Година

lV

Варна, 11 Ноемврпй 1891 Г.

Брой 32

ВАРНЕНСКИЯ ОБЩИНСКИЙ ЕtСТНИКЪ
Излазя три пжтя въ M~cвдa
обикновенно на

1, 10

и

20

ППС~Ia, стаТИJl, парн JI ~СIIЧКО ЩО

ЧИС."'Ш.

28 СЕПТЕМВРИИ 1891 г.
547. Да 9е УUИ.l.И I~peAHTa на § ХII по теICущиii
бюджеть съ 2-000 .l.eB3, отъ ТОЯ на Запаве'

общинсICИ

ния ФОНДЪ (§XXI).
548. Прошението на Димитръ Г. ДраICОВЪ да се
нама.ли нае.\ш на HaeTaTa1lIY по търгъ граАСICа бараICа,
ПрИ Ташъ-юопрю, се оставя безъ ПОС.l.-БАствие.
550. Навначава се ICОllШIIССИЯ отъ Ч.l.еновет-]~ на
съв-Вта Ст . .явасчиевъ, Нш~, ЯllЧОВЪ, Васфи Ефен
АИ И градсICИЯ Инжинеръ, ва оц l;нявание m-nСТОТО на
Мехмедъ Са.l.иевъ, под.л-Вжаще на отчуждение по П.l.а
на

града,

551. Да се отеТlfiПИ на 3ахария Сгавриевит-n на·

с.л-ВДНИЦИ, ПРИП!1дзющетоимъ се rpaAcICo м-Всто, ва уре
гу.лирание участъка на т-Б"ното, .л-nжаще АО него; по

18

.лева

ICB.

За обявления се плаща по

метръ.

502. Одобрява ,се ПРОТОI;:О.l.а на Iюшшссията (Вл.

15 стотинки

на рtдъ.

лева.

ИЗВОАЪ ОТЪ рtшенията на Варн. ГраАско-Общ. Съвtтъ.

на

3:J.

у прав.\Сlllle въ Варна.

цtната на вtстника за година е

4

(J

b-БСТII1ша се праЩ:i АО l'раДСЕ;о-ОБЩIIПСIФТО

561. На Ха~ж А-.шевъ дЯо се отстх~пи ПОДЪ наемъ
граАСICОТО праВАffО m-nСТО при Та.шъ-юопрю, въ III уч..
на граАа, го,цИШfIО ва 40 .лева, преАп.штеIПI.

5б1. ИвБИр:l се ·IОI\ШИССШI ОТЪ ч.лен,шетh на съ
в-Вта - П. А. lIОПJВЪ, АБАУ.l..Н Дервишовъ, едипъ
отъ Юlетскит-n помощници, граДССlIЯ .Дfн~аръ 1I град

ския ИfIжинеръ ва llреГ.l.'ВД:'l~даIlие коа ОТЪ <I>УРЮIТ-В
въ граАа могж.тЬ A<l се отворятъ п() ПрlIспособ fIваШl6'
то ЮIЪ ва ваАепие въ Т'БХЪ Х.l-Вбъ .';За проданъ,
12·Й оreТОl\IВРИИ

562. AI\ се г.ласува АОПЪ.ШИl'е.:t.енъ среАIIТЪ оТ'Ь
3000 .лева за по~ривание АО ~рая па т. г, разнос~итв

по ПОАДЪРЖ\Jдие ГраА' Общ. Бо.ншц;t, l~oiil'o I~реАИТЪ
да се пакрие огъ оБЩ\IТ-n Ш~ОПОl\ПlИ, събрани ПО
прих')дпа.та часть на тек. общ, БЮА:'l~етъ.
563. Д>t се uапраВII отъ Общ. У праВ.tСШIe е,цинъ

преllIеневъ ваемъ за до l~рая на т. г. отъ 15000

.лева.

на Бъ.лгаРСI~ОТО учи.лИЩIIО настояте"lСТВО въ гр. Вар

на ва посривавне разноскит-n по ПОдАържаНlI~ първо-

'
No. 7888) ,ы ивучвание въпроса по претеНАиранит-В ча.:t.нит-Б БЪ.lгарСIШ учп.лища въ Варна.
, 564. Възлага се на Общ. у П1Jап.леНlIе да направи
отъ м-Встната'гръцка община води.
553. Одобрява се търга ва ПРОАзвание градското нужното ва отдавание на преАприе:lШЧЪ доставката
правдно 1IгhСТО, вънъ, граАа. меЖАУ пжтя Ba~. ЕЮ~IЮР фуражъ ва градссит-В к<)нъе на време отъ l-Н Ноемврий:
.лЮICЪ, .ловята Il Франга-Дере отъ два уврата II се във т. г. до l-и Ноеnшрии 1892 г .
I
5li5. Да се заа.латятъ отъ § IV' на тек. общ. бюд.лага върху'Димитръ ИКОНОМОВЪ-ва 176 .лева.
554. Одобрява се търга ва отдавание на предприе жетъ ва под.лllжащит-Б на отчуждавание кжща и м-Вс
мачъ доставката нужното ICО.lичество ва градссата бо.l. та, спuр-БАЪ граАССИЯ п"taнъ, на ДОllШI Димитрова, 11
ница x.;{-ББЪ-ОI~О.l.О 4500 си.лограммаИ MoВCO~OKO.,iO3300 уч. No. 973-1600 .лева и ва Пинца Еате.l.иева, II уч.
Rи.юграММ!1, и се ВЪВ.А.ага дocTaВI~aTa на хл-Вба върху No. 970-2500 .лева.
566. ВЪЗ.l.ага се на Общ. у прав.tение да направа
г. ОераФИ1lIОВЪ, по 24 СТОТ. Rи.лограмма, а AocTaBICaTa
на м.всото върху Доичо ДИМИТjJОВЪ, по 56 CTJT. l~и- нужното за отдавание, ПО ,J,оброво.l.НО СЪГ.laшение, до
CTaBI::aTa на съ-Встни припаси ва ГpaAc[~aTa Бо.лница
.JLограмма.
наБре~Iе отъ l·Й Ное~IВРИЙ 1891 п. до 1 Ное~шр.1892г.
3 ОКТОМВРИЙ.
567. На Дашiи.1.Ъ Мано.ловъ да се позво.лII да ваДII
555. Г.А.асува се и прие ОRончате.l.НО праВИЛНИI;:а държа ст\)[си ва ПРОАань преАЪ дюгена му II уч. No.
па хл-Ббарит-В въ гр. Варна.

556. Приема се оставката на ПОМОЩНИRЪ Емета
Г. ИВ. ~lж.нзова,. по. негово же.l.ание, и ВI\I'БСТО него,

чревъ тайно гласоподавание, се ивбра ч.лена на съп-Вта

1254, сръщу ГОАиша тасса 10 .:t.eBa; с;у~щото да се lIОЗ
ВО.l.И и на Георги Васи.левъ - срi1щу тасса 15 .лева.

ГОАПШНО.

568. На ч.:t.СfIовстh о'rъ съввта, I~OllN пр [IДl'У;IСз.Г. Ноевъ.
патъ l~О~ВIllссията по съuпрашrc на правпге.:t.СТСШlТh
557. Одобряваr-е търга ва отдавание на преА- даждия да се П.lащn. ПЪВllаl'раЖДСШIС прI.ХЪ зап.taтата,
приемачъ доставката на 500 Rубич. метра Rамъни,
ICоято по.лучаватъ юreТСlситh UОМОЩlIlIl~И.
нужни ва направа и попраВICа градски ка.лдаРЖJlIИ, и
5И. Да се ОТС'r<iШИ на BLtpa. Or~p. ОъпЪтъ дapO~IЪ

се ВЪВ"l.ага върху Видо Мединъ, по 4 .лева II 60 СТОТ.

гра,цското пра3АНО I\ГБСТО, отъ OKO.l.O 2000 О 111. про·
странство, .л.вжаще ср-Вщу AOI\Ia на Хара.ламбll ..IеФl'е
558. Одобрява се ПOl~упката м-Встото нз. 3eUHeTII ровъ, БЪ V участ., за построяваllие O~P;y~~г.HO ЗАанае,
Хамжнъ АриФова, отъ 1155. 59 ЕВ. метра, .л-Вжаще въ въ Еоето да се пом-Вщава Варн. OI~P, Съв-Бтъ II OJ.:p.
II уч. на гр. Варва, между със-hди: ПротестаНТСI~ата
Евадр.

:метръ.

Постоянна Ео~шиссиЯ.

ЦЪРЕва, Х. Стефанъ Х. Пеiiчевъ, Рива Беи Исмаи,,\овъ,
570. Г.ласува се една сумма отъ по 15·--20 .1eBa
Артюнъ Сукеявовъ и Евтимъ Харптовъ, за 7322 .лева, м-Всечно, по § Х отъ текущиu общинсспii бlOджетъ,
върху Еоето шш' да се построи здание за общинско за Gтг.л-Вдвание на дв-В останж.ли бевъ ПРlIг.лllдъ ма.lЮI
учи.лище.

559. Да се повво.ли ва Панайотъ Нико.ловъ да

д7>ца.

5'71. Да се поправи дадената подъ наеJlIЪ Б. Еос-

направи една подвижна бараICа, ва търгувание съ ба ну граДСICа c~.lxaHa, при 'ГаШЪ-ElОПрlO, Еато нужната
ха.лсICИ СТОICИ, върху градсICОТО праВАНО М-ВСТО при за това сумма отъ 50-60 .лева се пстсг.ла отъ § УI
ТаШЪ-RЮПрЮ, въ IП уч. на града, ср-Вщу 40 .;{ева го-

Аишенъ насмъ.

ва тег.ущия общински БЮд'Rетъ.

Стр.

Да се поправи граДСЕата Фурна, ср1>щу град

572.

св:ата градина, между аДВОЕаТСЕИтh писа.;шща, И при
способи ва вадение въ нея х.л-Вбъ, в:ато нужната ва

това. сумма се истег.ли отъ § уаI на

теЕУЩИЙ общин,

ЕИ бюджетъ.

574.

Да

се

поправзтъ,

АВ-ВТ-В граДСЕИ чешми -

по

ступаНСЕИ

начинъ,

а) при дома на Савва Иар

ЕОВЪ и б) при Сарж-Фк.РЖН.1аръ

-

'Хова СУМl\Щ се истег.ли

на теЕУЩИЯ общин

СЕИ бюджетъ.
575. Да се

м1>сто

ОТЪ

11.44

отъ

§ Xl

Еато нуя-шата ва

отстк.пи Г. Ховасапшшу ГРЗДСЕОТО
Евздратниметра за уреГУ.1ирание

участыаa ва неговото,
съг.ласво ВRд.л1>жно

въ

IП уч.

No. No. 494-495,

утвърдения градски

вамоБна на това му, Еоето се взема
Еато П.l:ати една горница О'J:Ъ
Нпзначава се

5'16.

и

въ

ва. у.лица, с.l.вдъ

КОl\lМИССИЯ

отъ едивъ кмеТС'ЕИ

Ежвчо Ииросла

-

вовъ, RИЕО.1а .нвчо.6Ъ и Васфи Ефенди
ВСПЧIШ· подарени

П.1авъ,

.лева ва общпнатп.

60

помощникъ, Ч.1евовtт1> на СЪLiта
ва

незастроени

на

ва

описвание

време

градски

:моБета, съ овначение пространствата Иl\lЪ, кому И Rог·а
именно сж би.ли подарени.

ИЗВОАЪ
ОТЪ оиржжното преАписание на ГОСПОАина
Министра на Финанситt ОТЪ Т. Г . .Jtj 38087.
По пово,цъ па сыl'iшиеe върху е,цно пъ.·lIIОlllOЩНО
шща,цено въ Царпгра,цъ отъ niIЮГО си АХlllЕ',цъ Мех

:ме,цов'!.,

Брой

ВарненCIЩЙ ОБЩИНСЕПЙ ВiстНIШЪ

2.

привременно

махалатаШс;'ХЪ

разширило

кржга ;на

своята

и почнадо да издава ху,цутнаl\1ета и

отъ Де:втерхането,

па ,цори

Пъ.ЛIомощията

I~ОЯТО бплъ

и турски

ИЗ,lIадени

НЗJ\liсенъ

и

отъ

саllIИЯ

Еаиди

таскерета.

тая

Еомпания,

нотариусъ

въ

CtP-фанъ

Ефен,ци еж утвър,цявали съ печатитi на Иl\ШllIИlIШ и..
lIIухтарпна
на lIшха.шта
Шехъ Ыехме,цъ Гелзни·
отвънъ Бахче-Rапусу съ забiлiжка, че ушъ довiри
теля живiя.'!Ъ привременно
въ пiRОЯ кжща, или
гостплница (lI1юсафирхане) подъ JJi .
. .. , ЕОЙТО
не сжществува въ тая lIIахала, г,цiто се наl\1ира само

4

кжщи

II

нiRОДКО ДЮRени.

Агентството ирибавя още, че преди

8 lI1iсеци били.

постжшып въ нотариа.'Iната lIIУ канцедарпя

фа.'!ШИВП пъ.;rНОl\{ОЩПЯ,
утвър,цени

отъ

съставени

1111Шll1Ина

и

въ

20

ОКОЛО

Царигра,цъ и

lIIухтарина

на

тъзи.

сжщата Шехъ МеХllIе,цъ Гюлянп 1\Iахалеси п касающи
се ,цо

пстеГЮ.IНието

спротската касса

на

е,цна

въ

значите,)~на

ЛО1l1ъ-Па.'!аНIШ.

на Агентството прове,ценъ на

Н:lll1iрп.'!Ъ нито е,цпнъ

lI1iCTOTO

СУllIlIIа

за провiэрка не

отъ означевитi

J11.

отъ

ДраГOllшнина
въ

пълно

1IIОЩDзта Ж -ра на ыжщитi, г,цiто ужъ се наllIирали·
доьiрптедптi. Тisи ПЪ.'IНОllIOЩПЯ, бп,)'!е испратени въ.
Министерството на Азхплието, което ги било поискало
офИЦIJ а.'!Н о.

ОI~ОЛО това сжщото вреllIе непознато HiKoe лице
предстаВIЫО за по,цТВЬРЖАение въ Агентството една бу
щiга отъ архпвптi на

,цефтерхаRзнието.

на ху,цутна

МеZlllС,цъ Гелшш, отвъпъ Бахчо капусу, съ I~OC;O· по
:мен.жтия ОIlЪ.'ШОl\ющаваше niI~ОГОСИ ТаХIIрЪ ИСll1:Ш.1JОВЪ
да вав.i'Ш,цiе

поразени и рапортпрз.'IП

про,ца,це

ВЪ

а по-послi

дiзтелность

:мето на еАНО ce,)"IO ВЪ България. Еато sанес'J,.'1Ъ дра
ГОll1анина
тъ зи
БУll1ага
въ Дефтерханието,
чинов
шщитi въ от,цi."IеШIeТО
"Ташра-Сенедати"
остана;ли

и

живущъ

Бъ.~гария,

32.

имуществата, останжли

отъ

бащата па ПЪрВШI, нахо,цящи се въ с. Балабанлий,
Ново-Загорска ОКО.'IИЯ, испратихъ това пъ.lНОlllOЩНО на
R'нзжеСIZОТО Диплс:матическо Агентство ВЪ Царпгр:щъ
ва

npoBipbla.
Послiдпото съ ПИСlllOТО сп ОТЪ 2-й ОКТОlllвриiI: т.

г., по,цъ ,л? 1~59, I~aTO lIШ поврьща ПЪ.IНОllIOЩНОТО СЪ

този часъ на l\IИНПС'l'ра,
БУl\1агата за ,ца изс."Iiдва работата.

то попсы?,)"}ъ

кой

Съ нотата сп отъ 4 l\faiI: т. г. по,цъ .)\9 550,
Агентството псирати."IО на l\Iинпстерството на АЮlето
н1шо.1ЫО сл,,цебви ПОрЖЧКII на Разгра,цския с,)тв,цова
те.'1Ь, ,цо сд1J,цовате.'!З на l1ьрвосепенното БЪ Царигра,цъ

Uж,ци."Iище, ыасающи

се

до

распита

на

н-Бколко

ВР.бiлiжката, че то ,цiйствително би.'IО фалшиво, до
бавя, че въ Царигра,цъ се би.'!а образува.'!а е,цна фа.'!

."Iица. посл':h,цствпе пакъ на е,цно фалшпво пъ.'!но
1IIОЩНО. СЪ OTB':hTIJOTO си тескере отъ 16-и СептеllIВрИИ

шификаторсыа Rомпания,

т. 'г., по,цъ

па чело

Еа.лпззанинъ арзухал,цжи

съ прочутъе,цпнъ

ДеРВIlШЪ Ефен,ци,

нецъ отъ РуССЧуRЪ. Това

,цружество

или

преселе
R6l11панпз

lшдавзло веRелзтнаlllета (IlЪЛIIО~ЮЩИЯ) за Ензжеството
Инструкция за предупреждавание глаанитt епидемичесии
заразителни болtсти и борбата противъ тtхъ, издадена отъ
Белгийсиото правителство.
(Про"ъJtЖОПllе отъ брои 31).
За ле'Щею>ата.

На .il.сщенr;:ата се

обшшовенно

r.1i;Aa

ва БО.il.i;сть съвсемъ llIa.il.оважна. Статистиката

на

обаче говори противното . .дещеНЮLта .се распростраплва и
дава отъ единъ на други съ преГО.il.-Бма
периода ва изсипвапието,

'lЬрвенина II

:когато

СLJlзпвина на

прен:ратлванпе,

бърщпа, пай

БОJlНИЛ

очит-Б.

ииа

като

смьртностьта
пре

вече

въ

хрема, :каШ.il.ица,

ЕДИlIствепното средство

за

спирание распространението на тъзи бол:6сть

е ПЪ.il.rJОТО llзо.1ирюше па болнит-В отъ нел, И.il.И, :което е

още

101,

.,,'Ji:

l\fинистерството на Алието пре

пратп."IО е,цно дознание· снето отъ Хюсеинъ-ага-Бин'Ъ.

ЮllIеръ, бившпи lIIухтаринъ въ lIIахаю.та llIехъ Мех

JlIедъ Ге."IЯНП, което ,цmзнание оть;рпва вспчыата истишанието, СJlЮНКИТ:В и други подобни. Предаванпето

на ГОЛ1311IО пространство; тя се пренасл чрезъ
предмети,

заразенп отъ бо.il.НИ, при

u

става

и

др:Вхи и други

което тл дълго

време

не

губи стаЛ'П1 пьрвонаЧ3.i1.<t ЛДОВIlТОС1Ь, зараЗIlте.НIОСТЬ. Епидемич
ностьта на СКЗр.il.аТIIната по н:Вкога бива 1IIНОГО теЖI,а, а по НБ

I,oгa .1-БГI,а, и тия раз.шчил сж не облсншш. При вс-Б:ки c.il.Y-·
чай отъ тъзи
ПРП.1аганието

БО.1-Бсть тр-Ббва да се ПРllбъгва
на по-гор:В преПОр<Бчанпт-Б

IШТ:В, КОIlТО специа.il.НО се !Iрепоржчватъ
употр-Бблвание ПJlюватеJlНИЦИ,
зите.1НП

средства,

незабавно

м:Врки.

1\I:Вр

за скартарината

съ антисептиче~ки,

често ПРОllIенлвани;

къмъ

Между

сж:.

противозара

зам-Бнлванието

на

джеб

по i\обр-В, въ остр:шлвание на здравит-Б отъ т-Бхъ. В.lИзанпето въ

HJ1t-Б БЪ рпи съ П.:-lатн~ни парчета, които ПОС.il.-Б употрi;блвание

пом-Бщенил гд-Бто са; л-Вжа.il.И БОJ1НИ може да се допуска с.1-БАЪ

то Ш1Ъ незабавно да се изгарлтъ. Необходимо е доброто чисте

JtaTO

т-В

-

пом:Вщенплта- сж деаинФецпратъ, заедно съ постел

lIИт1; пмъ принаД.il.-Бжности и други.
.itещенка

lIIOГЖТ'Ь

да ПОСТ3iпватъ

три седмици C.iI.:Вдъ изсппванието
тв тр-Ббва да направнтъ

въ

Д-Бцата,

които

УЧИJlищата

не

сж има.il.И

по

рано

отъ

И&IЪ. 'Преди: ИЗ.il.изаНието

сапунена

ванна,

a~o

нъ ма

СИ

съотв:Вт

СТВУ3iще медицпнско противопо:казание. При т1;жко епидеllIиче

СБО распространение на тъзибо:t-Бсть ;"-Бцата да не сж пус:катъ
да иос:Вщаватъ

гд-Бто тi;

УЧИJlищата,

жив:Влтъ

особенно когато

има бол-Бнъ

отъ

въ

.il.ещенка.

иом-Бщенията

Това

ние и ИЗllIиваНIlе

потр-Б6явание. При с:каР.il.атината
и отстраненилта

имъ

За скарлатината К.il.иническпт:В наб.il.юденил и опити до
RШlВатъ, че скар.il.атпната се С'Ъдъ ржа въ вси~кит1; по:кривки

вавпвКlI на бо.шит:В отъ тан БО.l-Бсть .. Тл се ОТА-Б.ля чрезъ

И

ДИ-

СЪ,

отъ УЧИ.il.ищата

ИЗО.il.ирванилта

въ ЖП.il.ищата

тр-Б6ва да се ПРОДЪ.il.жаванаЙ

ко сапунени Еанни и саыo тогава, когато п3чезне вс-Бки С.il.;ВДЪ
на кожата ]\1)'.
За дифтерита . .;lицата, които 60.il.i;дуватъ отъ тъни бол-Бсть,

отъ Jlущение

1I10г,ътъ да л предад3iТЬ другиму, Бакто при
така

съква ртирантъ.

подобнит:В,

lIIa.il.KO шесть нед-Б.il.И; д1;те, бо.il.НО отъ скар"штпна, може да из
.iI.-Бзе и да се събира съ'\руги само С.il.-Бдъ като направи Н:В:КО.il.

прави.il.О

тр:Вбва да сс пази до съвършенното ОЗДР2 влние на БОЛНlIJI

на чашитъ, .lЪЖПЦИТ:В и т:Вмъ

:които си е С.il.УЖИ.il.Ъ 60.il.НИЛ преди да се даДdiТЪ т:В ДРУГll1llУ за у_.

11

по вре1lfе на

оздраванието

важната противозаразите.il.на

l\Ii;pxa

И1l1Ъ.

заБО.il.яванието

Изолирванието

при ВЪр.il.уванието

l\IОГЖТ'Ь

нап·

на тъзи

БО.il.-Бсть. То тръбва да бdiде KO.il.ltOTO се може по ПЪ.il.НО.
безъ ПРИСdiтствието на :които бо.1НИТ:В

СИ,.

е

Тил,.

да минжТ'Ь,

не

Брой ~2
на за

Варненскпй ОбщuнсюIЙ Вiютникъ

начина,

по

който се утвърдявали

фалnшвuт':h

пълномощия отъ и:мамина на Вахче ыапусу.

Въ заключение Агентството I~азва, че тайната тур
ска полиция тръгнала

по

дирит':h на

фалnшфпкато

рит':h, I~ОИТО били вече ОТI~РИТИ, изловени

и ХБЪр.'Iени

въ затвора,

това

г A':hTO се намирали сега. Въ

число

били арзухалджията ДеРВI1ШЪ Ефенди и единъ ЧIIНОВ
НИI~Ъ отъ Дефтерхащщието, И1l1енуемъ ХаКRЖ Ефенди.

Отъ изложеното ~o ТУЕЪ, ю,о и да можеше да се

помисли, Господине Иинистре, че съ излаВЯНllето на
на махата Шехъ Мехмедъ Геляни,

фалшификаторитi
издаванието

пон~

за напреАЪ

е вече прекратило,

фалшиви

ДОЕументи

обаче второ едно пис:мо

ството съ дата 15/Х т. г. подъ.ля
че не само ВСИЧЕитi

ПЪ.'lНОl\ЮЩИ.я

се

на Агент

ми .явява

}3 J9,

направени въ маха

Стр.

3

Произшествия стаНЖАИ въ Варна презъ Оитоmврий
1891 ГОАина.

1. На 1

O&TOlllBPI1ii Варпенеца МураАЪ Хасановъ,

като си ОТI1ва.\ъ у Аома, б.\ПЕО до по.шчеfrСIшii АОlllЪ,

па Ав-а.лъ, неивв-Встно отъ RaKnO, n YMP-Ь~1.Ъ.

П. На 16-20 оJ~тоывиu,' отъ си,,\вото nъ.\нува

ние на морето, сж 110ТЪИЖ.\I1 -

~дпа маува пъ.\ва съ

со.\ъ, въ коато е ИllШ.\О 11 'еАНО

.\Ilце,

KO~TO, като

пе

lIЮЖИ.\О Аа из.\i3зе, еж е удави.ю; ежщо СЖ. ПОТЪНЖ.1.11
два ro.\i3:rrtI1 каика ~Ъ.\ВII съ стока, а исхвьр.-:reви па
морския брi3гъ 39 ъшуни и еАна' гемия, пъ.\на СЪ'хра
на; ВСПЧЮIТ-В загуби във~шзатъ на 0&0.1.0 130,030 аева.

IlI.

На 30 О&ТОllIвриfr, превъ депа, с пвбухпа.\ъ

пожаръ въ дома па ABApiii ЫflРaI~У.Ш, IЮnТО сж по

12

га~и, (ъ повреАа само за o&o~o

~eBa.

.лата Шехъ ИеХllIедъ Гел.яни сж фалшиви и не тр':hб
вало

да

ИllIЪ

се да'Ба

НIП,аЕва

важностъ,

IШТО

на ав

тентични актове, нъ че сл;ществували и lIШОГО ,други
пълномощни,

на

които

в':hрие, по причина,

не

трiбвало

,да

се

Царигрэ,дъ ва улiсневие ва послiдвит':h
етвувuла,

има дo~

че IеОМlI1Иссията за бiжавцитi въ

ЩОТО Нотариуса при

востепенно сл;,дП.J1ище

бuла ШJ,ZJ,ъй·

Цариград~RОТО

,да по,дтвър,дява

пър

по,дписит':h и пе

чатитi не саl\fО на повнати не:му лица, нъ и на маха
леНСЕИ'l':h

:мухтари, бевъ ,да ги познава II бевъ ,даI1СIеа

у,достовiрение, да ли
или

иматъ мухтарска длъжnостъ

T':h

не.

Това KaT<f Ви явявамъ, честъ имамъ ,да Ви помо
ля, ГОСI10,дине Иинистре, щото Еа запюшанието пнте
реса

ва

,дъ ржавата,

общественния
ПОCI~оро,

на

строй, ,да

нуждвит':h

ВСИЧЕИТ':h сл;дебви

частнит':h

вземете

мiРJШ

- за

лица и въобще на

ЕОЛRОТО е възможно
да

се

препоржча

учреждения и лица да

на

се пазятъ

отъ всички въобще документи издадени въ Турция
и безъ втора пров':hрRа на тiЗlI послъднитi, извър
шена отъ Агентството въ Цариградъ, да ги не ПРI1е
матъ

ва

валидни.

3а начина, по RОЙТО
този въиросъ въ бжджще,

авъ мисля Д::!, се ур1>ДII
ще Ви пиша, ГОСПОДI1не

Министре, доп':Члнптелно.

- Министеретвото па BE.tp-hШНJlт11
ОI_РЛ;ЖНО отъ 18 О&ТОlllврИii т. г., ПОАЪ No
АОI1ъ.\невие на ОRрЛ;ЖНИТоВ си ОТЪ т. г.

A'lbla съ
9600, въ
No No (j402 11

8240, съобщава, че ръг.шспо еАПО постаИОВ.1.СПI1С па
Министерския Съв'ЬТЪ отъ 9 О&ТОМВРI1Й (протOI~О~1.Ъ
No 73), ва 1IlЮСJlIOмапс&ото nасе~еппе въ I~ШJ~I:еството
се равръшава Аа отваря (l,югепп'lЪ CI1 въ праВАНПЧПИ
,J,IIИ. ссв1:нъ БЪ ГОСПОАСIШТch 11 ре.ШГПОВПО-Аържавпи:"
тоВ праВАНИЦI1, въ RОИТО II Аюгеппт'l> на 1IIЮС.1.ЮJlIЮШТ'h

трi3бва Аа БЛ;АЖТЪ ватворепи.

- 'Министерството ш\ Вк..ТР'hШШlт-h. А'Ь"Ш съ пред
писанието си отъ 12 J\ШII. ОI~Т()Ш-!РПi.i, I10АЪ No. 9387,
ПО ПОВОАЪ направенпото отъ Г

Вратчнnсюiл

01,Pi\>.-

1-u

женъ Управите~I> З<lпптшшпе, съобщава,
че ОТо
.яnуарuU 1892 ГОАина ОТЪ RoraTO 8.1luза 83 сила зтсоиа
ва .мilртcuтil и Tee.1lu.1llCuTli, правото за 'тег.1еппе, I~oeTO
Ч~. 109, путнктъ 6, отъ закона ва l'раАСЮlт;J1 Общппи
и ч~. 89, ПУНRТЪ 9, отъ шшопа за се~СIшт-БоБЩППI1,
ПРСАосrапжтъ па оБЩПUИТ11 Аа събuратъ, трiзбnа Аа
се -взеllIа наnг:Бсто въ оки, . IeПКТО е би.l0 АО сега,-ВЪ
ки~ограJlШИ, като се преобьрнатъ OIellt-Б въ ЮJ.,lограlll
ми, а именно: до 5 стотинки на RСоВ!:и 25 КИ"lОГРnl1ма
ОТЪ

65_

RЛ.lОграJ\1ма па

eopil.

тръбва да посъщаватъ пос.лЪДНIIТ-В, за Да не би да станжтъ не

сти, БаБТа и етаит:В иJl1ъ, МОГ1ЬТЪ да съдьржатъ на ACЬ.IrO вре

во.лни распространите.ли на зара"ата. Пренаслнието на бо.лнит:Н

ме заразата и да пораждатъ бо.l:hстьта.

съ пуб.лични

отъ дефтерптъ

ко.ла

тръбва, да

БЖДБ

забранено.

За

тая

цЪ.лъ

тръбва Аа се употръбяватъ спсцпа.НIII ~ lсо.ла, I~ОПТО с.лЪдъ

всъ,

иогж.тъ

Аа

вреnrе отъ колкото_други

съдьржатъ

предиети

ЕО пренасяние, да се дезпнф\ циратъ . .f>аСПРОС1'рапението на диф

Поради туй б~агоразумпо е ла не

терита нап вече на~1Ира ПQЧlJа нъ учи.лищата. Всички

бевие ва уиръ~и отъ дифтерптъ,

директо

ри тръбва да И~IaТЪ туй предъ видъ и да се съобразяватъ
до.лЪс.л'Ьдующит:Б прави.ла:

да с.лiJдятъ

състояние на уqеници~1;

повiJрепнитiJ имъ УЧИЛИЩJl

съ

здравос.л n вното

узналтъ учеВIШЪ

забол1;.лъ

I! щоиъ
отъ ~cьp.IO, по време върлуваНJlе

то

тутав:св:и

да

на

диФтерита,

у

върху

отстранява'Тъ тав:ъвъ.

тов еж д.лъжни Бъ такива с.лучаи
сеСТРИ'l,1;
тъ тр1;бва

на

такива

ученици.

да затворятъ

Да разръшаватъ

и

да

отстраняватъ

При по

добръ

иостж.пванието

много

братята

училищата.

на бо.лни отъ

дифтеритъ само ('"лъдъ представяние на медицинско
ство

-на

удостовiJряюще

и

Тllкива CJJучаи,

дезпнфектпратъ

въ 'училищата

Сжщо

свид1>те.л

ПЪЛНОТО ШIЪ оздравявпе. Отстранлванието

такива ученици отъ учи.шщата въ никон слуqю}

не

може

Аа бж.де ва по 1I1алко вреие отъ 40 дена, считано отъ Аена на
забо~яванието. JLицата, които г.л1цатъ 60ЛНИТ:В, не тръбва да
столтъ

б.лизо до тъхъ, когато се

'1'1;

Rаm.лятъ,

нито

пъкъ

да

ц:h.луватъ бо.лнитЪ. Ако по ржцътъ, или ио .лицата имъ има
рани и.ли напуквание на кожата пос.л:ВдвитЪ тр~бва да се
мажатъ съ ЕОЛОДИЙ.

Навременната дезинфекция

на

на испражне

вилта и на слюнкптБ отъ бо.ши е неоБХОАИ~Iа. На подобна тръб
ва да се подхвър.itяТ'Ь

и всиqкптъ преАмети, съ

които

еж

се

по.itзва.ilИ бо.лнитЕ. Дръхит:В и посте.:шпт-В ШI'!> прuнад.ilЪжно-

на такова да

етоятъ

възможно

на

Cdi

Труповетъ

заразата

на УllIр1МИ

много

стропте.1ПП

и

ПО

АЪЛГО

мобилни.

водлтъ Д1ща ИрlI

погр:В

а възрастпитъ !согато хо~лтъ
Аа.1СЧllО

раСТО:IlIпе

ст'Ъ

гро.

бонетъ.

За КОКJlюша.
та отъ

4

до

6

Тъзп

бо.ll;стъ пай много выуnаa !1С:ЫДУ Д"1ща.

годшш. При 1I0ЛDЛIJ:lIшето

й

IIсоGХОАШto

се нар:Вди строгъ ПIlДЗОРЪ върху паНСIIОIIl1Т'];,

У'lII.шщата

С Аа

11

lIа

вслкждъ, гдъто се събпратъ ма.лОDъзраСТПIl д·]ща. Забо.\·};ло От'Ь
lСОRЛЮШЪ незабавно тръбва да б.di.де I1зо.щрапо.
взе.il.ъепидеъшqески

събиранне, на

XapaI\,Tepcь, ТР'};бва да сс

д~цaTa,

даже

въ семеuстnо,родителптъ·

и по у.lllцuтiJ.

тръбва

да

от'!> _ко~юшъ

ветЕ на жилищата,

често

nос.lЪДНllт-Б

храчатъ

тръбва

деЗП1IФециранп съ противозараЗllтменъ
.липъ на .литра вода). RеобходшIO

При

отстранлтъ

дъца отъ дома, а 110 възможность И въ друга
мто болвnт-Б

AI,o 1,01",110111a

11

с

забрани ГО.I·]ШОТО

забомшапие
3Аравпт-д

м'hСТIIОСТЪ.
П.,юятъ

тщате.ulO

ПО

си

Тъй
ПО.lО

да 6ждж'IЪ

растворъ (3 граиа крео

е да се Аезинфецпратъ ПШI-Б

щенията, въ които сж,-.л:ВЖaJlИ бо.'LПИ

отъ КОfUюшъ,

преди да

'се в.л-Взи за жив1;яние в'ь т1;хъ.
(C.\i>Aвa. до ПДУЩlJlI броИ)

СТР'

Брой

Варненсв:ий Общинсв:ий Нlютнив:ъ

4.

Статистически
за смьртностьта

"бачъ", за теГ.'Iение стоки- "rcантарие" и отъ мi>рение
хранитi> "шиниrcъ парас&" :Пьрвонача.'lната цъна 20000..0
.
лева. Переторожка ще трае до 5 часа на 30 Ноемврии.

БЮJLетинъ

въ гр. Варна првзъ Октомврий,

1891 г.

По родъ и възрасть

6-то). На

и

25

Ноемврий т.

26

Г.,

ще се проив

веджтъ публични търгове за ОТАавание
в
)1

Родъ

МЖЖСЮI
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72 и четиртi>хъ бараки при вагонитi> и
-J"\U. .ля .64, 67, 69 77,
7-мо). На 27 и 28 Ноемврий т г, ще се
7i

и

веджтъ търгове за

.. .

24

9

Же 11 сrcи

..

20

6

Вснчrcо

1

"
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"~ ~""=:t
о

I

о

о

~

t7'

=0';<>

::;
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..
о

=

.. <>
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8-мо). На

29

11

30

ЯОe:lШРИЙ т. Г.,

<:.J

9~TO). На

-

1

3

-

-

2

1

-

2

и

Дев:емврий ще се произведе Щ>ВЪ

3

37

веде

то). На

новъ

4

и

търгъ,

5

съ

1
1

2
4
2
3

Декюшрий т. г.,

Пьрвоначалната ц:Вна е

30

_
4
3
1

2
1
3
4
1
1
1

Nерhгitiз
Febris рпегрегаlis.

1

Abscessus
ВСПЧI~О 67

2,000

12

видатъ

поеl'rШИТ:В условпя

13

н,ае.лt?; аа прев?;

Ноюfнрпи т. г., ще

11

се

до-

пронз

16 Ное:l1ВрИЙ т. г. ще се произве

джтъ търгове за отдаванпе

подъ

наелъ

касапсrcитi>

дюгеНll въ Новата Ыахада II при Табахната.

3-то). На

19

II

джтъ търгове за отдавание ПОдъ ~а8)IЪ,'с,;тi>дуюшитi>

ЦЪНII 11

представнние
общината си.

4-то). На 22

II

1

свuд1;телсmво

.А1.

ва

чеСТlисmь отъ

6855

Гр. BaplIa 1 6 НJемв;)ии 1891 Г.
BapHeHCIi:,)TO rp:tACIi:I) 06щинсrсо УпраВ.:I.Jние

честь
има Аа обяви за всеобщо знание и исаЪ.1.нение С.1.13АУ
ющий приrcазъ на
отъ 4-й ТОГО ПОАЪ

г. ВарнеНСICиii

ОЕСР.

У правите.1.Ь

No 282.

1

ПреАЪ ВИАЪ че aal1:ona ва Jl't1;pl1:UT1; u тег.ли.л1СUrn*
отъ

V'TO

ОБИli:новенно

HapoA"I}o

Събрание,

заАЪ.1.жите.1.ПО'безъ исrc.Jlючение И за насе.1.енпето въ

страната, за това чрезъ на<':тоящия ПРИlсазъ поканвамъ

НУЖАающит-h се по занятие отъ тия m-БрICИ И тег.1.И,л
ки, Аа си ги набавятъ на вре],1е и ги преАставятъ въ

lIaA·l-Бжвпт13 общини за провi>рявание b-Вр:Н:остьта въ
теГ.1.ението И1\1Ъ.

При това преАупреждавамъ сжщитi>, че отъ Аена

участъв:ъ.

23 Н<?е~IВРИЙ т. Г., ще се произведжтъ

тъ:)гове за отдавание подъ нае::lIЪ баракитi> при Ташъ

Еюпрю подъ .м".м" 53,54,55,56, 57,58,59,60,61 и 62
5--Ч'0). На 22 11 23 Ноелвриii т. г., ще се ПРОllзведе.
търгъ, съ тайна КОIПсуренцпя, за отдаванпе въ отв:упъ

сбора отъ граДCIштi> права,: 01Строа,
Ре;\аь;торъ-Отговорнпкъ:

па встжпваниетовъ СИ.1.а на закона

ватъ Аа си С.lужатъ въ земание и давание съ

стари

63, въ 1 участъв:ъ, до CICe- т-Б м-Брв:и и, теГ.1.И.lв:II, И.1.И съ НОВII, а не пр~в-Врени,
No. No. 385, 386 и 387, въ. ще се преС.1l.-БАватъ наи-строго и наказватъ, съгласно

1 участъкъ срi>щу агенцията :7Jlопдъ" и дюгеня подъ
тоже въ

на Об

(1 ЯнуариИ: 1892 г.)
20 Ноелвриii т. г. ще се произве щiрушпте.1.ит-Б, т. 'е. т-Взи, които се ХRанжтъ, че ,с.l-Бд

пмоти: ICафенето подъ .I1~
.:'!Ята, трптi> магазии подъ

N о. 277,

прочее всi>в:и

В!ЗОЖАанието въ УIIоТр13б.1.ение преАвиденит'h В1> този

дюгеНll Ш1 Мyca.'IaTa II Ибршшъ-в:ашш.

15

и

rcаFIце.тнрия'га

1~1;- ЗalСОНЪ m-ВрlCИ и теГ.IИ.1.В:И по АеСЛТЪЧlIата сис~ема, става

веджтъ търгове за отдавание подъ 1IaЮIЪ в:асапскптi>

2-ро). На

въ

П-ра сеССИЛ 1 и УТВЬРАенъ съ ВИСОЧАИШИ.d Ув:азъ
отъ 18 Деrcе1\ШРИИ 1888 ГОАина, ПОАЪ No 278, 8стл..n8а
8'5 C1Ma от?; l-u Лн,уариu 1892 ГОА, отъ в:ойто Аень

дод1;овн,а1 ееnит1; FpaQC1Co- Общuн,с1СU

и

,;1ева.

щинското упраВ.'Iение. Отъ сжщатi> лица за nparJO'
участие 8?; т?;рга се иС1Са валог?; 5% отъ пьрвоначалнит'h

ПРl1етъ

ходи u и.1еот.и, сnор1;д?; lса1Сmо с.л1Jдва:

1-во). На

отдавание

ЖелаЮЩlIтi> да взе1IaТЪ участие въ търговетъ, ио·

гжтъ да

ОБЯВЛЕНИЯ.

1892. годин,а

за

Всички т:Взи търгове ще се ПРЩI3вед&тъ въ ука,щ,·
нитi> A1IlI, часа по 3.слtдъ пладнt чрезъ надп;аваFIIIВ.

11

дата

ще се произ

въ отrcупъ сбора отъ публичнит:В Т1?ргове "телалието".

Pneumonia acuta
Pneumonia сЬгоп .
Bronchitis
Vititlm cordis .
ЕmрЬувеmа pulm
Peritonitis аспtа
Enteritis acuta
"
chronica

За ОЩ/lаваuuе 8?; оm1СУn?; и под?;

лева

700

явна конкуренция,

присжтственъ день и часъ

12

произ

търгъ за отдавание на предuриеl'rl<\ЧЬ освi>тлението на

граДСЮIтi> улици. Залога е

П О Б О JI. ~:в С т ь

1
10
1
8

ще се

716 и двът:В подвижнп бараЮI на Балжкъ-пазаръ, по
тавени на в:юшето срtщу АДII Тапарлаrcоглу.

C:Q

'" 1:1

44Т151-Т1-=-З-l---:i[-=-6т

Mortus
Debi!itas
Athrepsia .
l\farasmus senilis
Scarlatina .
Турlшs abdolllinalis
Fe~ris peraici(Jsa
Cachexia palustra .
Tuberculosis pulmoll
l\feningitis
Eclampsia

проив·
подъ наемъ двътъ ба

OTдaBaH~e

рав:и предъ салханитi> и Ташъ-кюпрю, но. J%. 81 и 82
тритi> въ ТабаХНIIТ:В Нo..iVo. '(3, 74 и 75 и двътъ
при Татаръ-rcапия .iVO. .iVO. 7t3 и 79.

10
l1а.жскп

70,

гарата.

раки при Салханаджиитi>.iVo. :NiJ. 65, 66 и 80; двътъ при
Ташъ-ICЮПрЮ, бараВ:I1тi> при Бег,;'IИШКИИ: ха],rбаръ ло.

~=::
r.. :::

, t!I
01:1

:J;Iаемъ

вед&тъ търгове за отдавание подъ наемъ тритв ба

по в-:Вроиспов-:Вдание

.'"

подъ

чеТllритi>хъ градсrcо-оБЩИНСICII салхав:и J%. J%. 68,

Р А ст Ь.
о

""...I ""I '"I
... ""
<::>

..

ъ

32

ПеmZ1JZ А. ПОIl0В'6

бариерно право

преАВИАенитn въ тоя заICОНЪ наказания.

НаАзора за точното ИСПЪ.lнение настоящий при
в:азъ,

ВЪЗ.1.агаиъ на

Г.

г. ОICО.lиЙсrcит-В НаЧt\.1.НИЦИ,

Финансов~:-В НаГ.1.-ВАНИЦИ и ОБЩIIНCIсит-ВУпраВ.1.ениSI.
С.l1зАЪ 1-и ЯнуариИ: 1892 гоА. т-В еж А.lЪЖНИ Аа на

правятъ пров-Врв:а и противъ нарушителит-В въпрос
ний заrcонъ Аа съставятъ актове, !Соито ще:ми пре
пращатъ за нужното.

ВдАава: Общ. УпраВАение

Иечатница па Хр. Н. Нойпиков'Ь Варна.

