Година

IV

Варна, 15 ОХТОМВРПII 1891 г.

Брой 30

БАРНЕНСКИИ ОБщипекий Вtстникъ
Излазн ТDИ ПiYiтн ВЪ M~cвдa
обшшовенно па 1, 10

20

п

ПJIс.\Ia, CTaTlIlI, парlI 11 ~СIIЧКО ЩО () .за
n-I;СТIIIII;:а СО праЩ;l ,\') ГраДСI;:о-О6ЩIIIIСI;:ОТО

ЧИС.i'Ш.

упран.ЮIIIIО В'Ъ lЗарllа.

Цtната на вtСJника за година е

За обявления се плаща по

пева.

4

15

на рtдъ.

Смtткитt на Варненското ГраАско-Общинеко Управ

ление еж на раеположение на гоеПОАа граЖАанитt

Варненци Аанжко-платци, и всtкий оть тtхъ може A~

АОХОЖАа Аа ги преглtЖАа у канцеларията на финан
совото му ОТАtление, всtки петъкъ, часа отъ 31/2 АО

5 слtАЪ плаАнt (чл. 118 отъ закона за ГраАскитt
Общини).

ВСПЧIШТ-В х.l-Вбар~ ст. д.1ЪЖНП Аа ПОКl'иватъ,
както
Т-ВСТОТО, тъii И x.1.-ВБJ. съ ЧИСТII, нарочио З,l -това при
СПI)соб,ш б·В.ш поr~РIIШ~II.
О.tужаЩIIт-h ПЪ фурнитв
.ШЧ:1,

IeDrfiTO ]\[ ВСЯ:Г ь Х.l'Вбъ да нс бж-t'J,К.тъ го.lог.лави,

а съ ЧIIСТИ бkl.l.I П.1.<\Т!lСШI IU::I.ПКII П Аа се об.\И'13ТЪ
съ осоБСННII Сi1>.ЩО П.Нl.тнеНII Ap1>XII, I:aTO Ва всоЬ
Юl1i. таЕсыlъ с.lУjI~ащь да ш[а ВЪ фурната

.i!a

ПРАВИЛНkII(Ъ аА хлtБАРИТ'В ВЪ ГР. ВАРНА.
Ч"l. 1. Вс'Ъв:и lCо:Ито исв:а да отвори Х"l'вбопеlCfiр

ница въ Варна и вади ва продань Х"l-Ббъ,

tp-ВБПfi

да

ванви пис:менно ва това въ Общинcr~ото Управ.lеНilе. По
дадсното прошение ТJувбва да съдържа участысa и .;1я.

на Х.:t-Вбопев:прпицата, пъ колто

ПРИГОТОВ"IШЩ

Х.:t-Ббъ

ва

прошението, ОбщинсlCИЛ
:мис сил състолща

.:tигиранниЙ

просите.1Л

продань.

СЪВ13ТЪ

Отъ Кмета,

!(метсв:ий

стотинки

О.:t-Бдъ

же.lае ла

подавание

навначава еАна В:ОМ

и.1и

по;\ющнив:ъ,

пыIъъ

отъ

него Ае

ГраА. Архите[~тъ,

Град .•l-В[~арь и Ава:ма съв-Бтници, IСuИТО отъ I~aTo ПРИГ"l13

по два ката

Аа "lОГК.тъ ТIIЛ лрт,хи да се нерi1>.ТЪ ПО често.

Ч.l. .j. ВСПЧLШ ТШI с.lJжащи тр-Нбщ\ винаги да
бi1>.АihТЪ HIIBCl:O остригани, да ги пращn,тъ господарu
Т'В ШIЪ naii мн.шо АШI. II<iiТИ пъ м-nеецъ ШI. бапл и
на RC'BECLI дссегь деня DСг\ЮЫШ; д~ сс явлватъ при Град
СКIlН .l'Bl,apb, съ с.lужсб[шт-В сп IШШi:IШ, ва ОСВПА'Вте.л
ствуваПlIе, че т-В с.у, вг\раШI, I~oeTO .\'Ь[~аря заПИСва въ
КНЩI~I~IIТ'I> I1МЪ.

'1.1.. 6. ВС1и-:а Фурна, въ оградата й, тр1.бва ,~a има
1500 [~LI"lогрюша БРЮlIИО, naii l\Iа.лв:о.
Ч.l. 7. ВС'ВЕСИ виАъ х.l'Вбъ тр'вбпа NI. се прави

еА\ШЪ деПО31lТЪ ОТЪ

отъ добро LIрес'lшно jIЩТНО браншо, безъ IlIПCllt::ъвъ
C~l-ВCЪ II прахъ, ЧIIСТЪ, ПС[:.lI[савъ 11 да TeI'"l1I Д()брв
опеqеu'Ь

bc-hlCога ТО.шова ТШI:сеть,

I~О.ШОТО

е

опреД'h

.leHO отъ 06ЩИНСlCIlii сы1ьтъ •..
Заб1i.1tж"а

1.

Строго о запрiПСIIО да СО заБЪрl;:ва

11

пре

датъ х.l'Вбопев:арницата, състаВ"lлватъ ПРJТОВ:О"lЪ отпо Ыl;сва 1I3СЪХlIih.\Ъ (балтъ) x.l-hGъ, Баl;:ЪВТО ВlIДЪ II ла. ОП.1О, ВЪ
сите"lНОудобствотои.1и неудобствотова IllШГО'ГОВ.lнванuе т1>сто за lIОВЪ хл1>6ъ.
на х.l:Вбъ, проивнасватъ се ва попращшт'!. и добаВЕСит-Б,
3аб1iлtж"а 2. За ЛУll:'~О3IlIIТn ххhбовс тег.юто опрсД-Б.lЛТЪ
са~ш· xx1;6apll'r-I;.
НУЖАНИ да ~e направлтъ 8(\ приспособ.lеНIIe на X.l13бопеlсарницатз, lCоито поправlCИ идобавЕСИ, трhбва да
Ч.1. 8. X.1.-hбопе[~арll'Г h ~.lЫI:НИ сж да ваАЛТЪ не
се спом-Бнжтъ въ ПРОТОКО"lа, О"l-БАЪ иввьршваписто на по С\Ш.llCО х.I'Вбъ, въ ПС'.lЩО деНОНОЩl1е, отъ KO"lKOTO с.:к
преАВUАенuт-В;въ ПРОТОКО"l1\ поправlCИ и прuбавв:и, Ha~ оБЯВИ"llI въ ПlIш[енната си де~.lараЦIIЛ, ВЪ - противепъ
лвите"lЛ съобщава устно въ 06щинсlCОТО У прав.lение,
C.lYQaU, areo се УI~аже УСКi1>.,j,ность ОТЪ х.1-Вбъ, наРУШII

че е иввьрши.ю
отива

вторично

пос.тВдното, ПОАИРЬ това lCОШllIссилта

и отъ I~aTO

ПЪ.1ПО е при~пособена,
на просите.1Л

може да се

На

че фуриата

на

състаВ"lява НОВЪ ПРОТОl~О"lЪ, че
разр-Вши:

Х"l1>бъ Щ1 ПРОАань.

Ч.:t. 2.

прilГ"l-ВАа

да

ПРИГОТОВ.1лва

те.lИТ'В осв1>пъ че ще се г.юблватъ (за пьрви!i п птuриii:
Пi1>.ть] съ по 10-25 .leBa 1'.1..0 ба, но II ва' т-Вхна Сl\l-Бткз
06щuнс~ото :У праВ.lенпе ще достави неАостига отъ
х ..-r-Вбъ I~ОЙ:ТО x.l-ВбопеrtаРllТ-В, съобрr.вно дадената Аек
Т

.lарацпн,

основание па пториii ПРОТОlCО"lЪ отъ

В:Olш\шссилта ОбщинсlCОТО у прав.lенис взема отъ

ааа

не

u

Ч. [.

сж

ПРИГОТI11J.1II·

Ншсоii X.l-nбопеl:аРIШЪ

HeMO~l~e да се
I:;],~1,C ()"ГЪ Аа НрПl'отоп.lЯва х.l'Вбъ па продань, Ао

вите.1Л писменпа деК.1арация, че вЪ бihА,,",ще ще да се

тоН пе заяпп IЧ>сАuаритс.шо

подчинява

Щ\1[IСI~ОТО

наПЪ.lНО

и

беsпрекос"lОВНО иа

ВИ.lПШ~Ъ, ПРИАружеuа съ еАио

тол

СШIА'Ьтс.1СТI10 ва

11ра
чест

ность и б.шгоuаАт,жностъ.

Ч"l.

3. ЧУЖАIIТ.п ПОААанници ва Аа МОГ,,",ТЪ Аа

-;\Т прав.lСIШС;

ва това IIИС~ICШIО нъ

пъ тоН

I1Ю:Ъ

с

Общппr.lСОТО Упраu.1СllIl0 ще достави llу:r,/\иото
чество х.l'Вбъ, И.Ш ЩО

рОСПОР-ВЖАапията

по х.:t.пбаРСlCата частъ ще се СЖАЛТЪ

ВЪ JII-ВСТНIIТ'В СЖАП"lИЩ3, бевъ KOHcy.lCKa защита.

Ч.t.

4. Всичкит-В Х"l-Ббопекари тр-Вбва

жжтъ Х"l'вбарсlCИТ-В

(кавани),

корпта,

си

1\Iоби"lИ:

.:tопати II

ВОАНИ

APyrII

1'.(1

I~аци,

х.l-hбарл, съобраi!НО
Ш\ на

не

АЬР'

осв'Ьнъ

100()"l

принаД"l'Бжиости,

СК,Щl1ii

ще

KOT.HI

въ 'itau гО.ll:6.l1tа чuстота и вспчrшт-В шrъ с.:tужащи ТР'hб

B'r~

продъ.Щ~СШlе па 10 дсна "р ЩШl'от(н!.\:rВ(t х.ll,6ъ, съ
обраоно ,.\1l,ДСШlта му Ас[,.шраЧШ1. Въ с.tучаii Ш1 поис
ПЪ.lНСlIlЮ l1РСДlJlЦСIШТ-}. ус.1.0ВШ\ нъ паСТОЯЩllii '1.10ПЪ,

отпuрятъ Х"l'hбопеlCаРПИЦII, Аctватъ АеlC.:tзрацил О'l'Ъ сrюе
на настолщu:И праШI"lНИКЪ п въ С"lучаfr нарушение на

Об

Д.lЪ~I;':ЩЪ

то си

ICOIlCY"lCTBO, че Т'В паПЪ.1НО ще се ПОд'IШШШ\ТЪ

от

I:aTO

Iпra

ПИАН

въ

пече

I~oiiTO

Аа

въ

lCO.Ht-

фурната

съ дадената ДCl:.lараЦIIЛ,

х.1.'Вбаръ,

право

х.t-Ьбъ

[1(1

тю:ъвъ

паАИ Х"l-Вбъ

въ

с:.гЬт

с.lучаii

Варна,

a~o Ааде паРllчuа П.1И IIПОТОЧЩ1 гараНЦIШ

.,

БХ'Аi1,ще.
Ч.:t,

съ I~ОЛТО Аа отговаlИI ~a

10.

на

отъ

пос.тhдстшшта въ

ЩОJ\IЪ се о[саже чс H'B[:oii х.l-Ьбарь

паАИ

Еа Аа нослтъ вс-Вв:ога ЧПСТII АР-ВХП; тъп сжщо пекар

И"llI пр JAaua х'l-вбъ суро пъ, педопечепъ 11 пъобще вре

ницит-h (Фурпит-Б) тр-hбва Аа се АЬРj:lCж.тъ чпсти

АИТtМСНЪ ва ВАраllаето на хората, тщ:ъвъ Х.1'Вбъ се IЮП

в:ога

Аа

не

се

оставя

да

пада

пръстъ,

отъ тавана, Аа н-Вма паЛЖlfIIП II

т.

прахъ

П.

и

Осв'внъ

11 ни

АР.

т,

това

ФlIеI~упа 11 УНIIЧТО'Iщва
ваl; ..НОЧОНИС

ОТЪ

ОТЪ

llад.l-Вжниii:

ОБЩIIН.

У праll.lСПllе,

.\-Б[~арь,

а

по

ВIIIlОЯИИТok

Стр.

Брой

Варненcrшй ОбщпнсJCИП: Вiютнпь."Ъ

2.

се ПОАвьргватъ на наJC8ззние СЪГ.:J.асно ЗaI~она j

гото ПЪКЪ се хване х.л13бъ BApaBЪ~
(ексиJCЪ) и.ли не отъ ИВИСJCуемото

JcЛ'Ббъ, по пиеменпо
пеговии Ае.:J.игпранъ

нъ

в'Ь

неАОСТИГЪ

качество,

распорiЖАание
ПОМОЩНИRЪ,

ще

таJCЪВВИТО

отъ
се

JCo-

у

!Смета

и.ли

начупва

И.:J.И

30.

Х.:J.13баря • .ilУJCСОВНИТ'k Х.l:13бове се считатъ он-Вви, кои
то се правятъ отъ наи б13.ло брашпо, което

по A0.lHO отъ

Ч.il.

.in

] 5. 3а

о.

преАварявие

не е

В.lоупотр-Вб.ления Об-

upellIe

щинското УПрПВ..lенпе отъ

Аа

на време

се

распо

nap13BBa ва Ар13бни кжсове, ва Аа ве може Аа се про

р13ЖАа Аа се M13CBa Х~l13бъ ОТЪ 1-во качество, 2-ро ка

Аана на цi3.ло, а вивоввпт13 С.iYiщо ще се ПОАвьргатъ,
съ:г.лаево заJCОВ8, ва с.л·ЪАуемото се ваRавание.
Ч.л. 11. Ако в13JCои отъ X.:J.iJбарит13 ИВВЗАИ не

стьта му, за IIIOCTpa на Х.ilЪбарит13, Еато се заАьржа.
отъ него ва проба и въ ОбщинсJCОТО Управ.ление.

УJ'tlИш.левно Х.l13бъ суровъ и.ли въ веАОСТИГЪ (ексикъ)
И.:J.И ПЪЕЪ не

ОТЪ щ:шскуемото Rачество и

менно ва това въ

ГраАекото

ваяви

пие

Общивско ~УпраВ.;Jение,

преАИ Аа ИВВЗАИ на ПРОАая~бата ,тоя х.лЪбъ, то ви
новнnя х.лЪбзрь не се преА8ва на СЖ"ъ, Въ та
ЕЪВЪ С."lучаii 3IЮ Х~l13ба е
суровъ, неАопеч~нъ п
въобще вреАпте.ленъ за ЗАравието на хората, тоН ('е

:конфискува II

УНИЧТОЖ8ваj, ако

.ли

пъкъ

Х.l1>ба

е

ВАравъ, нъ ВЪ неАОСТИГЪ (еI~СИКЪ) и.лп не ОТЪ изискуе

мото качество, то ва такъвъ се

опреАЪ.ля ц1>на

раВl\I1>рна СЪ Rзчеството и

врьхъ

в'веа

съ

- RIJ.;Jогрймма

и

се ПРОАава ПОАЪ шtАвора на ГраАСКОТО Общпнско Управ:
.il.енпе преАЪ

Ч.J1.

12.

е отъ

AB13

качества:

1

Аобр'в

еАШIЪ ЮI.:J.ОГРШ\Jl\IЪ IJ.1И по JШ.;lОГРЗIlIl\lЪ

n второ 7;ачссmво

(черо),

KoiiTO

20

опе
ПО.:J.О

се прави съ

тя

1/2'

чества, по ма"lI,О

и

Й

по еАИНЪ юмограМ!lIЪ

.9абtлtЖl>а. Допуща сс правснпсто Х.l1>бъ отъ

10

11bpBQ

II.l1l

дв1>т1>

Ra-

по вече, спор1>дъ нарка, за продаванпе по

стотпнки.

Ч.il .• 13. НIJJCОЙ пе JlIMI~e Аа ПРОАава въ

гр.

Вар.

Общин

СIШП Съв-Втъ и обявепп съ nрИRПВЪ отъ Кмета па
nс1шо АllУlll13сечпе ц'Впп.
Ч.л. 14. Ц1ШИТ13 па "'1УI~созвиji Х."l'kбъ, т. е .. за
СИИИТIJ, пасхи, франве.lИ

п

т.

н.

СИ

опреА1МЯ

саllIЪ

ИНСТРУКЦИЯ за предупреждавание главнитt епидемически
заразителни болtсти и борбата противъ тtхъ, издадена отъ
Белгийското правителство.
(lIрщъ.lжение отъ брой

28

и 2~)

С. НезавпсшlO отъ м1>рlшт1> за деЗlIнФецпрани~. предписани
отъ Jl1>I\ЗРЯ, ROlITO ПОJlз)"ва бо.шпл, СЪГ.lаСIlО съ' праВИ.'1ата на
частната ХIIГПСШ1, други M1>pl;n отъ Сn;ЩШJ хараь:тсръ еж прел

11

ИСПЪ.lIIЛватъ,

)масть за въ пнтереса 1Iа

въ С.lучаЙ па нздобностъ отъ

общественното

здрюше.

ы1>стната

Това t)ФIЩП

a.1HO ви1>rnаТ('.lСТВО, Iшето тр1>бва да стане обязате.lНО, иаi:i вече
може ,lа .б;У;Де пu.Уli3НО прн пре~r·tстванпе на .БО~lНПЯ.
Стаята,
която той е заема.тъ, а ТaI;:а с.а,що ьroбп.lпт1>, IШОТIlТ·.!> п постс.lнит1>
прпнад.l:};ЖПОСТИ, IЮIlТО сп, сс. ШНПlраJlП въ нея, трt,бв:t ;\:1 се
ПОДВЪрГНiliТЪ,

въ пролъ.lЖсппе

на ,10статъчно

вреые, )Ш НрОf,'БТо

рлваппе

II Д·};ЯТС.lI13 ,IС31II1феlЩIIJI, тщате.шо прочпстепи и пров1>т
рспи. 3аразеНIIТ'}; Ы:J,,10Ц1Ш1lП предметп, I,aTO: с.lамеННIIЦП, кърпи
1I други таlшва се пзгарятъ съ 33ПJlащавпе загубптt, па нссъс
тояте.1НП .нща. ДP1>XllТ1> на бо.шnт1> се турятъ 1I дьржатъ не
по :ма.ШО отъ часъ врещ: въ

ВР'БЩЪ

аНТИССПТПЧССI,И

растворъ.

Ыатрацпт1;, въ.шеПП~l'1> дюшецп, ПУХОВIIт1> ВЪ3Г.lаВIШЦИ, II др.
Т. п., СЪ 1,01ITO не MO~Ke да се ИОСТ<БПIl тtща, 1I1ОГЖТЪ да бждатъ
пренесени, съ пуждната предизз ..1ПВОСТЪ, въ обществеН!Iата де
3l1вфеIЩlIонва, съ водна

СТОЙНО

се

Аава

на

на

Х.:J.13ба)

Аа

запис~

ревизията.

Ч.il. 17. ВЪ ВСИЧIШ х.л-Вбопекарници тр'.hбва Аа
има вС'Ъкога ба.ланца на тевгяха, ва Аа може всъки
купувач!> Аа пров1>ряnа тутакси прОАаАений JllY К.l-Вбъ.
Ч.il. 18. Правото за преГ~I'.hжданието Х.iliбопе
карницит-В и X"l-ВбариТоВ. относите.ilНО пззевие прави.il

вика и Аругит1J законни раСПОР-:ВЖАания на

Общин-

. CJCOTO ·УпраВ.ilение по Х.ilЪбарската ч:\сть, при haA.il-Бжи,
на ВСIIчr~и правите.ilствевни

закона

и

общински

1IlIIaТЪ

право

А.lЪЖНОСТНИ

и

обяваНllОСТЬ .

това.

Ч.l.

Вс-:В[ш

19.

Х.il-Вбопе[~арь

А.ilъжеllЪ Аа има безъ АРУГО на
наАЪ

вратата на

(ФУР~Щ!I,ЖИя.)

е

табе.,ш'.га (ВПВ':ВСI~ата)

продаввицата СИ написано своето име,

и ПРЕ3ПJllе, а АIOгеНАЖИПТ-В и Х.ilЪБОПРОАаначит-В на от
ворени :м-Вста и на развосъ по К.iYiщята Аа и:матъ

на

писано еАНИТ13-'на ВИАНО :м-Всто въ ПРОАавницит-В си,
а АРУГИТ-В Аа носятъ у себе си при самий Х.l'.hбъ еА
на ~lпста, въ която Аа е записано, както' т-Вхното Иlllе
преЗИlllе, тъй и фурната на Х"l'kбопекача, отъ I~OrO
то е Х.:J.-hба, що ПРОАаватъ. Б.ilавкит'.h за таЮJБа .1ИСТО
ве се отпущатъ на Х.:J.1>бопеI~ачитt. отъ Общинското У п

II

на Х.:J.'kбъ по СI~iЬ.ПО отъ опреАЪ.lенит13 отъ

писватъ

ср-Вщу

ОбщинсJCОТО УпраВ.:J.вние

ватъ за извьршвпнието

за

ПРОАаванпе въ гр. Варва

Отъ

И вваЖАа ,

то ревизоритЪ(преГ.l1>гвачит-В

ПраuеНllП: ва

:шесть С,,",що пап АобрЪ ОIlеченъ,

И по

16.

.'Iица, които по

7Сачссmво (б't.llО) , които се прави Аа тег.lИ,
випа,

Ч.l.

който,

беЗП.lатно на всъки Х.il13барь по еАна книжка, въ коя

пом1>щеппето му.

Jc.лЪбъ, освънъ .луксознпИ.
ченъпо

честно и отъ М О

пара, RЮ,lера, за

да

се ПОДБЬРГЛ.diТЪ

тамъ,

раВ.ilение, беЗП.;JаТllО.

Ч.il.

20.

3а

II

та

СЪСТ3ШI

часть

се

нарушение

BC1>JCO

праВIJ.ilНИКЪ

па

настоящий

АРУГИТ13 расп()р..в:iI~Аапил по Х.l13барска
3КТЪ,

непременно

ПОАписанъ

n

денп при 6.lаготворпте.'1iшт1> учрежденпя, ще шштъ права да
псписватъ беЗП.lапо нужнит1> за деЗlIнфекцш! вещества, признати

33 необходпмп въ вс1ши ОТД1JJlепъ ~.lучаЙ. CK.laAa на тил веще
ства тр""бва да б<Бде при общинсн:ото П.1I1 при по.шцеI':tското
управ.lенпс, за да 1I10Г;БТЪ се раздавз бе.'lЪ затру лнение на НУЖ
дающит1>
се
отъ
таюша. Строго тр1>бва да се забрани про
Ааванието
гд1>то
и да бlМО 11 дарението на заразени др1>хи,.
посте"lЮI 11 мобе",и, преди да бжда;,тъ т1> наД.l1>жно дезинфецп
ранп. Търговията еъ В'.!>ХТll дp1>XJl 11 l\Iеби.lИ тр1>6ва да бжде
1l0ЛЧIlнена,
а",епъ

презъ

времето

когато

ПЪр.lува

еПllде:uпл,

па

специ

вадзоръ.

ДеЗПНФCIЩlIята се' върши съ ц1>.lЬ да се УНИЧТОЖ.diТЪ И.1И
обсзврсдятъ СОJl1>знотворнит'}; Шiча.lа: ядовет1>, зародшппт1>, II мп
ззыпт1>, чрезъ I,ОПТО се раснрuстрапяватъ зараЗИТС.lнпт1> БОJl1>стп.
3аразпте.lНllт1> нача.lа Шtй-добр1> се УНJIчтоя.аватъ, RaTO
се пзгорятъ n1>щата, IЮIlТО сж бп.lе заразеНII отъ БО.1НПЯ. ARO
пt,щата струватъ lIШОГО СRа;по, то BlII1>CTO да гп I1ЗГОРЯТЪ, дър
жатъ гп доста ДЪ.lго вреl\lе ЕЪ Bp1>Jla ВОАа ИJlИ въ водна пара,
нагр1>тата до 1000. Други де3Шlфецпр. средства за преllОрЖIШ сж :

Гастворъ отъ Cll'Nb lШJ.IЬ1С'Ь (гъокъ-таши, slllfate йе cuivre)
на 10 .lитрII вода). Това средство сп.ШО увич

,5% (1/2 hIl.lorp.

тожпва ЫПРИ311Iата п д1>JICTByBa IШТО ПРОТИВОГНИJlОСТНО средство.

Варовита .1Iлtl\'О,
вода

-

1 часть

за НOIцвит·.!> гърнета,

гасена варъ ра311I1>сепа съ
заходит1>, ПОllIИJlЮIТ-В

5

ями

части
и

за

Brellle па температура поне 100%;
пзмазванпе на ЖII.1ищата.
съ туП се, постига безспорно наП НО.lезнатадеЗIIнФеRЦИЯ.Но
се..тата ИОДВIIЖНIIТЪ Rамари тр1>бва да бiБД.diТЪ оставенп ЕЪ ПЪ.l-: I съ равна часть впнена и.Ш со.ша(тузъ-руху) кисе.lина, ва 100
ВОТО распоръждание .на санитарнит1>. F.1асти, при С.lучаЙ на
части вода отъ 2-0 части разбавена RарБОJlоваRпсе"шна. 'I'ъзи
въ продъ.1женпе

па псыаното

Нрпста.lпЧеска И"lИ течна 1Сарбаловu 1Сиседина, разм:1>еена

т1>ЖRа епидемия. Ако стаята, RОЯТО ПОД"l""ЖИ Аа се дезинфеlиира,

е единствеIIНОТОПОllIъщснnе на сеМЕП<;ТВОТО, ПО('JlЪДНОТО тр1>бва
да 6iБде преll1ъстено ва оБЩИН('I\И сре.дства въ приспособено

уб1>жище, па день II.1И два, до I,ато трае дензифсцпранието и.
Нздзора, 1I.Ш по добр1> ЮJзано, саllIОТО ИСПЪ.lненпе на заДЪJl
~I"'ITe.'HIJT1> мi>РIШ по Ае3I1НФСЩlранието ('.l1;Ава да ба;де ВЪ3

Jl(женъ 01Ъ м1>стната аДlllИВистрация върху особенни санитарни

агевти, които ПР('i\варите.lНО ~e

снаБАяватъ съ

точни и яеви

по това ПIlС~lенни lIастаВJlения. Медицпт.:в, назначени за

ROHcTa-

!rпрание на СllIъртнит1> СJlУЧЮI u тил които се намиратъ отр1>-

кисе..тинаlllоже да се 'зам1>ни съ "реалuи'Ь

(2-'60/0)'

I'ОЙТО сега

се Сll!1>та като най важно ПРОТИВОГНИJlО~ТНО' средство; при това

креО.lJша ве

е

ядовптъ и

е

по

ИКОНОlllИченъ.

Ногато БОJlНПЯ се пршr1>сти,

то

ста.ята му тр1>бва Аа се

пречисти съ I,ЮRЮРТЪ, като се земе една ПрЪЧRа отъ ПОСJl1>днил

II

се

запа.lИ

и 113ГОрИ

въ

въздуха.

Сублu:'Иата (SubliшаtllПl corrosivurn) при всичко, че д1>йст
ВУБа много добрi>, не lIюже да се употр1>бява за дезинфеIЩИН"
тъй като тъзи CnJlHa отрова е о пасно да се дава въ ржцътъ на
адмивистративнитъ

агенти.

Брой

30

ВарпенCIШЙ ОБЩlшс~пii Вi>стшшъ

Стр. 3

отъ СВИА-Бте.,1И, който rЪАьржа Еопс'.ГатираниЙ фаь."ТЪ
I ве "те.валието" зu JI})езъ 1892 ШДПП8 оТ'ь l-иfi Япу
и обясневията~ които би АЗ.,1Ъ взрушите.1Я, а въ про . ариfi до 31 Дскемвриfi:
тивевъ С.ilучаи се забiз.,1i;зва въ зкта, че обвивяезшii
i
Чл. l·fi. 38 "раво участие въ ТЪрГ8 вс1нш: КОНне ~ поже.,1а.,1Ъ Аа КЭже НИЩО ва свое UПDаВАап·ие

курептъ предстапл:

J)

СВИД'.ЬТС.1СТВО jJa

'ШСТIIОСТЬ ОТЪ

Ч.,1. 21. А&товет-Б за констатирани ~арушен~я се надл'.Ьжпото ОБЩППCI~1J Управление; 2) 3ilдлъжите,iIНО,
преАаватъ ваправо на кметството СЗ1l1O въ тзсъкъ с.,1У
с'ьгласпо 6-та а;1Jппен па чл. 8 ОТ'Ь закопа за патеп

чай, когато тоВ. сж състав~ни по начинание отъ об

тпт'l;j 3) деклпрпдпн подписarш ОТЪ ,1;ваМ8 i!амо~ши,
прптtжателп на IЩ(RПЖИМlI въ града пмоти, грпжда
Ч.il. 22. Отъ вре:ме ва BpeJlH' Общивското управ ПП, които да ОТГ08арлтъ вм'.ЬСТО него, ВЪ СДУ1шfi че
.,1евие
оБВЯРОАва за звзние 1. [l жите.ilпт-Б въ об топ пе I1СIl'Ь:IIIП· lIастолщпт:h условил, ако остане вър
щината ВоВАОJlIOС'IЬ за ВСИЧ&И ковеЛ1тираВlI варушения. ху :1IIУ соора отъ 1I0м'.Ьпатптt берии 11 4) воиса З8ЛОГЪ
щински С.,1ужзщи.

Ч.,1. 23.

Преписъ отъ· тол прави.шикъ п

отъ

ВСИЧКИ АРУГИ ра~порiзЖАавия (прикаЗlI И.Ш обяв.1ения),

КОИТО би се ИЗАа.ilИ по Х.il1;бареRзта ЧnС'Iь. ще се АЬР
жжтъ ЗЯ.,1iзпеВII у вс1;IШ х.l1;барвица, БИ.,10 фурва п.ш

Аюгень,

както и всiзКИ

х.l1;БОПРОАавецъ Iнt

ОТRрИТО

небе И.ilИ по У.,1Iщит-Б ще ч,i>бва отъ тъхъ всiзlюга Аа
И1l1а

по

РАИ нъ екзе:мп.1ЯрЪ у себе сп.

Ч.,1. 24.

НаРУШl1телит-Б

на он1;зи распорiЖАН

НИЯ по х.l1;барскаТI! часть, преАВИАеНII въ ваОТ(I,ящиi!:
праВИ.,1НИl;Ъ И.~И

въ

АругираеПО]JТЖАаншi

по

тоя

преАме'IЪ на Общинстшй СъВЪтъ И.ilИ ва ОБЩИНСI\О'
то Управ.lение, за КОИТО раСПОРТЖАаНШI В1Шfl преk
ВИАево въ наказате.,1НИТоВ закови
ви

В8Rазания,

като

Х.,1ЪбаритЪ и ,4р.

'1'.,

96

Аьржаnата

о~об

II

ще се Г.,10бятъ не~абавно ОтЪ Об

ЩИВСIЩТО ~Тпраn.1ение
СЪГ.,1аево Ч.l.

на

за. ЧИСТCrтата на x.'1-БбаРНИЦI:1т-Б

съ Г.10ба

отъ

1 АО

~5

.1еnа,

отъ закова за ГраАСЮIт1> Общини.

НаСТОJlЩUU праnи.1ВШ,Ъ, Г.ilасуватъ и прието

отъ

Варвенския ГраАСКО ОБЩИВСIШ Съnътъ на 3-ii O~TOM
нрии ) 891 ГОАива, ОТJ\lъшша АосеГI\ШНИТЪ jJаспор1;ж
давия по Х.1Ъбарската Ч<tсТь.

въ градската Iшсса 10О лсва зда'fIШ, КОИТО В'Ь сдучай

па ОТБазъ ОТЪ ВЪЗЛО;I;СШIIIП
търгъ

ИЛИ нарушенпе

3а ()тдаВ8ппе отъ Варненското ТраДСRо-ОБЩIlПСКО
Управлепие въ нреБУIlЪ сбuра отъ l1уБJШЧНПТ'Ь търго-

За преАПШJEЮ:IiС препор;ьчва сс СJшбъ раствОр.."!; на СJIНЪ
:К3111Ы,Ъ сир, таRЪВЪ, RО.ШОТО в О/Щ 1 а Аа прлеме сnнъ цвt,тъ. Това
сре,'\СТI О IIlc~e Аа се употрf;бява паАЪ отговорностьта па .1ы1а-
ритt" :когато 1Ъ ПРlIвнаЯ1Ъ, че уг.vтрЪ6яванпето IIIY е неоБХО,'\ШIО.
Apt,XJ!'It"
I,'J,РППlt" че} Ш3ФП'It, JI пр., съ 1,0ПТО 60.шпл си е
бо.шпя

твори.

Бо,лвия тръбва да ХОАИ по себе си въ особенни

гърнета,

:които с'J.Аыl ~·а'IЪ IIВЬЪСТНО :КО.шчество ПРОТnIJОГНП.1оетенъра(:т

ЕОРЪ. II,ли, Ю,О ТОБа нс е УА061:0, то
се

ПО.lJJваlЪ съ

исира~ненията незабавно

ТIIКЪВЪ растворъ.

ВСlIЧIШlt, гърнета п С.<БАИНИ, l'ОНТО бо.НJIIЛ С

употрt,бл

lIаЛ01''1 ще сс сждлтъ въ Бъ.парСlШТ'l;
RОНСУЛСlil1

})пда)И1Ъ, пеРАетата п пр, Tp1it)J~a, ПРU забо.1ЛJНШШ', да сс
llввеСJIТЪ IIЗЪ стаята; а1,0 lЪЗИ предпа:ште.ша Mtpl;a вс с бп.и
ввета ьъ пача.ЮТО на (C ..,tC'l ъта, 1t, се сстаг.яlЪ 113 М1;СТОТО си
отпос,лъ,

3а Аа се деВlIIIФJщира стаята съ ЫОИОР'IЪ, Тр1;бва да сс
напустне преди Ава дена. Дебе.lJJТЪ дръхп, 1Органит-Б, дщ.шецп··

'l:t" ВЪЗГJlаВНJЩИ'I1; и Аругитi> н1;ща, RОПТО нс ~IОГiliТЪ да се о
безврt,АЛТЪ

IШТО СЪ ПРОТИЕОГНИJlОСТНП

раствори, JШТО съ водна

пара, Тf't,бва Аа се расп·рсстриъ и ~a сс· опушатъ по с.l1;,I\)'1О·
щия llaЧJiнъ: ВСПЧЮIТt, А)'ПIШ, тр;ьбп, бравитt, на вратптъ JI

ПрОЗ0рДПТЪ, араJlЛ>.ЦJJ'Тt, се запушваiъ добр:В. I\1ОК1Орта,
грамма

на

1

СЖДП~IIIща,

ООЗ'1

па l}tчснпиfi сбо})ъ що

шш

зilЩПТ8.

Чл. 2-пП.

OTliYll1JlIIia

прано да взема. 110 1 "/0 uтъ стоll:UJстиа на вс1нш про
дадепъ па I1уБЛП 1JСПЪ ТЪрl''Ь l1рСД,JIСТЪ, БШI'Ь ТUП дви
жп~ro ллп ПСДВl1ЖШIО пмущество (IIЛ. lOU п. 10 ОТ'1
заг.ола 311 градс~ш'f'Ь оБЩПIIII).
Чл. :~-Ilfi ОСПО()UJЦRШIТЪ сс ОТ'Ь 'I'oa градски 1JaЛОГЪ:
а). ты!'овет'l;,' I.OIITO се J[РОIJзпс~цатъ ОТЪ Jlоешштt
власти за достаJlЮ\ на llРОДУКТlI 11 vБJl'Jш.:Ш ЗI1 ВОПСIШЩ;
б) 'l"J.pl'oneT'lJ, liOllrro IIl\ШТЪ за цt.'П):Щ доставлт'I.
па l1раnпте:IС'I'IЮllШIт'l1 У1llICЖДСllШI IlUТРМПОС'fll за кап
ЦСЛЯРППТ'I; пли ДРУГII НУiJiJ,lШ за унраНЛСlIIlн'га I1'JНl(a.
в) ТЪРГОВСТ'В, ROI1TO се проu;шеЖЛ:tТЪ ОТЪ ОБЩШIСIИТО у
прав.1СНI1е за от"апаПI1С па преДПРI1С~Iачl.: разнu lIСГО131I (оБЩIШ
СIШ) предпрnлтпл I! БСрI1l!, а тан:а С;У;ЩО J! за да13аIlисто ПОДЪ

JH!OTII.

праЗАНП

мъста.

Чл. 4-пfI. Налога се с'ьбнра OT'I, I'УlIупача на "ро
Д3iI,н.ата всщь

II

Jlред;uрпнтпе,

оеН'Jшъ l,огато f'ущ'вача

Де6е.шт-h ВЪ.шенп дрt,хи, lШ.ШШПЪ 11 АР, тр:Вбв<\ Аа се
изнее;ьтъ HIJ. отщнпъ въвд)'хъ П Aour'B да се 1н,:тъrСJIТЪ; по
cTe.1НJITt, прпнад.1t,ЖНОСТI1 и др. нъща \.:ъ 1>О111'и сп с.1,У~!:ШIЪ,

alIO ыог;ьтъ да св пер;у;,тъ п мплтъ, - да
дъ.1~снuе на еДIIНЪ ;шсъ въ врt,.щ ВОАа.

Се

AbP~lZa;.l'b

ВЪ

Труповстъ на ymp-Б,лиТ'J; отъ зараЗIIте.нш бо.lt,t;тП

IIвцt,JlО да се IIюшватъ (:ъ
се

заВIIватъ

раСТВ0РЪ.

Tt,

въ

n.laTHo,

Ht,l,oii отъ l_аЗ:1I111Т'Б

натопсно ВЪ

сжщuл

про

трi;бва

раСТllОР11 JI да

ДСЗUНФIIЦUрУЮЩЪ

тръбва да се туратъ въ лп,ъ (:ЪНДilil,Ъ, НЮIaзанъ

съ смо.ш n.Ш ОURованъ съ 1IIСТ:МЪ; ТО13а

JlOC.1t,AHOTO преДписа
al'O т1;.lOТО нс може ла се за1~опас пъ 1>ЪСО
време. На АЪНОТО iш оБШШОВСНIIIIТ'J; (:'ЫIД,У,ЦП тръбва ла се турп
нпе с 06азате.1НО,

елипъ П.1астъ ОТЪ ;)-u сапт. дръвеСIШ С'I'ЪрГОТШШ (1':1.1а:.l:Ъ,) на
носни съ ;\СЗIIПФСJЩРУЮЩЪ растворъ IЫП IIыъъ ·(·~Il;CCml СЪ пе
гасена наръ.

ваJlЪ, трt,бва да се ИЗlllJшатъ съ Бр~lма ВОАа.'

за да сс дезuнФециратъ

въ

IIреДСТ8ННТЪ и ДСI.лараЦШI ЗUutрспа ОТ'Ь пздд1;ЖIIОТО
I;ОIlСУЛСТВО, че въ случай па споръ но сбора .IШ тон

само

С..'lЪАЪ lШТО се ПО'IОШllЪ въ еАна ксФа (ъ npi.ila СЮ:Уllена вода
и,ли въ в1;I,СП отъ. спомt,П'<ьТlllЪ по го1'Ъ деЮIНФецпрующnрас-

А&

с60РЪ

38

3абtJ.7/;l;ж/.:а,-Нс сс оспобождапатъ отъ тол ва.1ОГЪ l'ЪРГО
ветъ ПРОl!ЗllОДШШ отъ ОБЩIШСI,ОТО Уllрав.IСШIС за продаванuе

ПОЕJ\lН:И УСЛОВИ}I

B~

'fОЛ

полза па общпнаТ8; чуждит'.Ь IЩ.'(,ЩIIНИДП осв'Jш'Ь тпл

васмъ 06щпн,

с.1У~И,лъ, IIJCГ.<БТЪ Аа се пвнеС26ТЪ иъ стаята

вт.рху му за

условг.лта' се наДI)рЖIlТ'1

20- 30

l,убnчеСJШ метръ отъдеЗJlнФицируеllIОТО простран

ство, се турга въ еАна же.1t,зва с.а>дпна, коато за предnазванnе

Д. 1\огз'1'о С!lп"еМJlлта со нрпб.Ш:ЮI
llър.lува. Тр1;uпа ощо 110 наС'fоit'l!llЮ,
отъ

11.111

IJC'lO

IЮ.ШОТО

IН.1'ICBa ,,\:1
IIЪ оGшщо

IJCHHO време, ла сс боримъ съ МIIОГО'шс.НШI1I1'l"!; Пр'!;ЛIII! за ;I,\ра·
IШС1'О уе.lОВIШ, 1,01lТО 110,l!"отвюватъ
.1'];СТП

11

С!lомагатъ

:ш

I!()Чllа :щ зара:штс.шитЪ

paCJlpOI.:Tpallell!lCTO

боо

П~IЪ,

Ыъстнзта аЛМШ!ПСТРЫЩJl 'тр');оиа особснно да lIа 'i.НО,\апа за

С.1t,ДУ1ОЩJJТt, отъ Т'];ЗII ус.1ОIШЛ:

Чпстотата

на I!O'J13aTa.

Часо

тотата на водата за ШIСIIIIС. Да сс
Н:ОНТfJо.шр:t I,ачсството
на
водата n
Аа се И3АJlрватъ nрIIЧШШТ'];
на О~IърслваНIIСТО Н.
Да не ЖJ!Вt,лтъ ПО много души ла СДНО мъсто, ла се Jlзнаслтъ

рt,АОВПО БОJ,.щптt, JI другитt, печистоТJШ отъ ДЕорuщата. Да се
наАЗJlР1\ватъ пазарНJJТt, съ·l;СТПII припаси и lIaШIТЮI'г:Б,
RОИто
се продаватъ. Да нс ставатъ с60РОБе, панаири n пр. Тръбва
Аа се обръща вниманnе на

ХJJгпснuчеСRПТt, ус.10ВJlЯ въ

запалт

се ГУЖАа въ друга с.<Ьдива съ пt,СЪRЪ, И.Ш ПЪRЪ ВЬ!'ХУ ПрЪЧRИ

чniiнпцп'It, и ДРУГJJТ'Б работи.ши

ната врата, :като зз.1:ВПИJl1Ъ отвънъ съ хартиени

щята, CTaUTt, на работНlЩИТt"
оБОрUТ'Б,
захо,\ПТt"
llОlIШJl
вптt, юш,граДСIШТt, n частнuтt, герпзи, чеШШI'rt, П пр.
Сиецnа,лепъ надзоръ трt,бва да се устаПОВJI за тt,зи J'ЖЩЯ,

турени надъ едно веАРО съ ВСАа; RЮR1О!,та се запаJlна съ HtRo.1Ео равгорt,JlП вжг,лена и,лn съ една ,лъ~nца спиртъ, С.1:ВАЪ &ое·
то трt,бва бързо, да се из,лъзе отъ стаата n Аа се затвори ВХОД
ЕИТ:В

24

u

ивичкn,..

ВСИЧ

араJl.а>ЦИ. Стаята

.Tpt,6Ba да се остани затворена поне
часа; ст БНПТj" тавана п дюшемето, с,лt,дъ това тр:вбва грпж

ВРЪАЛТЪ на

ВЪ

I,ОИТО

общественното

СШIАеМl!лта е

ЗАравпе;

пунена Бр1>,лз вода: се'1Н:В стаата Аа се ПрОВЪТрИ Аобрi;, преАП

а тъй

1>ОПТО

МОГ.<БТЪ Аа

с.ъЩО -

на K~

вър.lув:uа.

(GдtJдва) •

.IIИВО Аа се И3J11И1IТЪ, съ противогни.lOстенъ растворъ И.1П съ са

Аа в,леземъ БЪ нея Аа живi;емъ.

заведсния,

•••••

Стр.

6 държавно,

окржжно пли общинскu учреждеиие, въ
Rопrо случай .тоП (иалога) се взема отъ продавача.

Чл. 5-яП:. Слtд'Ь свършваяието на извtстенъ търl''Ь
производпщитt 1I0слtДlшfi ли 1(1\, боле Tt частни лица
или lIЪКЬ правителствения я общеСТВIШПlI чпновииди, се
заДЛ'ЬЖl\ватъ да отдtлятъ, слtдуемото се граДСliО пра
во 1 % и Вllесзт'Ь въ оБЩИНСБОТО управлеНIIU или

llредаватъ ОТКУIIЧИКУ.
туй

Въ IIРОТLшенъ случаП:, аБО '1'1>

не НRправнтъ това, ще се изисква отъ тяхъ,

на
ако откажжтъ, rIСIl'hлнението му спрпмо Ttx'f"
Общинското Уllравление ИJИСКВ!\ отъ надлtЖIIОТО ш["ь
началство.

Чл. 6.0ТКУПЧИI\il

upaBo

неще IПI8

ца J\упува или

ПЪБЪ да приема за продапъ Цi1КЪВТ() п да
метъ до като не се упtри,

че

.lIПltето,

бrIЛО

което

пред

му

го

РОДПllоие па иптересующитt да го впаптъ.

Чл. 15·fI. Откупчика е длъжео'!> да се съобразнва
наН'Ь:ОltfО СЪ ПР'1ВИ!IIШRI\ за публиrrнптtтъргове въ гр.
Варна, JlЗJ)'lботенъ n гласувапъ ОТ'Ь Обш. Uъвtть.

Чл. 16-11. Тербовитf> марки и проч. по СКJIючваllие
контракта еж за C1l1tTKR па ОТКУIlЧИКIl.

I

Днесъ първий о!~тu~в~и~ ~IЫЯN\ осеистотпнъ АС-

деветдесетъ първа ГОДlша, п()дписаuитоВ: Спас: Д, Спа:
совъ. ПО1lIОЩEIИ~Ъ на В:~рненския ГРtlДСКО-ООЩИНСКИИ
кметъ, ГеJрl'И Ив.

проДнва плп предава за щ}одапание е пеговъ ПрrJ.т1>
жатеJIЪ, ~Ш конто дtль Tofi (оrкуuчпка) ще трtбва да

Щllii

пзисквtl отъ предавача

приехме

пли пр )Дft.l!а'Ш да му предста·
хора
П!)3IШТИ и

oe1l1Y

вп'rъ по двама свидtтелп,

яи,

J\ОИТО

да

устовtратъ,

пмъ нли

да ИМЪ изисква да

които да отговаря

[IeCT-

че т'Ь сж СТОIШНII пft. нро'

предаваеllПl

пре;J:1I1ети,

ИЛИ

ПЪКЪ

1IIY

преДС'ГaIIЯТЪ

J];R

посл:tдствията,

въ

слуqаи,

~ собственность

па

ДРУГП~IУ,

за

lIреД)Ieта се ую\же

здравъ поржчптель,

че
а

не па това лпце, което ГО е ПрО1адо п ли ПjЩЩЛО за про
дапь и Боето
слtдопателно, НС р, Шli\.10 никаRВО па
том

право.

Чл. 7-Й. ОТКУII'ШЮ\ ще пма ирано да пазначава

CBOII

хора ]lOд'Ь своя OTrOBOPHOCTI" конто да нропзпеждат"Ь
търговет1J.
Чл. 'S"'иП:. О ШУНЧНКil не;\IОiIШ, безъ съгласпето па

CI&J)T'h,

Общппскиfi

да отс'rЖIlИ

ПЮI

нреl1родаде

ненския ОБЩIIНСКИ

11

I!резiШ8ТО па

.1.08'1'0

шш преда.'IО,

го е

и. Д. помощникъ на Сж

ва

касеата

у праВJl.ение отъ

Шишковъ И съг.шсно съ

ЧJl.енъ на

при

Вар

КО:ШIИССИЯ,

BapHeHCI:oTO

бирника ,..Петръ К.

Р'вшевието

на

Uощинекия.

Съв-Втъ отъ 30 СептеМВрIIИ т.година подъ 0111. 546
предаДОХ~lе сжщата на ПUJlIOщuика на к~юта Жеко Геор
гиевъ

При приеllшнието и предаванието въ кассата у
IcaBaxa се на ~ШЦ~ СwlоВдующитi> СУllJllIИ: Ц1ШllИ книжя,

И нrЬща:
1) Отъ разни общински берии и приходи:
а) Въ в.лато . . , . . 2004 лева 67 ':;т.

б)
в)

" сребро
2468"
"моВДНИИIlике.лъ 1414 "

г)

дру.

"
"

70

"гербови и пощенски

:марки

7

д] Въ актове и ДРУГИ
книжя отъ бившия
бирникъ Х. Дiзчо Васи.левъ

Чл. ·н·й. ОТRJП'ШЮ\ 11 хората му еж ДJIЪЖПИ да дър·

го с нродало

-

С ЬВ1ПЪ, . състаВJl.ЯЮЩII

упраВ~lението

Градс!со-Общин<'ко

жжтъ едип'Ь тефтеръ, провьрвuнъ и завtренъ отъ Об·
ЩШIСКОТО УправлеНllе, пъ БОП:ТО lit;Jmшо да забtлtз
ватъ, oeBtlli ВlJда па продаВ8емпfi ялп предадснъ Tt1l1'},
:което

Ноевъ

ЮIетъ и Ахмедъ Еф. 3Юllриевъ,

!'ИМУ В'Ы1РОСППП сборъ.

за нр:щанъ предметъ, името

30

ще-стан за обявление, което '1'р'Ьбпа да бжде отворено
вс1>ки ИрИСЖ'l'ствеп'Ь ;(ень и часъ. 3 а • иtсто нахожда
поето му той съобщава въ Общин. } нравл. ва обпа

Koe'ro,

даваеllштt

Брой

Варненский Общинский ВоЛСТНИКЪ

4.

"

~O "

лицето,

I'УППЛО,

онова па евп;(tтелптt ИЮI ПОРЖ'IПТ6литt. lШИТО ще еж
ДЛЪЖUII да СС расниспат'Ь, а

Tar.a сжщо

и дtпата за конто

е IIрода;Lеl!Ъ ПР8.lщеТil. Тол тефтеръ въ Брая па.ОТКУIl
нип СрОIП. се пре;щва въ ОБЩfШС!\ОТО уп равлеяис.
Чл; IO-fi. Откупа ще сс плаТII пъ 4 таксита: IJO 1/4
часть въ llI,рвлт1> дни па мtсецптt: .я:пуариfi, АI'рилпfi
ЮлиП: п UКТOlIШРllfi, т. с., въ Ю\'Iалото па BCtKO при
1I1tсс'ше.

Ч"1: ll-fi. 3а р·hдовпото псuлащаIше па Тi1I\сптптt,

за то'шото Ш}ПЪЛЛСНЛfJ на ШIстопщит,t условия, Бакто
и пъ СЛУ'lаfi че по нарушенле I,ОllТlншта за тон на·

"

4380"
0:)950 "

ПI. Събранит-В
правите~lственъ
oiiеjЗа

30

IY'.

по

патентъ

отдiыпа квитанция

25"
29 ,.

IC!шга

за

отъ равни предприе:uачи-148

ст.

Подаренит-В

отъ Н, Ц. ВИСОчt:стВо

ва употр-h

бяванпе ва градски НУЖАИ И пр. пъ з.лато 2000 .л.
У. НеДОПJl.атенит-В по п.латежнптi> ваuовоВди ПОАЪ
логъ CTilltll пулща да c~
пропзведе
ПОВ'Ь търгь,
отъ
N No. %3 и 967 отъ тж.ви година 120.л.
БОIIТQ посдt;'(ватъ загубп за оБЩППСIШ'l'а IШССU, отгова·
У!. Ц'lшнпт-В н-Вща, а Пlllенно: дв-В ВJl.атни оби
рятъ озпачепптт. въ нред.С1'авсната при търга отт. 0'1'К)'НЧШШ декларацня лада, ОТ'Ь I\ОИТО ОБЩПIIСI.ОТО у. ЦИ,еАUО парче в.лато, еАна ср-Вбърна .лоааТlIчв:а и ед
правленне ВЗIJСКIШ, доБРОВnЛIIU плп 110 С,'lдеб ~1I'b IУhдъ,
па срiзбърна JlIотичка, Ш1.Писанu пъ депозитната книга
сл:т.J,уеl\[lJfi се o'rl~YIlOЬ и, загубпт·h, "Които го 1I0С.1'n;(па'l;!,
ПОДъ рrБдопн и .j11. .j11 84 и 119.
отъ вториfI" търгъ, 3IШ, IJ3зблра се, ОТItупqПIШ Ibl ги
. 3абt.7l:Вж/Са: Спор-Вдъ счетоводнит-в КНШJ~Я ва об
плати.
ЩПНСIсит"h берии II приходи па.лична'l'а UУ1lI~Ш па I~ac
Ч.Jf. 12-fi. ОТI'УIlЧПIШ ще бжде Д-1ъжепъ да раЗГЛil сата тр-Вбпаше да бж.де (21614 .л. 39 ст.) двадеслтъ ед
шава дарО~IЪ nСИ'I!шт1; щшпителствепнп и оБЩПIIСJШ
на хи.ляда шестотинъ четuрнадесетъ .лева п тридесятъ

обявленпл

Нш\оfi освtнъ пего и хората 31у

-

же да про,з;апа въ UБЩlIната па 1IIС3fiТЪ юшпuто

било вещъ.

3а

хората сп.

г.оитu

БСМО
и

да

ще· произвеждатъ

ВМ'ЬСТО Бего търговс, ОТБУПЧШШ е дл:ъжспъ при СIШЮЧ
вение Бонтракта

да представи СllUСЪБЪ.

услоппл

одобрtиието

J1Y

и ще, се счита за .ОКОН1штелепъ сл1>дъ

отъ ОБЩИПСБИll

COЬBtTOЬ

нпето :1lу отъ падлtжпата влаСТI>.

31391 Jl.eTa 01 стотинки. Раз.лИl~ата :между еАната и
9776 .лева и 65 ст. е събрана,отъ

другата СУШIа ОТЪ

продажба на х.л-Вбъ, к,:>йто се вада ва С:lгвтка па

n

УТВLржде

3а гор-ВiI3J1.0женото се състави този а&тъ
подписваме.

,IcoiiTO и

f

ПОМ. I:MeTa СП. Д. Спасово.
R01lIllIИССИЯ } И. д. пом. K:lleTa: Георги Ноево:

Чл. 14-П. ОТI\УН'Iш.а е ДJIЪЛ;СН'Ь да държи JШСI1ЛИРеДaI,-rоръ·ОТГОВОрIШь.-ь: ПеiJIоро А. ПQnQво

Об

щината.

Чл. 13-Й. Търга ще се извърши, съгласно заlЮlJa
за пуб.'Iичпитt търгове, обявлеппе'го на общинс:г.ото
унрuвдеlше No. 6123 отъ 1 ОliТОМВРПЙ н. г. п Jiастоя
щитt

деветъ стот., а се указаха, както по гор-}з се обозначи,

иадава: Общ. УпраВА ение

l

Ч.ленъ отъ Общ. ОъвоВтъ: А. 3юлtрuеВQ.

Преда.лъ, бирникъ: П. В. ШиUt7СОВО.
Прие.лъ, ПОllIOЩ. кмета: Ж. Георгиев;;.
~

Печатница на Хр. Н. ВОUНИf:ОВЪ Варна.

~

