Година V

Варна. J АПРIIЛПll 1892 г.

Брои

1О

ВАFНЕнекии ОБщинекий Вtетникъ
Излавя три ПJYiтя ВЪ мгвсвца,

Писма, стаТИII, пари п РСIlЧI>О що е за

Б:БСТНIша се праща ДО ГраДСI>о-ОБЩIIНСRОТО

об1шновенно на 1, 10 II 20 ЧIIС.Щ.

управ.lснпе ВЪ Варна.

Цtната на вtстника за година е

4

За обявления се плаща по

лева.

Вари,а е ва7Саn1n1lа. :;Нллrr)ОЩltm1; .Щ я зае.lltато .Jtог;r..1'О д"

/: . 1, nрUДjl!J:я;;/m1t Со дО7С!JлtеnТllТ6
U.Ю;, ДО Варnеnс7СОТО ГрадСТ;;и- Общ 11Нс/;;О Уnравлеnие.

~3), На Ве.шюIЛ четвърты>ъ утр:Бпата съ ~lас.lосв:Бщепце.

Щt' ,.е 311хвапе на 51/2 часа. а .lПТОРГllлта на 71/2 чаеа.
ще Сс: ПО'lНе на

ynpaB.7le'ltue.

27

Мартъ

1892

дл'Ъжпсстъ

ще се захване на

г.

да пскаже

11

псчатно

сноята

'.) lJъ нед:Б.1Я Cb-Бт.\Ото Xpll":TOBO Въскрссенпе

участие

КОПСТВIIС

отпде

ВЪ

RI)eJlIe,

тру",1,Ъ

11

СIlО

'ТВ()l'п'гелно ПРiЩСТilвленае п чре:зъ това насьрчп ие
JIИОГОТО пашо ЛЮОПТtШП на тсатраЛIIОТО ПСf,УСТfЮ отъ
а отъ друга-направп

да сс

часа преди

9

Irbpr;Ba.

.;11.
BqpHa, 18

увеЛИ'lатъ

1560

~Iартъ

ве отъ ::IIохауеданско веросповъданпе, 1~()ИТО предпочи
,\а

се

от~уплтъ ОТЪ

стоението си

обучение,чесепрпезш да заП.lатятъ на хазната

500

же.ШНИС

ония КОИТО

своевременно п

не

:заявлтъ

поискатъ да

се

имъ.
18~12

сс

YJlO'rpt-

това

СИ

запаса

на

~leBa

от~упятъ въ вре31е по

вш~ванпето llllfЪ :за обучение, та~ива :запасни

АаlI Ы~Ъ :за времето, I~oeTo IШЪ се

шлt- СВОСПj)СJlIСНIJО да

:заП::lСЬ на

ОТI\:УПЪ; а

480

КОIl'ГО

въ

арШIлта И да не биватъ повече ншюга ПОВШl:ванп на

дани ще п.шщатъ оевънъ от~упа

.1ICB8,

г.

1892

ИзвrВстлва се на веИЧIШ ония :запасни ДО~lНIl чино

ср'Ьдствата на б1апата ПII още бпб.ТiIотеКil-еъ. 0110.10
бятъ на нззначеrтпсто
Варпа, 26 Мартъ

п.лаДIl:Б. Народа п

ОТЪ ВАРИ. ГРАД. ОБЩИНСНО УПРАВЛЕНИЕ

татъ

Е'lllовре::юшно С1, това КОJ\штета 6.1Rгода:ш п па
немзлоброilНlJта публика, конто допде па туп б.нго

една СТJJaIШ,

горията

въ првдставле

за туп бл:аго дtло.

Богому

часа cp-!ц'Ь IIОЩЬ; в:БчеРН:IТО (второ

12

;.('I>л

нпет/), на 24 Иартъ. др:шата »lIиаш.у, убиеца па А
сtнл", за ·R'I. ][0.1IHI1 на tsaplleltcKaT!l Г\lilДСIiо.Общпнска

]jи~блпотеIШ. Кll!O ПОЖf'РТВУRах.Б

часа

Духовеuството ще се съберiь.тъ въ ДО.lНлта ЦЪрIша п ОТТЮIЪ ще

ТI1Я ГОСIЮЖПЦП П rO·
спода, Ю)llТО съ ГОТОJШUСТЬ сс ОТ30Rах.Б на ноканата :3IY
приехж да Rзе~IaТЪ

2

ПОДП]J'" срi>дъ НОЩЪj

ВЪСI>ресенпе) ще сс захване на

бока б.:IaгодарПQСТЬ па Rсичrш
п П1t радо

часа преДll ll.lадп:Б;

8

lJъ ве.ншата сжббота оп1;ii.\ОтО ще сс почне на

(;.)

жението, ще се захване на

...,-- Варпенсrшя БпбiIИотечен'Ъ Ко~rnтет'Ъ счита за СНОЯ
11 РИffтна

на 12-'г'н епанге.ШЛ НЪ Вс.ншпЙ четвърты~

часа вi>чертътаj

6

Нъ Вс.нпшit Петъr~ъ четенпето на часовет:Б и вечернята

:))
Нужд.аЮЩltln1з се om~ ~lа.7lIЩ д1зца - .'1а О"l!НOIJяванuе, /(а/(
вито общuната lt.Jta по '1tастонще.llt~ uа 01'храна -! .J(,fiЖСК!t
tt 8 жеНСЮI-, .:мог,)от?> да се omHeC'hrn?> 8а cnopa8y.Himue~o об

Четсппсто

,.,4).

}'Юда..q;r..mз ваЯ8Л~7{,UЛnl'(.

Варна,

стотинки

на рtдъ.

'. . . . . ДЛ3ЖnОС111ьmп аnТС7сарь 11ри ОБЩUnС7СUJJI(t БОJlnича у

ЩIИlс/Соmо

15

500 .1eBa

C.1'}',.\Ba

,.\а

МОХЮ1е

и воене нъ

стоятъ въ

армията

r.
Оnn lСО.1tИl1lста.

-

напредъ, начиная отъ 1 АПрИ.lиi!:, ще да се отваря 3Е'
nуБЛИ7Сата ac1Jтcu дi;лnи1lеn'6 де1lЬ
часа ОТо (J1/2 д') lР/2

преди n.ладlli; и ОТо
нични ,d,НИ,

1

АО

9 1taCa слi;до

преди П.lадн13

подиръ свьршванпето

nлаД1t~'. Въ празд'

биб.;шuтеIl:ата

се

отваря,

на Божественната .шт)'рпл, часа

ПО 10. Входа у биб.lиотеIl:ата, до второ распор-Бждание,
е свободенъ :за :цс1ЩIlГО отъ г. г. гражданптJ:>. ЕНПГII
за прочитъ на доыа се отпущатъ срrВщу

] О .leBa

.;19.

Варненската Градско-ОбщинCIЩ Duблuотеlса 8а

:за една книга и

15

~"IeBa

:зз

до

:за.1ОГЪ

отъ

трп кнпгп,

ВарнеПСI~ОТ()
изв'nетлва,

право в:зеllщние Е.а КНИГИ отъ сm.Щ::lта.

Взе1l1анпето

КНИГИ и:зъ Бu:б.;щоте~ата става

на

по

распис~а въ особенъ :за това регистръ.3аеманпт-Б Iiни
ГИ се поврьщатъ на време, С.l13дъ

30

ДНII, JI непuвре

Аенп. 3а проерочвзппе и.lп nOBpefl~AaHIIC на IШllГПТ-В
заеМnача п.1аща Г.lоба П.lII етойностьта ИJlIЪ,

CIIop-Бдъ

Р13шението на бпбЛИО'l'ечния I~Оl\IIIтетъ.

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА И ПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ
И8вод?> 118?>

No.

425-ва Bpe~temo 'На Богос."Lужснuсmо у 6?>.1.cBtim.1./t Хрис

.:гарскum'f; в?> Варна ЦЬрКбlt пред!'> 'НаСI1!ЖnnЮЩШn'f;
.тови U1Ja8Д1tlЩlt.

че въ l.аDце.шршrта

сребърепъ чаСОВНllI~Ъ б'iыъ
презъ

1883
II:::I8aTe.1CTBO

Ш1Шlра

е,.\IШЪ

сребъреuъ' .1аIЩЪ,

)Iy са

l:oiiTO

ГОДПШ\ е :за,.\ърасанъ :за

веществешIO до

по едно уг.нышо ,.\-Б.10 II l:oiiTO не се знае
~O:HY принад ..1ЪЖU, при~аDва .шцето, отъ 1:oeTO е б1I.lЪ
взетъ, да ся яви въ растояние на 6() дена отъ днесъ,
:за да )1y сл предаде. Въ протпвенъ с.lучаi!: часов
нпка

ще

г.

в:зеJ\IаНJI Н3 веднжжъ, и то СШ\Ю на .;шца снабгJ,енп СЪ
ПО:ЗIЮ.lпте.1НJI 8а

19:13

rpaAcl:o О l:o.lIIjic1~O У 11 р;ыыеиIIе, IcaTO

сл

продаде

Bap~a

16

:за

ПО.ша

на

хазната.

::IШрТЪ 1892 г.

ПРОU3111сствuя CTau;r...ut liрезо ФевР!Jарuй .uVсещо 1892
год. 80 гр. Варна.

1)

На

1О

Февруарпu HrВ1coii сп ДШШТрЪ EO~TOBЪ,

жпвущъ въ Варна, ОТI~радuа.1Ъ отъ ДО::lIa на
:\IеХ::llедъ АХ::llедовъ еДlIНЪ дюшеIСЪ II
еДIlНЪ юрганъ,

npe::l1eHHO

отъ

стоuность

-

OCC::Ilb

.1ева.

На 18 срiщу 19 сжщиii неп:зв-F;стни крадчи
счушJ.lИ lсуфаря у дюгена на Варненеца Х. Панаii:отъ
Петровъ, в.l13з.lП въ дюгена 11 ОТII:радна.lИ 12- 13 .1.
3) На 26 сжщuй, СУТр'вньта, еж е НЮI-Бри.lO въ
двора на цьp~BaTa "Св. Атанасъ" едно новородено II
поД-.'{вьр.1ено отъ непзв-Бетни родите~lИ д-Вте.

2)

Стр.

Съ скржжно отъ 19·Й Фе.вруариЙ: 'r. г.,

_

подъ

No 1750. Министерството на Вжтр-Вшнитъ Д-h.1Я. като
е забi3.l1>за.ю, че въ н'вкои Окрк.жни УпраВ.l.ения се
употр-Вб.шва.10 чървено масти,;'!о за подписи

писванпе датит-В и

No No

и за

на

на ИСХОДЯЩИ'I-h писма, предъ

ВИДЪ на това, че чървевото lItaCTIl.l.O е прието да (му
жи за попраюш въ счетоводни

книги и документи и

понеже употр1>б.tението на Т~lG:ова MaCTll.lO е би.lО про~
тивъ духа на предписанието r.lY отъ 28 Октомврии
ГОДИШI. подъ

1890

Брой

ВарнеНСIШЙ ОБЩИНСlшiI В-hстнив:ъ

2

No 10725,

е

предписа.10 на

г. г.

шите.нIOТО hac-hкомо,

па което' ве1>ка една

10

направена

крачка напредъ се тъ.н:ува съ огромни загуби и нео·
писуеl\IИ бъдствия , та по този Н1\ЧИНЪ A3. може да се
запази за по ДЪ.lГО време една от.ъ ннп-важнит-В и
v

наи-богатп Южно-Европеiiски к:о.1ТУРИ-.l.озата, на в:оя
то пропзведенпята еж предметъ

гоБРОUНII насе.цшия.

за поI\Iиныlъъ на JlШО

БЪ.1гарекото

пра81Iте.1СТ В О

не е

остана.10 наз~дъ въ Tyii отношение. То l.а"о е ИIII:МО
предъ ВIJДЪ многото .IOПI!I С.1'Вдствия; к:оито В.lече ПО·
дпръ себе си

раС'проетранението на

ФИ.l0ксерната за

ОКрffiЖНПТ-В Управпте.lИ u Софиисв:ии Градоначft.l.НИКЪ

раза въобще за насе.lенпето на страната пп, се е ста

учре~l:деНllЯ да се употръбява з~ писание

взети и 01:Ъ другит1>

да се распор-Вдатъ щото въ

nодв-БдомственниТ'k имъ
в:нижа,

за

pa.l.Q и ~тр1>~ш.l.О чрезъ раени IIJ'ВРI:И; подобr:п на т1>зи
3'1

заинтересовани

подписи и реЗУ.lIОЦИИ Il зз пос:тавяние дати и No No

жавл

.ю. Моравото IIН1СТИ.lО може да се употр-Вбява за резу.l.Ю
ЦИП Jl подписи, нъ смю ако то е отъ добро качество.

тика дойде да ии научи,

на вхоДящит1> п исходящит-1>

писма сам" черно масти

:Мшшстерството на Вжтр"Бшнпт"Б работп съ окр;v;.ЖНОТО сп

пр~дппсанпе отъ

Ыарть т. г. подъ

3

No. 2248

лвлва че всички

вееВгЗl\lOЖEIОТО

.l.-В~IO съжа.l€нпе обаче седмогодишuата
и най-вещественнит-В

вас1шомо.

завьрн;v;.тъ

съ

ТУРСЮI

паспорти, тр"Бба се да СЧllтатъ отъ нащит-В в~асти ва БЪJl.гарски
подданнnцu n тр-Вба Аа нослтъ 2сиqr;:uт-В тегоби. КОИТО това ка
чество ШIЪ Ha~aгa, безъ да се обраща
имъ

внимание

на

турскит"Б

защитата

гп причини

борба

и пра~

нuи-uзжнит-В

Шl пашето законопо.l.О-

Зttраза,

ИlIJенно

Т"БВИ

отъ

наЙ-го.l1>ма и наи-сериозна ПОl\JОЩЬ

ва Нl1шето

.1OзаРСТRО

не cx~ се ПСПЪ.lнява.lИ

съ подобающата

отъ

ВРI:JДllте.lПОТО

по една И.l.И

се строгос'l'Ь,

ПО дру'

и ЛО този'

Н;JЧИНЪ то е hal\I-Бри.lО сгодна почва за вирънuе и рас

пространение въ ПО-ГО.l.1>lI1ата часть ОТЪ' .lозята въ c':h·
верозападния

паспортн.

пун~тове

КОИТО се е очаIсва.l.О
по

се

че Н1ШОИ отъ

жение п() ФИ.lокеерu·чеСК:tта

ТУРСЮI учеППЦII, СОФТJI, родеШI въ Бъ~гария, които с~"Бдъ оти
на учеЮlе

дър

и ограUIlчавание

на този TO.lKoBa опасенъ за IПI!.IOд-Б.,lJlСТО бпчъ. 3а го

ванпето

си ВЪ ЦаРИГР[lДЪ

европеl1СI~И

заllJеД.lЯвание

в:раи на Rняжеството.

Повъренното

JlШ Министерство

с прямо натова

ItaTO

рено съ взеllJанието и ПРП..lагапие'l'О на вужднит1> м-Бр

Отъ 1\Iиниетеретвото на Фина неитЪ.
о

ки

п отъ друга,

re р жжн О
:.Ля.

ТОСnОДИllе Управителю,

Съ настоящето СИ пдж Аа обьрнж. сериозно внп

Ji:ОПТО

1883

г.

П()

ItПСТРУlЩlшта по ех.щия ПрС/l.метъ, I,,,~

върху Д.1Ъ~'НОСТIIТ"В

II

n:l.значпхъ

по

Ш\ Сl1еЦllа.;шит1>

сервиза

па

СiУ.lца,!-,а

Иввъстно

въ

страната.

праВ:ТИJi:а

при ПОСТОЯННО80

основа

отъ една

си старание

страпа

да предпа

ЧИНОИНИЦ'I,

зараза

въ

ov-

n1>реншш ва!IIЪ OJ>:рх.гь.

Не IlIOже да се ОТJсаже печа.ШЛЯ· фfiJi:ТЪ,

че най

вп е, господине

управите..lЮ,

че Ч.l..

отъ

4

закона за ФИ.lО.l'серната зарааа Г.lасu: "Вс1>к:и стопа
нинъ И.lИ другъ нъкой, r.UllTO обработва и.lи наГ.l1>ж
да ..l:овята, A.l.'1 женъ е да. изв"встп lII-ВС'.rния кметъ ЩОl\lЪ
заБЪ.l.ЪЖИ,

че Hъ~oe отъ

.l.OBaTa

е начена.lО

ва И.l.и страда отъ н-Вкоя бu.Jt.1>стъ.
"Това заЛЪ.l~~ение се отш\ся и до стопани
,,1,атори

JI1аплето вп по прп.ШГ:lIше па ЗaIЩНП: отъ
ФП.10ксерата п

зараза

годишната

зи нашето .lOBapCTBO отъ таеи зарава, се е ръши;ло да,
УСИ.lИ още по-вече органпзираната защита ПрUТИВЪ нея.

9258.

До rюсподпна П.l."lшенс1:'ИЯ окржженъ у правите.lЬ ВЪ
гр. П.l.'lшенъ. 3а свъдение до другитi> г. г. окржжни
упраВllте.l.И и ВСllЧКllТЪ ПffiТУЮЩИ учите.lИ, окржжни
постоянни r.OJш\шсепи, специа.1нит1> чиновници по ФIIoI1оксератIt и до упраВIIТlмит1> на l\IИТНПЦИТ1з.

то

проти въ· ФИ.l.оксерната

но на и1>ко.lr.о

на

разсадници

п

"RMeTa ~aTO П(j.l УЧII

градинп,

тона

въ

които

да изсъх

и
ИllIа

ареп
.lозя.

ПЗВ"Бстие, UI~заб:шuо го

съобщава па ОКО.1И IIСJШЯ начn.lНIШЪ И ..l ll на IIкрн.ЖЕШЯ
управитt.1Ъ".

Отъ духа ш\
тоз:! Ч.1СIlЪ па заJ~опа най-ясно ('е·
разбира, че sаJi:ОlJОЛ<l1\МЯ е ВЪЗ.10ЖIЫЪ Г.1авно на са
111 И '1'1> стопаuп па .10:311 наи-важната и паи-първа раб,)
та, -давапието tp-hнога за сжществуванпето на ~aKBaTO

опзснпя бпчъ на .l.ОЗJIТIt- фll.Юlссерпата зарава, постоан

п да е варава на '.lОЗJIта и С..lЪдъ т1>хъ на общински'!'

но напр"Ьдва не само въ пашата страпа нъ почти ВЪ

В.l.асти и тъй нататъкъ до наИ-Епсшит1>

nСИЧIШТ'll чуждестраннu държави, а особно въ

Н..lаСТII.Наистина, въ понечето европеиски страни CiYiщеСТПУЮЩl1т1> S<lКОНОПО.lожения по ФИ.l.ок:серната вара

със1>д"

ниТ'h· наJlIЪ, гд1>то ПРИСili.Тl:тнпе'l'О и ~ Rаб1>.l1>жево -до
сега. Това вейно распрuстранение ПрИЧIlнлва неисчис
oitUl\Ш :lIIатершI.lНП загуби па насе.1енията, които <'е еа
НИllIаватъ съ Шlнод-h.шето. Сравните.1.НО. обаче, nзи
вагубп биватъ паii-чувствите.шu п непоправшш за
в1>зп насе.l.еш1Я отъ Щlтегорията на н:нпето,

0-

които се

нампратъ въ възраЖ,,1,ающнта се епоха на зеJlI.1ед1>.lие.

то п като та~llва c.~1>ДBaTЪ еднообразно зеl\I.~еДЪ.l.ческа

спстеl\lЙ, основана на обработваПЮ1та на н1>~о.'Шо из

Ui>CTHll растеllИЯ, т:ш!\, че llвче,званието на едно само
отъ nхъ по едва Ra~BaTO II да е причина, предиз
виква въ много С.1У'НШ
ПРОDаданпето на ц1>.lата . си
сте11а, TO.Hi:OB3 повече, ~oгaTO почвевнит1з 1l к.lUl\IaTи
чееки УС.1ОВШI
друго, Ka~TO

пе

ПОЗВО..lяватъ

Щ111iствавието

:му' съ

е въ дадеш1Я с.tучаii .10зата за БЪ..lгария.

за почиватъ

върх.у

СЖЩШI

принципъ.

паНl;lна И.1И nаеllIате..lЯ на едно
ВЪЗl\ЮЖНОСТЬ

отъ БС}ШИ други,

лоз~

гъи Уоато

има

h

компетентни

СТО

наИ-ГО.l1>ма

наи напредъ да ус1>ти

и наб·В.1:};ЖИ появпвшата се анорма..lUОСТЪ по растпте.\
ноетъта

му и естестненно

е, че ако той даде

веднага

Г.'Iабностъ за това на кмета и .ПОС.l.Ъдпия на по висша
та пнстициа

отъ него появившаl'а ее БО.l1>стъ ще може

въ наи кжсо вре1Iе

Аа C~ ИЗС.l-Вдва, ,\а се изучи и да

се Rзеуатъ нуждвuт1> м1>рк:п проти въ нея,

TO.lKOBtI. по

вече, когато се касае за едипъ извънр-Вдно опасенъ бичъ
за .lозята, като Фи.lоксерата,

една .~uзарска

страна

на КОИТО

нашествието

въ

В..lече поди ръ себе си неописуеми

БЪАствияза васе.lениетоji.

Отъ ДЪ..lговрСllIеННll~Ъ наб.l.юдения се е доказа~\ОI
ВЪЗ.l.агапието . и

Ето защо пранитеоо'1СТВ:lТ~ ШI проспtтевиn евро
nеuРкп държави, КОПТО С.У. ЗНl1нтереСУВIIНU по Фп.ю~се

обаче, че тови ваЧП8Ъ па дъиствие -

рuчеС~]JЯ

.l.ЪжнuтЪ общински Воо'lасти и дирението и отr.РИВ<iвие
то на ФИ.lо~серната зараза въ една изв:Ьс'гна .10зарсв:а
JlJ1>стнос'Тъ е отъ ГО.l.-ВJlIа UО.lза въ такива страни, гД'h.

въпросъ,

ПО.lаГ<lТЪ

.tил, ввеllIатъ вееВЪЗ:l10ЩНJ1
ни материя.ши

ЖЪрТIШ

..ляватъ наmеf:твието

пзаъпр-Вдно

lII1>рreп

II

ГV.l1>МII

УС'll

правятъ неИll1\1В В Р

за да препятствуватъ

11 распространението

ва

n

З:lJlJед

УПlJето-

предоставянието на са:мит·k СТОЩ\Шl на .lоза и на ннд

то пасе.l.ението е развито, науката

е' проникна.lа

ВЪ

Брой

ВарнеНeIшii: 06ЩIIНСlшii: В-Встнпкъ

10

Стр.

3

раввит-В обществевни с,,\оеве и прямо ВaIштересувани
т-В пуб.:шчви в,,\аСТII Cдi ВНИКШI,,\И Аобр'в въ Ауховет-В

саАII нови .10ВЯ на TalZIIBa 2I1'Бста, IЩИТО пе сж Аа,,\ечъ
отъ варпвенит-В lII1>стностп, тuп Tp,j,6B<I. по преАII да ~e

на

АОШIта

ваКОНОПО.Аоженпята

за по-строгото
ствие,

а

не

и

по

преАмета

Ш\lЪ пспъ.шение
въ

rrав:ива

1.1 така се ста Р:lЯтъ

при.шгавпе въ

Il

поставени

въ

CB-ВАенпя,

К.ОllТО

A'hii:-

ПРОТIIUОПО:КПИ

ус.ювия.

Отъ многоброинит-В
ми

министерство

серната зарава

Ш\lа

u

ХОАа

въ страпат:-1.

IlOll-Врепuто

развитuето

нп,

на

ваи-ясно

ФU.ЮК

се вижда,

че тя се е распрострапява.ш нап-много, ·меЖАУ

т-В естественн \[ IIрПЧUНИ,
ВЪВl\lОЖНО,

t\ругп

па които отстраненпето е не

II пораДII ненавременното п ОТ1~Рllвание.

Нашпт-В стопаНII

на .юзя II прямо

-

ЙiНштересуванит-В

общински в,,\аСТll ве съ(,бщаватъ о

за 1Iоявява

Bpe!lle

нието па
бича; той се
открива, пuвечето е.lучаiiно,
Е()гато е вве,,\ъ го,,\1;мп рщш-Ври, варави,,\ъ съ СТОТIIНИ

уврати ,,\озя и прп.шганието
и р:ЮПОр'БЖАавия
биватъ 6евси,,\и.

па А'Ыi:СТВУЮЩПТ'Б lIf1>р1Ш

&о:юшеСllЯ

при

UКрiliЖПИЯ

то му отъ uпрйаепuт-В "\озя, Ta1~a СдiЩО 11 отъ сазшт.Б
."-овеви ПрЪЧIШ. KOIITO ще уш)тр-Вби за посаждание,
'Гова тр'Ьбва Аа се паВII, то.шuва повече, ЩОТО Аа не
бп по тоя наЧIlUЪ, да се АНАе пъвыожпостъ да се рас
простраuява

II вастоява фlI.щв:серната зарава пъ

;I['БСТНОСТЪ, съ

l-:uето

бп се

нанес.lO са1\10

.ювпрuт-В, тъii: lZaTO т1>вп, по своята неОПП'l'IIOСТЪ u
невнанпе, немог.у,тъ преДВllА'Б ГО.l-Взшта В.АИl1а, кuят'о
би ПРО:13.1-БЗ.lil отъ това распростраuеНllе~

;

миОг() по

1Ш .10ВЯ СЖ садеиlI u пос-тоJtlшо се саДI.diТЪ въ Haii:
б.Ш3СIшт'Б съ· заравеппт'h .ювя lI11>СТНОС'l'll, бсвъ да е
уuрпжuяванъ шшъвъ ГОАЪ ННДЗ0РЪ ВI.pxy топа садс
ние;

по

ТОЗlf

наЧllНЪ

се е СIIособстпува,,\о

ес1;нъ па такива да.l'Б'IUН рНСТОЛl1lШ отъ sapase1lIlT'h
.10варСКII ПУН1~тове, ГД1,Т() препн('яппетu нс би бп,,\о
пъзмоа,но пu дРУГЪ на'lIlElЪ, оеВ'hпъ съ .lовеuп пръч

то е навначи.Ю

още

B1>fC().l-

1Ш, ввеТIl отъ BapaBCUII 1I1-ВСТНОСТll u пасаАСlll1 въ UApaHH.

Наnшрамъ ва ТНЬРА'Б llВ.ШШIlО Аа lJOДI~р'Ьпа Т'Бlm Фа~
тп съ IIPIllll-ВРП.

ху които се изисква

наСТОJIщето ип II СЪГ.щепО 1'ор-Выазанuя параграФъ ва

НilИ-СТРОГЪ

КО1lJпетентеuъ нзд

Jl

зоръ, отъ в:оито Нико,,\а ТЮТIOвджиевъ въ
то ва\IЪ окрж.жие. *)

пов-Врено

осв-Внъ Аругит1> Иll1Ъ 06яuзннос
ва

Аачата Аа ра\ЗС,,\'Бдватъ при пръвъ удобенъ.с"\учаИ, и по
е,1,ИНЪ опреД1менъ п.,нtнъ, .ювята въ пов1>рення ва мъ
че .Аа

1I10ГЖТЪ

по,,\ожите.l витъ граници
бдiАжще
ча,,\о,

то да може Аа

Аа

е,е

откриятъ

се открива

рати

и

не

л~вя

и?'аС1~ва

ва

11

въ

още въ самото на

му не f'ih

вве.lИ

ра31\l-ВРИ 11 спиравието му не преАста В.1Япа
НОТIIИ

и узнаятъ

II гн1>вда на B.10TO,

до като опустошенията

ИСfCоренявавието

на

го.l'1>,1И

1I1;У,Ч

1'0•.-1>11111
стотина

'уВ

.

. Сl1еЦllа,,\ния чиновникъ ще 6ЖАе при П.:t1>венсв:а
та окр. постоя нва 1~Оl\1l1ПJсеIJЯ, съ която ще се СЪВ'БТ)'
ва върху естеството на М-ВРIШТ1"
IФИТО би тр-Вбпа.,ю
Аа се нвематъ, В:Нl~TI) СОрЛll10 варавеrшт+. вече .lОВЯ, та
ЕН с,"що И СПIIЯЩJ ЛРУГIl, нъ 1..OlJTO би се OT&lJH.HI. ВI1
раватз, съг,,\аСIIO Д'hiiс'гнуIOЩИ'I"Ь ваII:ОUlШu.lО~1~tmия
по
преАмета. - Въ туй. UТlIошеlillе ве C3l\1IJ UI~рiliжвата

постоянна ~~ОММИССШ1, нъ И всичrштЪ ДРУГИ аfl,:\ШНИ
стрнтинви и по,,\ицеисв:и В.ШСТII тр1.,бва да 1IIУ OI~3B
ватъ наЙ-го,,\.нмо СЪА-Вистние п У.Аесвеппе
При това не ТР'Ббва Аа
управите"\ю,

че

съ

преАПU,;"Iагате,

на:шачевиет[)

на

Ето заща, l' ве УПР:Шllте.,ю, веднага e.l-ВдЪ по.lУЧВaIlllСТО ва
цията ще издадете еДIIНЪ ПРIlЮlЗЪ, по СlI.шта ва
бравпт-В

ти, \За които се говори по-до"\1>, ще Иll1атъ г.,щвно

така

господине

специа,,\нп

чuнов

за въ ба;дФ-ще садеВlIето

нието

ПОЗВО.lеНllето на

II

спецпаJlВШI

причинит-В

распрострапието

на ФИ,,\ОF.серпата варава наи-повече, на да"lечни раст()я

ния;

е С3АеНИi\ТО на НUВИ

предписание на

параграФъ

,;10ВЯ.

15

Въпрев:и
H~

ивричното

ИВСТРУ1щията по

фи,,\оксерната заравн, пспратена до Г-Аа ОКРдiжвит-Вх

пр:нштели, съ Оl':ржжвото предписание (Iтъ 1884

29034 ,

които г,,\аси:

., вс-Вки

които 6и ПОИСIШ,,\Ъ да по-

*)" Двама такива чиновници c.'i\. назначени
ПО еl\ИНЪ въ ,;10Ъ1екий и ВИl\lIНСКИЙ.

No.

въ ВраТ'Iанскии

окр.к.гъ и

I,aK-

Ofipm~HaTa постолнна (~o ММПf\СИЛ
ФИ.lОксервата зараза
предупредите

.10зе U.1п старо

6ХЬДiliТЪ псыоренлванп,

насе.н~ппето,

ПОПЪ.Iнено

][

прп СIhщата (СОМ·
че

не

съ нови пръчrш ще

ЩО)IЪ се доltаже, че TaI>UBaTO

с,ь

БП.IИ

посадени п.н! ПОI1Ъ.1НllВаНII 6езъ разр:\;шениет() на ваД.11>ЖНllт1>
компетентuп в.1аСТlI, нъ и стопанит-Б на TaltllВa .10ЗЛ ще БФ-Д.ь.тъ
ВС'БI>ога

нап, строго и наit,иршгврно

вятъ въ

ФН.10ксерната

I1ГБСТНОСТU
ЗНачено

СФ-

за

Н:ll':азвани,

зараза

вече

Ь:О)JМlIССIIЯ 11 спецна.1НИЯ

ПРI!

иеll,

заразени,

I~aro

11\ЩГЬ

-'ен ил

C<J

ЧIIНОВIIIШЪ

IlP~.\b ВiЦЬ.

pa<:lIpOC'I'!JaIlClIIlero
H:J.CTaB-

пр. ще .iaIH1T'}, 1I:l,p"k.ICIIIlT'I; )'1I.)",['13:H1II1I 11

11

ес, IC:I[,I. (,11 Т p·I:,II3:1 \' I " а rlOuТ'у,II;1Т'Ь
-- 'l'аlШ че
)lOже да се УIlР:l:IШШШ за въ

па I!llТ"реС)'ЮЩIIт'l;

.':1

6iY,Дiliще еДШIЪ но етрогъ надзоръ

върху

11'1:(;1'.,(1 рОИl:хо:r:Д<ШI((!

то на ПрЪЧЮIТ'г, п да нс се допуща ПО JIlIКaIСЪВ'Ь на'Шll'Ь
на

нови .10ЗJI съ пръ'1Ю!, ПРОllсходлще отъ

на

I.;OIlTO най·ынгоo

саде

заразени II.1И

съlt1Н1IТСJШIl .,ОЗЯ. ВЪ l.:ратц].; l,а.<ано на .tозевата IlрЪЧltа

да се 1'.teAa като на пре;Рlе'гъ,
насннпето

I~OI1

по CBO~TO мi;СТОПО.lОжев ис ОТНО<:IIТС.1ПО заразен 11 -

.10Je,

въ IIзв1>СТIIII С'\У'1аи.

Нllето

У.10

нс, д:\ .Ш м,г,<:тото ПР('Дна

\COII

1"1; п здрави м1>СТНОt:ТП, 611 t:!!OCO,lcTHYHa.1O .1:\

ва З:lррзата

1::01'<1.1'0

прест.ъп.lеrше.

TaRoBa

ОН:РLБжнатапостоянна
пп

'tp'l;on:l

С"Ужп за раз

заразата.

Третята

ПрlIчщra

за

распространеннето

движенпето иа раб:лншщт-Б,
съмн-Бние, че llIlСТРУI>ЦШIта

много добрt начива ·на

I~OI1TO
пu

ва

заразата

l'з60ТJlТЪ по .lозя'га.

ФИ.l0Rсерната

обрзботванпето

предвижда ефикасни деЗШ1феltЦl10ННП

е

и,г,ма

зараза опре,\-Б.tя

на заразенпт-Б

средства за

.10ЗЯ

л

раБОТНIIЦl1т'h,

ра60ТJlТ'Ь

въ заразеllпт-Б _10311, rЩh:ТО 11 спрямо ора;Ntлта
I.;OllTO т1> ·сп С.1ужатъ. Нъ, за гo.l1>~!o съ~;а.1еllllе, п на

тъзи преДОХРЮl1lте.ШII

П даже

за

по

Сaiщевре)[енно

само вс-БRО ново

п пр., съ

би СПОМОГНдi"\О нъ туи отношепие.

чиновнпкъ

RaTO

ЮIССПII,

I>OJlTO

което

да ·за·

ва новп .10ЗЯ 11 ПОПЪJlванисто

вито и да сж Щ)ЪЧIШ, въ пов-Бренил ви ва~IЪ Оh:lJ'Ь1'Ъ, 6сзъ зна·

за запавванието и из6аВ.Аението ва една народна про

ИЗВОАите,,\нuстъ n не тр-Вбва да се щади НИЩО,

lIHCTpYI,·

JCOI1TO

(подновя ван пето отъ чаСТlI 1l.lП пзц-Б.lО) на старп .1Озя, съ

ници но фи,,\ов:серпата. сер вива се uТМ1шянатъ ваАЪ.l
:женията и нйкзвавията, предвидени отъ Д~ПС'l'вуIOЩИТ-В
заEtшопо"\ожеНИ~I по предмета спрямо етопапит1> на
,,\овя и АРУГИТ-В оБЩИНС1Ш в,,\аСТII; напротивъ Т.н си
оставатъ и за ваир'ВАЪ въ CII.Aa и нйрушите,,\IIТ-В ще
бдiАЖТЪ строго и прим1>рно наказани, когато се дока
:же, че т.н съ UОСТдiпкит.Бси Cдi съд.нiicтвува.шваув:
РИВ!iнието и препасянието ва варавата. ТУ1~Ъ се касае

Друга еАна отъ

У~lеСШI

I1

ЕО специа,,\ни чиновницrf пъ т-Вви .юварсfCU центрове,
RОПТО сега граВllчатъ съ варавенит..в M-ВСТНОСТlI п вър

OKpдiГЪ,

тжви

вагуби Ш\

на тавп Тn.:шова ваЖНll ПРIlЧllВП

заравз;

Т'hви чиновници

съ

ва.l0 расuрострнненпет.о на ФП.I0ксерната 3<tp:1BH 1l Гll'lзз.
Аа ()тъ нея ек, се I'OHCTHTllpa."I11
превъ IlОС.l'!;дuята

и огранпченпето

за распространението и принасянието
бичit па ."IОВЯ·
та, HeHaBpe:&IeHHOTO му ·О'ГI"рпвание, пов-Вреното lIШ Ыи
нистерство е llреобрrl3уна,,\о
сжществующата
сер вива
по ФИJlOксернатата

поС'тояявпта

МУ

за СШlрйппето

3а с,тстравеuпето

Ао

в-Втъ, за да ПРСГ.1еда тя, ЩI.Е:ТО растоянuето на М'БСТО

и1>I>ОП

1II-НрЮI,

ма.ШО

аДlllпиистраТI1ВНII

ВНШ>1аllпе се с 06ръща.lО,

В.lаст!!

въ

иа.НШ

зарззеrШТJ>

още и-Бстностп, споредъ шгhЮЩIIт1> се ТУI-;Ъ еВБд1>НIIЯ, 1'.lедатъ
на т1>хъ съ недов-Врис.
Този наЧllll'Ь

Фf$цпоннит1>

на ДБlkтвпе,

средства

СПрЮIО

в1>нъ да оскорява нашествпето

с.lабото

прп.1З1'3НПU

работшщптв

на

дезпн

и пр., нююжа ос

на бича въ тия .10ЗJl И съ ТОва

да отнеяа 11 опустошава еДI1НЪ отъ наи важнпт1> ПОЪШНЪЦII
нашето

насе.lенпе,

RoeTO

с

ве'!е

захванало

серП03110 да

за

чувству

ва ударllт-h му.

BCJl1>ACTBlle

на туп

У)Iо.lявате

се,

1'-нс

управите.1Ю,

l,aI>TO

Стр.
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окржгъ да обърнете сеРПОЗНQ внимание Bbp}l:y § § 1-1'3 .Щ1
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I

СЪJlЪ дане се допущатъ по нпкакъвъ' начинъ работници,. KOIITO

ОКilЖГЪ

други Оf:.ржзи
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. ЖеНСIЩ.

13СIlЧ-К:О

еж работили въ извi>стапт~ вече заразеИII )l-Б~тности въ пов-Б
ВЮIЪ

I
:::
,~ а,.."
~ ~ I
5 ! :< I
l'<

'" \ «"'"
;;:
.~ I g
....
:; \ ....
~

ИСIIълнение П прилагание въ д-Бiiствие.
НеааЮIСШIO отъ това, пов-Брево'fО ~i:и }Iпнпстерство щ:едае·

" I ;,
" '6

Ф

1':

пнстрyrщията, относите.ШО работницит1> 11 пр.. IШТО">УRаЗВ,а:l'tI
(',v,Щ"I:J!t'М€IJНО всеВЪ3МОJl:НIr }.lе.·неШl>! IJ' t: ;,д i1t:TBI/i:I ·If:l. снец-;·
а.'НИН ЧИНО1!НИКЪ, които СЖ прямо натоварени за- TQ'1HOTO ИМЪ

Аа ее установи за въ бжджще еДIIН:;Ь по-строгъ надзоръ i3b~XY
АнижеНIIСТО на работнпцюvБ въ заразенит-Б ~1iютности въ С31И-'

10

ПО В вроиспов-вдан"йе

вие, тъй и окржжната постоиниа кошпrсспя въ повi>рениявамъl

рения

Брой

ВарнеНСRИЙ: Общинс'RИЙ В'hстmIJ~Ъ

да преШIJJаватъ въ

здравитБ, като ур1;дите, заедно съ Оh:ржжнатаПО'СТОllнна- K~M
миссия И спеЦШlJlНИЯ' ЧИНОВНlIБ:Ъ

при

нея, наЧlIна

по

които

да става lI:ohtpo-".ч,аЮI<)ТО ца тi>Зll работници.

,
счnпшъ да прибавя, Г()СПQДIIне

ПОДl!!!Ъ туй за нуждно

упраВlIте:JIЮ, че спецпа.\нит1; ЧIШОВIJ.ПЦИ: по ФI1Аок(~ерllата:_зараза
ще иматъ· още задача:

1) да уетрояТ'Ь и ржководятъ ПU еДl1НЪ разсадниl'Ъ съ А~1ерп

каиски

.\0311,

Гд1>то _ще се правятъ ОППТll -относпте.,нО . Т-ВХНОТО

а~.'IIНlаТIIзираНIIе И араН;Rпрание на

к.\П)IаТа. п· 'почвата В'Ь· по

b-БреИl1Jf вамъ окржг ь j и въ случай, че сп подучаватъ удовде

'I'в!>рпте.ши резу,;"татп, да се 'ПРl1СТЖПИ I'Ы1Ъ Възобиов.,енпе-ru
на. оnустошеПllТ-В вече .лозя съ TaRnBa ПрОТИВОСТОЯЩИ на фIl.'О
ксера'l'а ПрЪЧЮI. - С-Вмена аа Т-ВJI1 разсадници п потр-ВонптБ
инструrщтш са; вече дадени на' сrrеЦllа.шитi> . чпиовнпцп n нь о
става АРУГО, оев-Внъ да Jшъ ие ОIi:itзва иаi!'го.t1>.\IО СЪД-ВП:.i:тВие 11
отсТк.пи едно сгодно за цiчъта )1-1; сто, бп.10 дьрж:авно П.lИ (1)THIIIIC!:() ;

~) да" шцпрватъ таl.шва П'Б~ЪЧДИВII ~гl>ста, rAi>TO ~l-ВСТНИТо};

.IIозови ПРЪЧIi:И бпхл. ВПl'·]m.ш,

оезъ НИЮ!J>:ва опасность аа про

падание отъ ФИ.lОКССРllЧ~СIщт-Б

ударп, и да ги. лрепор""чатъ на

насе.leнието

3)

ПО БОJ11зСТЬ

't" '.:
2) Debilitas;

rt
~, о . пs
1-)' "1

:.{О
2 17) Рпепmопiа аспtа
4) Athrer-'sia,': .. :. 218) Bl'onchitis
5) Ма'l'аSmп·ss.еhiliS
1 Ь 19) Pnet1moni~ Chl;Oll

3) Nаtпs' iшtе fertnin'.

6-)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14,

)Iоi'tпs accidental -~~' 1· 20) Рlепl'itis .
'Cdngelatio....·
1 21 )Yitillln сог(l1Б
. i2~) Illsпt'fiеш aorte
DypJltheritis Dysenteria сhн:ш..
·1
23), Апgillа' gangr
C::icJlexia раlпstr,а.i,' .• 24) Ent.el'it~s.
АlcоllOlismцsс1щоп' .. l' . 25) РеГltошtн; .
ТпЬегспlо~i; plllmon~' 6.20) Neph;ri.tis '. .
Osteo aTi}l1'itis sllpor: 1-1 .27J· А1ыlшшl_а
~е,:il1Ji.iS.·
,J
ВСUЧ~U •

i

А'

за саД~lше нОВИ лозя;

ла Ifзбиратъ

n

препор<У>чатъ

на такива м-Бста, RОИТО бпха

'2

15). Есlаmрsiаiпfапtпm
16) Laringitis

-1

па П5

R 'Т

1

10
147
4
1
1

1
3
1
\
~__
H)~

Ъ.

на насе.tенпето да саllП JlОf>Я

ЫОГ.1П

.,есно

да

се

Днес'Ь .ВТОРиr'l

за.lиватъ. съ

вода, тю,а че БЪ С.1.у'!аЙ, че се ,ПОНВII фп.10h:/,ерната

зараза,

да

МОГ,жтъ. да я УНIIчто~аватъ съ наводнение на .tозята;

~IapT'!>

Х1МЯдО

осе:IIСТОТПНЪ

девсдесетъ

JI

втора ГОДlIна. iiодпnсанriитi>: Gпасъ Д. .Спасовъ.п Гeop~1I Но-'
евъ, ПОJющнифr на Варl:tенс~ий Град~r;:о-Общинс~юl КМетъ П

:Мустафа А 6ду,.tраюtаrIOВЪ, ч.1ЩfЪ на J3арнеНСIЩJI (J6ЩlIнекиii
l>:OIITO .tозята· С"" вече опуст\>шеЮI .отъ I СЪв-Бть. въ прш:жтствието на R:t:-~сиера; п. Янеть, ПРОIIЗВСДО}l:
ме срочна, реВИЗШf вьр}l:У операцuит-Б Ja Пf)С.l1>дН11Я за BpC:l1e"
заразата, ,1рУГII НОВН h:J.1ТУРП, I;:OIITO Опх,Е. усп-Бшно аа:lli>СТII.lИ
4) да П.реПОР<У>'Iватъ, като Шlатъ предъ видъ }I-Бстнит-Б УС-\О

впя, на он-БЗII .lOзарп, на

.10З0вата

отъ l-й Февруарш!: до l-й )lар:r.ъ т. г.

11

5) да I1зучатъ ВСII'!Ю! други въпроса ШГВЮЩII СВЬрЗIi:а съ
фIlJlот>:серИ'IеСlШЯ.

Въ ЩШ.tЮ'ШlIl!С Щ')
ществувщщСТО

l>:a~J;<Y>,

ГОСПОД!Iне

11 раеп ростра:IСШ!Е'ТО

на

•.

УllраВJlтс.lЮ

фlI.10h:серната

че

еж

зараза

страната нп застрашава ,Щ СЪСJlпе п УНlIЧТIУiIШ едпнъ отъ
не

СС'JЩОЗI10

вшшаllПС

за

строгото

П на

TIIJI

l1!!спор;\i'НШII

IIСПЬ.lIlеlПте,

п я hрfШ по

съ настоящето )Ш, та

Raf:.TO, на
IlpeA:lreTa,
СЪ туй 11'1

lIа~гврlI:{)Iе:

r;:accaTa CXR \Ъ 1-:аТQ се спаДIfах~
израсходваНl1т-Б СУ':lШIIСПlJр-Бдъ AOr.Y:lIeHTllt-I; ПОI>:азанаТ'Б въ RВП
таНЦIIонната

книга

Бъ

поет.-Жп.'СНПЯ,

а) ('ребро' ~OU02 .лера

H:li.i:

б) i\Iiцни

ваЖIIIlТ-Н lIапш пошшъци, ВIIпохБ.1IIСТО, П че тр·j;бва да се обър
СТВУЮЩll'ri; Be'lC заIСОПОfIО.10;I>:СНIIЯ

1I

1-во) ~Тказа св на ..шце дъ

82 ст.

ВеИЧRО 20002-;-82 "Н.
Двадесетъ ХIЫЯДТ! II А[И .[,ша 11 ос:е;l1дееет'ъ и дв-В СТОТШШ:И.

сжще

TaRa

2-0) СУМ;l1ИТ-В по квитаНЦионната RЮlга и раС}l:однпт-Б ло

:lтож:е

за по ДЪ.IГО BpC:lre Да сс !IОДRрБПII 11 запази сдт\. оть наfl"важ

Ii:уиенти, Hi\AI-БРП}l:~Ie че сж заПlIсаНlI въ "ассовата JI партидната

нпт-Б и-Бt·ТНll

r;:нигп

ПРОII.ШОДIIте.1II0СТII.

СОФIIЯ, .10 '~шрт]. 18\}2 годпна.
blшшстръ на ФннаПСJ1Т-В: Г. д. Начовичъ.

Г.швенъ

CeIi:peTapb: Ж. Н. ВъilЧевъ.
Нача.шпr>:ъ на ОГА-l;.,еНIIето : М. Георгиевъ.

KhPHO II по укiI3аЛИJIта въ прав;r.lНиri:а
на ГраДСЮIТ-В Общински управ,\iшил.
3-0) О~в-Бнъ горiшз.юmената 'Ha.HPlНocTЪ

за счетоводството

сата еднаСУ:lша въ раЗ:lI-ВРЪ на

CT~) Аесетъ }l:И..lЯ

дИ деветстотпнъ

ceдe~lъдeceTЪ

(10;)78' .\. 136
и

осе;lIЪ

указа се въ кас'

.1.ева

П

шесть ст . .оетавени отъ разни .\lIца въ депозитъ,

СтатиетпчееЮI

БЮ~lетинъ

~I\еНСIШ
ВСИЧКО

'1-1
37[ 2 414!
533\- 62

III!
4

13 2 i 3'1- 11 4!
3

з1

сtl>.що

ни расппе~и.

3аб-l;.11;жr:.:а; Итъ ПОl>:азаЮlт-Б въ aRTa на.шчноеть ОТЪ

i5,

Родъ

3Г\

тъй

а аа повърнаТiIтi; презъ пстек~шй: ~1'Вceцъ наМ'ВрIlХ;Б се р-БАОВ

ЩПНСКIIТ-В берии и ПрИ}l:ОДII

1\

шестдесетъ

се на~l-ВРIl}l:Ж на .шце и записанит-Б ВЪ депо:щтната Е;:Нl1га В-ВЩII!

за смьртностыа въ гр. Варна презъ Февруарий 1892 г.
По ро ДЪ и възрасть

24

а

31 2\ 4 2, 2, 1 10

(20002-8-1)

на~I-!>рIIхасе саяо

а остана.што}; въ щ;:тове, С:lr1;ТRП и други щшжа отъ БIlрНИ

r;:a Х.- Дечо ВаСП.1евъ, (Г.1.-БдаЙ aIi:Ta на реВИ3llята оть 2·Й я
нуарий 1891 г.) 'а петстотинъ шееТАесеть u деветъ .'ева, четп
ридесетъ 11 седе мъ ст. (569--47j. Остатъка отъ изразходванпт1;
за доставянпе брашно въ вре~ш на стачката на х.,-Б6арит-В въ
Варна, l>:ОЯТО сушra. има да се събира отъ }l:л-Вбарптi>, l;:ОИТО
раБОТИ}l:а за C;lI-БТRа на Общината,

7Гf;Г"3Г4Г4\i1Г5\71'6Г;i5j5Гl w;

R иеТСIШ

поыощници

J СП.
1 .

Д. Смсово.

Г. Ноево.

Ч.1енъ на съв-Вта: :i11усmафа Абду.-tрах.;наново.

RaecIlep'!> : П. Янево.
От rОБОрНIIЬ.-Ъ ПW1i]уо А. ПOnО80

Об

18027-

издава Общ. Управление
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