ваnuраник на кръвьта 67S коре.:и'Наmа кухц:на,

RОJlJlчеството па

*)

общини и чл.

Hi;Koe Ti;xHO Ai;Te

захюиа.

Септе~IВРИЙ

а отъ друга

даже и само отъ гърло тутакси да съобщаватъ на
Градското Санитарно Отдi;дение за cBOeBpel\leHHOTo

Иметъ: М. ИОЛОНИ.
oI1~

отъ една страна,

мпънпето 1I1Y относително мъркитъ коитО е необходимо.
да се взе:матъ за въ интереса на общественното здра

дi;ца се разбрлiштъ отъ скарлатина (ПОДКОЖНIIца) и~"'!и

20 "

- 25 ст.
,,320 дра:ма - 20 "

.лъжно съставенп, отъ IШД.i1i;жнитЪ

CTYД~HOTO време,

IH. ВСИЧIШТ'В безъ ИСЕ,,"'!юченпе ВарнеНСIШ жите
ли се задължаватъ щото що:мъ Hi;Koe отъ тi;хнптъ

ст.

27

-

Б. Второ 1СачеСТ80 (черо Х.ll'1;бз)
1) ЕДIlНЪ хлi;бъ ОТъ една OI~a

Ст. П. НаРУШllте.·штЪ на тоя

на

болi;сть;

,,290 драма -

»

настжпванието

могжтъда сеуCIЫЯТЪ още повече и да взеJlШТЪ по го,,"'!Ъмъ.

I.

Гр. Варна,

27

нъкои отъ епидеJlПlческитъ бо,,"'!ъсти, RaTo СRар."'!атина и

.;11. 233

2)

Брои

Варненский Общинский В'ястниR:Ъ

2.

Неум..врепо·

RзрвасоВс}ШЙ.

(nРПJlива на Еръвьта) K~.м1; бtJlИК дроб7S, и бобрщи

mt, БОJlofJсmи 'На сьрд'Цеmо, nрuви'Ч'Нu ваntt'Чания, 11pu хрони
чески Kamap7S 'На cmC.1ltйxa lt
'Червата, жевu'Нича, nри nUКО'ЧНU
ntC1;K7S, при обща cJla6ocТb, MaJlOKpzвue, страдание 1Щ nU1(Очник
.:иtхур7S, хро'НuчеС1Са 1СаШJlu'Ца, при рающтt
даже

при

охтика.

'Накожни ООJltсз:u

'и'

Брой

27

ВарнеНСJШП ОБЩИНСJшi!: В1ютнпь,-ь

..лупевия на кожата по ржц'h'Т-:В, съ от-:Вклостъ на .,lице

то, или

окслоуmни'Т'h

жл-:Взи, които

би заб-:В.,"l-:ВЖП.,lИ

между д-:Вцата въ училището, а така сжщо JI за всич
ЕИ'ГЬ д-:Вца, които по каквато и да би било бо.,"l-:ВСТЪ
отсжстствува'Тъ отъ УЧИЛIlщето;

УП. ВСllЧКИ'Т-:В ученици и учеНИЧЪD, които и:матъ

братя, :или сестри болни Отъ скарлатина, или Hil:O:I

~араSJIтелна

бол-:Встъ.

Rжща, да се не

ако

не

~ыш-:Вятъ въ особна

допущатъ въ учи.,ч:щето до

телвото оздрав-:Вние ва болнит-:В им р братя

II

о~онча

сестри'

\iIП. ~ченици и учеНJltJЮl, КОП'ТО еж бшш БО"l~И

отъ

скарлатина да

се

не доп)"ща'Тъ въ

училището

бf'5Ъ да представя'IЪ л-:Вквреко свид-:Втелство за 'Т-:Вхно

то

окончателно оsдравяние;

XI.
съгласно

~:МР-:ВЛИ'I-:В отъ sаразна бол-:Встъ ПОl:оiiшщи,
праВП.,"lника

за

:мър'Твопров-:Врите.-:rtтвото,

тр-:Вбва да се погр-:Вбватъ ко.лкото се !lОже по рано
отъ истичаНИЕ'ТОна опред-:Вл€ния срокъ.

Х.

.

УИр-:ВЛИ'I-:В отъ заразни бол-:Всти поыойници

тr..вбва ,да се НОСЯ'ТЪ за пог:r--:ВбеВJЮ въ добр-:В затво

рени отъ вс-:Вкжд-:В С'ънджци;

По JIИJШКЪВЪ начинъ не тр-:Вбва да се допу

XI.

щатъ д..вца да пос-:Вщаватъ, или съпровождатъ покоп
ници у:мр·Б.лИ О'ТЪ sаразна бол-:Встъ;

ХН. ПОКОЙНИЦИ у:мр-:Вли ОТЪ' заразна бол-:Встъ не
:МОГЖ'ТЪ да

се

НОСЯ'ТЪ въ цървва, нъ направо

:ма на гробищата;

се прекара не по тъсна отъ

случай на

отоЪ скарлатина, своевре:менно да

12 MtTpa,

защото тази у.шца,

освенъ като КО:ММУ1Jlшаци{)нна артерия,

ще

има

зи пос.лrБАнята ц-Б.lЪ Градс:rшй ОБЩИНСIШП СЪВ'Ьтъ ее
заДЪ.1жана

да

построи

ек"що

въ

тк"зи

частъ

на

квартз.lЪ да

се

оставз'Тъ касто

на просета, нъ съ ус.10

вие, че не ще БЖАN.тъ по-то1>сни ОТЪ 8 метра,
АО.lн:иii Иl\IЪ УК.10ВЪ, не ще БЖАе DОllOче отъ

стройки.

5)

3а ноnоотвйряе!ш'Т-k кварта.,ш Аа се приеме за

широчина на У.lИ~lI'l-:В
О'ТЪ 1-й разр-Вдъ
,,~-й

18-20 метра

,~

Н-1С:)

"3,й
"
10-12.,
6) При по<тр('яванието на нови з~анин да се упо
тр-Вбятъ ва рк"КОПОАСТПО утврьдеВИТ-D
прави.l3. (Д No 1-82 г. стр. 87')

забол-:Ввания

иривременни

11РОАажнитt цtни на брашната въ гр. Варна.
IЗ
Септемврии 1891 ГОАина.
Едната

Градскит-:В агенти и санитарни ком:миссарп,
съгласно чл 6 и 9 отъ санитарний законъ за санптар

XIY.

отд-:Вление;

на заБО.,'l-:Ввание отъ ГЪР.,10,

скаР.,18тина

ию:r (тъ

сл-Вствията на скарлатината, като: лупение на

по

кожата

па ржц..в'Т-:В и краката, съ от1шлостъ на подче.люстит-:В,
:или на всичкото 'I..вло, тутъкси да съобщаватъ на
санитарното отдъление;

XVI.

ДО окончателното прекрат.явание на заразна

та бол..встъ скарлатина, да бжджтъ sатворени ВСИЧКll
'1-В бе8Ъ исключение Общински и частни sабавачници
:въ

града.

Изводъ

Иметъ: М. Rо.лОll/tt

01Ъ

преАписанието

на Министерството на Вжт-

БЪ.ilО брашно (за франзе.,":ra)
ХаСЪ-I~ОЛОСЪ

(!За сюштъ)

I

()тъ
Ао
А. !ст.1 .l ICT.

•..
..

.

Ока.,'1ЖКЪ-КОol'10еъ (за кжшенъ х.'1Ъбъ

-1-:-

- 40
. - 32 - 33
. -,~9 - 31

Хасъ-кжзжлджа
(8а пазарекпiI
"БЪ.,"JЪ
хлъбъ")
.,.
,.
ОlЩ.,1жкъ-кжзж.'1джа (за па8арскпi!: "черъ
ХJIъбъ") , . .
. "
'.
ДЮСЪ-Rm.8жлджа (седско етуп. брашно
съ трицитъ) .
. . ., .. .
Rара-симптъ (просто брашно, :r~oeTo се
с:м-:Всnа съ други брашна)
..
-

l\Iпсирено с-:Вто.
.
" не с1>то . . . . . .
"'_

__ v_~

.____

р-tшнитt AtJla, ОТАtJlение на Общественнитt СграАИ,

отъ 10 Мартъ 1881 ГОАина, подъ Н-о З38. "ПреАстаnенпий при (J'J'ношен.ие от'!> Варненското ГР3Аско·Общинеко YnraB.leBlIe П(JАъN.о 56, П.1анъ ва регулиранието
ва гр. 1{~pBa се утlJыIЖАзва съ C.1-ВАующит-БИЗllIЪвевия.
.L
Ва
1) Широчината ва У.1ИЦI1Т'Ь
во:: старата частъ
града, ще бжде ва У.lицит-Б О'lЪ 1 И разрi;д~, по ВЪ\Jи равр1>АЪ
можности. не по 1\13.1KC, O'I'!> 16 :метра. ОТЪ 2 Ао 12 Me~pa. а 3.Й РВБР-ВДЪ не ПО-l\f3.1КО о'Тъ 8 метра.
~ТлР'ЦИ 1,0 'lъ<,'ни о'lЪ 8 111. не се АОП)"Щ3'IЪ. При това
~
.L
широчината
ва ТРО'IуаРИ'1-Б О'IЪ вС'ька
страна ще бЖАе

ока

ВИАа на брашната.

нит..в пристави, се задлжаватъ за вс-tкий новъ случай

ХУ. Всичкит-:В бабувачки въ гр. Варна се задлъжа
ватъ, щото що:мъ sаб-:Вл-:Вжатъ въ н-:Вкоя кжща случай

и про

0,05'
4) Въ въс'J:очвата часть на града, п.ющздьта ., <I>OHT3D(," Аа се раВШИIШ, 1raTO се съборятъ б.шшшт..в по

нитарното отд-:Вление;

съобщаватъ на санитарното

града,

гд1> да е п.лощздъ поне отъ 3600 квадратни м- про
странство, НвпраВ.1енията на АРУГИТ'h у.лици въ този

съобщава'.гъ на са-

на забол-:Ввание отъ заразна болъстъ, своевременно да

значе

ние n въ санитарно отношение, :rraTO раЗА1>.ш на дв1>
частни цrБ.1ИП турс:rш кварти.лъ, ГА-:ВТО всичкпт-k кк,,
щи и ц'13.10ТО насе.lенпе ек" твърдо1> натрупани, Съ тк,,

,

се у:моляватъ за вс..вки новъ

3

роки, защото т-Бuи У.,ШЦJl ще иматъ важно вначение
заграАСКОТО АвижеПJJе. 3а у.шцuтh "НИRО.lяеВСRа",")
"Rняжеска" 5) п "Петронекам~) Аа се приематъ ивмiше
нията на ГраАСКНП съв..втъ.
3-0) ~T.1ицата отъ зданието ва Градскиii: Съв..втъ
АО "Руссенски'Т'Вврата" превъ турский квзрта.1Ъ Аа

О'ТЪ до-

ХНТ. Всичкит-:В' г. г. .il1н~ари въ гр. Варна, съглас
но предписанието на Гражданската Санитарна Дирек
ция отъ 20 Августъ т. 1891 година, подъ No 3075,

Стр.

~

v~,

~
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i

28 -:29

23

20 -
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21- 23
201
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ОБЯ:ВЛЕНII~I
Търгове въ Варненското ГраАско-ОБЩинсноУправление.

1)

Днесь ва 20·И, по

3

.1"

часа ПОС.,l-Б п.1аДН'.6, съ пе-

реТОрОЖJ>а на другиii Аевъ, по t%ЩОТО време, ще
Jl е 'Iъргъ за
ПрОllвве м

<"ТА~lВавпе ва

предприемачъ

се

АО-

ставявието нужднитi> за едва годива, отъ 1-и ОКТОllIJlрИЙ 1891 Г. Ао 1-й ОКТОllIВР1lЙ 18921'., за общинската
БО.,1ница ПРОАУКТИ и АР. нiща, указави въ поеявит1J

пъ у.лицата 1-й равръдъ не по :ма.1КО О'lЪ 2 :метра, въ УС.10~)Яв : ;~В~·еп. по 3 часа ПОС~l..в П';ШАН-В, съ перем.
въ
У.JIицата О'Iъ 2-Й Р3ЗР-ВАЪ по 13/..
тоrжка ва АРУГИЙ Аевъ, по сжщото време, ще се про3.Й
" 1 1/.. М.
.l'
"
"
"
.L
прави
БЪ
4./
извеАе
търгъ за ОТАнвавието
ва достапчикъ фуража
П( ll('рtЧllИИ Пf'А'Н:МЪ ва У.lИЦ1J'l"Ь Аа ('е
100
.L
, Р както
Уд'Ц8'Iа "Пе'Iербургсьа",1) Аа се пр()к~ а,
е пока5аво ва П.l~!ва о'1ъ ТраДСRИЙ Ив:живtрЪ съ чър-

2)

веничьрти;у.lIlци'l'.J>"п.lовдивска"2)и,.диытриевска''.з))

А

а се ПОСТРОЯ'IЪ БЪ всичката и:мъ АЪ.lжина 15 М. ши-

Сега _

1)

Царигря.цскз

2)

з

за граАско-оБЩИВСКИ'I1. см'ьтоносви понъе ва еАна

Аина, считано О'IЪ деня ва УТНЪРЖАението търга.

1'0-

3) На 23-й Сеп., въ 3 часа ПОС.l-Б п.лВАн-Б, съ перетогжка на <'.1-:ВАУЮЩИП Аенъ, по сжщото време, ще

Царибро.цt'ка З) С•. К.,имея'I'Ь 4) Смуяска б) КВJlжеекз п

6)

Парушева.

Стр.

се проивведе търгъ ва

р .."-

продаванпе l1раЗДIlОТ() rpaACI~o

М13сто, състоя:ще отъ осо.ло три уврата, находяще се

4) На 24 Септемв.. въ ~ часа с.л. П.lадн13, ще се
произведе търгъ ва продаваIlие гроздето на общинссо
то .\озе, находяще се въ 1\1. "Сотира", ОТЪ 5 уврата.
5) На 27-й Септе1Ш., съ ПЕ1реТОрЖ[~J,на с.л'ВдующиЙ
Аень, часа по 2 С.t-Бдъ п.t<!дн-h, ще се произведе пуб·
:ката на

търгъ

за

отдаваиие

на

предприе~I;\ЧЪ

права и IIОIIрав'~а градскит-Б

3<1

пито пъ!>ъ да употр-Вбяватъ ТЮГЮ!IЪ нъ каn:ъвто II да бидо
ВIIДЪ, по у.ШЦIIТБ п.1П 05щес:тв JНШПВ ll-Вста. НаРУШllте.шт-В на
тол заЬ:ОIIЪ се Па!,азватъ съ r.lo6a отъ 10 до.l.шра;"
_ ,;Iи.ноltеItО со ,"о при КРl.lJOInЙСlluе nЗ/> иоса. При единъ
отчаень с.ччаЙ, [,агато СiБ. би.lII упо·грВбеНIl бсзъ уса-Вх:ъ ВСIIЧКII

на

шш-БСТНl1 СРВДСТlза ПрОТllВЪ кръвотечението, Д'жтор ь ФУШОIIЪ е

I:а.лдарж'l1U

прпб-Бгюцъ ь:ы[ъ c.l-БдуЮщ)·го просто СРВДСТВО, кое·го да.ло нап
добiръ резу.1Т'\ТЪ. Топ. нацвдилъ .ш~roненъ

Обява се за зн;шие ПОС.I-Б,\ствие ПрJдписсавпе

-

НIIЧI,а II чрезъ СПрПНЦОВЕ>а

ТО на г. Варненский ОfCржженъ Управите.lЬ отъ 13 Сеп
те1\ШРИЙ т. Г. подъ

N-o 7468,

основано вьрху

по 'гова спрiцо,

Te.lerpit1\[-

нацьрь:а.1Ъ

6ез~ да се подновява

соь:ъ

поеа.

вече.

срiцство за .1-RJ'уваuпетu острата II ХРО!IlIчещ,ата· хрв~ш: муз
гуната оБВИВI.а въ Ho~a да се юшазва В~-ВЮ1 день съ tinctllra
ЬзlеdОllit (за възраСТНlIТh 20 l,аПЬ:II _ па день), На~IaзваПl[ет()

и неС.lужuвш.J, l\ЮГЖ"ГЪ Д'\ се

ОТfCупуватъ СЪ па 500 .'IeBa, сл Ьдъ соет) тв бива'гъ
вече освободени завинзги отъ носението ~егобll"Г-h на

отъ' първо преД!1звИ!,ва сърбежъ

п не

значите.лно теченис 1l3Ъ

носа, (,О!lТО въпроче~rъ се ПIl~Ia.lлватъ сь:оро, по ь:оето С.il:Бдва.lО

военната С.lужба.

подобр Iшието.

O~p Пcl~I1Р ь rтьр,нпcl

нюи шаШlе

Тd'IСЮIе·го изъ

носа се на~[а.lIIВа.lO. Острата Xp-Rма, въ повечето

Нllческа ХР-В1Ш се пска

JИарu.я Нuколова

отъ санитарния заI~ОНЪ разр-Вшение Д

сува аl~ушерството въ БЪ.lгарuя,

l:oeTO

\

е и llраJCтиi~у

бувание и ваI~цеНIIрание. Въ качеството си на Варнен
ска градска аfCушеРfCа шоrира сс ВС'ВIШ прпежтственъ
Аень, часа оть 9 до 11 пред~ п.ладн-Б, ВЪ Dом-Ьщени

ето наСанитарното 01'Д1цение
.,lница.
риянъ,

при

ОБЩИНСI:ата

Бо.l

Квартирата й е пъ .rcжщ}\та . на Стефанъ T~eHa
8(; Пу1/,' Л-о 775, улuца Виnzрасова. Пшющь иа

б-БднпТ-В ОЕазва. БЗВD.;'laТНО.

на~1азвания. (В. Фе.lдшеръ.)

върху

б.laГОТВОРНОТО д-Вii~твие' на туршшт k

при пьрвою.ча.1Ш1т-Б заболлваНШI отъ
тяваНJIЯ

пр3.~тп I

ва.ла. вече OfCO.lO дn-В ГОДПНII при "A.le[:C3.IJApOBC[:aTa Бо.t
ница" въ ст. СОФИЯ, пре,..1,.taга. ~lюiiтЬ У~.IУГИ за ба

20-30

"Врачъ'i пршзсжда ынiшието на Н-ВII:ОЙ пностр:шни .11;-

r,aplf

Свьрши.ла въ С. Петербургъ у(ш.lUЩ~"ГОза ".;1'1>ЕаРСI~И Помощници и ФелдшеРИЧ11" п УДUСl'ошrа (~Ъ зва
ние "ЛlщаРСlCа ПО.lltОЩ1tuца," ll1lI1нощ.\ преДlЗIценото -пъ

151

с.лучаи, мпна

ва с,,-Вдъ дв-В-трн намазванпя. За ПЪ.lноrо IIсц-Врявание отъ хро

r.PAACI\:A АI\:УШЕРЕА

ч.л.

въ една па

Кръвотечението

ДОЕ>ТОРЪ .lорп. отъ Будапещъ, препорж.ча с.л'Вдующето

-

мата на Военното Ишшстерство отъ 10 того ПОfl,Ъ N-o
91172, че 3fiЩ\СНIIl'-h войници отъ lIIoxa1IeAalICICo b-hрО·
ИСIIuв-Бдапие, ·с.луживши

'Н и.

3

дишната си вырасть, пеllОГж.тъ да пупвтъ паШ1рОСII и.\п цигара,

достав

куб. метра .лоиеШI СiШЫШ, Hy,r;flH

500

27.

Въ нью-иорь:ъ отъ Септе~1вриii ~ГBceцъ 1II. г. е введенъ
въ Д-ВИlJтвие СХВАУЮЩllit заЕ,ОНЪ: ,,~1.ладеЖ!I, недостпгпаJIII 16 го

:край пжтя за с. Еьомюр.лю[~ъ,ва посаЖ,1,аIlие съ .лозе.

.\иченъ

Брой

Варненскиif: Общинский ВiютНIШЪ

4.

пзч)з~атъ

охтпь:а.

:шетита се УСИ.lВа п

1'ОlI.Щ баЮI

Нощ<штJ. нспо

тежината на

1'-ВЛО1'о

се уго.l-Ншrва. Ц !>.l-Вбното д-Вйствие на ВЪU"ОСНИТ в бани

1'1; 00-

. "

' ясняватъ преда всич[,о съ успi:шната Д-НН1'е.шо~ть на фагOl§Ul. mumtJ подъ В.lшшието на У11 вренното ПОШlженпе ТС1шературата

I на

ь:ръвтьта (ПО,J,обно на туй,

състояние)

Rаь:то това

става при

тр-Всь:аво

с.уБдъ .туй до IlВII:iБ.ДВ съ удалението на nmО.наu

u

Illtnl1;, П\рзъ ь:ожата,

QepBil1'a II

сърдцето

и чрезъ

раЗРУШ~ШIет()

IШЪ ПО., Ь н,шянието на уси.ttшото О!>IIсе.лнванuе

въ

Tlblo·ro. 3.\

УСи.leJШОТО ОICпсе.lлвание особенно П01rага ПРЮ1-Rненито на стуЩIaта вода, съ I,щ,вато тр-вова да се завьрш tB3. в~t:и

TJrr.B

бан.f:

-"Санит. Обоз." ПР!:Jдава с.l-Вдующата рецепта на еда3. ау,,
риь:ансь:агазета: "Не бързайте въ ШIЩО, не СФ. прзтваР!lите съ 'вд'}

I·нпе; не г.lадуваИте, запасете се за деНе1IЪ п НОЩС11Ъ СЪ чпстъ въз
I духъ; спвте п почивайте ДОl:татъчно; харчете О'ГЪ нервната СlI
енергия по ыа.шо, отъ ко.ШОТО пече.щтБ; бж.дзте въ добро рас

~TЪ УlllJaвлепивто на ВаDПВН. ПЬDвона~ални ООщипски училища.
~

.....'"

~

~-v"_"

~~.....

~

по.toжеЩ1е на

шtто ~ чов-Rt;;ъ,
строп:тво

ом

Il

229

при

Ter~'IeHneTO па

на "Фонда

ва

1lpeAUaBUKa1tanzn

.лотария

"
"

па бi;fI,НИ

въ

ПО.ша

уче
ничfCU прп ВаршшскиТ-В пьрвонаЧ3..lIШ оБЩИНСIШ У'iп
.\пща", спече.лпхж с.\13дующuт-Б IIО:\Iера:
1.) М. 34 пече.лп "I~.l:hтшщпт13" отъ В. Хюго'

2.) М 37
3.) Ж 45

поыаганпе

учеНИЧII л

шесть сребърни .1ЫБИЧI:1I

'

uерВИСЪ;Jа раюlЯ.

Гр. Варна, 11-и Септеl\шриii

на органпзма

възоуж.,еНIIЯ

има РdiЬ:ОВО

.ниява се за св-Бд-lшпе ва IIнтересующит'в се. че,

съ

духа; шtзете

чистота въ

ШIС.l!IТе

сп;

pai)C1TeTe,

които съзнава своитв 06ЯЗaI;ШОСТИ, нъ не до ра

-

д1>fютвпе

зд~аВI! хора;

CI1;

пзб-НгваiJ:те

по Н-Вlига гнвва

върху

3ДР;J,ВПСТО

наШlIЯ

отъ страСТНII

в·"

една

В.lе'lенил

ыинута

lIIоже Аз.

организиъ. Оъбираите се

е заразиr~.llЮ,

п б:м-В:::rъта;

RaKTO

не д-Rпте носи сз1>та на гьр5а СИ; ню.ога _H~ ·се 01''lайваТd; не
ПрОТllворвчете на жеЮIТБ сп;' ющога не А-Вгаигв съ СТУД'ЗНlI
11 моь:рп (rз.lа,J;Ш1) r;pafia; ПИЬ:,Jга не се допираите до студени
преМ1етп;

.. пре,щ

да

II3.l-Взете

нf;що ;' при НВ~ШНllе
ClI.1Нl1

упражнения

отъ

ДО,,1а

си,

з:tr;усвайте_ по

завтраь:ъ не из.шзаiiте за ходение ; С.l-Вдъ
НlIь:ога да не

-Rздите; _вс-В!>ога е по добрk

да сс ходи пв~ъ; аь:о сте приг.щсн-В.ш -

говорете,

rзЪ3~IOЖfJ()

по ма.шо". (В. Нед-В.lЯ).

1891 ГОА,

-

В:kНСIШЯ Градсь:о-О6щп:н:сь:и: О ЪВ-ВТЪ е РВШ:I.lЪ ДO'i се a~
четери ХИ.IЯДИ Ф.лорrша, на r;oIITO CY~H1a И~Ш Аа се

спгнуватъ

поь:упятъ театра.lНИ би.лети за раздавание

ДОЕТОРЪ rеорrи с. rеорrиевичъ,

на б-Вднит-В

о:гъ гр

Виена, съ ц-В.ль Да ШJЪ се даде възможность да впдатъ на сце
ната представени

ПРО1I3веденuлта

Ита.щаНСIШЯ

на Грилпарцера.

кра.лъ ХУ1rбертъ е подари.lЪ

въ депа па

Свършивший науки:тъ си въ ПарИ;КСRИЙ рождението' си, на града Туринъ ~TЪ своит-В СОбс~веI!JIИ cpf;AфаКУ.;1тетъ, приеl\Iа болни въ доыа на г-нъ ства сто и шестдесетъ ХIЫЯДИ .лева, които да се употр-В5ятъ за
Саввовъ, 2-ий учаСТЪБЪ ~11 1241. ВС'Бlаr постролвание въ пего градъ бо.лнп'lНО здание за боJl.ПИ отъ за
ра5ите.лпи бо.л-Всти. Турипс&ил Общински Съв-Втъ,Бато е при
день отъ 2-4 часа С.}J.'Бдъ ПJ1аднrБ.
е.lЪ, съ признате.'l.НОСТЬ, горния щедъръ кра.левClШ подаРЪRЪ,
ВЪДНIIт1> и ученицит'Б отъ ГИl\Iнавпл е Ilостановп.лъ сжщевреиеНIIО да се аССllгнува п една круана СУllI
ма отъ ср-Вдствата на града, за С8iщата ц-Вль, та съ тия ABk
та J1'Бкува беВП.;1атно.
СУ~1~Ш, ВЪ едно съединени, да се построи TaI~aBa една болница,
(4-1)
СЪ всичь:и теХНllчесr;:и п хигиенпчески прпсиособлеппл.
Реl1аь-rоръ-Отговорвиь:ъ:

Пеmzрz А. ПОl10вz

ЛЭl1ава: Общ. УпраВАение

Печатница на Хр. Н. Воиниковъ

-

Варна.

