Година

IV

Варна, ЗО Октомвриii 1891 г.

Брой

31

ВАРПЕПСКИИ ОЕщипакий БtСТПИКЪ
Нзлазя три ПiYiтя въ Мtссда

ПlIсма, CTaTIIII, парlt 11 ~СltЧКО що С за

вi;~Тlшка се нращ~ ,N Градс"о-Общ'tlIското

обпreновенно на 1, 10 n 20 чпс.'ш.

Унрав.\СIIIIC II'Ь

Цtната на вtетника за година е

4

За обявления се плаща по

лева,

23 СЕПТЕМВРИИ 1891 г.
522. Дава се право на г. Емета да опъ.лIlОl\!ОЩU ДРУ

ВМ'Бето пего общината предъ Сlfiда по A'h.tOTO UСЪ

Г.

2044 .teBa,
H·t

ФУt>ВИ да се

позво.ллва н"

..1ица, които ДЗДlfiТЪ н:\ 06Щllliсre?то УпраВ.tение де 1\:.,,'Iарацил,

че ще ее

ПОДЧIllIНШIТЬ

на

распорhжданията

му по х.i11>барската чаСТБ.

521. Упъ.лПОl\ющав1t се г-нъ Емета да се яви С:\l\lЪ
·.лИЧIlО ИЛII чрезъ упъ.tпомощено ОТЪ него .лице, предъ

надл1>жн ,TtJ СЖДИol1.ище, за да предстаюшна общината
ПО A1>.ilOTO i1 СЪ Еост. Георгиевъ и Еост. Райчевъ за
'Неправилно налагание запоръ ВЬрху едно граДСl;О м-в
()ТО отъ 640 IШ \ДР. метра.

525. ОД'1брява се списъкit на M'hcTaTa, подарени
пре зъ l\1ИНж..лит i:> години на б'hДНИ, приготвенъ С'ъг.лас

ПО съ Р1,шенпего ва съв1>та No, 428-89 г.
526. 3аявдението на Д. Н. Прова{\:t.лиевъ, Вх. No.
7091, ва да ее възвърне и остатъка отъ деuозита

1tIY,

по ПОСТРОПllанието

на градсrcит1>

бани,

l\lOPCKII

се

'Оставя б~зъ ПОСol1.1>детвие.

Д'ша се И. ДреКСJlерУДr)

527.

срокъ 8<1. прем'вствание
-бриrcата

стотннки

1

Ноемврии

на съотв1>тствующе

R.1Rccna Бо.шици, Г·пъ Д-ръ Георгпевнчь, да ПСПъ..1.
НЯШ\ временно, съ Г-на д'ра Я:uОпу.'Ю, д.tЪжпостъта
на ВГОрИll ГРПДСI.:u-uБЩIIUСIШ

го .лuце, aRo нам'hри за ПУЖIlО, ROeTo да представ.tлва

623. Отварянието

15

на рtдъ.

ИЗ80АЪ ОТЪ рtwеНИRта на Варн. ГраАско-Общ. Съвtтъ.

ИВ. Еар.ловеки за

Baptla.

т. г.

ссчно

528. Да сс отдаде на Сг. Иваповъ подъ наемъ
ва З1\рзаватquид~а градина, rpaAcreoTo M'hCTO, ОТъ около
10 уврата, до ~зерuто подъ града, по 5 ~lе13а уврата

Въа.1аГ;\ се

538.

направи, по

160 .teBa

м-Б

па ОБЩIIНСI~ОТО

~Tпр авденпе

да

СТУШ\НСIШ пачивъ, едпа чсшш\

пъ у.шца

"Цнръ БОРllСЪ".

539. Одuбрява се търга за Щ.IOдаваппсто па с-га
на.шll негодснъ ва оБЩППСI:а работа градски КОIlЪ-П•
НеПI:ОВУ за 91 .лепъ 11 50 -СТОТПШШ.
540. П~ОlIIението на ЫеХlIlедъ Исмаu.ловъ за опро
Щ~Бание па.южената му, ио '1.1. 96 отъ вакопа ва
граДCIшт1> оБЩIIIlИ г.юба, еа упра~шлванисте.лл.l.lыъъ
безъ ПО3Г10.ште.НJО, се оставп. безъ пос.t1>дствuе.
541. На Впдо l\lе,д,IIUЪ Аа се п.штлтъ отъ § ХI на
теr:ущип ОБЩИIlСКИ бюджетъ сто .\ева за певечето му
начупени II uост.лани (70 I:уб. м.) щ.\~Iыlll пъ у.лuца
" Прес.лаВСl~а"
542. За доставка съ1>СТllП ПРОДУI:ТП па l'paACl:aTa
бо.шица на отъ
вриН

г.

1892

ОI:Тt>nшриii

1

денъ па

2()

I1

год. до

1891

1 OI;TOM-

да се произведе попъ търгъ, СЪ първо

пача.ШИ Ц ВНИ, подучени па

21

пьрвuii

ТЪрl'Ъ, проивве

того.

544. Одобрлва се отд\В~пието, по доБР()ll/).лно съ
г.лашенис, на Христо ГеlJргпеllЪ направата на четири
I\:о.ла за пожарни ~а1Ш, 110

lI-l1>СТ\l Фi\

си за сода и .лимопада.

.t·lщарь, съ

нъзнаl'ра'Rдение.

едната.

175 .tCBa

Прошението на )[урадъ Х.

545,

ОарIШЗUЛНЪ

ва

да му се ОТСТlfiПИ часть отъ двора на ОБЩUНСRОТО у
прав.ленпе за урегу.lllраIlпе участъка

на

м1>стото му,

.л-Вжаще до пего, се оставя безъ пос.1.1>дствие.

годишно.

529. Разр-l,шава t:e на Аише Ю~lерова да направи
при Паша Еаuия, въ IV" уч. на града, на м-Всто опре
д'влено отъ Общинското Управ.ление едпнъ I~.Ааденецъ

ПРПКА3Ъ по ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОВ!ЦИНА.

ва общо по.tзвание.

530.
'наеме

Нъз.лага се на

една

магааuл

за

държавие

скит1> Rонье, заJCJЛТО ц-В.лъ се

531. - Да
вите.tъ

да

фуража

r.tacyna 300

ва

град

се помо.ли г. ВарпенсыиiI Оыржж:снъ УПРIl
направи. нужното ходатайство за

издава

то на rpaAcKuT':h :Mi3cTa, между у.tицит1> "Прес.ЩНСI~а"
и " Руссеuс.в:а" , ве да.лечъ отъ Uъборната ЦЪРЕСва, оз
начени БЪ ПJlава СЪ No No. 3, 4, 5 n 6.
532. 8ъз.лага се на Общинското Управ.лепuе да на

Hael\I'!> n въ отreупъ
градс.в:ит-В имоти и берии за презъ 1892 година.
прави нужното за

отдапанпе IlОДЪ

Одобрява се расхода паправе~ъ по

даденото

"отъ Общината въ с. Гебедже угощение на Н

Ц. Вн-

сочество Rняза.

536.

Гр. Варна,

.1е,па.

вне на Виеочзйший Укавъ относнте.лIlО I)тчуждавюше

535,

No 270

Общинсreото Управление Аа

Одобряпя се отдаванието, по доброво.tно съ

l'.t.ашение направата на ботуши и др1;ХIl ва граДСЮIт1>
ГОрСRИ стражари,

538. Да се назначи ординатора при Терапевтиче
чеcrФто отд-Б.ление на

ВарнеНCIшта Държавна първо

ппдъ

25

ОJ:ТО~ШРllii

1R91

год.

l~:lю'rа Шl 13apllclIcl~aTa l'раДСIЩ общшНl, IIРСДЪ
p-nШСII1ICТО шъ О()ЩIllIСl~lli[ СЪВ'ВТЪ отъ 23·Й

того,

ПОСТАНОВИХЪ
Ст.

1

О1'ъ l-ii НОC:lШРllii до I:pan На т. г., х.тhба.

llзпажданъ за· проданъ

въ гр. Вариа да сс прпготпз:

отъ IШllСI;УШIOТО се качество ЧllСТО жиТlIO брашно по
дод'hозначеНllт1; тег.1и.llШ

11

ц1>нп:

А. Льрво 1'ачеетво (бiз.~о х.~iзБО)

1) Едннъ х.тВбъ отъ сдпа OI:a.-зо ет.
2)"
"
:, 266 ,J.рЮla -20 "
Б. Второ 1.;а 17'ееmво (черо x.~-b'60)
1) ЕдШIЪ х.тВбъ отъ е,l,llа 01,a-27 1/2 ст.
2)"

"

" 2~1 дрюша-20 "

Стр.'

Ст. П Нарушпте.lпт1> на тоя ПрПЮ13Ъ, по над.l1>~R~
но съставенп, отъ ВfI,LI;.:tiЩШIIт1>
санптарпп
на

прпставп,

накаванпе,

актове,

СЪГ.lаспо

съ

общппсЕИ

ще

да

агентп

II

се подхвър."IЯТЪ

зю.она.

ГОСПОДIШЪ Варнепскиii О[~ржя,еIIЪ УнравитеJlЪ

съ D1IC~1O ОТЪ 21 теКУЩПll ОКТOl\lВрПll, подъ ко. iЗ75о,
е съобщп.:tЪ па ВарпеНСКQТООбщинско УпраВJlеllие, че
рi;шението ва ОБЩПВСIШЯ СЪВЪТЪ Ко.

съ

555,

е приетъ 12paBU.llllU1Ca ваХ.ll1>барuт1; во града

се

одобрява.

blинистерството ва Фпшшсит1>

-

пието си отъ 5 ОКТОJlшрuii т. г., подъ

съ

предписа

No. 39150,

ШIТО

.явява, че п1;коii оть правпте.lст.веnНIIТЪ II оБЩIIНСКП
учре:I\"деюm оU.lага.1И. IШD~Iшта на Бъ.lгарс.кото ДРУ'
жество отъ "Червения I\рьетъ" съ герБОБЪ сборъ,
раВЯСБЯВП,
Аружество,

че· ВСDч.кит-h КНIJжа ИСХОДЯЩU
щшто

и ония,

го, БЪВЪ осиовпние п.

3

.които

Шl ЧJl.

еж

ОТЪ

сжщето

Отпрашо.l'.гъ

до не

трiзбва да еж осво

24,

бождаnатъ отъ гербовъ сборъ. понеже това Аружество

е . учредело съ б.шготnорпте.Нlа чт,.lЬ.

На вппптваВllето ва Варн. Градско-Общuнс.ко
управ.lепие отъ 11 ОКТОJlIВРПН т. г. подъ No. 6330,

-

Г-IIЪ Впрнепсrшii ()кржжепъ ~ТправптеJlЬ съ предписа

пие отъ 1.7 ех,щuii, ЛОАЪ л'О. 8726, явява, че ОБЩIIН
СIШТЪ ~Тпр~в.lеШIЯ не еж А.1ЪЯШИ да вавъряватъ в'вр

вос'Тьта ва

преписи отъ

ПЪ~lНОМОЩИЯ ва истеГJlювание

пенсиопнп еУММII отъ i~овчежiшчествата,ПОНfже У Д1>
.лата l1J1iЪ пе С{: НЮ>l-Врват.ъ ОРГИП3J1ИТЪ па тия
ВОJlЮП'НП ва да се свърятъ II ва·вЪряТъ.

аДllШВlIС'l'раТIIВВlI

В.:1астп РЗИСКШIТЪ дри пздпванпе ззграничнп
пас
пор'IП на вапаСЕЛ до.ши чинове, тръбва да б.а;дк.тъ

такива. каквито, спорi;дъ ва.кова 33 новобранцигв,
с,тъ ПОА~'1io:АащiI'Т-В

П

ее

па нnборn. .шца.

ИИСТРУИЦИR за предупреждавание главнитt
заразителни болtсти и борбата противъ тtхъ,
Белгийсното правителство.
(ПРОi\ъ.,жеll11е отъ броii 30)
Чае1m-/U 1IaсrnЩJ.7lС'НlIЛ за ве7л.-а

епидемичесни
издадена отъ

!t

варави 

TC.ll'Нa fiолtсть.
Х1lГllенпчеСI~JlТ'Ъ RодоБР'l;I!ПП 11 nРП.1агаllието въ ПСПЪ.ше
впе па ВСИЧ1ШТ+' 03i\})3вит('.ШII ~1']-;р1Ш, У1,аЗ3IIII въ ИНСТРУ1щппт-Б
сж,

па

1,ОIIТО,

пjщ

t'ПIЦС'Мг.л,

C1'J;pTLHOcTLTa

1IIOГ<У.ТЪ Аа СПОМОГII<У.ТЪ за

HfiMaJleI1IIeTO

M(>~I'iIyxopaTa.

Ва холерата. Тъii IЩТО ТЪЗI1 БО.1·];СТЬ зара3JПза срзвнпте.1

по ТВЪРДЪ го.11шо blIIO:f\eCTBO, въ ЩJатко .време, неоБХОДllМО
е ,21:\ се нарi;дп тъй, щото nrеДIlЦПIIСIi:ата поnrощь на б-ЬДНl1т-Б да
отговаря 11 да УДОВ.'1етворява 1!апъ.ШО НУЖ,'\flтъ ШIЪ. Заради туй

lIIъстпаТII аДМlIlIпстрацил,
дометво,

при

СЪБМт,стно

наСТihиванпе

съ б.1аготворпте.шото

епидемията,

е

Д.1ъжпа

да

се·

въ

удосто

ва да

се ИШIскватъ

Нlпшкви

На

_

ва, че ОТЪ lIf~13деЖИ'I1>

ПОАл-Бжащи на

за

това

~омптетъ, варочно за туй съставенъ. Даватъ се распоръдби
за открпвание на времепни бо.шлци - ПСl\.'1ючпте.'1НО за вабо·
~-БJlJ1 отъ вър.lующата бо.11;стъ. ЪНста станции за дава
пие помощп се ОТРЪ:RДЗТЪ въ ~вартирпт-Б на .. хора р::ботнпци.
До:мов.'l1д1о.'1пит-Б IIJlИ упрэ.в.1лющпт-Б на домовет-Б ШIЪ тр:Вб.
ва да б;ЬД;hТЪ ЗЗДЪJlжени Аа съобщаватъ незабавно на ы-Бстната

IMaCTb за Bcll\o ваБОJlЯБ:шuеу т:Вхъ. ДеЗIIнФецираниетона испраж

венпята ее произвежда ио Уl\8завието 1Iа .lЪRарuт-Б п м:Встната

санптарна BJlaCTb. ДезинФС'цnранпето и ОЗАравявзнпето на жп
~ищата, въ I\OIITO се нампратъ БОJlНJI отъ XOJlepa, тр-Ббва да ста

1Iа незабавно, CJl-FДЪ преlllъстванието ПJlU подиръ Сlllъртьта на
БОJlНИтБ. ПЗ.'l3'JЮl'J'1>, ВЪ I\01JTO <-е НЭ1lIJJrа'JЪ БО.'1I1П, тръбва да се

военна повин

вость, КОИТО вамиваватъ ваграница, выlъ отъ Кня
жеството, трiбва Аа се ИВИСIсва, оев'}ШЪ ПОРЖЧIlтеJlСТВО
преДВИАепо

въ

паспорти, и

ВЪ

ОТЪ

'1.1. 12

закона ва

заграничнитi>

AalCBaTo

парична гаранция,

се

предвижда

отъ накона ва носение тегобпт'Ь IШ

§ 113

военна

та СJlу~~бfl.

.._.. Нn, ваuитванието отъ Варн. Градско-Общинско у.
прав.щнпе съ отношение ОТЪ 30 Септеl\fВРИЙ 1891
г., ПОДЪ .,i1я.

6082, Г. Варн. Окр. Управите.1Ь съ преА
16 ОКТ()l\ШРИЙ с. Г., основано на оно
ва отъ МiШllстерствотопа вжтрт,шнитъ Ai>JI<l. ОТЪ 10
С. Jlf., подъ No. 9314, явява, че ЧУЖАитi> подданпици
писанието си отъ

трiзбва да се третиратъ на равно ~ъ БЪJlгарсrсит-k,..
l~oraTO Иl\rЪ се IIВАаватъ О'ГЪ .Общиuскит-Б У праВJlения:
спид-kтеJlства ва добивание би.lетъ ва JlОВЪ.
ЫинистеРСТВ(jТО на Финанспт-Б съ о~ржжното си
'1'.

Г., П(1ДЪ No 21:).034, lCa-

то тъ~шува ЧJl. ЧJl. 45 и 48 отъ вакона ва горит-В,
.които еднакво тре'гира.lИ всич.кит1; нарушения.по въ

'РОСНI1И ваконъ безъ да

се

ГJl-Бда въ

държавна,

об

щинска ЦJlИ частна гора сж. T-h иввърrnПJlИ. ивпая~да.
Со'l-Бдующето ваКJlючевие:
1) 3а ВСllЧlCИ варушения нзд.:t'hжвит-Б постанов.:tе
впя се с:ьстав.rяватъ lюi>кога отъ t'х.щит-k RJlаети, пред

§ 2

на ЧJl.

39.

пров1iтряватъ п П3JНIIватъ

'KOJlROTO се може по добр-Б, Вf\ДНihЖЪ.
на день съ едивъ отъ деЗIIвФецпрующит-Б paC'rBOpU, препорж
чаВП:ЕЪ тая инструкция. Съ нужницiIТ:В, писсуарит1i, KaRTO и сточ
nпт-Б Rана.'1П отъ заразенит-Б ЖП.'1ища ще се ПОСТihпва, както е
разлснено ПО. горъ. НезаВIIСШIO отъ туiiТР'вбва да се пзю[атъ
преАпаЗlIте.шп м-Брки за IIЗОJlирваНIIето на заразенит-Б БОJlНр:.
Тih3И 1I1-БР1,а е сжщественно
необходимо
да се взеllIе ЩОllIЪ
се

Т10ЯВII

БОJl1iстъта.

незабавно

ва

устроенптъ

''1'руповет-Б
тр:Вбва да
iI поставятъ таllIЪ

се

гробищата

oTA1iJlНII

. ПОl\I1iщения.

Тъзи

отнасятъ

въ

привасяния

нарочно.

тр-Ббва

да ставатъ съ наii,го.1ЪМII предпазваНIIЛ, кат,то това става

n uри

принаслпието на· заразени БО.'1НII, предъ видъ чести тъ СJlучай на.

1I11Ш1l1а СЪ1ьртъ, БЪ ПОС.il-БАНUЯ периодъ на БОJl.ЪстъТ.l. При зара
влние труповет+', тр1iбва да се постжпва тъй, :както е указано
по rop1i, прп расправлнпе за начпна относите..ШО употр-Ббява
нието на Д~31IНФеЦПРУЮЩIlТ-Б.

Т-Б тр;j;бва да

.Rar,вито се взеllIатъ и прп ХО.lерата.
обикновения псточншtъ на заразата.

1\О~lПетентНIJЯ

Ааждн ..ч ..

напитванието "отъ BapHeECICOTO ГраАс.ко-Об...

за

отъ

ЩОI\IЪ ка·

се

ЩIlНСКО УпраВJlение съ писмо отъ 18 ОR:ТОl\lвриii т. г.
ПОАЪ No. 6445, г. ВарнеН<JкиiI Окржженъ .Управите.:tь
съ предписание отъ 16 с. Jli., подъ No. 8710, съобща...

най,краТ~ОБреllIе

прави

СВИД'нтеJlства,

поржчителства,

върп да .ш пе е потръбно да се уве.'1ПЧИ пеРСОПЗ.'1а ва .1-Б
карпт-Б ва бi;АВПТ+'. Общото прег.lЪждавпе ЖП.'1ищата на работ
вппитъ и ва б-Бднит-Б за да се ИЗllа~li;рятъ ПрПЧПНI!т-Б нат-Бх
пата неЗДFавостъ n предпnсваНllето па съотв:Втствующпт-Б lII-БрКп
оздравяванптето IПlЪ, се

СЪ

ТО тъ сп раСПJlатятъ припадающит-Б IIМЪ

видени въ

rrшде.шt'/ееl<а

снаБАявапието IIlI1Ъ

УДОСТОВЪРШОЩИ, KOJlKO време еж жИВ1ЫИ въ града И
че не ДJlЪЖЖТЪ правитtмствеНDII II общински даЖДIIЯ,
ва да JllОГЖТЪ да БIIвиратъ паспортит-k си, не тр-kб

предппсавпс отъ 7 Авгуетъ

'11>

1Зве:ма'1Ъ

г. Варн. Окр. Управитель СЪ предписанuето

07Ъ 18 С. М., ПОДЪ No. 8666, равяснява, че" оть турски
ПОААаННIIЦll, кuито се обръщатъ IсыIlъ ОБЩlIНСIСОТО.

ПЪJl

- Минпстерство'.Го па ВжтрioШНИТ'Б ДВ.nа съ преА
Dисание отъ 1 О ДекеJlIВРПII 1889ГОАива, подъ ко. 12670,
е р~'JЯСНИ~lО, че гараnЦИll'I'Б, I;ОИТО

No. 6331,

.което

Baplla,

31.

_ На ваПIIтпанието отъ Варн. ГраДСlCо-ОбщинCI~О'
Уuрав.;rение съ. ПИСМО ОТЪ. 11 Октомврии т. г., подъ

~ToРЗВJlеНllе ва

R~rетъ: М. ИОJlОНИ.

-

БроiI:

ВарпеНСШlll Общпнсюп!: В1>стппь,-ъ

2.

се

за~опавзвъ

въ·

и Аа не СiБ ПОЗВОJlява носението IШЪ въ църква.

Важно е, по време на ХОJlератз, да се хранятъ БО.ШIIт-Б съ пи·
тате.1иа

11

въстаНОВJlЯlОща

СИJlит1> имъ храна.

Ва oгuuцarna. Тя исисква

Сihщпт-Б

предпазптеJlНП

JII-Брки,

Испражнсnилта сж най
Нейното распространение

става чрезъ ,1Iр-Бхит-Б, водата, както и чрезъ проnшщанпето
па
специФическил зародпШ'ь
отъ нужднпцит-Б,
канаJlит-Б, ПО~IИЙ

нпт-Б ями и т. п. Тр-Ббва ·да се обръща особенно ВНИJlIаНIIе вър
ху ЧIlстотата на водата пре,1lназначена

за ппяние

и

въ

СJlучай

На подозр1iнпе Аа се употр-Ббява преварена ВО,1lа. Да се за
брави пранъето др-Бхи въ течна БОАа и Аа не се ПОЗВОJlJ.lва JlIрЬ
сението
съ Rаквито JI да БПJlО нечистотии. Вазаното относптеJl

u

но

XOJlepaTa

се отнася и до тая БОJl.-Бсть--огницата.

Ва тифа. Б~дностъта и нечистотата еж най СИJl.нитЕ Фаь.отори

на еШI,1lемичееR:ИТЪ распространения на тиФа и по нiшога ТБ сж
Аостатъчни за пораждавието на тъзи БОJl-Бс'J"Ь. Въ с;ьщuостъ..

Брои 31

ВарнеНСlшi!: ОGЩПIIСЩliI B-hСТIIIШЪ

20) Г.1 О бит-Б винаги приваА.лЪжатъ ва дьржавво

то сы:ровище,
Шllзани.ята

ващото

й.

сж €АИВЪ отъ ВИАовет.в lЩ

СтаТП('ПIЧССI;1I Ою.1Сl'ПНЪ

на-

за смьртностьта ВЪ гр. Варна презъ СептемвриЙ.

3) ГраждаНCIштi> интере<сu ва прпчuпеНI1т.h отъ

нарушението

поврт,JlИ
t-'t

с

.1ице, т. е. 01:Ъ Оногова

Стр. 3

1891

г.

По родъ и възрасть

Ж ващищаватъ отъ увр'1,Двото

е
" ВЪ чиято гора(Ilевьртено
нарушението а с.л1>довате.,1НО, нъ . постаНOlмени.ята сл
г. г. ОЕр. Уп.равите.,1И и OI,O.lIlIICI:JY Нача.шици при

,

11

Ъ

3

~

Р А СТ Ь.

Родъ

СЖЖАаrrъ СТоивосrrьта ва повроЪАатз п.l~Аiте.но на го.

p~Ta. ВЪ вс-Вкии С.,1учйИ , оrrъ Ч'" ' . ur С •

~

а

('COueBBO отъ

BT()paTa~]y а.л.,1ивея с.лiАва, чеГР?~{I~:tНСIШ'I-В интере-

си ва YBP-ВАевитi>_.,1IIца :могж'IЪ Аа БЖАЖ'IЪ защища
вани и отъ О~о.лИЙСRИ/I':В НаЧ3oi\ВIlЦП, I.ОИТО с.liдъ съ
биранието СТЫШостьта на повр-Вдз'Та Пр<'ДЩЗ3'ТЪ 11.13-

~I\еIIСЮI

ВСIlЧКО

Аi>те.,1Ю ва гората.

, - По ПОВОАЪ вапuтвавпето О'ТЪ Варн. Градско>
Общинско Упрв.lение, Барв. Ol'p. УираВoi\енuе сЪ пред
писаЕието си отъ 4 ОКТО1llВрИЙ I10,1,Ъ No. 13, 25!J, ра
зясвява, че свид1>теoi\ствата,

ЩО се ИВДЗП3ТЪ

о'IЪ

ЩИВСRИТ-Ъ УпраВoi\ениз: наoi\ица. I,OIITO внзся'IЪ

Об

СII.ШО

А-ЪИСТВУЮЩИ и отроВIШ вrщества ва АП Гll освобо~,да

:ватъ JlIIIТЕИЦИ'l'oh отъ JlfIITO, с.л-Вдва

дасе

съ гербова М8рЕ8 отъ ПО ЬО СТ., СЪГoi\RСБО СЪ Чoi\.

26
ВЪ

категорията

ва

опия, преДВИАСНlI

въ

I

ч.л.

1О

Родъ

~]§ ~~~ o<i~1 ~~

OO~":t

~§I:::(

~~~

с:.;

::а

Ео<

~2

:::Е

~f'

8Е

a~~

-~------------

.1евп! с .•'1еВ8 I С ....1евn) С. дева ItT

ПозеМJlенъ ПЗJlогъ-вмъето дeeaTЪ~Ъ

219120

316з116

"от'!> Jtоза ц збовзмевтъ

EM.HIКЪ
Иджзръ
Лл-тва повивиоетъ
Патентовъ ПЗJlОГЪ

3378137
45096
1245120
2493'62
2 1 4О

СерqИ~IЪ

з150

Г.tобз отъ Е>J.tякъ

- I

патен тъ

г~aBBaTa DрJlчива ва тифа е

1-

I

7iJ9 S0
7544184
8603;66
1:105:83
12701- :88
-

-

--

95911'
5994'51 16702Ы
8244144 20226147
248\)1149' 424912!'7~0,':- 2965'20
19:15i26 5699176
1_
"140
1- - 3:50
1б,5:-

_1_

i"ii'!i'56':U~IWI~i7UI~'E

lkичко

веГОЕата

вараВIlте.АНОСТЬ

(:копта

гиозноеть), l\l1>ркит1> 8а llЗОJlирваНIIе и де3IlнФе:КТJJраюiе тръбва
,да бжджтъ, nрИ.IIагави съ още ПО ГО:11>ма етрогоеть ПIЮТJIВЪ тая
(:(м1>сть озъ
е

по

нжко

,RO.llKOTO

при СГЕJщата.

ПIJИноси~!а

Ва ДС810lflu:рияmа.

и

повече

предъ ВJlДЪ на ~гуij,

че тя

зэраВИТI'.IIва.

За проявяванието на ТЪ3П (0.11;сть р.шя

.a~ъ 1IIEОГО угнетающит1> :ыораJlНИ впечаТ.IIеlIIIЛ; ~H::КAY ДРУГllji;
важни прпчиви с.а;: ПРО~ltВJJшшието ва 'leJIшера'l)'ра'J:J, т(м1;Шlт1>,
горtщш 11, въ 1I11>ста Е.IIа::КIШ и б.ll3ТЛСТII, ССОрПll:ата, SllTBOPIITi;,
:каЗЗРJl1D~i> И ир., не 9'ДОI1J1еТЕорIlТ€JI}J a'ra Х}шна. IlIIЯНlТВОТО, упо·
трtБJшаВI!ето на ПРОХJl3Аеви съ ~I'ДЪ наШIТЮI

ЧИСтата

130А3.

Де3IIlJФецираВllето

па

II

ое06Сl1110

непотр:Ъ6ШI'I1>

не

вс ЩГ(;ТUII,

ROJ1TO по в1>кога рl1спростравяватъ rO.l1>Mo ;>.lOIJOIJIJe, Тр'},6па Аа
става, {(акто и при ХС'.;Iерата. ПРИ еПIIАеllШЯ въ C!'JlIIT3 ХJlГIlNIII
чеС:КJlт1> 1I11>рБИ, I,ОИТО тр1>бва АП се ВЗI'МlIТЪ за IJреl'раТЯВЮJ1lе

то

.1.1, с.а;: Аостзвявие 1Iа Bace.leHll€TO чиста вода, ИJlII А06р1> пре

чистена (ФIТ~ТрDrава), CnJ1paHlle, па зеМ.IIеАЪ.1ческит1> работи въ
СИJlВИ'l-Б горi>щинп' и унпчтожававие ва ра3l1ит1> ГIJJ1ЮЩI1 и
ра.магающи

'се вещества.

Ва сипаницата. ltI1>CТHaTa эмасть е А.ilъ::кна Аа употръби

всичкото сп в.шянпе И ВСИЧКИ уБЪАитi>.ши ср1>АСТВ3, съ

T.apaCnO.llara,

БОЛТО

за БЪЗ1l10::КВО ,по широкото распространенпе на пре

саЖАанието ~H жду ВЗСС.llеНJlето: JНъето за DJб.llDЧНО ва:кцшшра

вие тръбва да 6.а>де ОТl'1>лево по JlcRanneTO, ва м1>етната Н.1асть
ВЪ вс1>ь:а еАна община. Вс1>:ка ГОАИНЗ се об.lliшватъ ва най Ви,'\
ппт1> м.1>стз изъ общината оБЯВ.ilения къмъ нас'е.ilението, съ кои

то ПОСJl1>Ането се поь:анва Аа ИРJ1ВСЖАа на onpeA'i3·~eHHoTO
:м1>сто д'i3цата сп за ваRцинигание и реваI\Цlпшрзвие.
ПРllе~Ia
пието ва ,Iliщата въ УЧИJlищата
то уДостов1>рение,

да става само по преде'1"аВЯlluе

че еж преС3АевЩ

КЪ1l1Ъ АесеТГОАnшната

ШIЪ

ВЪЗрЗt:ТЬ '1"1> тръбва ,да се реваКЦlJвпратъ- уАостов1>реНJlЯ за ре
ltaIЩIlнпранието
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Наименование на даЖДИlIта

"

~

~

<?

G

отъ

Внесено-дьржавни берии 01Ъ градъ Варна ВЪ Варненсното
Окржжно Иовчежничество презъ Септемв. 1891 г.

"

!

о;

сжщий ~aKOBЪ.

"

~

,~

об.l1>пватъ

отъ 38кона за гер. сборъ, тъй l.ато т1> съuпйдатъ

в13РОИ~ПОБ1>Аание

ПО
'"

тръбва Аа се 'l1зис:ква и отъ Jlпцата,

натъ ираВJlтметвеннп

ПJlИ общественни с.,ужби-

които пс

Ако

Jl

ПрlI

ПО в О

Dchilitas

(j

Аtllгсрsiа
Ыаl'ЩШ1l\S

2
2

sel1ilis

Scal']atil1[(

Febl'is pel'niciosD,
" typllOiflert .

21
1
1

., ilitеl'шittеns
Турlшs abcloinil1alis

1

Ар1ltlше

1
1
v"

ТпЬеl'спlоsis, pU1l11011tllll

А poplexia

1\Iel1il1gitis
l\Iyelitis

cCl'eJJl'a}is

t

3
I

.] 'п

С 'г {~

F.clamp::iia
A1JC1ina pcctol'ali"
Рl1СПШОJli:t acuta
"
сlll'опiсD,
УitiпВl cor(lis

..

1
1
1
1
2
Епtсгitis оспt~
15
,
eIIl'onic:t
1
PCl'itonitis
2
Hepatitis .
1
PlJlcqВlol1e
1
НаеШОl'lшqiа ров рю'tl1Вl
1
Fсlлis pllCl·perali.,
1
ВСПЧI.О •
. 72

тия предпазите.шп и1:;рЮI се появи еипашща-аД}IIIнистраЦlIята
тр1>бва да распръстне въ най го.\1шо КО.шчес1'во печатни
JJНСТРУIЩШI за свойствата на ВaIЩlшата Въ тия инструкции
тръбва да бжд,т;тъ уr,аванп Ы'];стата днит:!> II часоnет1>, въ );:011то е отр1>дсно Аа, става щшцшшраппето. Въ еmЩОТО вре}се м1:;ст
вата В.ЩСТЬ се распорi>жда за ПРИ.llаганпето па ВСПЧli:О УI,азапо
въ оБIЦII'l1> пнструшщи,
ОТIJОСIlТС.ШО 1130.llIрваПIlето 11 Аезин
ФIlIlпраНJIето ва i\01l10BCT1>, пъ Ii:OlITO шш да сж сс Сlша.;Ш. При
СГJ]ЦПll.шитi; 60.НШЦII 11 въ бараЮlтi;, прпспособени за заразсни
60.нш, Tp'l;ufJa да пма о('о:!ла З:l.ll:1, НЪ Ii:QJITO Аа со приемат'Ь
Gо.шп у 1;0111"0 ДШIГIIМТlшата 1IС с 1!О.10Шllте.1!I0 опредil.ilещ\,
])(1.НШ'1нат:\ ПI)JJ('.II)та Tl'·J.()B::I ла се C'!,CTOII ОТ'Ь .1Iща, срелна
Dъзраеть, I;ОПТО сл, 6II.lO IНЮ'I')\311па рСВ3IЩШlllраIllI. T·J; щО 11:\IJУСI,ЗТ'Ь 60.шшщт1i Jlapi;l\I{o, CII~!O, еъ ПОЗВО.lешJC
ШI .11шаря 11
с.1t.дъ ];ато се деаШIФГЦ1I}ШТ'1" выlJшш
IIО("} ЩСIШJI
са, забра
вени. РОДНIIIIlIТ1; J[ ПрШlте.шт·]; ва 60.11I11T·J; П:lJIшратъ II'Ь при>
еМната стая при входа у бо.lIшцата JШII1'n, въ I:OJlTO
сж IJЗJlО·
жени nС:!>ЮI АПСВl1IlтJ; СВ1;д1;lIИJl за БО.ilШIТ1:;. 'ГУI'Ъ T'J; оставатъ
и ВСИЧRО преАназиачено за 60.ШllтБ. ВСИЧlштi; др1;хн, Н:ЪрШI, съ
ЫОIlТО СЖ СП С.llJЖП.ш 60.llJПlт1>, тр1>бnа да б.а>д,у,тъ АСЗIШФСЦII
рани, турени ВЪ Bp1>.IIa вода, въ растворъ отъ кар60.,ова IШСО
.'Ива П.Ш крео.lИНЪ. С~гБта отъ бо.шицит1; 'l'р1>бва да ~e I1згарл
Посте.шпт1> DрJшаА.l1>жности п Ар1>хит1> на БО.шит1> тр1>бва да
се деЗШIФИЩlратъ (ъ Ct.PHO о:кадлнаIlпе П.Ш съ пара. Бо~нит1>
1I10ГЖТЪ Аа из.,1>затъ C31110 с.l1>дЪ, 35-40 ,дена, RaTO направятъ
по B1;r;:OJlRO ваннп.

Ва вt;rnpe'Ha7Jla С1l1lающа variolois. Тя се полвява обш,·
ноnевно огравичено. Забо.l1>.'шт1> отъ нся д1>ца, тр1>6ва да се
JlЗо.шратъ, прп опзствость, че )lOгжтъ да преАаДihТЪ бо.,1>стьта

на другарит-В сп въ учп.шщата и др. У АО:lЩ сп т-в трi>бва да
бжджтъ изо.щраllИ само тогава, когато
опред1>Jlева ПОJlожптеJllJО.

дпаГНОСТПIi:ата

n

не е

Стр.

Брой

ВарненCIrnй Общинский В'.I>стниgъ

4.

ОБЯВЛЕНИЯ.
~oьprOBE ВЪ ВАРНЕНСКОТО

rp АД.

ОБЩ. 1ПРАВЛЕВИЕ
~

31

Же.1ающиТ-В Аа взематъ участие ВЪ тъpГOBerВ,.
могж.тъ Аа вида~ъ поемнит-В УС.10виа и прочео вс-Вв:и
ПрИСili.тственъ день и часъ въ канце..lариата на Об

щинското упраВ.1ение. Отъ

сжщиТ-В ..lица ва право
5 % 0'1'Ъ пьрвонача..l представяние свил-hте..lСТВО за честностъ

участие въ търга се иска Зa..lогъ
За оmдаваиuе во

дата

1892

ходи и

uae.Jf.o

ва

nрево

ц'li

годииа дол'liовuачеuuт'li Градсrcо-Общunсrcuдо
cnор'liдо

u.Jt01nU,

1-во) На
веде

и nодо

OTrcyno

30

II

отъ общината си.

с.л'liдва:

мо

31 ОК'ГОllIВрИЙ т. Г. ще се произ

II

вовъ търгъ,

rcarcTO

нит-В Ц1ШИ

съ

авна

кuнв:уренциа, за

отдавание

въ О'i"КУПЪ сбора отъ пуб..lИЧНИТ-В търгове "те..lа.шето".
ПървонаЧa..Iната цоЬна е 2,000 ..leBa.

2) На 30 и 31 ОКТUМВрИЙ ще се произведе търгъ за
отдавание ва предпрщщачь uсв1Н..lението на граАСВ:ИТ-В
У..lици.,3a..Iога е 700 ..leaa.

Варненското Градск.)

6615
Общинско УпраВ~'1ение, по

канва всичкит1> гр:.tждани, занан.тЧИИ II производите.illI

I на каквито п да би."ю

преД1Iегп, да дойдатъ въ Общин
СВ:ОТО УпраВ~'1ение отъ 4-й ДО 15-й идущии Ноемврии, въ присжтствеННII дни и часове, за да съобщатъ
окончате.'lНО: каквц

и.\[енно

предмети ще

яогжтъ

да

3-то) На 9 и 11 НоеМВрllЙ т. Г., ще се ПРОИR
веде търгъ за отдавание нъ ОТКУЦЪ сбора отъ пров-h.
рявавие ва M-ВрБ:И'J;-В. тег.шдв:ит-В, подпечатвание кар..:

прИi.'отвять

тиТ'h за игра, БИ..lардит-В, доминото и др' такива. Пьр
вонача..lната цоЬна G 370а .1eBa.
3-то) На 1 и 2 Ноемврий т. Г., ще се произведе

идватъ както тiзи .'1ица, при които не е ХОДИJШ КОllI

"шссия да ги Iсани да приготвятъ нiща ва издожение

търгъ, съ тайна конв:уренция, ва отдавание въ 'ОТКУПЪ

окончатедно

сбора отъ градскит-В права: orcTpoa, бариерно право "бачъ",
ва теГ..lение етоки "в:антарие" и О'1'Ъ м-hрение хранит-В
"ШИНИКЪ парасж". Пьрвонача.шата ц-Вна 200,000 ..leBa.
Переторжката ще трае до 5 часа на 6 НоеllIВРИЙ.
4-то) На 4 и 5 Ноемврий т. г., ще ее прозведili.ТЪ
търгове

З<1

отдаuаuие

u'!>

троа" отъ ПРОЮШОДИl\ШТ'В
..lИМОВёlда

11

откупъ

ГР(\АСКОТО

право

"ок

то,

тъй

и

11

7 Ноеl\IВриiI т. г. ще се
сбора

прuиз

отъ

прu

да:н~бата на едъръ доБитыlъъ " l1uт~запа, ~ въ гр. Варна
Пьрвоuача..lната ц1ша е 3900 ..leBa.
6-Tt») На 9 II 11 Ноемврии т. г.,ще се произведжтъ

търгове за отдаRание подъ наемъ грздскит-В в:асапсв:и
дюгени, нъ 1 участъкъ. на "Ба..lжкъ-пазаръ."

7-мо) На l~ и 13 Ноемврии т. г.,· ще се произве

джтъ .търгове

за отдавание подъ наемъ касаПСIсит1>
дюгени на Мусаддата и ИбрИЯllIъ,кашlЯ.

На

'l'Ъргове

15
за

и

16

да

лакаръ и да сж опредi~'IИЛИ

КОШIИССИЯ'1'а

какви предмети

ще

готвятъ И други Н"вща, а тъй сжщо и за разясвение
вьрху КaI~ВИТО и да би.'lО рабоги по ИЗJlожението.

ОТЪ НОТАРИАЛНОТО ОТА. ПРИ ВАРНЕН. ОИР. СЖДЪ.
мо

ОТДRвание

I1звьраlени I~рiпостнит-В актове, затова ПОI~анватъ се

да дохождатъ въ но'.гариата вс1>ки работни ДНl~ и
часове, заедно съ продавачит1> и свидiiелит1>, за да си
l\lзе~IaТЪ крiпостнит1> актове.

Гр. Варна,

24

подъ наемъ касапсв:ит-В

т. г.: ще се

веджтъ търгове за отдаnание подъ Hae:llOЬ
при Тi1ШЪ-КЮПРЮ подъ No. No. 53, 54, 55,
59, 60, 61 и ~2.

четирт·.вхъградско-общинскпса.lханИ No.

No. 6S, 70, 71

и четерт-Вхъ барi1IШ при nагонит:В II гарата

No.

77.
27 и 28
II

12-то) На
НоеllIВрПЙ т. г., ще се произ
веджтъ търгове за oTдaBaHlIe подъ наемъ дп1>т-В бараки
предъ са.lханит-В и Ташъ-кюпрю, No.
No. 81, и

82, трит-В въ Табахната Nu. No. 73, 74, и
дв1>т:В - при Татаръ-каПIIа No. No. 78 и 79.
13-то) На 29 и 30 Ное:lIВриii т. Г., ще се

75,

и

1891

'гoд~

Секретарь: Т. А. КараUваnово.

ОТЪ 8-Й П1iLI.IИЙ ПРИМОРСИИЙ ПОЛКЪ.

произ

.11·то) На 25 п 26 Ноеl\ШРИЙ т. Г., ще се произ
веджтъ llуб.1ИЧНИ търгове ва отдавание ПОАЪ наемъ

Октозшрии

НО'l'арпусъ:"Т. :JЛU8lСОllli.

мо

баракпт-В

56, 57,58,

494

Нотарпа.i1НОТО Отдi.'Iение при Варненский Окр.
С,YiДЪ, обявява за знание на .1ицата, които сж КУШI."IИ
неДВИЖИ:ШI Иl\Iущества, че както за lIlИнадитЬ години,
така и за текущата до края ·ва м-цъ Августъ, сж

Ноемврий т. г., ще се проивве

No. 277, тоже въ 1 участъкъ.
10 '1'0) На 22 и 23 Ное:lШРИЙ

72

които

предъ

гр_

приготвятъ, нъ' ПОС~li сж видiди, че lIIОГЖТЪ да при

имоти: ~.аФенето подъ No 63, ВЪ 1 уqастъкъ, до ске.lЯ
та, '.грит-В магазuи подъ No. No. 3~5, 386 и 387, ВЪ
1 участысъ <:р-Вщу агенцията ".Jlоидъ" и АlOгенл подъ

No. 64, 67, 69,

ИЗJlожението въ

Общ!шското УпраВ~'1ение яогжтъ

тiзи,

дюгеНII въ Новата .мaxa~la и при Табахната.
9,то) На 19 и 20 НоеllIвриii т. г. ще се произ
веАЖТЪ търгове за отдаuание подъ наемъ, С..l-Вдующит-В

и

за

въ м'встнит1> Фабрики бира,

веде търгъ ва отдавание пъ ОТКУПЪ

ДЖТЪ

ПJlОВАИВ';. Въ

сода.

.5'1'0) На 6

8-1110)

и представятъ

3544

'Гъi.i: като търга назначенъ на 29-й Юдии, 12
п 30 Се'птеllIВРИЙ, т. г., съ оБЯВ.'Iения N0 N0 2062,
2514 п 2931, пуб.llIкуваНII отъ тiхъ въ Дьржавний

BiCTHIIl~Ь, броеве. 15~, 153 п
Град. Общ. Вiстнакъ, броеве
досташiа'l'а на ПО.lка гаВа
да състоп, по

154 п въ Варненский
20. 21, 22, 25 и 26, за
презъ 1891-92 год. неможи

неявяванпето конкуреНТlI,

то

сующпт1> се, че се назначава четвьртпи п~",ть търгъ,

на

30 Оь;толвриii: т. г. съ явна "конкуренция; затова

кодто же.lае. ложе да взеие участие въ търга, който

произ-, ще се състои въ' юшце."Iарията ва ПО.lка на
веджтъ търгове за отдавание подъ наемъ трит-В бараки въ 9 часа предъ обiдъ.

при Тахтад~шит-В No. No. 65, 66 и 80, Ав1>т1> при
Ташъ-кlOПРЮ, бара:ката при БеГ..lиш:ки:i.i: хаllIбахъ N о.
716 и: дв-ВТ-В ПОДВИ:Н~ЕИ бараки ва Ба.lili.къ-Пазаръ,
поставени на кюшето ср-Вщу А.ш Тапар.lаког.1У.

.всички т-Взи търгове ще се произвеДdiТЪ ВЪ ука
занит..в дни, часа по 3 с.1.-Вдъ п..lадн-В чрезъ нздда

съгдасно

предписанпето на ЕШIalIдУЮЩПЙ 4 брегада, отъ 13
ТОГО, подъ No. 2721, се обявява, за знание на птере

30

того,

Гр. Варна, 16 ОКТОllШрПЙ 1891 гоА.

Еоландующиi.i: по.ща, Подпо.л~овНIШЪ: Тошево

3aBiA· ДолаIЩНСТВОТО, Ыайоръ: Ва.льевu1tО.
Дiдоводитедь: АнтопО80.

ванпе.

Реi\аRТОръ-Отrоворнп~ъ:ПетQр7. А. ПQ11QВо

И8i\ава: Общ, УпраВАение
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