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НоеЯПРJlIi

Г.

1891

БроЙ 3~=

БАFНЕнекий авщипекий ВtеТНИRЪ
Излазя ТDИ Пd'iТЯ въ M~cвдa

Пнсма, CTaTHII, парн I1 !'СII'ШО ЩО ~ за
B·I;()TIJIII.a се Пр3Щ'\ Д I Гр'ц:::')-О5Щ'(I!СIЩТi)

обш~новенно Шl, 1, 1 О п 20 ЧИ('.;lа.

JTl!paB_ICIIIIl~

Цtната на вtетнина за година е

4

1\

1. I:aplla.

За обявления се плаща п()

лева.

15

етаr.IННИ

на рtдъ.

..... Варненското Женско Благотворител. Дружество,

има честь Аа извtсти на почитаемата публика, че по

картпт'h ва пгр

1889

ГОДIIШI.

1,

,\ошшото, бlI.lНРг\IlТ'h II ПjJO'iСс, презъ

И,:н.lilЩ·IIJllето да

1I.)'JlIС ОТ'!>

I:рая па

случай ГОАИШНИR праЗАНИКЪ на Дружеството на 21-й теl~ущ'\та ГОДН., '.
Ноемврии "ВвеАение пресв. БОГОРОАИЦИ" ще има ВОАО
590. Д;\ с(' ход<\тайствуиа чреэъ llра[ште.IСТIIОТО
свtтъ ВЪУЧИJlището. "Св. МеТОАИИ" слtАЪ черковния ·3<1 ОПРОЩ<lваIlIlС от 1. НаРl)ДПОТО Съ(iраlll:е д.IЪЖIШllТ·В
отпускъ. Умолява се почитаемата публика Аа присжт на ха3ПilТ;\, u'l''}, 110lJ~lепоuаПUТ'h б'hДШI въ 11j111.10жеl1пii
ствува на тържеството.
IC bllOЬ топа p'hIlIt:IIIlC СIIНСЪrcъ, ДНif~АШI, ПЪСХОАНЩII па
905) .lеlЦ 11 17 СТОТШIIСИ.
Отъ Настоятелството.
28 ОI\"ТОМ13Рпti
ИЗ80АЪ отъ рtшенията на Варн. ГраАско-Общ. Съвtтъ

18 ОIСТОИВРИЙ 1891 г.
58J. И~бра се IИl\ШИСЩIЯ отъ II':~lегсюIЯ пmIОЩШШЪ
Г. Ноевъ и ч.lенопет'В па съв БТ .... - ВаСФll ЕфеllДI1,
Ежпчо МИРОС.lавовъ, HlllCo.l<\ Янчоuъ, Абду.ы<\ Дср
ВИШОUЪ И .мустафа АБДУ..1раХ)JaВОВЪ, за опред'\цеUllе
учаСТЪJ:il 3;( с,j,чеllие дърва ОТЪ rpaACI~aTa горп презъ
зимата, I~a'l\)

се

I.Ъ-З.'10ЖII

щепременво н даде

на с,у;'Щ;tта

д'(

прег.l·hд3.

J\lв-Нние, ако lII-Бстностъта

съ

"Ваба-бу

591 rP3ACI~"TO 1I!Ъ~T,' ПР'! Сьборпага чьрrcна, No 7
lШ<Jlп.I.IЪ, ОТ'Ь
I:n. яетра, отъ което СС с 01'~аз(1, IЪ първия ) У l:упува'lЪ г· I~о.lеШJllЪ, 1\(1, се щша

въ

23

ДИ

на

повъ

Т Ь1Н'Ъ.

-Ь92 д'l се .\aд~ па И.ШЯ Д1IШIТ1>ОU'l>, ср'lнцу злра·

по ПОР,i;'Ч/IТс.I?ТI:О,
пиt\ ДДЪЖIШ(1,Тз'

ЛП'], годшпеuъ

СРOl:ъ ва

'гри

СУlюra

IlСI1.шща

Jl:ICM'b иа
~a ~,\IICI:II ДlOесн ь н ОТl:уоа сбора иа {'paAcl:oro право
"ICaI1ъ-пара<'fu" III'Ъ т. г. - 6176 .1СЩJ, 11 60 CTOT1lll1:IJ,
въ

.ну па оБЩШIaта

01''1>

·ПЫ:l:ита.

593 ОI\ОUIШШ\ се търга за отдапаПllе иа l1редпрu
рувъ", l~paiI еасрото, м"же да се продаде за .-J03Я.
еllfR'lЪ
IlСКОШlВаIJlIето повъ 01:00'!> (XCUACICb), П'I,JГЬ гра
581. Н УЖШП'Н за Г РНДСl:о-ОБЩИI1СlCитi" ГОРСIШ
страж.ijЩ БОТУПIll дn се АостаlШТЪОТЪ 06ЩIIВС~ОТО
у прав""сние, по доUрuпо.лно съг"'а(~llе, 3а. не поuече отъ
15 ""ева Чllф га, ИСП..1.атени отъ СЪОТВ'hтствующии § па
текущии 06щиuски бюджетъ.

21 ОI~ТОМВРИЙ

585. На ГРПi\СКIlЯ бирнпlC'Ь П. Е.ШIlШfCОВ'Ъ се
дава до ~pa.н на ОКТОШЗРI1ll: ОТПУСlCЪ за предстаuяние
на общи пата наД.l'hжвит'h ПОРfuчuте.лства, за ОСИГурЯ
нание (~УМl\fИТ-В 260{)
2800 ",ева, що се причuтатъ

+

върху него, като ОТICУПЧИlCъ и ПОРfuчите",ъ Прt:3Ъ

1889

година па градс~пт'В берии отъпродаж6а на едъръ
добитысъ и пров-Врявание lII:!>рlCИТ'В и тег.ш.'Шпт-В, подпечатпавuе кар'Гит'Ь ва игра и прочее
,

286. Да се днде П. К. IIIишкову, ср'вiчу вдраво
cpo.reb, считаиъ отъ l,paH
тъзи година, ва исп.НlЩflНИ~ сумм3.та 2600 ",ева,

ПСрЖЧIIте",ство,пеТf> годишенъ

ва
ICоято той Д.:iъжи отъ ОТI~УПЪ сбора па граДСlСОТО прапо
отъ продажбата на едъръ добитъкъ въ общината
презъ 1889 ГОАина.
587. IIрие.1IaТЪ се представенит'h отъ градсICИЯ

кассиер'ь

П.

К.

Шишковъ

поржчитеol'1ства,

с.lужбата му, въ неДВИЖlIl\IOСТЬ за

ср-Вщу

6,500 .'1евз и .шч

дН, I~Ъ}lЪ .лОiJята, ОТЪ бilрпсрн<\та барака Прll П.IДЖ3Ъ
ТабllЯ до ~а1l!еННIlИ J\lОСТЪ, ОТ'Ь ОКО.lО 840 ПОГОIШII 'ICTра, и се ВЪЭ,iIага върху Нiшо.ш дЮIlIТРОПЪ, по 31 1/2
CTCrTIlН к:и

CAI~Ha

погоиенъ

lIIетръ.

594 Да се 1\0СТfiUЯТЪ отъ О.бщ:шCl:ОТО Уuрав.Iснпе
НУЖIШТ'h за града два ",eг~o преНОCII:IШ ле3l1нф еlЩUОН.,.
ни I'парати. за дt'3ИНФЕ'циравие в-Вщu.
595 Въ 3..1. а га се ва Общ!1ПС~ОТО УпраВ..1енuе да

AOCTaBI{

едиJiъ деаuщjJе~цuоuещ>

ззходп'Г:В,

като се г.ласуна

аппаратъ за Ч\lстевие

ва топа нуждата сумма отъ

",еШI.

OlCCI,;t() 4000

ВЪ3..1ага се па Общинс~ото Управ.леПlIе ла
назнаЧI1, l~о,;tIЮТО то haJ\l-Брп за nY:ICIIO, ,премеППII гор

,596

СIШ UТI'<lжарп,

съ

възваграЖl\еШIe

прЬХЪ

50

.1С[Ш

па

5~7 Да се YCIJ,;tIJ I~рсдита па § XV' отъ тан
gап3.зеIШЯ ФОIIД'Ь по ТClСУЩII'л ОUЩIlI1СI;Н ()Юt\ЖСТЪ,

ш\
СЪ

м,jзсецъ.

500

.'1ева.

5!)8 Одобраuа се отдаmншето, 110 доброно.шо съ
Г.:iасие, на Д. Х. ИваllОПЪ ПOl~РlIваIlIlС'ГО съ сачъ No 12
частъ отъ гра,'l,ШЩТО газuо 1I.'1:-tга.шщс, но
СТОТllUIШ еДИ1l3 юшдр.

1

.1CIIOЬ

11 65

мстръ.

599 Одобря:rщ сс отдаваllпето, по добропо.lIJО съ·
г,;tасие, направата на 20 чу;;'::-t ва граДСIШТ-В ICOBLe Я.

во за

Петрову,

година К.:iЪба извац,анъ за проданъ въ Варна, да се
продава - първото качество по 30 ст., ~ второто ICаче
ство по 27 1/2 ст. ОЕата

ПРИКА3Ъ ПО ВАРИЕИ. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ·

1)000 .:ieBa.
588. Отъ първпи НоеМВРllИ АО 31 Ас~еl\IВРПИ 1891

по'

19 ,;teua

589. Да се даде П.·К ШllШICОВУ, петь ГОДИШ('НЪ

cpo~ъ, ср-Вщу
СУlIшата

здраво

2800 .:ieB3,

_ като

поржчитtJ.:iЪ, за ОТICупа на сбора градското право

пров-Брявание

N-o

поржчите""ство, ва исп.лащание

що се причита върху него,

m-БрICИТ-В,

теГ.:iи.лкпт:Б,

оть

ПОАпечатвание

30

1I

Варна,

15

СТОТIШIШ чифта.

284

Ное~шрпii 18~ 1 г.

Подппсаuиii Itяетъ на Варнеи. {'paAcI~o о()щпu. у
прав.,

lЩТО

пзехъ

предъ

lшдъ

ДО1:;шда

на

ПО~lOщщша

:мп г. Ж. Георгиева, Ех.
с'грана,

тика,

а

отъ

възъ

друга-указавшето

основание

Г .• ОТЪ една

N-o 7120-1891
се до

на чл. чл.

за граДСI\:П'l'-В общини и въ
служба,

~8 и

сега

на

ОТЪ

95

интереса на

прак

ЗaI,она

общинс~а!га

поеТАИОВИХЪ:
На ~ОlllОш,нlша сп г. Ж. Георгиевъ ВЪЗ."'Iнгаl\IЪ
Аа се l'рIlЖII и подъ СВОЯ отговорность ~lСПЪЛНЯВD ('.;1-в
дующит1> 1I1Ii длъжности: ,а) п.о събпранпрто на об-.
ЩИНСЮIТ'l; прнходп и т1>хното р1>довно употр1>бление;
б) по събпранието на дьржавнпт-h даждпя п внася
нието ИllIЪ о време .по принадл1>жность ; в) ПО всич·
RПТ-В нземания-давания па общината съ праВПТNIСТВО'
то и съ чаСТНIlТ-В Юlца;

за

прпходит-В

п

г)

по приготвянието

расходит1>

на

отче

общината

и

за

произве~,дание реВИЗIlИ на оБЩИНСЮI'I1> касси; ,11,) по
даванието подъ наеlllЪ и въ ОТ~УIIЪ градс~о-оБЩlIН
СКИ'l,-В n:моти и беJ'lШ;

е).

по ПРИГОТОВ.'lението

цит-В за иджара"

пжтната повпнность,

тыI:а,'

заведения

питеiiнит1>

гамъ

да

се

грижи

и

пието мi>рIШТ':h

Г. СП. д.

ЦСПЪol"'Iнява

lIШ

сеРЧlша, деся

и други таюша.

П. На ПОllIOщшша си
ность сл-Вдующит1>

сп~;съ

подъ

длъжности:

ll- теглпл~итi;,

Спасовъ
а)

своя

възла
отговор'

по пров1>рява

съ I,ОИТО

сп

С.'Iужатъ

ТЪрГОВЦIlТ':h при ~упувание Jf продавание; б) по Зl1паз
:вавието 11 поддьр~каlIието въ. добро състояние общпн

33.

лици; в )00 назначаванието на С.'lужащпт1> по ЧИСТ')Т(1
та II оев1>тлението па града; г) по заДЪ.'lженията на.

С.,1угит1> СПрЯllfО ГОСI10даритi>си II обратно; е) по зара-.

вя~ието на Yllfp1>~lilт-h живо'i'ни даЩNЬ отъ градD., въ
опред1>денuт1> за това lI11>ста, съ раЗНОСЕИ на ступанuтi>
IJlIIЪ; ж) по lIоддьржанuето въ псправнос'гь градскитi>.
чешми; з)

1.

та

Брои.

ЕарнеНС~Иi1: Общинс~ий: В1>стни~ъ

C-.rp. 2.

по завежданuето и- Ilоддьржанието градски.

т1> ~oдa и

конье;

и)

да участвува въ

раsличппт:в.

търгове, проиsвеждаНIlотъ правителствотои IC) да lIРИ
ск,тствува на срnчнит-В реШI3I1И въ казна<Iейството
sе.\fлед1>лчес~ата

и

касса.

1"1" По всич~птъ неПОИllIеновD.НU 1'0р1> общински
работи, l\:aTO:' СВUЕванието съвъта на зас':hданuя, ва
ЗНD.'lаванието и уволняванuето ва СДУЖD.щит1>, нагдi>д
ванието общпнскитi> и частни ПОСТРОИЮI, произвеж·
даuп(;то на търговет1>, прпготвшшето проеЕта за бюд
жета на общината, издавание П."'IатежНII заповоВди, из
вьршванието aKToBeTi> за продажби, ра311гiши, спод1>лби,
спогодбu,

прuе:мание

зав1>щания,

подаръци.

представ

."'Iяванпето общината предъ СЖДПЮIщата, по набави
нпето БНUГП за библиотеката, ГрШRата за доброто съ
стояние на градско-оБЩПНСI\:ата
болница: вземанието
.\l1>РЮl ПрОТIIНЪ есuдеlНпчеСl\:uт1> бол1>стп, опред-hляние
часОвет.i> за отварявие кафенетаТD, ГОС'ГIlлницитi> и
пубдпчнитi>

домове,

::\шшдяванието

позводявание

за l\:ачеСТВОТО

на общото продоволствие,

1

представдения, про

I\:оличеството

ПРUГОТВЯIшето

п цi>нитi>
списъци

за_

СБIIт1> ИМОТU; в) по поддьржанието па п<-,жаiшата 1\:0lI1анда, I;:aTo lIaЗШlчава п уволняла той служащпi'1>· 110

набора, за запазвание старuнптi> II паl\lЯтницит1> въ
Общината и други, азъ си заДЪРЖЮIЪ правото да се

нея н слi>дп за Т'БХIlОТО поведение; г) по отстранява
СI~ладовс, фабрIIКИ l! други, .ь~опто

рас порi>ждаll1Ъ

саllIЪ.

!Сиети: М. КОЛОНИ.

пиrто на всjзщ:шви

сж опасни за общеС'rвеннот~ <Jдравие; д) по ОТС'l'раня
панието на ПШ'ОСТ."'IИШIт1> И.ЛИ уБIIванпето 1Iа опаснит1>
животни, които сс СБпта'l'Ъ по уДllЦПТ-Н; е) по заграж

ИЗВОАЪ отъ устава на Аружеството "Св. Кирилъ и
МеТОАИИ", УТВЬРАенъ отъ Министерството на Вжтрtш
нитt Дtла и напечатанъ въ "Дьржавенъ

даппето I,:лздеНЦIIтi>, трапищата и праЗДИLlт1> .\I1>cTa
:въ града; ж) по запретяванпето просия та на ."'Iuца,
КОПТО н1шатъ за това раsр-Вшение; 3) по наюшанпе

брои

и УВО."'I8яванпе

ва па парО,il,иостьта.

I10щнuт1>,

дозарнит1>

и ПО.1СI\:II стражари

:въ Общпната; п) по чистението г,у,сеНИЦIIт1> и други nph.
ДIIте.1НИ ва расти'гелностьта нас1>I,ОЗ1И въ ОБЩIIната II

г.)

по

обезпечение

спрачета,

ПlllОтитi>

У1l10повредеНIlТ':h

на

и

неПЪ.'IновъзраСТНIIТ'В

ОТСiliтствующит1>

На ПЮIОЩВIша си г. Георги Ноевъ ВЪЗ.1аГЮIЪ

111,
да

се

грпжп

и

испъ.лнява

подъ

сл1>ДУЮЩIIт1> lIШ длъжности:
тотата въ града;

негова

и нструкция за предупреждавание
заразителни

болtсти

и борбата

Белгийското

правителство.

е

главнитt

противъ

епидемически

тtxъ,

издадена отъ

отъ бро/i

11 край.)

32

U.

~!OГ;Y,TЪ да

се ограlllJчатъ

опасна, пъ
M-ВрЮI

съ lIзо.шрванпе

нра

на

перС'она",ъ

ва

тия

за ТIIЯ енории,

сеДЩЩII отъ

забо.tЯ

ваНIIето'

За
1Сойтn

lЮЛll.JIlщrnа rnp'f;CKa.
се

ГОЛВRIШ

у

Тшса се нарича п опал бол1>сть,

жеНIIт1>,

Hac~opo

подиръ

раждани.

УI,раСЯВDUllего
прапос ..ШВ8И
11 ПРIIготвяпиет\) свящепuици

и.

ПО.ЫВct отъ Най . дойро
г.t-!;А>1lI IС} II най- етаратс.lIJIlТ'В
грпжп,
Kah:I!IITO ПО наСТОRщемъ се преДПIIСI31lТЪ въ ВСII'ШII'Г1> добр'В у
Баб]l3аЧЮIТ"h

се ПОЮlНВ!tтъ

на р13ДОВIIО слуша

уетрояватъ заради -тf;хъ

11ЗЪ ПрОВИUЦlIlIт1>, за да' пмъ се

на вст,КiIiДi>.

преддаДdiТЪ ВСИЧК!I

ОНШI

ро,

ДОСПО~IагатеJlНИ хигиенични среАства, отъ ПРЮГБнеНllето на кои

-то заВIIСI1 УСI1-Бха на праlстиката lШЪ. Осв-Внъ. предпазптелнит-h,_

болi>сти.

4-5

ПЪJlНОТО

11

ЦЬ1Н,Шl въ G1>АНИ енорiш

заУШНIIца

р!'3ВIIтпе ва бодiютьта т. е. поди ръ

УЧИ.Нlщ;t;

бj Съгражданието

да

сд1>дъ

сж:

Щ:l пъ б'ЬДНИ общuни, сжщо И IIрuготmшпето учите..t

CI,I'l

Д'~ЗllнфеfЩИОIШИ м1>рЮI,

само

просв1>щеНllето у всич

а) ОтuаРЯНllето и ПUдАьржаuпето Н<'lЮАIIII учи-ли

ICOrRTO раr'пространението на бо.t1>стьта пе с твьрд-В го.
..'11>&10. Пост&пв<.\нието (Iтъ нова въ УЧПJlIIщата на бохh.НI отъ
да се Аопустне

Il

<Ш ДОСТИГНilllС тая Ц I,.н,

§ 4. CpeAcTI:a1'a

тогава,

~lOж~

lIспъ.tllяватъ,

жаватъ

до

-

които

важно е

родилката

БабуваЧКIIТ-В,

тия,

бабувачкuт1>

tp-ВБВ~t

да с() не 1l0ЗВОJlяшt да

които оздравятъ

отъ

се доБJlИ

нараЗИ'ГСJlНи.

Фе.цшеРЮIТ1>. и бо.'lНИЧПИ'l'·В СJlУГИНИ,

които пагл-hдватъ БОJlНlI отъ родилна Tp-hcl~a, въ

на п'IШОJtIсо дена не

тщатеJlНО

тр1бва да

ходятъ

БОJlШl. ОСL!1>пъ туй т-1> ТрЕбва да се

продължение

при други

акушерски

ДСЗШIФСЦlIратъ, съ

всиq~

кит-!> си Apf;XII, съ които C-'h ХUДUЛII О!l:О.'!О заразптеJlНО 60JlHiIt-Б,

Отъ тъзп БО.ti>сть оздравлтъ само въ ви"ъ на IIСК.tюченпс.
ЕАIIнетвсввото сре"ство за преАвзрлннето па тъзи БОJli>сть е
строгото
ПрП.tзгаНIIе
па- ПРОФИJlа~тпqес~птi>
RopeHIIlI M1>P!CII
СJli>дъ вс1>ко едно ражлаЮIе. Ро.,н,тз на м1>стната аДМIIнистра:
ция при борбата 11 съ тъзи БОJl-ВСТЬ
се заК.tючава въ Ta~OBa

Кметствата тр1>бва нсзабавно, ПОl\Ъ страхъ на отговорность,

nрПСllособяванuе

ность ИJlll по нев1>жество.

на РОДПJlНlIт1> ДО~IOве,

която. Щ::J ражда въ тf;хъ, ла ср1>ща
<.,; JIЗIlСICIЩТЪ ОТЪ ХIIгиената, да

стая. Tyr,:oь ро/\итеJlницата

бiIiде

трi>бва

при което

удобствата,

вс1>В'а ~Ii:епа,
lCОПТО за това

I130Jlирванз,

да има

въ отд-В.нш

възможностъ да 'се

у

ЖСС1'вото.

60JlНИТ-В. Распущапието на У'JIIJlпщата не с неоБХОДIIМО, особенно

УЧlJНlЩlr

в1>рата

пие б-hсi>ДIIТ-В, които се

За заУlll1щцаmа. 'ГЪЗII БОJl1>сть пе С то.,нюва
много JlCCHO -зараЗlIтеJlllа.
АДШllшстраТИВНИТ1,

полвлваllllе'rо

-у-

Вtстникъ"

д Ц'\,-льта на t\ружеСТilОТО е ,1,<\ G.lаt'VПРПЯТСТllУ

р1>дени КЛIIНИКИ.

(llродъ.,жеlJllе

TJI

на граДСI\:IIт1>

ГОАина,

IСI1Т'J, БЪ.Iгаре, ~1;:IШУЩ!1 пъПъотЪ IIPCAl,.1I1TJ, на Ruя

отговорность

а) по поддьржанието чис

б) по осв1>Тol"'Iението

§

беЗIIЗ

Di>CTHO.

/88-9/

предупредптъ

JlОШИТ'l; поелi>дствия

отъ непазенпето

на

да,

rOPHllTi>

про-t>и.tактичеСIШ праВИJlа_ ПРОТJIВЪ заuшшющпт-В се съ а~ушерст
во ще се възбужда

yrJlaBHo преСJl1>дваШlе за ПnС.l·ВРОДОВII инфек-
бltJlе CJlf;ACTBIIe на 1'1>хпа небр1>ж-

I~ИП, Щ01IЪ сс узнае, че ТБ, C-'h

аа заразumе.лНUJl, nрn.лUчnв5 ОЧl!бо.л~. У повороденп.тi; често се·
полвява,. наскоро с.лf;АЪ раждаНIlето П~П"
което, при небр1>жноеть

ВЪСПЪJlенпе

IIJIIl при заКiIiСIJлваппе,

БЪ очпт1>,.

може' Аа има.

Брой
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В) Распростаuенuето haPOAO-ПО.,I'hзни IШIIГИ, ,cll'hT-

Стр.

3

ПреАС'hАате.,I:! па Г.НlВПОТО събраипе, е прелс-БАа

СlШ И.,IИ АУХОВНИ, меЖАУ рi>Чt:нит.h бъ~гаре.

Te.lb

три категории: UСН"ВIНС.ЙШ, Аi>iiСТВl1те.,IВИ и почетни.

Изборит'в етаватъ по Taii:uo Г.lзеОПОАавашlC. Ва
избрани се счuтатъ ОППЯ, [,оато ех. по.lуча.lII uтпоеи

§ 6. Ч~еновет'h на Ару.жеството се Аi;~ятъ ва
Основателни ч~енове сж ония .lПЦfl, общини и

Аруже,:тва, които при записванието си за

А1>ii:ствите.,I

ви Ч.J1еноuе uuесж-тъ въ Аружественната Еасса еАна по

мощь най Ma.,IKO отъ

ПОllIОЩЬ еж

общивитi> и Аруже

л'Ыl:СТВУВ3.,I1l за

ч'В.'!ЪТI1 на лружеСТllОТО.

ПрlIбuраuпс

u впзсяuпе

ис

ПРИХОАИТ'В :му

ка па AP.p~eCTBOT() II шюuш;» ,\а СПОl\lflгатъ

достигзние

§ 11 Дружеството има свои K.,IOHOBe БЪ ОбщUIШ
на ОIЩ.,IИИСКИТ-В центрове, въ АРУГИ общпни могж-тъ
Аа сс отварятъ K.,IOHOne само ПО же.А.l\нпето па l\[!.СТПИ·
тв Аружес'гвепни ч~енопе

I:.юuоветrБ

въ Аружественнат~ Юlсса. Оев-Iщъ туи, рi>чеuит1. на
стояте.tСТIШ сж Л.lЪ:Юlll Аа дава'Гъ МН1Шllе ва нiШР'ВАЪ

И.Нl

г~aBHO, настояте.,IСТВО. съ с1>Аа.,Iище въ СОФИЯ.

отъ копто

Ш\СТОЯТС.tСТВО,

Г.tзвuата д.tЪЖIlОСТЬ на наетояте.1СтваТ<1 пъ
I:рЖГЪ, паправо,

CBoeBpe~IeUUOTO

АРУ

?, 10 A'IMaT<I. на A!>Y'J~eCTBOTo се упраn.,Iпватъ отъ
едно

19

ПРСПlIеъ

Г.lй,впото

и:ш поср-ВАС'l'веннО, зз раюшож;шанпето
ч.lенuвет'h и
уве.шчrшанпето ПРUХОЛlIт-J; на Аружестпотu, с.iyiщо 11 ва

ствата.

матерИН.,Iна

А()

K.tOHuBeT'B е /1,;\ СС грш{~а'Гъ въ евоя

па, които ,ВI~'1нш ТрИ lII1>сец<i внасят'], въ Аружестненна
та касса елна
помощъ най
lШI.,IКО отъ 11/2
.leBa, за

вравствевва

ШlIпеГ.lасие.

3а резу.lтата отъ вс'I>IШII ОТА'},.lевъ щзборъ се съ

~

Дъиствитслни Ci\>. ония .1IIЦ'1, t,Liщиви И ДPY~KeCT

Почетни членове сж- овия .,Iица, общини и

Te.lHO

пращ~тъ

200 дева, за оБЩIlIШ'I,j. и АружееI'l1ата.

:жества, КОИ'l'о съ извъвр-Вдната си

Г.1аВНОТО вастолте.tСТВО.

ставя протuко.lЪ,

г,о ~t:Ba, вачаt:тпит-Б .шци, 11 ОТЪ

частнит-В .,Iица и отъ 15 ~eB3, ва

на

§ 16

настояте.lСТВО

въ

ПСПЪ.ll1CIшеl'О

НЗ1100г; ото За/сона

3('

на г.швно'го

HeroBflTa

иа

.Iщmата ОТо U.illOTU

аалзча.

lIрuдобuваnu

1/0 беЗI10З.1lезОеnо 1la 1lU1to, оuuародвапъ у upoiI
"Дьрж~пепь Вhстшшъ", отъ 1891 ГОАlllШ:

T-JJ

"ч.,. 3, :МIlТО
ПРС1l111шшатъ отъ

се В3СШl: 1)
еАИIIЪ

от'ь

съпругъ

41

llll10ТПт13,

I~Ъ:lIЪ

па

r:опто

други,

I,Ъ:lIЪ

рОt'l,IШНПТ'l, въ правата UJ1сходяща .ШII1Ш, J~ЪМЪ РО-АИ
l\:.lOпопет-В се управ.шватъ отъ ОТА1J.,IПИ настОЯ TC.lIIT13, 'КЪJIЪ успповенптh II Е'ЬМЪ уэ:щоuеВИТ1, 11 пе
те.lстпа.
заr:ОIIП() РО,J,енпт'I, А'вца, въ р:нш'l,ръ на ПО.lОшша на
~ 12 Г.~aBBOTO настояте~ство се състои ОТЪ 15 АУ СТОТ'ЬХЪ;
ШИ, а пас гояе.il.::rвата Щl K.,IOHOBeTrВ отъ по Ь r'l,УIIIИ Ч.'lено'
2) Отъ И:l!ОТИT1J, 1,0111'0 uреJIUнаватъ J~ы\1ъ братня
ве lIзбрани Ба тра голини
И311lеЖАУ Ч.'lеновет1> ва та 11 сесl'РПТ'Ь,
юшто pl)AUHT'B, тъп еАНОI,р'ЫШIJт'l> u
Аружеството, живущи въ Шlt'l,лrБжпит1; о,j'да.ilища.
еДUОУТРllБНlIт1>, I,ЪМЪ д'l,чата l!:\ ymp-h.шт'Н uраТIIЛ 11
Въ пастояте.,Iствата на r~.AOUOBeT'h архпереисICПТгВ сестрн, КЪ:l[Ъ !Ю,J,IJlJUllт-J, въ пр/шата lIъrХОАшца .,НШИЯ,
паМ1,СТНИЦН еж- ч~енове по право.
съ ИСI\:~ночеUllС па ,рОДllте.шт-В, въ paB~[1; ръ Т{JН на
§ J3 ОСВ'lшъ преДС'НАRте.lЯ, ВС'НКО пастопте.лство СТОТ'.Бхъ;
имn ПО еАИНЪ
О'ГЪ и

I:ассиеръ и

еЛIIНЪ

сеr~ретарь,

§ 14

АО

Д'вИ:ствпте~1I0ТО IIреДС'kдй.те.1СТВО въ нй.стоп

re.,ICTBltTa UРИН3ДЛ'hжи

по право на М'hстния

И~И ва неговия НШ\I':h(~твикъ, а

почеТI10ТО

кметъ,
ва ваА

-

.-1-Бжпия титуллрепъ м:rтропо~итъ,
Настояте.,Iстнат:\ на ;'.,IоноветrБ се шзбиратъ
отъ Ч.,IСEJовет-В на II.ружеr,твото въ наД.,I1>жнитrБ общи
ни, n ГoIlавпото u!\стояте ..\с'гпо отъ r.,IaBHOTO събра

§ 15

ние,

{есето сътои ОТ ъ' ЖUВУЩИТЬ

ве и Ле.лега'l'ит1> на К.Аонове1"З.

l{:доновет+' l\lОГЖ-ТЪ

ИЮlежду

ЖИВУЩИТЕ

да сп

въ СТО.,Illц>tта

Il3биратъ

въ еТО.,Il1ца:г;\

Ч.А.ено

АслеГilТИ и

~!.,IeBOBe.

се явява въ тил РОДlf.ilIШ доиапе,

аНТJlсептпчески

прпб1iгва

pk,·
къиъ

1[

СХБЛЪ раждаппето. Граж.

даНСIШТ'г. .il-Бкари, КОИТО ПОС1;щаватъ

IIовороденит'1;, ТlJ'hбва на

4

средства по Bpe~Ie

гл-Бто се

день сд+'дъ раждапието да ИЗС.il-Бдватъ най внимате.ilНО

ТБ ПlIIЪ, 1I въ c.!IучаЙ на
n~[ъ да

НУЖ,i\а да

nacfIOCTb

бп се подвьргнали

'Гова СЖ Д.ilЪЖНИ Аа праВЯ'fЪ п

conjunctivit,

ватъ и подвьргватъ
Помt.щснието

съ

l'HOJIHO

пров1>тряватъ

ПОЗВО.lява общото

ПО.ilзвание

па бол'},

на

съотв-БТl:твующето,

ю.lсва

0-

.il'lшуваllие.

Ученици заБО.il-Б

течение, тр:Вбпа да се

и

и по сн:оро

отстраня

изл1:шувание

УЧlIлищата тр1iбва да (jжджтъ

ВЪ3МО:ЕНО
съ ДрБХИ,

RОПТО улесняватъ Рll.спространението

ВЪ пзнспонитi>,

уrсажаТ1>

бабУВ3Ч!СИ1't.

на рациона.ilНО

на папсионит'h

Шll!:,ОIШ и да се

lIИЪ

очи

РОДllте.ilитiJ

Д'lщата имъ, ЮСО бо.лiJстьта се оста·

ВI! свободно да ~e развива, безъ
лп отъ

заЛЪJlжаватъ

почватъ .ilБкуванпето JШЪ още при на'1аЛОТО

стьта, Т'в СЖ длъжни при това да

по често,
четки и

Да не се

други вещи,

на заразитеЛН~ТБ БОЛБСТII

казармит-Б, забавачнпцпт:Б.

Ако С.ilучаитБ

отъ

тъзи БО.t1>сть СЖ чести, то училищата незабавно трiJбва да бж

джтъ 31;1.творени и тщате.1~О деЗШJФецпрани, Администрацията тров
б,1a ,213 СС ПОГрИЖИ за да СИ добпятъ .ilIЮНО учеющит h

u нужната

пмъ меДИЦl!нска ПО~lОщь, н АП ра3р-Бшu прие~Iанuе'rО И~IЪ отново

ВЪ

УЧП.ill!щата ,

J

само С.1-Бдъ като се ув1iрп, чрезъ

IСЪ:.\lЪ

АРУГIIТ'}, РОДIIlI1III "тъ срсuърна

медицински
,

с ВlIд1;телства, че тов еж здраВИ"ll вече незаразuте..tНJI.

.lIШИЯ

стспень Ш~.НОЧIlТС.lIIО, въ разм1>ръ шесть па

llIeCTa

стот-Бхъ. II
4) Въ ~lCи'пшт,], други С.1УЧ,Ш, т. е. когато UlIlOтит1; преминаватъ I\:Ъ~IЪ родпппит-Б отъ срсБЪрШL .ш
нпя отъ сеЛ:.\I3, стеuень ва {'op-h 1I I,ЪМЪ ЧУЖАll ."IIIца,
въ ра,ш'връ д~rеть на стот-Бхъ.
Ч.,I,

14..

Вс lи,о .,IIIЦС,

преДВlIденит..в

IJЪ Ч.'!.

Iщето

ПО.l)"Ii1JЩ

И:lЮТ'I.,

по

1 о'Гъ В8I,ола способи, с Д.\Ъ~'HO

да ЗНЛJШ на ваi\.I1;ЖНОl'.t 06ЩIIНСI:О

УПрtlв.lеuпе Шt 110-

.,Iучванието на имота. нъ течение на шесть мсс I ЦII отъ

дена

'па

ПРI!t.::.\I,1 нието

му по

уетавовеНlIй

за това

отъ 3,II,oBa за BaC.l1't'I,CTBOTO !)13лъ,

3а ПРОПУЩ<llJието

твърд+. .'!ОIШI ПОС.1iJДСТВIIЛ аа 3р1>ППСТО, 1'ъзп 6o.1'hCTb сега

RO

3)

избрани

ивме~':АУ ч~еновет,j> МУ,

ние имотъ,

ва 1'0311

отъ който

срокъ lJ.Ш 33, укрива

се llзе,'lIа :.\ШТО,

виновнии се Г~IO

бшы IIJ ,J,ccc гь иа сто о ГЪ i!~I)[\TOTO, l\ШТО.
Извод?> ОТО nратеJl1Щlса, за
ТОТО

u

г.лобитЪ·,

j U.illOTU nрuдооивапи

/IQ

pt/l,U ?еа

СоБUl'анuе

ото заlCО1ta за

YCTmlOGellU

UеЗ(J7)I].нсздеll?> lta'ЧU1l0.

.1еи-

.1lИmата от?>

Чл. 4. НотаРИУСI1Т'1. 11 lIШрtIUllт'l. еХ.АИИ опред'};
.'1ятъ J~О.·lllчес:тпот() на с.lЪ,\ус:.\юто СР 1IIИТО ва ОСlIова
пие зааН.\еШШТn Шt аас.\'I',\пш\tп'I,
II IlСlсаПШlТ3. ва

~ипзнсовпт-Б ЧIШОНlШЦIJ.

Ч ..l. 5. BMIВ~leUl1eT'), I~oeTи Т(уhuu!\ Аа uапр:шu на
Общ.1UСКОТО у пра.в.'!еШIе Bc'lH~O .нще, което по.ilучаIЩ
имоrъ по паС.,I-ht'\ствО, тр'вбва "а бх.де ПlIС~lеппо II да
СЪАьржа:

а). Името,

l1реЗШJето 11 зваЮlето на .,Iпцето,

което

е остави.'IО н3.с.t1>АсrПJТО, СЪ ПiJсочпапие времето и м'},с
тото

па

Сl\IЬРТЬТа.

Ш\

това

.lпце,

б) Пъ.lПО JlСЧПС.leJше
състава

па

llСПЧIШТ+'

на Hac.t1>ACTB )ТО не.J;ПШRlВ[1l

В:ХОАЯЩИ пъ

ИМОТИ, l~аППТ~~If,

стоки и друг ..\ ЛIJШI~llJ[I)СТЬ, J,ОЯТО ПОА.А.i>~IШ на
щанuе МИТО, съ озuачаmшпе на чi>ната на
имотъ осnбенно, а

на .lLlхвеllппт1>

е,YiЩО

1I

зап"ш
ВС'Ь1,и

Ш\ПlIlеповаПlIе ва чис.юто

КllШIЩ отъ

има остаН3.1.11 отъ Уlllрiз.шя 1I

ВС'Вf;:И

llПДЪ, ако таКlша

Сгр.

Брой 33
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11) Покщшавие ва роднинствато

:мея~у baC.il-Бл ви 

ТЪРГОВЕ ВЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАД. ОБЩ. 1ПРАВЛЕНПЕ

цит1> и ymp-Б.ilИН, яко Tar;:oBa сжществува~Ч.t.

G.

пъ двопни

3аНВ.l.fШШIТа
ек:веl\Ш.1ЯРИ

на наС~ll,двицит'h се подаваrь

на Щllета,

въ общината

ва KQ-

гото се е 01'краАО llас~гпдстс.mто'; топ Щ1ТО УдоС1'Ьв-Вр11

За оmда8аnИ6 8(; оntтсуm;

u

nОД3

ц1;

nае.llез за_ lzреаз

лата 1892 година дОJl,1;озnач.енuтi; Градстсо-Общunстсu
ходи и

Сllорi;дз

U.JtOTU,

до-

7-;mJmо G.lti;два:

иеТИНllОС1'ьта ва ваЯВ.1СШlЯтаVТПОСИТt.:.1UО lюличеството

,10!llTlIT 1., 1;::)111'0

JI стоиuостьта па

се Н<\l\lIlратъ

IJЪ

риусъ П.ilИ Мировии

С'hАПЯ,

К:UИТJ отъ

своя сграна,

пъ растояние на три ДНII препращfl. втория еl~земп ..шръ

lШ над.l1>жнUii ФИllаuсовъ"

ЧИНОВUlШЪ;

Посл1>днин е

д.1.Ъ~I;:еIlЪ, въ IIРОАЪ.l~I;:еllие наЙ-l\Ш\)ГО H:L три J\11:>~еци да
наllрави, Ш~О намира 31t lIУ~"ДПО, предъ Нотариуса,

:м ИрОЛНЙ:

C;Y'AlIH

нието на

спОIIТ'В

въвражеlIИЯ

на('.I'I'ЛlIицит-В,бlI.~u

шюд1:>дствеННlIт'k

имоти.

проти въ

относи'ге.шо

бli..ю

11.111

вая В.Ае

ЧИС.l.ОТО

относпте.1.НО

1)

не

говата оБЩIПIa, ведщtга, га liспраща ва M-ВСТlIIiя 'HUT,I-

на

т1>хното

оц'lшение

На

22

11

НоеJIВРI1И т. г., ще се uроизведе повъ

23

търгъ, съ 'JаЙ:Нi\сош;:уреПЦ1 IЯ,' ва отдавание нъ ОТI;УПЪ

сбора отъ гр IДСЮ'lТВ пра на: о','гроа, баРllеРI1\J - " t JaBO
"б:tЧъ". ва, 'ГСГ.1.еНllе CTO~II ,,1~аНТ,lрие" и о'Гъ l\I'ВРЗllие

xpaf:llt'lYl, "lUlIIllllCЪ парнс,у,". ilЬрLlI)начаНlата Ц I,па С
161,000 .1ева. ПереТОРЖli'1 а ще трае АО 5.Ч,lса Н;\ ~8
Н"Юlllрllii.
2) На

и

2,1)

26 HoeMBplli.f

НОВЪ 'гъргъ

Bil

Съ. ВпсочаiiШllii

г., подъ

No. 548,

Уf~азъ ОТ'ь

33

ОgтО1IВрПИ: т,

се уво.1.НЯlШ отъ д.'IЪЖПОСТЬ ПОl\lОЩ

uроивве

отдавание въ отr~упъ сбора ОТЪ П]lОВi>

рлваllие м,!,РIЩТоВ,

-

т. Г., ще се

дiYiТЪ търгове ',ш отдаШIШlе ПОАЪ' юtеlllЪ граДСЮП'k
l~асаПСЮl дюгенu: ВЪ 1 УЧI\СТЪКЪ, па "Ба.АЖI~ъ-пuзаръ.
3) На '27 и 28 Н\Jе~1Вl'lIii 'Го г., ще се НрlJlн:.веде

Ter.1.u.H~IIT1>; llt.lдпечвтваllие I;:арти

тоВ на ilrp,l, бlf.1.я.РAIПоВ,·ДQШШUТU 11 .АР' ТНКlша.
ВОШl.ча.lШl.та цJша е, 3700 .lева,

Пьр

'*) На 29 и 30 Ноемврий т. Г., ще се пр-,иввеАЖТЪ
никъ E~leTI\ ПРIl'В:-tрuеIIСI;:)то Градсr;:о-ОБЩИВt;СОУ нра п
търгове В<1 отдаваНllе подъ паемъ l,аl~ааСIштk дюгени
.ление г. ИВ. :l\1,у,1I30ПЪ, останката на спгото е приста,
на Мус:ц.;штil. и Ибриямъ,r~ашIН.
ПО негово же.1.аппе, 01.'1'. В<lрП. ОБЩllпсюi:ii СЪВ1>ТЪ, съ
'5) На 2 11 3 АеICС~ШРUИ: ще се ПРОПВGеде IIОВЪ търгъ
Р'];шенпе No. б55-91 1'., II 'Б:\гhСТJ него. се' назначави.,
ва ~ ~J'даl.lание ЫI. i:Iредпрuе)шчъ ОСП'!3Т.1.епие'l'О на гр LAllвбраниii отъ с;у,щпii Съв-Бтъ, Ч.1.ена на ОБЩlIнсgиИ:
СЕllТl, У.1.IЩII. 3а.Аога е

(JЪВ'J,тъ г. Георги Ноевъ.

6) На 4

МlIнистерс'l'ВОТU на H<lpoAiIoTO ПРОСВ'hщенне съ
ОЩ),iYiжнtlТО СН преАrшсаUlIе отъ 14 ОIПО,ИВРИЙ: l' 1'.,

-

подъ No 925f1, СЪГ.taспо съ lIОСТ,ШОВ.1ението на МИНIIС
теРССИll Съв'втъ ОТЪ '12 с. 1\1, (ПР/ТОIЮ.lЪ N(60), явяна,
чо uеНСИОlIирrШl1т'kУЧllТе,ш МОГЖТЬ ,'!,Ио б.YiАih.ТЪ черl;:ОRНИ

п-Блчи, ::ащ 11'0

черковното)

п'13ВЧI.:СТПО пе l\I"же

C'\Г.\;T~ ~a "О С.1.уя;:бit, П.13Щ ша О гъ АьржаваТсi\

Аа. се

И.1.И отъ

оБЩllнаТ[t,

II

700 .лева ..
5 Декемврий т. Г" ще се произведе новъ

търгъ за отлавание

въ откупъ сбор<l. отъ

пуб.1ИЧUИ

Т'В 'l'ЪРГОI.IС "те.Ааv1ие го". Пьрвuuача.lната Ц Iша е :!ооо
.1.еВ:1.

7) На 9 и [О

Деке:lШрИИ 1'.1'., ще се

ПрlIJввеАе

търгъ за О'ГД<1ваJ;Iие нъ ОТI~УIlЪ сБJра и'гъ продажбата

ва еАЪРЪ доБIIты;:ь "Ilнтевапа" пъ гр. В<Iрпа. Пьрво
,вач:цна-г<\ Ц~'Ha е, з!)оо .1.ева.

8)' На 19

11

20 Ноемврий: т.

1'."

ще ('е

проивве

ДЖТЪ търг,/ве ва UТАаlJание ПОДЪ ннем'Ь, С.1.'БЛУЮЩ1Iт1>

ИМОТИ: сафенеТJ ,по,'!,'!. No 63, в'ь 1 участъ~ъ, Д!) СЕ;:е
.мнН, '{'ри.т!; магазии ilОДЪ No, No 385, 386 ;il 3~7,BЪ
:МIIНllстеРС~IlП Съв1>тъ съ постаНов.lенпето ,си
()тъ 1 OI~TOl\IВPl1ii: т. г, 1I0ДЪ No 9 (UРl)ТОI;:о ...lЪ No71), ~ 1 участ'Ьr~ъ ер'вщу нгенц!\нта "Л'ШАЪ" и дюгеН!I IfОДЪ
е uостаll()I:П.1'I. ('.t'I~Аующет6: "ПО3ВО.Аява се па учите N'J ~277, тоже въ 1 УЧ,lстъr;:ъ,
.1.I1Tk отъ оGщ~ствеl1lНiТ'В 11 АЪрЖllшиг'l; УЧII.lIlЩ'L да
9) На '2211 23 П'ое~IВрil!i: 'Г. г,' ще се Щ),Jl1ВВСАih.ТЪ
ИСUЪ.1.ВЯВ;lТЪ
ВОllпск:ата Cll ПuВlIВUUСТЬ въ ПРОАъ~жеlIие
, TЪPГOB~ за ОТАаВf\ние пnдъ нае:llЪ бараlCитl, при Ташъ
ва три ГО,J,ll1lП, l~aTo \мужатъ
въ ВОИСС<1.та само презъ
кюпрю, No No 53, 54, 5[)~ 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62.
BalCaHTHOTI) врё'\lе, l;:oeTO за граАСlCИТ'], УЧИ.1.UЩ~ е отъ
10) На 25 и,;,;6 НОЮШ-рИИ т. г. ще се проивве
1 IО.шИ: ,\О 31 Августъ, :l. за се.1.СК:UТ'.k - отъ 1 Май Дili.ТЪ пуб.lllЧf:lИ търсове ва UТАававие ПОАЪ' нае:мъ
АО 31 Ащ·устъ".
чеl'ИРТ-ВХЪ, граАСI;:о-общинск;и са.1.хани N,) No 68, 70,
71 п 7J и четирт:I,хъ бараки uри вагонитn и гарата
Nu No 64, 67,. 6/1, и 77.
ВЪОТЕ'ОliОРЪ на вапитвавието -- може, .111 да
11) На 27 и 28 НuемвриИ: т. 1'., ще сепроизвеАЖТЪ
се ивдаВ<1'1'Ъ CIНIA'I3Te.lc гва за пuспорти в'а таК:tша .1И

ца, ЕОИТО не ск. llB~1'.lHBaTЪ, а ОТIlIЩТЪ З,I B'hIC9.ilKO
м'Ьсеца выlъ ОТЪ пред·h.шт'В
па сняжествот<.J,
СОНТО
Д.1.ЪЖЖТЪ ва зеМ.lсд'l>.lЧР.СI~;1та I~acca н на I;:ОИТО CpOI;:a ва
исп.lащапие АЪ.1.lCоветВ IШЪ ОЩ'l пе е н.\!~rжпи ...IЪ, Гоепо

ДlIВЪ ВарпеВС~llii UI;:ржжеriъ У прави:те.1.Ь е съоБЩП.IЪ
ва Общи:нс[~ото Управление, съ No. 15216, че и на
такива ~шца ТО пе тр-Вбва да ивдаl1а свид-Вте.;lства ва
свабднванпетv 11МЪ

съ

ПIJеАстаШIТЪ, - съгдасво

паспорти, дО

I;:!\TO

съОlCРЖЖIIОТО ва

т-Б ве 1\1У

.мивистер

търгове :за ?тдаваЕше 'подъ' наеJ\fЪ АВ1;т1:> бараКfl преАЪ

ся.lхаНllт1> и ~Ташъ-сюпрю

'!'

,

No No 81'

и 82

"бахната N0 ЫО 73, 74 и 75 и дв-Б'l'-В -

,

трит-Б ьъ

при Татаръ

I~аппн No No78 и 79.

12) На 28 и 29 Ное:uврий т. г, 'ще се uроивве
ДiYiтъ

търгове ва QТАавание -подъ ваемъ

~асаасgит:h

АЮгеви въ Нова,та маха.1.а И ujш Табахпата.

13) ~a 29 и 30 НОСМRрИИ Т. г., ще се проивведжтъ
търгове ,за отдавuие

по,'Ъ

Шl.еl\IЪ

трит1:> бараки при

И преАИ cpolZa 1II0же Аа събира своето вземавие.

ТахтаАжиит-Б No No 65, 66 и 80, дв-Бт-В uри Ташъ
кюпрю, барасата при БеГ.1.ишgиИ: хамбнръ ЫО' 716 и
ABoBt-В ПОДВИЖIIИ бараси на Ба.1.жкъ-IIазаръ, поставе

~ Затсона аа иО8иm'6 wJt1;pтeu

~ ВСИЧКИ тоВsи търгове ще се IIроиsведih.ТЪ въ yI;:asaнитоВ ДВИ, чаСа по 3 сл1:>дъ пладвоВ, чрезъ ваддавание.

Ството на ФинаВСllт-Б No. 20565-91
веревие, че

си

се

ИСП.1.атп.Ш:

ГОАина, УАОСТО

ДЪ.1.га на

u

I;:aCCaTa,

санто

ни ва сюшето ср-Вщу А.1.И ТtlпаР.laI~ОГ.ilУ,

тег.ЩД1СU 8cт.rКH8a 83 си

да отз 1 Лнуарuit 1892 годииа. Вси1етси тзргО8Цu-nрода
8аци тр1;бва .4а се снабднтз о 8pe.Jte со родобnu, ра8ни ПО
фОр.Jtа, pa3.Jt1;p,& u тяжестъ со тuя, nратени 01'3 )JlunucTepСТ80ТО иа Фuнаnсuт!;, тсоито wJtог,;r..то да се вuдлто у lсаnце

дарuята
врии

па

т. г.

Общu1UЖОТО
1еитсoU

u1;wJta

Ynpaв.Jtenиe.
да

uwJta

Сд1;до

право 4а

31

Детсе.Jt

qu мужu nри

88ewJtnnue-даваnuе со стари J/t1;pтcU и тегдидтси.
, Редакторъ-Отrоворвпкъ: lIemz]YO А .. Поnог'3

ЖелающитоВ да взе.матъ у'qастие въ търговет-В, лю

гж.тъ да

видатъ

uоеинит1:> условия

присжтственъ день и часъ

въ

и

прочее вс1:ши

I;:авце.7IЛРИНТ'а

на

06-

ЩИН:СI;:ОТО Управдевпе. Отъ сжщитоВ лица за nр,аво.
уч.астие 83 тзрга се истса задого 5% ОТЪ пьрвонача'лнитi;

ц-Вви u

представявпе

общивата сп.
IIЭl\ава Общ, УпраВllение

свиА1;тедство за

цестnосmь отъ

llечаТНllца на Хр, Н. НОИНИ1Совъ

Нариа.

