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33-34

ВАРПЕНСКИИ DЕЩИНСКИЙ В13СТНИКЪ
Писма, статии, пари П !?СП'lКО ЩО е за

Излазя ТIJИ ПiYi.тя въ M~cвдa,
обикновенно на

1, 10

и

20

В1ютника се праща АО ГраАСf,о.ОБЩllЛСI:ОТО

чис.;та.

упраВ.tенпе въ Варва.

цtН1та на вtстнииа за година е

4

За обявления се плаща по

лева.

на

I и се ВЪiмаг/\ върху

Д-Р'" И. БАССАНОВИЧЪ
старшии лiшаръ

на терапевтическото

отдЪ.;lение,

при

ема болни отъ 2--4 часа подпръ объдъ въ ДОl\!ЪТЪ
на Д-ръ Гължбовъ, сръщу градската градпна.

1;)

СТОТИНИИ

редъ.

ПОС.,I-БдuиU

80 ..\ева.
344. Да се повървжтъ па

l~опкурентъ д. Поn

попъ ва

75

XPIICTO СпаСОIlЪ

18

..1.

ст. градссо прапо върху патента, впесеаll отъ пего

ср1>щу квитанцнл

No. 356

отъ т. 1'., П щеже ае отво

рИol1ъ сржчмата сп n:р-Ввъ тесущ. ГОАиuа.

ОБЛНwlение.

345. РiJшеПlIе No. 234 се отм-lшяп.\, с,\то пе съ
1 отъ вrщон:а эа пуб.Н1tIНитiJ търгове.
346. 01'Ъ правпте.tСТl1еназта ('ОOl1Ъ, ПРОДl1l1alll\ отъ

г.ласао па Чol1.

Всякакви прошения, заявления, обяснения и пр.
ВЪ Общинското Управление се приематъ САМО до
пладнt, а именно: часа отъ 81/2 ДО 12.
Иmетъ: М. КОЛОНИ.

Авхие.,1СКlIТ-В СО.,1нн ск.:шдопе па търговци въ П.,10мбп
рани човаol1П, съдъря~аЩll bc-Б1Сlt по 100 КИ.,10гра3Iщt и
ПР'lюродавана въ таs:пва П.,10JllБИРIЩИ чошып отъ едппъ

търговецъ на другиu,-даЖДltето "teаптарие" ва

па

ПР'hдъ да пе се събира, съг.ласно пuсгаПОВ.lенпето на

Секретарь: '''У-Т АФОВЪ.

МИllистерск:иu Съв-Бтъ отъ 9-i!: Май т. г.

No.

11. По

неже отк:упчик:а на 'това право ще претендпра Аа му

Изводъ отъ рtшенията

на

Варн. Град.-Общ.

Съвtтъ.

336. Да се почне гроздобера прт,зъ текущата го
дина отъ iJO-и СеПТСl\ШРПИ Н;.lтатъкъ.
337. Да се за.,1ИЧИ името на Ааваръ Пиндиковъ
по всичкит1; книги, относите.;tното ПРОАаденото на търгъ

нему градско м1;сто въ квартал'];

F N. 92

Il

вмъсто него

се запише името на съпругата му ЛшfOНЛ Лаз.

Пин

дикова.

338. удобрява се с'rанжлиИ: търгъ за отдаваппето
подъ наемъ градско-общинската I\~жща въ IV уч., 27
линия за връме отъ l-Й IО.шii т. год. до 1-и IОлии
1893 год. И се възлага ВЪ.рху Атанасъ С'rефаповъ за

60

дева годишно, платими въ брой.

339.

Да се sаплати на Ншщла ДафшIOВЪ 1910 д.,

които той има да ВЗШ\Ia отъ доставепното за

Сl\l'};ТШ),

на общината брашно пръзъ

§

1891 год.,

отъ

ХУО!

на 'l'жзъ годишпий: Общ. бюджетъ.

340

се ваПol1ати правото кантарие ва то.лсова пр~теГdена
lIравите.лственна СО.,1ъ, к{)~шото бll се пр-Впрода.ш до
31-и Дек:е:'tIВРИЙ:Т. г. въ Варна II за другадоБ отъ Вар
ва то, във.лага се па Общинск:ото У ираВ.1.епuе грижа_

та да с.л-ВДII за това, С.,1-hдъ което д;\ прiдст'\впC~IoЬT _
ка пн Съв-Вта.

347. Да се събере ва до 31·u Д~r:е~rврий т.
так:са и ва СО.1ата,

15

.лева, а ва едrIOКОНIНпl1 I~O.la

транзирани отъ

него

СТОЕИ за

други

рани

на

негово име,

като

неосноватедно на

нищо ва

конно, се оставл безъ послт,дствие.

10

I;

и:

Ц;l

.1ева.

ва стой:иостъ

B,t

1~1!:),дpa I.'еп ь

~Iеl'ръ

Щ~

sаа.ла.та

ва

от

стzv;.пепио'rо пе~lУ 061(~'ШС(~) ~t 11Cl'O о'гь 24000 кп.
ра аа ПОС'ГРОНI.I.ШIIС А IlIm t ICcJ1C t ГII\ШIl1JIШ.

M:cr-

319. Да N О'l'l1УСТПС огь § Х па ТСI::УЩIIii
Д~I~етъ едпа ~Y~l\la о-гъ 250 .,IСIШ, Н!\ N\ сс к:упu
рия ва об.л'hlс.1 1 ) lIа ПОДJt.вьр.tеIIUТ h д ВЦ'\.

610:lraT8-

6·Й ОЕТОМВРИЙ
350. Аа се УВО.lIIИ Нача.люша на Тех.l1IlчеСIСОl'О
Отдi.1ение при Варнен. ОБЩ\ШСl:О У ираlмеЕШС ИЮ&II
неръ Г.

R. Трънк:а отъ 10-й того, като ПРЪ,1,аА6 пра

описъ всиЧЕШ д1ыа, П.laнове,

ШICтруr.lента а ир.

аа

Помощника сИ Инжuнеръ ~. Папазилнъ.

ЗО-и ОЕПТЕМВРИИ

351.

Да се състt\ЮI Комми~сил ОТЪ ПОМОЩ. на
:Кмета Г. Г. Спасовъ, Ноевъ и Чol1ена П. А. Попповъ,
пр-hАЪ колто П. l~. Шишсовъ, бившии ОБЩИНСЕИ
Еассиеръ да даде <,воит-h обяснения, ва което да съ

341.

стави над.лi>жвиЙ a~TЪ и да го прi>АстаВll на СъвоЬта
въ неиРОДЪol1:жите.,1НОBpiMe.

342. ДI!. се наеме еАНО 8давие за ..\1.КУlJание .,lица,
стрr.даЮЩff отъ венериqеСЕИ БUol11>сти. което Аа е б.,1И
во до сегашната Общиасса БО.,1ница, наема

ДН )f:ОiIаИ:l'Б

348. Аа се ПО.IIЫ!I И~ШitстеР~l'f1l)l"О па Народното
ПРОСl11Jщеаие дао лlщ Ш1 ОБЩ!IIIСI~UТ') У ItраВАеюtеI::а~

Прошението на Епг. Сигрисъ, съ което мо

градове въ Rнлжеството, при всичко че бп."'Iе адреси

г.

преааСfm.тъ сода, .лпуонада

бира въ с.лЪдующuЙ Р<\ВУ вр ь: ,Н

ли да се прт,дппше на октроадното упраВ.1:ение да пе
взима октроа за

ЩО

на

което

Аа не наАминува повече отъ

400 .,1ева годишно.
343. Удобрава се проивв:Вденнил търгъ ва про

Аажбата ва гроэдъето, отъ Градско-Общинското.,10зъе,

Да се

С.,1-hдующит-h

уве.,1ИЧIdiТЪ

§ § VI, XVI и ХУН

сушш ОТЪ запаснил

ФОНДЪ, а

съ

шrеНffО

:

§ УО! съ 1000 .,1ева, § ХУ! съ :ЮОО .,1ева п § ХУОП СЪ
40ОО .,1ева.

352. ОпроВД1ЫЛ се коммuссил отъ К:'tlетсI.ЩЛ По

мощнпкъ Ж. Георгпевъ п ч.леновет-В: П. А. Попповъ
И :МустаФа Абдурахмановъ, колто Аа разг.1-Бда иsвър'

шенит-В операции на БИВШI1Л Itассиеръ пъ ОЕтроа.1.
ното UТД1ыение ирп Варнен. Общинско Управ.1.еНIIО,
ВЪ бптностьта му ~aCCIIepъ въ сжщето О rAoh.teHtIO
пр"hзъ 1890 n 1891 години n да дможа своеврlшен
но Съв-Бту, с.лi>дъ което Аа му се възвърне
ва тал

д.лъжность

гараНЦI1Л.

дадената.

СТр.

Брой

Варневсеий Общинсеий B-ВСТНlл~ь

2.

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

ilg

~
1

П~НИ ~

Наименование на прtдмtтитt

ц

единъ БИВОJlЪ отъ

200

до

300 к.

751- 46
601- 47
60 - 48

3 единъ во.лъ отъ 120 до 150 "
4 едпа крава отъ 1 ОО дО 120 "
Ь едпнъ конь
•
"
•
6 едно lIIагаре
'"
71 единъ катъръ
.,
8[ едпнъ овенъ. • ,
91) една овца. • •
1О едно агнс
•
••
11 \1 единъ кnзеJlЪ.
.,
12,] една lCоза. • , • •
13111 едно пре,
•
,
,
•
141 една свин.я отъ 50 до 60 к, ,
151 едно прасе отъ 8 до 10 к,
161 една патка (ГЖСБа) • • •
17
"
юрдечка (патица)
•
,
18 "
кокошка
•
,
,
•
19; "
nyuI.a (мисирка)
•
20/ едuпъ чиФтъ ГЪ.lжби, ,
21 еди нъ КИJl, l\lЪСО говеждо,
•
221'
"
"
"те.лешко,
,
23
"
"
"овче.
,
24
"
"
"агнешк() •
•
25
"
"
" козьо
,
•
21\
"
"
"свинско,
,
271
"
"СJlзнина пушена •
28·
"
"С..lанина сурова
,
29!f
"
"пастърма говежда.
3011
"
"
"
овча
3111
"
"
"
козя
321
"
" свинска масть
33;
"
"кравешко MaCJlO
•
34)
"
"смътана
35;
"
"червишъ
,
36: една Jlитра МJlЪКО пръсио
37; единъ КИ.l. сиренье,
•

381
""
3Ui

"

40:
411
42,

'!

"
"
"

:10

,.
"

4'1

"

~

45

"

n

,i

Наимвиоваиив на

Наименование на прtдмtтитt

l~л=е=в=а=с=,т=.1~

2 tJдпа БИВОJlица отъ 150 до 200 "

441

~

"

~

едпнъ КИJl, хайверъ ДaJIакъ

49
г 50

"
"
100

"

301- 51
120 - 62
10 - ~'3

"
"

"
"

черъ,
•
•
лица
,".
КПJl. медъ.
•
•
,
"жито , - ,
.
•
"ръжъ.
•
,
,
"лчмикъ·..
,
" овесъ ,
•
,
•

рака
,
•
ПЪJlжеви (ОфJlЮВП)

8 - 54
- - 55
12j- 56
8- -

57
58

"
"

"просо.

60 - 59
12 - ОО
1 20 61
- 70 62
- 7063

"

"

64

1 50 65
- 50 66
1 - 67
- 70 6~ 1

~

"
"
"
"

"кукурузъ (царевиц'\)

орисъ

,

,

,

.'

"
•
•

"бобъ (ФаСУJlЪ)

"Jlеща

•

"грахъ,
,
,
" барабой (картоФи) •
"брашно пшен,

"

"

"

"
"

"
"

"
"

кукурузено

ржжено.

смъсено.

КИJl. пшен. БЪJlЪХJl. 171/2 ст,

-- 69"

"

- 60 70"

"

ръженъ (черъ)

смъсенъ ХJlъбъ
МЗСJlИНИ ,

"

12071" ~
214072 100 КИJl, СJlИВИ
1160 73"
"ябаJlIШ
1\- 74 "
~ круши •
75"
"ор-Fхи ,
1 - 76"
" JlУКЪ червеиъ
2 40 77 "
"чесt\нъ
,
з,2078 100 ГJlави прасъ.
•
- - 79"
"C..laAKO зеJlье
.'
1/208('1 ,.
"цвы)lоo (чукундуръ)
- 4081 100
пиперки
,
•
1 20 82 "КПJl. СОJlЬ морска ,
1 40 83"
"
"
Бамена.
'. 1'1
1 - 84 единъ ЕИА. кафе.
,
.
85 100
,.
захаръ на ГJlави
1 2086
"ва квадратчета
1,208'"'/ 11"
б
"
"
"
на учки
- I80 88 една Jlитра бира (пиво) БУТИJl.
-180 89"
"вино.
,
.
.
11609(\"
"ракил СJlИВОВlща . 1

11-

кашкавао\ъ

риба шаранъ.

-\80

"щука.
"JlюФеръ

,. кефаJlЪ,
•
"кал ~говеди.я).

"СОМЛlIа,
•
"JlaKepAa СОJlеиа

Iцtни

_ _
-

ЩУБа

:.
"
•

"
"
"
"

-

HptAMtTHTt

леsаlст.

50
150~-

2-

33-34

9 I една Jlитра ракил пръщпнска
120
292"
"спиртъ
,.
- 30
- -- 93"
"
оцетъ
•
___
94"
"
дър. мас. (зехтинъ)
120
_ _
95"
"Opi>XOBO MaCJlO
496 единъ КИJl. суровъ тютюнъ •
150
ЗО 97
"
"
Jlенъ.
11 98
"
"
конопи
750
8 ЫI 99 100
"
сЪно.
3875100
"
"
CJlaJ\Ia пшенична
5870 101
"
"
ржжена,
,
57 60 1()2
"
"
ячмена
,
750
6 2ь 103
"
"
про сена
45 - 1и4
"
"
овесена,
20 - 105 една KOJla дърва.
720 - 106 10{l КИ..l. дървени ВЪГJlища .
750
30 _ ] 07
"
"
камени ВЬГJlища
52015 - 108
"
"
катранъ,
,
2fl"
"
гасъ (пеТРОJlей)
)750 109
14 -- !) 1) единъ КИ..l. Jloj!.
,
1- _. 11 J 100 КИJl. БОСЪКЪ
40016 - 112 1 RПJl. свi>п:и Jlоенп.
•
150
150
- 113 " "
"С'fеаринови.
1- - 114 " "
сапувъ за прание
~ 16 1]5 100 БИJl. негасена варь .
420- 60 116 една ко:ж-а BOJlCRa
,
30- - 117 "
"БИВО.1СRа.
1520 - 1] 8 "
"краВ€ШI\а
20 - 119"
"сьинска
250
40 - 12()"
"овча
6 - 12]"
"аrнешка
275
25 - 122"
"БОНЯ
- 60 123"
".ярешка.
5 -- 124"
".lпспча •
5 - 125"
•. заеmка.
175- 40 126 100 КП..l. ВЪ.lна непрана.
2751] - 127"
" ВЪ.lна прана ,
1120_
16 - 1281 ,.
" БРIlНЦ (козина) ,
3003- 129'"
,• .ярина
•
60 - 130 една надница оБИRновенна
2-70 -(безъ храна)
,
•
6U - 131 1 косачъ (безъ храна)
- 30 132 едипъ орачь съ два BO~la РЗJlО
- 50
(безъ храна)
,
41 20 133 едпнъ зидаръ (безъ храна) ,

••••••

Ilр-Ввъ :Мо Оетомврий въ района на Варвен. Град
сса Оео,:,ия сж се с,:,учи,:,и с..t-ВАУЮЩИТ-В произшествия:
1) На 6-й Оетомврии т. г. вечерьта Варвенссий жи
Te~lЬ Шерифъ Еюссе А.шевъ

е нарани,:,ъ

вощьта

TFtCKATA*)

(Про()'Мженuе от-о брои

32

'11 1СраЙ).

т-Вжсо съ

ножъ въ 1Сраса съжите,;шата си Айmа Мустафова.

2) Въ с.ж.щий день пр-Взъ

3А

веизв-Встни

-срадци отсраДНЖ~1И отъ Еавце,:,зриата ва
ropCICa И всuе&ция 290 лева.

Варнен.

12) 3.локачествен'Нu (.лоши) mр'fюш. Въ горi>щптi> страни,

въ трi>скавитi> мi>стности сжщесвувл.тъ тъй нарi>чеииТ'h s.лОКU

'Ч,есmве'Н'Нu mp'lic1Cle, Ti> се пролвлвл.тъ въ раЗJlИЧИИ Форми, но

иий ще укажем:ъ на най важнитi>, безъ да се вдаваме въ по--

3) На 8.Й сжщий прi зъ нощьта Варненеца Еа-. дробното имъ описание, тъй като Ti> твърдi> pi>AKO ВЪРJlУВЖТ'Ъ
закъ А,:,и Саидовъ се вмъси.ж.,лъ пр-kвъ провореца въ по нашитi>мiЮТа. ЗJlокачествеииитi> трi>ски се ОТJlИ'lаватъ прiш

I:афенето ва съжите..:lа си Джаферъ Апасъ Чаушовъ
съ ц-Ь,ль да извьрше сражба, но сато иевам-Ври..:lЪ въ
чеlшеджетата на ди-k с.ж.НДiYiЧlта пари, из,л-ВЗЪ..:lъ оть

муществен но твърдi> много по ГОJl-Rмата ПРОДЪJlжитеJlНОСТЬ ва
пароксизмитъ, съ ДЪJlбоко поражавание на нервната система.
Една отъ обикновеннитi> u Форми е тъй иаРЪ'lената аnOnАекти

Еафенето.

ческа mp'licKa. При неЫ>. въ начаJlОТО бивл.тъ твърдъ СИJlНО
БОJlъиие на rJlaBaTa, СЪИJlИВОСТЪ, затрудненис на говорътъ. Из.

4) Въ сж.щий день пр-Взъ дева въ 2 часа с.л-Вдъ

оБJздъ дъщерята на тусашвия житель Добри М. Х.
Добре въ, именуема lIарашсева на нъзрасть 15-16
ГОАишна, t:e самауб-Вси..:lЗ.
5) На 24·Й С.iYiщиЙ пр-Взъ Н(Jщьта н-В&ой си Андовъ, бащиното име на согото е неизв-Встно. Н..:I-Rзъ,лъ
прfэеъ мазата въ дюгена на Варненеца Мехмедъ-Топар-

.13lCОПЪ и отсрадв.ж...:IЪ едипъ ,левъ въ разни монети.
( Ото Вариеп. Гра4С1СО 01Смиuс"о ЛO.lluцeUcтcо

Уnравлeuие).

ражението на Jlпцето става беЗСМПCJIенно, БОJlНИЛ впада въ ПЪJlна
апатил, бавно отговаря на въпроситъ, наПОСJlЪДЪ съвсi>мъ npi>-

стааа да говори. Въ периодътъ на горъщината тои JI$жи въ
безсъзнатеJlНО С'ьстолние, съ широки, неподвижни ОЧИ; уствиТБ
и езикъТ'Ъ се llt'КрИВЖТ'Ъ съ 'lеренъ ПJlас'l'Ъ, както при Т'hmкия
ТИФЪ,Аишанието прекъсиото,Т'hmко. ВътаковасъстоnнпеБОJlНИЯ
остава ПОJlовина денонощие и даже ЦЪJlИ денонощил, догдi>то-.
*). Изъ ."JFbчо6Нuтn ()JJJI нороонаго уnотре6.ленiя" отъ проФессора В._

и. Ф.\ОРИlIскиii.

Брой

33-34

BapHeHCI~nil: ОбщпнCIШИ ВiЮТНIIь,-ь

съ настъпванието на

СJl.'Бдующил

испотлванието

паров:сизмъ

ТОЙ не АОЙАе въ

може да бжде още

себе сп.

вр:Вме

на

в:уственното размножаванье на tp-ВскавиТ'Б мпаЗ~IП,

отъ гнпението па торътъ (гюбрето) въ в.лажнит-В Ао.лища, кат()

студенината

се отстраплватъ Т-ВЗII Itсточнпцп па заразявание пода.lеn:о
жи.лИЩlIит1> м-Вста.

ФОР~Iа трiюв:а е твърд:В опасна. Бо.лнпя може да го снаси само

.лбта, nбщирпи б.1ата, тундри. ПЗИСЕВЖТЪ за своето

Bpi>Me, пр-Вдп да се до!.ача с.л1;дующия паров:сизмъ.

нье твърдi3 много го.л-ВМlI разносв:и, въ

тр:Вска понi>когажь

се с.лучва мnи·

се прiюстановява,

туитението (биението) на сърдцето и ПУJlСЪТЪ,

гажь при това състоянпе

и да

не

направи

нито

мав:аръ ТОЙ пон-Вко

губи съзнанье,

всичко да

ВИАИ и да с.луша. Често, врочеll1Ъ, и съзнанието се пзгубна. Въ
таково по.лnженпе

бо.лния може да остане н:Вко.лв:о- часа, догд-в

то съ появ.лението
на

на потътъ се не

възвърнжтъ

признацит-В

Пр-Вчиства

винаги може

Аа се изб-Вгва заС-В.1ваньето

посрtА'Ь

М-Вркйт-В проти въ заразяваuьето,

таЮlВато

f'ОПТО

иtста.

вс-Вко

ОТА-В.\ВО

.лице е д.лъжно Аа пази, сж т-Взи: При захожданьето

ва CJlън

цето, иощ-В и рано утренна да се нео става въ tp-Всв:аВlI м-Встпо
сти

(око.ло ВОАП, на мочор.швп и НИЗСIШ м-Вста), да се

не спи

на тр-Ввата, особенно когато е В.lаЖlIО п мъг.шво. Д-Вцата с.l-ВДЪ
захожданьето

на с.1ыетоo трtбва Аа се ПРllбирж.тъ

да се неотварlЖТЪ нощ-В ПРОiЮРЦПТБ;

ако t

въ сrаята~

възможно, да сс ус

тройвжтъ спа.лнитt п .1-Вг.шта повисоко отъ зе~IЛта. Не тр-Вбва.

живота.

Пон-Вв:огажь

и:tрОКСИЗМЪТЪ

буйно бъ.лнуванье,

Бо.лния

не

EOIITO

да се lТа~l'ЬРП економпчесн:а C~Ii3Tn:a; тогава е нуждно, ав:о е въз

можно,

се чува

явява се ОХJlаж·

дение на т:В.лото, бо.лния не е въ състояние да

едно движение, нито Аа ироизнесе звув:ъ,

но

отъ

Тав:ивато ТР:ВСf'ави м-Встностп, като наводненп .ливади, по

твърд-В го.л-Вмuто В:ОJlпчество прпеманье на хинина, даденъ на
При з.локачеетвенната

наир., оТ'Ь

н:псненьето на .1енътъ П.1И n:онопъть въ ГЬО.lищата п езерцата

нвява се ПРПll1ирание, т.оето 1I10же да се свърша СЪ смърть. Тж:ш

ма CM~pmь, при в:олто лшпанието

3

БЖАЖТЪ отстранени. То.шова по добр-В може Аа се изб-Вгва пс

по тежъв:ъ, при

който съзнанието може да не се възвърни Н:ВКО.1ко депя, JI
бо.1НИЯ може да умре до като се пр:Вв:ратп припадъка. Понi>
в:огажь въ нача.10ТО на пароксизма, въ

Стр.

съ

на тръската

се ирОЯВJlява

и буйство,

KptCl\:aHbe

въ си.лната гор-Вщина и потъ, съ

съ

съ гаJl.1ЮЦИlЩЦИИ.

распа.1ени очи,

разширени г.лt!ДЦIJ, съ червено ИJlИ б.л-Вдно .лиц\:! се хвьр.лJr
вси стрdТlП, свир:Впствува п с.л-ВАЪ това ПОАИРЪ

нtв:о.лко

съ

Аа се ипе lIIръсва, БАатна вода, въ с.1учаli

н'1шаllье Аруга,

11.111 про·

цtжда пр·Вз'Ь въг.шща.

J5) Цtренье 'На mрiзCh:аrnа. При ВСIIЧIШТ-В осторожни м'l>рrш

на
часа

на

по хубава доброкачественн:!, тр-Вбва Аа се пр·Rварнва

забо.лtвашlЯ

отъ тр-Вска въ tp-Всн:аВII м-Встности все

пав:ъ

що

пада въ заспа.лость п умира, безъ да дойде въ съзнапье. Понt.

ииа да се ср-Вщжтъ твърд-В често. Затова твърд"hмного е важно

когажь първия

паров:сизиъ

Аа се ШIaТЪ наД-ВЖДНI1Т-В

пос.л-В оби.лното

испотяванье и иродъ.лЖlIтелснъ

~Iоже да се

рения иаРОВ:СИЗ~IЪ оБИКU08еюю
с.tучаи ЗJlокачествепната

свърше БJlагопо.лучrlO
сънъ, но повто·,

УГРОЖJfIза смърть.

тр-Всв:а се съпроважда съ

Бо.лния -,,--Вжи въ безчувственно

състояние,

Нъ

lI-ВКОИ

ОП-В~Iявапье.

съ п-Вна на устата,

ски поносъ

съ ох.ладяванье

изнурите.ленъ

13)

по тъ,

Отеnеnъ

на

отъ

жеJlудъка

оnаснисть.

чава от F. хилното ДЪРВО IIОСР-ВДСТВОИЪ

бо.ло};сть.

Повечето

пжти тя

С.1абитt.

~оm().-_6a,;iни!l"~

много и.ли

по

1LIИ у ~тарцпт:k

на

чернптt

при добъръ

пр-Вдстав
на меди

и.ли

у твърд-В

1ULt"le _-САtАъ-еебе,_cn.

ма.лв:о т-Вжки пос.лtДСТВIJЯ (си.лна б.1tдноеть, по

дутость въ бузитt, водна бо.л:Всть (I,расппкъ)
дробове

и

оргаНJlЗМЪ

ние,

БОJl.-Встьта

дътъ

u значите.лно

AaJlaEa).
и

може

Af\

При

отсжствие

мине

и

БJlаГОПрПЯТJJИ ус.лОВJIЯ,
на

повторно

заразява

сама по себс. си.

НО хо

се пр:Вкратлва съ съотв·};тствующе цi;рСlIl.е.

НаЙ-.легко отъ ВСJIчки други ПР-ВМJIнава

триднеВllата

по трудно BC-ВI,идневпата, т.оето, I.Iпрочемъ,

си.лата на паРОКСIl3МИТi3 и отъ общото

ИIIОГО

Хинина тр-Вбва Аа се дава прпеманьето (дозит-В), въ ДЪ.1ГlI

това е

-

заВПСJI отъ

бо.лJlJIЛ.

да зак.YiСНЛВ.1iТЪ

б.шгопрuятенъ

зпав:ь; ако .ли

пжкъ т'!; сж. ЯВJlВЖТЪ ио рано отъ придидущuя срОI'Ъ

е, че бо.лiютьта се УСПАва. У иа.лкпт-В д-Вца
ската тр-Вбва да се счита за бо.л-Всть
пж.в:ъ се прtдвижда,
иит-В

u

11

повече

-

това

съ трiюн:ата неоБХОДП1l10 е да се пиа дв-В

год.

3--5

5

грана (зърна) на едно

10-15

1'ОД. може да се дава

8

грана на

3 -- G

грана на дво}; глътванил. На д-Вца

грана на едно взпианпе, п.ли

по

приеманпя. На д-Вца по м.ладп отъ три

2--3

грана на АЕВ

години даватъ 1 --

не пр-Вв:ратЫiТЪ с.l1>дующил поров:сизиъ, могж.тъ да се
ЧЖТЪ на

грана и повече за Бъзрастнитt! п на

1-2

у ве.1И

1 -2

грана

за д-Вцата. Прп тридневната тр-Всв:а ХИНlIfIа тр-В6ва да се дав,\
едио прпемание (доза) въ падвечерието на очереднпл день,
гото въ деньтъ, когато ще пиа тр-Вска,

ПР'hди

4 -

5

ДРУ

часа АО

па раl,сизма.

ХlIlПlНа паЙ·добр-J> е Аа се ПРllе~lа пъ
употр-ВIJJIсппето ~cy ВЪ растворъ
расчетъ.

За 1.0ГОТО

е

праХЪ 1

шпrСI_ва

твърд·П

Ъ1ll0l'О

Ibll[

I~aT()

аr.l_ураТСIIЪ

прОТIННlIIЪ

щ_усъ на хи 111IП а, той можс прахътъ да оuвие

СУJl.а)

ТЪЙ

повече

ГОР'!lIfЗ1I1I

111.oG.1aTIi::.

("ан

ВЪ тънка ЦllгарсПit 1,ЮIГit. АIЮ .ш Хllltш['ьтъ с.\

понася отъ стомаха (докарва 110връщаН1JС), тогава

можс

да С6

Ав:о.ли

в:а) п.лI1 съ в:аучг"ова ту.луъrбичка съ тржбпца отъ Т.ОIi:a.1Ъ, ка

Въ борбата

ят.> да побира не повече отъ чашка. Въ R.шстиръ

~a

се дава хинина за ма.1КИ д-Вца.С.л-Вдъ доста точното приемаНИ6

се пр:В

2) да се Ь;-Ври самата
първия родъ

хпнена, явява се шумъ въ ушит-В

Ако сварШIЪ

11

ВР-В~lенпо

е удобно ;'\1\
уГ.1ушявапи

хиннаТ<i кора въ вода, вино П.щ ракия, чорбата

СЪСТОlЖтъ въ изсушяваньето и обрабuтваньето (оздравяваньето)

u

на трtскавитt мi3стности, I~oeTo е обязанность

Ц-ВJlЬ, повечето въ .l-Вгв:итt! с.1учаЙ или кога н-Въщ хинпнъ.

(д.лъжность) на

BCtH:O

м-Врки

взетц

принасятъ доста добри резу.лтати.

проти въ

Ti3

нье

n

трt!СЕИТ-В,

води,

въ раСЧIJства

обработванье на гъститi> .лоши тр-Вви (бурени).

се, че не

8c-ВЕога

n

не навр·Вдъ сж прп.лОЖИЩI

нъ нер-Вдко се САучва,
ници на

TptcKaTa

често

състоятъ: въ изсушава

ньето б.латата, въ отвежданье застоя.лит1:;

че въ се.лата и.1п граАищата

езерце

M-ВрВ:Иj

за nсточ·

с.лужЫБ.ТЪ нищо никав:ва Еа.лна неизсъхвающа

и др.

т.,

в:оито твърдi3

.лесно

J6)

110

с.лабо, но може да

се

употр-В6и

за

сжщата

тыI като тр-Вската е бо.1-Встъ доста стара и доста рас

иространена, то

естественно, народътъ, е

разни

Много

Cpt!AcTBa,

отъ

Т'БЩ

отъ JI.-Вкарит1> прi3АИ да се заlIозuаlЖТЪ

трt!б.lЯВЖТЪ ги

още }хного

търсп.lЪ протпвъ неlЖ

ср-Вдства

сж.

употрi;б.1яванп

съ XIIНlraTa

и до сега съ

I.opa,

упо

н-Вкои успtхи. Отъ

Разбира

т-Взи

.локва (гьо.л'Ь), ра3JI.ивающа се из'Ь вънъ бр-Вговет-В си P-ВКИЧЕа,
гнияюще

д:Вйствува

отд-В.шо .лице

поводит-Б ЕЪМЪ заразата.

Общественнит-В

не.

ко.личество, I'aTO се размпс прахътъ въ чашr~а съ вода. lll.ap_
ваньето (вцърквапьето) се прави съ 11111.'1.1':0 сиФонч~ (СПРШЩОВ_

тр-Вска, когато се е вече разви.ла. Дi>:iЮТВИ>J.та за

ц-В.лото общество, и въ отстранлванието за

2

грана на приемъ. Въ с.лучай, ако .1И означениТ'Б взимания (дози)

опасна.

rnptc,.a.
Ц:ВJlИ: 1)

АУирi>ждавж.тъ с.лучаитt на заразлваньето;

г.лътванпе и.ли по

10-15

употр-Вuп qрi3зъ КДJICТlIрътъ (протпвате.ша тр...,бпца) пъ СXiЩОТО

че могжтъ да се ср-Вщнжтъ з.лов:ачествен·

lJIiзРl>U nротив'О sаразява'Нье 01/1'0

На д-Вца

у старцит'!; тр-В

Форми, винаги трtбва да внушав&.тъ го.лiша опасность.

14)

на възраСТНIIТ-В хора Ааватъ по
г.лътванье.

трiЮI,а,

СЪСТОНlIие на

Ав:о .ли ПОВТОРЛЮЩIIтt паЗОI.СIlЗМЦ uачеuвжт'Ь
(на часъ и повече),

уго.л-Вмяванпе

-

06-

до очякваНIIЯ пароксизъыI•. Въ обиг.новеннитi>с.\учаи па тр-Бскат3.

отстжива

цинсв:ит-В ср-Вдства, ca~Io въ забъркани с.лучаи,

хroшчесв:о

пзоби.НIО

п червата п пр.

ptAKO

IIЗВ-ВСТlIО

работванье*).

растоявия, единъ П~Щ два пжти па день, ПР-ВДII н-Вв:о.шо часа (5-6)

Периодичесв:ата

хора въ нашия в:.лиматъ

за ц·В

хо.лериче

и конвулсии,

TiblOTO

mрiзскавата

тр-Всв:а у възрастни'!'t
.лява опасна

на

крънотеqение

напр.,

Ср·!;ДСТВI1

аа наше щастие нш'i об.шдаваме (ПРII

тежаваме) такива СР'БАства, а именно Х!lНItНоЩ~, който СС по.1у

съ стиснати зжби, стиснати Ю)lРУЦИ и псв:ривенно назадъ ту.ло
вище. Бивжтъ и други по то};жкп припадъци,

(съотв-hтствуroЩIlТ·В)

рсньето на тжзи бо.1-Всть.

lIIОГas.тъ да

*}

Хивната

пзъ Перу въ

TpilcK3T3

1640

Ropa

първиii п;v,.тъ С 611.\а .,овесена ВЪ Европа (ВЪ IIспания)

година. Свilденинта ва пеiIНОТО цt.\ебно дbl!ствие противЪо

СЛ\. узна.\И отъ АмерпкаНСlштiI

NIВЗЦИ,

по

въ Европа д'Ъ.\го

Bpilx6

пе сл умiIa.tп да lЛI. употрi6.1Явх.тъ. Анг.\иliскиii .liн~аръ Сидевгъ пърппii се
догади.\ъ да дава хината не въ
на- тръската, за да прtдвари

BptMe на пароксизма,
lIeUHOTO повтарянпе.

а

ПОС.lt пар3.КСИ1l)l~

Стр.

1:1;зи ср1;дства, които повечето д1;пствувжТ'Ь и кЪИъ

жеиъ да се обървемъ въ С.llучаii ва

които по

три

АнгJlUЙСКUЙ (КрЖГ.llиЙ, като гра;хъ) 'ЧерОllunеро. Него го давжтъ,
да го ГЪJlТА1>'1Ъ по

5-8

въ

ва

Bpi>Me

промежутъка

часа до пароксизма. Въ С.llУ'IаЙ ва ю~дi>йствие прие

манието може да се

увеJlИ'IП.

дава прi>свосчуканъ ва
'Iай ИJlИ

зрънца

10·]5

варенъ въ

Пиперътъ

е вай хубаво да се

рдъръ .прахъ. б)

flUJШ1l0 въ

ракия, още по добр1;,

му сокъ (едва 'Iайна

Jlажичка

ПР-ВСНОlIстисквавия

2-3 пжти ва день) в)

марки

ДНИ

за

Черната

буковu'На

(herba Betonicae), варева (кисната) въ вино. г) Ли
статата г,Rба, .Агарика (Agaricus albus). Прахътъ u употрi>б.llЯВЖТЪ

С~..1юqвание

с.л-:Вдъ

~ОНТРRJпа

утвърждението

отъ

ЮШ·~8iСНО

дО

правите.лството

.търга и 3) свид-Вте.лство за честность отъ ЩIД..1:ВЖНОТО
Общинско уllрав.-1еииз. Чуздит-В uодданници - пр1>д
СТ<lВЫiТЪ и Дск"шрация, зав-:Вренз отъ надл-Вжното h:OHСУ..1ство. че въ с.лучаЙ Ш\ споръ ПО тия берии ще се

СЖДЫiТЪ въ

видъ ва

33-34

п.лати С..1.:Ыдуемото се патентово даждие и ну~днитв гер
бови

н'1;иание ХПНIIВ'.8 И.llИ въ

С.IIУ'IаЙ ва високата му ц'1;ва, ще ук:;жемъ ва C.ll-ВАующитi>: а)

пр1;АИ

Брой

Варненский Общинский Вiютни~ъ

4.

Бъ.лгарскит1>

С8iДИ..1.ища безъ

консулс~а

ззщита.

Ч..1. з-й. Правото за октроа, бариерно ораво ("бачь"),
за T-ВГ.lение стоки ("кантарие") и отъ м'вренисто храни
("mиникъ-параС8i") ще взема заRуоувача по начина,

КОJlичество отъ

ИЗ.lOженъ въ прави.лllика за градскит-В берии (октроа,

(fumaria). д) ГJlауберова ИJlИ .AuгJluucl>a СОДЬ.
Първата обикновенно Jifi даl!ЖТЪ по 3-4 чайни .II;v;жички на Аень,
а втората по една супена .ilжжичкз въ воденъ растворъ. е)

бари~рно право и ор.), г.ласуванъ и приетъ отъ l1apнснскиil: ГраДСRо-Общинскии
Съвt.ТЪ съ рt.шение

И,llИ ВЪ ЧИСТЪ

тр-Ввата

видъ,

И.lИ

см-Всь

съ

двойно

дtl~Ia'Ю.а

1t1iJilHUt't (синии)
растнит1;

вuтрuод'Ь

грама,

2·6

(зачъ) въ видъ на ГЛ'iрLара (за

ва дi>да

гр.) се дава

t·2

No. 597 отъ 1890 година съ изм-Ввенията и допъ.л
ненията юшраuеВI1 съ р'вшевие .ю 429 отъ 1892 г.
и въ разм-Вра, из.ложенъ въ ПРИ..10женит-В IСЪМЪ т-Взи
поемни ус.ловия: таб..1ица и тарифа на дзденит1; въ

въз

въ стакааъ

съ

'l'ОП.llа вода, за Аа произведе повръщание ир-Бди пароксизма и.ш

откупъ ГР3ДСКИ беРИJl съдержнщи и изяснения за на
чина на събирзнието имъ.

въ вачаJlОТО ва СТУАевит-В тръпки.

17) Въ Bpi>Me ва самия тр-Вскенъ пароксивмъ никакво д-В
Bpi>Me на студеНIшата БОrlНИJJ

ревие не трi>бва да се прави. Въ

може ла се покрие съ топ.Ш дрiхи,
му се дава
СПDрl'llИ

каквито

напитки,

II

да

би.llО

во отвътр-В

съгрi>вающи

СИ.llенъ чай, кафе,

иоставл въ бавя, И.IIИ .да се ваставя да

3а61JJl'fзЖl>а. Октроата отъ ПРОИВВОДИ1lшт-В у м-Встнит1; Фаб
рики бира, сода и .НIмонада, магазинажа отъ газното В.IIагаJlИ

ве тр-Вбва да

ср-Бдства,

('жщо не трi>бва

се движи

ще, както и бариерното право отъ вагонит-В, които пр-Ввъ 1IIHНЛ'irlИТ-:В години не сж. се отдавао'1.lI съ ивброенит-В въ тпя YCJlOвия берии се тоже ОТАавЛ'iТЪ заедно uъ тВхъ.

наир.,
да се

бърво, та да

се СТОП~lИ, Въ вр-Бие ва горищпната може да се турга

ва

Ч..1. 4-И. Закупунача ще има право да събира
ПР'вдвиденит1> въ пр'hдидущий Ч"l. 3и берии три

r.lla-

вата му компресъ съ Х.llадна вода и .да се растрива т-Б.IIото съ К811IФО'
ревъ ('пиртъ

години отъ l-й .я:нуариИ

ако .IIи горъщината е много СИ.IIна. Въ иериодъ'l'Ъ

1895

на lн:пот,явавието тръбва да се пшш строго отъ простуда (скво

3аб1J.711JЖl>а. Пр-Взъ течението на тови периодъ, ако се у
I~аже нужда, Градско-Общпнский Съв-Втъ си запазва правото
да ИВМ-ВНIJ начина на събиранието отъ м-Врение храни, т. е.

зенъ вi>търъ). С.l-Fдъ ПрIl1llИнуванието на пароксшша тръбва да

се ПРОll1ЪЕJifiТЪ АО.llЕИТ-В Дръхи (б-Б.IIОТО). Въ
Т'IЮ! Ео.llНИЯ
D.IIодове

тръбва

и овощки,

АШОГО мазна

и

да пави диета,

опушенно

ьъо(ше

месо

JlIЪЧВО

и пушена

РДЕа .1111 е то

ин-Впие

С'правед.llПВО.

npi>cRa риба,

Пр1одъ

]ННОiЗIша се

пароксивмътъ

бо.llВИЯ

може

простил

на студенината

народъ довi>рие

ба,янпето и разни'I-В таIlщтвенни

И.llИ

не

(уверение)

прпеманпл

на

18) Въ ПС>.ilОШИrn с.lУЧUll на тръската, когато гор-Вказан
прiшрат.ява паРОКСUЗJlIЪТЪ, когато бол-Встьта

се продъ.lжава твърд-:В дълго и проиввеЖАа у БОJlНИЯ YB-:ВХНЛ'iJlЪ
отеченъ В1IАЪ и се начени

тр-:Вбва о'вр-Вме

Аа

вод.янка,

1<о!{nухва'Ние

'На

кожата,

се съв-Бтва да

се

ОТДЗ.llичи Отъ тр-Вска

вит-В м-Встности II да взъиа жеrl-ВЗО

и

YKP-ВП.ll.яющи срЪдства.

••

ео

••

арии

1893

ГРЗДСJШтЪ берии:

вещества, за отъ

ГОД. до 31-и Де~с:мврии

1895

налогъ

1

.нну

ГОД. (за три

ГОAllНИ).

Ч"l. I-Й. Търга щС СС извърши, СЪГ..1асно Бакона

за

взема пъ

Ir

берии,

Октроа,

градскит1;

Сoil-Вдующии

а именно.

споредъ

оПроВ4-:В.лс

КЪМЪ т-:Взи ус.лови.я. :raб

съг.лзсно р-Вшението на ГраДСlCо-Об-

5-ии

Ное:мврии 1892 година

б) Право за тtгление на

стоки т. е. "кантарие"

(п. 6 ОТЪ ч..1. !09 на закона за градскит-h общини) на
вс-:Вки 25 Ю1..10граl\I. отъ 65 ки.лограм. на гороЬ по 5
СТОтинки.

в) Мtрение, храни или "шиникъ-парасж" (а. 7 ч.л.

109) отъ l\l'врепие на единъ хекто. .штръ по·

1/2

стот.

г) Бариерно ПРОБО или "Бачъ" (п. 11 ч.л. 109) за

вс1>~и I~о.ла натоварени, които в.лизатъ въ

града 20

стотин. За ВС-:ВIСИ натоваренъ до6итъ~ъ-05 стот. и за

вс1>ки натоваренъ nагонъ

4

(считзющъ се

20

ь:о.ла

на

.лева .

(магазинажъ) на

щества за година за вс·.Бка

Октроа,бариерно право ("бачь"), право за т-:Ьг.ленис("хан
Tap"e~), :м-:Врение храни ("шиникъ-параС8i") и правото
отъ внисанитЪ на хранение пъ Общинскит1> СEoi\адове
гааъ и др . .лсrнозапа.лите..1НИ

ще

щинскит-:Б СК..1здове газъ и др.

закупувачъ чрiшъ търгъ съ

тайна хонкуре&ЦШI събиранието на

ПраВИ.ilника

отъ граДСI~ИТоВ

щинссий Съв-Бтъ отъ
Л~ 429.

Д) Правото

ПОЕМНИ УСЛОВИЯ·
Ва отдаванието на

3акупувача

..1ица и ТI1РИФ;\

J

т.оварени)

ео

5-П.

а) Градекии

КЪ1lIЪ

за ц1;рението

отъ

нитоВ такси въ ПРИ"lOженитоВ

Гор·В.

тр-Вската, като О~НОВЗIJНО на .IIЖЖ.llивото JIIh-Вние на тжзи бо
.iI-:Всть, трi>бвз .да се счша за врt.Аевъ прi>драЗСЖДЪRЪ.

вото ц1;рение не

Ч..1.

разм-Връ правото

да се

щината. Наи добр-В е да се распрЪдЪ.llП приеманието на храната
пръдп 3·4 часа до паРОКСIJЗ1l13 и noc.ll1; него. Твърд-В распро

41

берии, да се ввема отъ хранит-В, КОИТО пр-Бвовени съ Korla, ва
гони и добитъв:ъ Вrlиватъ въ града ва ивнасянuе на РЪНЪ,

поддържжтъ и нiшои rli>кари, но

появи ПJ.IIНО повръщани е въ bp-FlI1е

въ

както е пр-Вдвидено въ Ч.l.

особенно отъ

тръбва Аа пр-Впъ.шя стомахж си; отъ това .IIeCHO

CTpaHllTeJlHOTO

може да иостанови щото това даждие B~IЪCTO при ивнасянието,

гнили

риба, гжби, твърд1;

С'ИП.llаеlllа храна.

ССJifiТЪ .да -Fджтъ КИС€.IIО М.II-БКО И
б.>.ата и езера, Това

Bpi>Me ва Пр01lIежу

Аа ве употр-Вбява

1893 Г. до;Н·:И: Десемврии

ГОДИН3.

една дамаджана кеsапъ

1

внисанит-В въ

06-

.леснозаП:i.лите.лни ве

хасси. l'азъ

.леВЪj за

1
1

20

стот.,

за

сандъкъ ~ибритъ

1 ..1евъ, за ~ДHa бъчва сатранъ
.ле въ и за всъка
кзсса газена барутъ 2 .лева и ще се събира съГ.ласно
прави.лника приетъ отъ Общинипскии Съв1>тъ съrр1>mе.

ние No 413 отъ 12-й Септемврии 1889 гоА, пуб.лиху
взнъ въ Общинскии в1>стнихъ БРОЕ:ве 23-24 отъ 1889,
съ

тая

са:мо

раз.лихз,

че

чиновниха

ззв1здующии

ск.ладоветh назначава О'I~УПЧlша, подъ чиито надзоръ
и B1>AOl\ICTBO, както и СR.лflДol!ет1>, състои.
3аfЛJJliJЖl>а

1. KOHTpoJla върху М:О.шчеството ва ироивво

ва пу6.шчнит-В търгове, ИЗДRдениrrъ за него обяв.ления

АIIМит1; у м-Встнит-В Фабрики бира ще става на каванъ. вм1;сти

и настоящнтъ поемни ус.ловия.

мостьта на който пр1;дваритеJlНО

Ч",l. 2-Й. За право участия въ търга всоВко:й ~OH
курен'Тъ прt.дставя: 1) Форма.лна хвитавция, че е
lшеС8i..1Ъ 25000 ..1ева за.лОГЪj 2) З3Д~'Iъжите..шо, че ще

ще бл-..де пров-Врена.

3а КО.ilичеството ва ироивведената у Фабрикит1; бира как
то И за това

ва

похарчената,

ОТв:упчика

ще

АЪРЖП

см-Втв:а

и

въ кран на вс-Бкой М1;uецъ, СJl1;ДЪ като се спадве КО.ilичезтвото
ва произведената пр1;зъ и АО м1;сеца веЬ:ОНСУJlIирана още бира,

Брой

ВарненCIШЙ Общинский Вiютнuъ."Ъ

33-34

изнесената вънъ отъ Общината, и тан конто се констатира
медицински

акть,

че

е

разва.лена,

конто ще

се

псхвъ p.llH~

за

uъ
ос

татъка, (ко.личеетвото на употр-Вбената) ще сп ПО.llучп отъ Фаб

рикантина с.л-Вдуеиото
на

се

"Октроа"

ПР-ВСАl1>тнж.то

по

5

стот.

.лптра.

3абt.lltж/(а П. Събпранието

ОRтроата

отъ

производпиит-В

у м-Бстнцт-В Фабрики сода п .IIIшонада ще става по c.\-ВдующиЙ
редъ: Вс-Вкой: Фабрикантъ дава откупчику деК.1арацин за произ
водимото

иу

ежедневно Rо.:\ичествО содовп

води п .\имонадз

cыцIocTьTaa на i!C-ВR!1 такъва откупчш,ътъ е свободенъ да про
в1>рнва впнаГlI, нъ безъ да ВЪ~Пllра, ни наЙ-ма.1RО

Д-ВЙСТВ1Jята

у ФаБРПКllт-Б,

КОJlllчество.

ОСВ1ШЪ за узнаранпе ПРОИЗВЕ>{\t ното

Стопностьта

на даждпето
:tОБтроаС ще се п.лаща откупчпку
вс-Вкои пос.:\-Бдующъ девь отъ тоя за БОИТО се Д.1ъжп.

Ч.,\. 6.-П ОсвоБОЖАаватъ се отъ

ГРЭАСIШтВ права

"октроа", бариерно прано- "бачь", ва Ter.,\eHne СТОIШ
т-:В ("каптарие") и отъ м-:вревnе (nшnнпкъ парасж")
с.,\i>АУЮЩИТ-:В:
а) ПРЪАМЪТИТ-:В, KOllTO се внасЬЬ.тъ ва Еняжескn:U:
АБорецъ;

б) Дьржаннит-:В

ЮIOТИ и ПРПН!'IД"\-БЖЗЩIlТ'В на Вар

ненската ГраАска оБЩIlНЭ, а именнu 'Iеol1егрr.ФRитi> С'lЪ"l·
бове,

воеВПI1ТЪ

и въобще

ко.,\а,

всички

съ каквото и Аа еЖ

ватоварени

С'IОБИ, I,ОИТО _<:е ВШНЪЪ'IЪ

въ

ГРЗАа

О'IЪ ГРЭДСЮJ-Общиво,ото УР.раl'"lеlше ва Гp~ACKO Иб
ЩИНСКИ Н)'ЖАИ II отъ ксето 11 Аа би.,\о ПраВllН'''\t'Iтен
ВО учр1-жление,

като неговъ lВЮ'JЪ,

но

пе

11 lШНСЯ

ВИ'I-:В СТОIШ па пр<,даванnе въ rp::tAa на Оuщпната И"Ш
ПраВИ'I{'.летво'IО О'IЪ п:vi>Аnр1JfJllаЧlJ 11 nъсбще отъ част
ни

шип контракти

ва БеJ\f"\Е'Аi3.i1циrl'l-жите~и на сБЩDНН'IИ, Ба

KOe'IO

ще

се дава евсеВрЪJI!ЕНВО ва всъки Ваlшенецъ БеJ\1~Е'д1з~tцъ
YAO<:TOBoБpeHv.e отъ ОБЩНПСJ:ОТО Управ~еНЕе.
г) ПРЪАJ\l1>тит-11,

които се bhac-ЬЬ.тъ

о'Тъ инностран

ВИ'li> ПР-ВАС'J'ЮШ'ТС"\П (КОНСУ"ш 11 RIJце,кон('у.ли) въ гр.
Взрна за ('сбствеllНО упuтръбяваllие, а не и ония кои
то се "вю!си;.тъ

ЧРЪ3Ъ

'l1JХЪ ва .дРУГИ

.шца;

I~о"\ята и АоБП'Iъка, Kl'IITO ПР1шозватъ
отъ вагонит-:В.
е) Оо.,\ьта, RОЯТО се внася ОТЪ АЬРЖНВНПТ-:В
CJMaAoBe, наХОАЯЩП ~e въ Авхпе.,\о.

/1,)

ОеВОUОЖАанатъ

храни

СО"lНП

се снмо отъ ОКТрОН:

а) ВСПЧIШ стоки и np']'AlIl+.TlJ, I~OlJ'rO по Вакона за
:ИИТIIПЦИТ<]-; сс ОСВОUОЖА:шатъ отъ nНОСПО lIШТ";

б) ВСllЧ~ll Jllт.СТllИ СТОIШ n nрОl1вв+'Аешш, I~OJlTO
се впас'Ъътъ пъ граАа О'JЪ АРУГИ оБЩIШИ, ПРИАружени
съ СВИАi>ТСoI1ства (БИЖАh окра.~lШОТО пр13Аnисаl1I1е на
:Министерството на ВЖТРЪJПНllТ-:В Р~ботп No 4043 отъ
l-и Маи 1891 годива).

Ч.,\. 7·И. Вt'ПЧКll'Jт. неАораЗУlllЪВИЯ меЖАУ ЗaI~УПУ'

вача 11 "lDцата, отъ KOnTU се сл-Бдва Аа се Rзеlllа Ю!К
вото и KO.1KOTO n Аа би.,\о отъ ПРОАаАеЮIТ.в ва по
с.,\-БАНИЙ ГР9АС. АаЖАИЯ се ръшаватъ, КО.1БОТО се отна
са АО тъ~кувюшето ва ра<шъра на таКСИ'I$ И АО Ha~
чина на събиравието имъ, о'[ъ Общинекии СъвЪтъ.
ръшевието на КОпто е В3АЪ.,1Жllте.,\но ва вакупувача.
Ч.,\. 8-П. 3ак)'пувача и агентит-В JllY по НИlшкъвъ
вачинъ не J\lОГЖТЪ Аа ввематъ о'['}, БОГОТО

11

Аа би"ю

по-го.,\Ъма такса отъ ОПР-:ВАЪ~lепит-:В въ т:;б~lщата И
тарифата РЗБм1>ри (такси). 3а всъко нарJшевие ва това

5.

закупувачъ ш:губва Аепозита (Ba~oгa),

В:ойто е Аа.,\ъ, СЪГ"lf1СНО съ вав:ова, 1I:огато е бя..:lЪ АО
пустнжтъ

Аа

вземе

Jчастие

въ търга,

невависимо отъ

което нзпсква се отъ него п.,\u поржчnте.,\итВ му А..:IЪ
ЖnМОТО

нето

Ао Аена,

n ра вото

кигато

е

увичтожепъ

търга

му Аа събира граАСКИТЪ

и

берии,

е от·

а

тъп

сжщо отъ неГи n ПОРЖ'1пте"lllтЪ му се ввисква сум
мата на вагубитВ, КОИТО бn притърnsма Общината въ

С.,1уча:U: на ОТАавание т'i>Зl1 Ааа:дия въ ОТJ::УПЪ за ПО-Ао"l
вя ц-:Вна отъ оная, конто е щlыа Аа по.,\учи ОБЩl1ва
та отъ заКУIIувачэ, II~1n Общината би събра.,\з по·ма"шо.

Ч.,\. 10-И. 3акупу в ача е А.1ъжеп-ь Аа впесе откуп

ната CYM:lla ва трит-:В ГОАИНИ въ

36 таксита:

часть отъ Ц1мата-ПС'11Rога три АеIЩ ПР-:ВАИ
ваНllето на в<:т.кuИ мЪсечъ. 3а.,\ога

ef\U3

ра.та отъ

ГОАИШП:lта

СУJlша

му,

по

1/:36

настжп

l~oiiT(\

е САна

па откупа ще се прп

хвапе на пос,,\·.БАllиii таICСllТЪ.

Ч~. 11·П. 3аRУПУШI<Ia:ЩР, е A.,\':blI;en'!> Аа BHnea
А.,\ЪЖШlШТ'Ь п.штеЖll ПЪ ..1еПоне ио A-ьржаВI1иii курсъ
въ ('ребро (б'L"\Г<lрС'Юl .,1евове)
Ч"l. 12:U:. 3а реАОНllОТО нuисапие въ ОБЩIII1СI,ата
касеа мъсеЧНll'r-1; n"\aTt~ll О'lЪ ОТI~УПlJата чiша па про

АаАеШl'Ii> на ваRупувача граАеIШ берии 11

въобще за

точпото испъ.,\пспие

J~OIITO Dзе

ВС11<Ш11Т-:В

ЗЗА"lЪЖСll1IЛ,

JlIa върху С11 чръвъ 110Птракта ВЗI;УIIУllll'Ia, отговrtрыiъ
Иl\lуществевно

с,ъ пего uаСАПО СО~ШАаРIlО паnРI1ВО ПРЪАЪ

Общинското Ynpan.leIJl1C ПСI'С'IJJI'!i> порх.ЧlIте"ш.
ПОС,~~;АВllТЪ ('oI1'];АЪ ('АобрСПllето отъ тър:-r;ната I~O;lI

"\ица.

в) ВнисаПllт-Б ВЪ града п-Бсъкъ, прЪС''lЬ, Н{'А-Б~авъ
каМЪЕЪ, ВОАа ва пиенuе, (но не "lеАа 11 ВИllО'IО, u'!ъ Варн.
.ло 351 ), ГРОБАьет(), (ВСЩlJята И АР. Т. CJТЪ Ва рненскит-:В
"\01151, п('.,\овината О'IЪ внеrенитъ въ граАа ПРСШIli-БfI,е
ВИЯ о'Тъ "lИJ аАИ'J-Б J1 НИВИ'Т1э (но H~ n (!'lЪ бостанитъ)

Стр.

МИСС11Я, ПОАпи('ва.'lЪ, като Dор".ЧlIте.Нl, накто поемпит·h
ус~овия, тъп нъ поt'~\1;Аствие 11 (~311П1 iI: I~овтраRТЪ .

Ч"l. 1 Ь-И. 3аR)'пунача пъма пр:нзо Аа пр'lШРОА3Ае
АРУГП1lIУ ОТЕупа безъ
ОъвЪтъ.

3аА.,\ъженuята
BeДHaГёJ,

'1>OPllH1.,1BO р3врыllниеe отъ Общ.

на старllЙ ВНl~УDуnачъ

ЩОМЪ вонuп

се гаранция
ва въ ВСИЧЮI

зar.упувзчъ

Внесе

пр1;ставжтъ
шшскуемата

5а ОТJ::УШ 1 , 11 само тогавН, пое.l1>АВU:U: B.'IUправа и Т11гобu на С'Iарип закупувачъ.

Ч"l. 14-П. Въ е.1УЧНП на отлавание отново ва търгъ
ОТJ::упа
Има'!'ъ

ва непспъ.шение
прано

Аа

на у{'"ЮВlJлта

ПСRатъ

праrюто ва ваКУllупаЧ:l

ПОрЖЧИ'IС"IИТ-:В

(,ТСТЖIIванието

върху

по С;У;Щ11Т'В УС.,\ОНUЯ

11

тъхъ

3ЗАЪ~1'

жения, :ШО тоЬ ваи~13ТIЖТъ пеэаU<lВВО А.IЪ:fЩМllт11 СУМЮl
па

за~~упувача

t-',O

Аепя

па

търга.

Това, право nбаче ГУUЫiТЪ llора.Ч1t'ге~llТ-В, ако не
C1I-. I10да.ш заЛВ"lСВJ1С па Т;\1:0па ОТСТ1IНIШIШlC въ ГРНА

CI'O-ОUЩllllекото Уllр:щ.lСПllе I! :що НС Са. llСП.IЗТIr.НI
А.,\ЪЖIl1ll.Ilт·J, СУJlШИ 11а !JНJ:Уllувача пр'I;АIl опреАiмеШlii
па

ТЪрI':1 ДСIIЬ.

Ч.1.
ВСll'1IШ
се

15. Патснтовото A<I=r: t \llc, l'cp()<HIII'f'l; маРIШ u
рШШОСЮ 1 110 СI:.IIOчu:tIllIС юштракта
ще

АРУГ11

П~1I1ТЫiТ'Ь

Ч~.

ОТЪ

mН:УI1увачп.

16. ПРОIlЗВ'ВАСJl1Il1ii 'гъргъ п\е п.l+ве въ СIl"Ш

само въ I',,'учаii: IШ оАоБры11етоo

му

итъ

JбщltП('.Кllii

Съвътъ 11 УТnЪ}J:-r'АеШIСТО му ОТЪ Правите"lСТВОТО.
Ч",. 17. З::t"lOга з:t УЧ}1стие въ търга ~leHa (25000)
АВ9Аесетъ

11

nетъ

хи.IЯАII,

ще

се

З}1АърЖII

пъ ПО"lва на

Общината 11 въ С~lучзiI, че Ао трп Аепа отъ когато се
съобщи на
не се .яви
контраБта,
въ таЕЪВЪ

ваКУJIУБ:lЧIL за УТllър:I:АеПllето па търга,
въ ОБЩИВСRОТО У праВ.,\CIше Аа ПОАпuше
cъг~aCHO съ т13эn поемни ус.ювия, като п
е"\уча:U:, Оснiш'Ъ пзгубвание на.юга, ще се

проиввеАе НОВ'Ь търгъ,
КОПТО ще се ВЗИСRатъ

С~lУ'1llВШИТЪ
Отъ ззкупувача,

се

вагуби

отъ

СЪГ.1асно

'1"\. 9

отъ настоящитo:h ус.юлиа.

ваКУIIувача ще отговаря нзп-строго, като се ПР-:ВАава
ва еЖАЪ, и.,\и наказва съ г.,\оба АО 25 .лева, спореАЪ
RaKTO IIP-:ВАписва вакона.
Ч.,\. 9-И. Вс.,\учаИ на ('жщественн() нарушение на по·
еМБИ'I..в ус.ловия, Общивскиii Съв-:Втъ си вапазва пра

ва ГРЗАСЮШ Ha~10ГЪ "ОЕТРОА«, С'ЬГ"lасно р1>шение
то на В8рвенский rpaACf:o ОБЩIJНСКИ:U: Оъв-:Втъ No 429

вото

отъ 5-и НоеJl1НРИЙ

Аа

уничтожи

контракта

и Аа

А8Ае

ОТВОВО АРУГИ

:му ва 'ТЪрГЪ правото за събирание означениТ-В граА
СЕИ АаЖАиа. И вЪ еАИНИЙ и АРУГИИ с~учаи Нi:lРУШИВ-

ТАБЛИЦА

1892 ГОАина, осеОванО на закопа ва
ГраАСКОТО право (АаНЪ"RЪ O~Tpoa) и пунктъ 13 отъ
ч.,\. 110 на Закова за ГРЗАСКUт-:В Общини.

на "Октроа".

2

ОТЪ вс-Вка .1.итра вино и оцетъ M':hстни
и ИННUСТР<lВНИ въ бурета:
. •
Отъ единъ гралуеъ: спиртъ, ракия и
конякъ по а.1коометра
на
Вагнера отъ

14

градуеа температура

ботена въ бурета
Отъ бира въ

.;штръ,

.1.а

запечатани:.

Отъ

9

..•.

СТЪК.1.0 запечатано,

BeokI:O

вани.1.ИЯ,

русска

водка

въ

града

и

.

пр..

•

И

-50

•..

Отъ еди.въ ки.1.UГр. чаи

_02
20

-26

Отъ едипъ ки.10Гр. тютюнъ: Хасков

кuмпоти,

бомбони

И

.

Отъ единъ Юf.]Il\ГР.: макарони. Фиде,
га.1.ети въ бурета и

кутии,

хана, Пllшеета, СЕорБЯ.1а,
арпагашъ,

скии, ДЖУlllаискн, Еавнк.шИскиЙ, Невро
И

,,-руги

.1имони,

стк.к.13, тахънъ,
И

протака.1.И,

анасонъ

.1укъ

29

-10

и

1-

Отъ единъ КИ.'IОГр, тютюнъ: дробенъ,
цигари, папироси, пури 1 и П качества:
Отъ един. R:И.l. тютюнъ дробенъ Ш

]1-

и гу· качества:

скоруши.

гроздъе,

--

311
32,
33

джанки и

сушена,

И.1И

21

яБЪ.1ки-кисе.1.ИЦИ:

пушена,

Аруго-яче:

ско, ХО.13НДСЕО,

111.

-05
-03

съ

-10
-10
-10

БИНО (мк.еъ) отъ

...•

Варнен . .10ЗЯ:

з-

.

-50

....

3абtJЛ1Jжка: Отъ гроздьето ВНПСЭНО въ
града отъ Jlозлта БПJlО съ
кошници, БИJlО Съ

KO.>la

нс

се взема

"октроа«.

Ва градсr:ия на.IОГЪ
Декеi\IВРИЙ

.

.

и

ДР,

консервирани

т.:

.

.

'.

събиранието на които

No. 606

отъ

17

година.

1889

СО.1ена

..
моВса,

1-

- - 20

ЯЮIИ,

материи
конопени,

а.1.аджа,

памучни
И.1.И

и

.1.енени

3 0 /е съ

500/0

спаданпе

НатеГОрИА.

11

ОТо платове 6r,л/неnu

u

1Соnрzшенu ва

.1t"кжс1СU и жеnс1СU дрVхu.
ТуЕЪ lМИВк.тъ: всички СУlша и казмири, осв1>нъ БЪ.1.гарскит в шаяци; ск.що
В.1.изк.тъ:

РИIIса,

мирино,

дамnско,

II.1ато,

BeT':h "Nопvаutes" , Фу.шръ,

сатенъ,
ат.1.асъ, П.1.атове оБЩИТ'Б СЪ К~'Iабуданъ, ЕОР-

па·

Отъ единъ товаръ Еересте и варь
(сиречь)
• • • • • • . • • . •
Отъ една ЕО.1.а ТУX.;Iи и керемид«:

СТО1Си:

(потове),

ша.1.0ве,

ШШУЧIIII,

1-

.,

••..••

~итове, КЪрПИ

_·о]

въ

•

Категория.

П.laтна, б-В.1И И.1.П боя.ши, които се вна
CЬYiTЪ въ ГО.1.1>lIIО КО.lиче.:тво: .
• • •

де.1.И

ПТ"Ъ прtАмtти за строение.

Еамъне:

"OI:Tpoa",

Ty~ъ В.·шзжтъ: П~шучпит·В II ВЪ.;tне
нит-В пр-Вжди, амеРИЕанъ, хасе, ТЮ.1бентъ
(шаваепурчъ), ДИllIетни П.lатна, пикети,

други

и

всиqI;И

ДРУГИ

ВЪ~1.нени.и

ВЪ.1не

но-памучни, копринени п по.,tукопринени
П.;Iатове.:.

..

111

1-

3абtJ.i7/fJжка: Една KOJla дъски ГaJLацъ се
томбрука п една кола дървета грпн
ди се см:Бта 6 гриндп.

23

-30

.

Отъ единъ аП'I"ШНЪ ВИНО (мжсъ) отъ

34

...•..

КатеГОрИА.

Оnз 1СОllфе1Сцuоnuраnu

C!I$Ta 15

22

када

ВарнеНСR:ИТ-В .,lОзя:

памуqПIl

Отъ една ЕО.1.а керссте (дървета, дъс
ки и др. п.), наръ, доБ.;IЮIЪ К3МЪКЪ И воденични

.

Отъ единъ I~.1rp, Rънкашенъ сапунъ:

Отъ една

ОТо .;ЦД'Н1I!pa~mypnи

-10

круши,

Отъ един.ъ КИ.10ГР, сиренъе: швейцар
стърма

•

качество:.
..••
Отъ единъ K.Irp. св'1,щи-спаРМf\цети:

I

С.1.ИВИ,

Отъ една КО.1а дини (.1убеници) и
пжuеши (каравица, кауни):
. .
Отъ единъ ки.логр. черъ хайверъ:
Отъ еди пъ RИ.1.0ГР. ахтаподъ, риби,
качета

.

Отъ единъ Iш.lОГр. тютюнъ дробенъ

арпа-

...

KU.;IOrp. мас.;IИВИ, черни
.1.еб.1ебип : • • .
. . •

праскови,

~Iарината,

20

10

на .,шстове:

Фк.С

резе ве.

вънкашенъ;

съ ИСКoi'Iючение на Аивитii JlIa.1КИ

18
:9

-

.

нарове,

бадеми,

lIIУ.1И, ор-Вхи пр-Всни и сухи, кестени, зарза

17

.

Вохчя:

Наименование на стокитоВ

черети, ВUШНII, круши, ябъ.1КИ,дю.1И,муш

С.1иви

.

са.1а,

Отъ единъ КИ.10ГР, оривъ безъ раЗ.1Iша:
Отъ единъ КИ.10ГР. прiiспи овощия:

.1.ИИ,

•

тютюнъ

АЧ-СУ.1у-баджа и други под

28

-30

качество:

на .1истове, про-

е разр-Вшено съ Височаишии Указъ

Orъ единъ
сухи С.1иви и

16

еднаЕВО

Отъ вдинъ КИ"lOгр.

27

тк.ЦI:I, .1ешници, вейтинъ, шар.1аганъ, въ

15

отъ

Отъ единъ КИ.1. тют.

грисъ, тра

герше.1е,

стаФиди, смокини, ФУРi\IИ,

14

•

ТАРИФА

-05

ВСИЧКИ ва·

харни пр-Вдм-Вти:.

ДЖИI:Ъ

:.

ОТЪ прtАмtти за RАение:

Отъ единъ КИ.1.0ГР. ззхаръ:
Отъ единъ КИЛОГр. захарни издоБ.1ИЯ:
.;IОКУJlIЪ.

-30

}-

••

Отъ една касса газъ

V'

въ сандъци

.

24
25

30

.•..

вънъ:

Отъ единъ КИ.10ГР, Еафе 11 цикория:
Отъ едивъ КИ,,1.0ГР. чай въ пакети И

11.

13

-05

разни

Отъ едипъ СИФОНЪ содова вода, рабо.

изсипанъ бевъ раг.;Iика:

11
12

-05

вина въ стък-

КУТИИ бевъ раВ.1ика:.

10

•

JleBa' ст.

изв-Бдепие на княжеството:

отъ

внесено въ града.

~

I--'-'-----------т-I
----т-I
IV. Пт"Ъ разни прtАмtти:

26

.;IИКЪОрИ, като ее взема ва 1/2 .1итра: ромъ,
кошшъ, апсентъ, Bep~IYTЪ, битеръ, кира

тена

8'

.'

на ~OKTpoa"

ЕОПСКИИ

•

СТЪК.1.0ТО

Отъ вс-Бкакъвъ видъ

со,

7

.

..'
СТЪК.1а,

1/%

5

6

ПО:

-05

Отъ една .111тра бира и въ града ра-

3
4

---.>IeBa I ст

Пт"Ъ ПИТИА:

1.

33-34

Наименование на прtАметитt, ПОДJItжащи

Наименование на прtАмtтитt, ПОДJItжащи

1

Брой

V

v
Общинст'ИИ
ВiiСТНИЕЪ
n.
В арненскии

Стр. 6

1zрvдм;втu:

Тукъ В.1.изк.тъ: ВСИЧЕИ готови АР':hхи,

-25
-20

П3.1.арии,
не.1.И,

ка.1.паци,

чорапи,

ржкзвици

Фесове..

ризи,

раsни,

шапки,

Ф.1.а

гащи, камизо.1.И; яки,

вратоврк.ски

и АР.

т.

30/0 Netto

Брой

ВарненCI~ИЙ ОбщинCI~ИЙ В:hстниь."Ъ

33- 34

I·по

Дn

учреАзванпето

антрепозитни

Ilаименованпе па сто~ит~

Стр.

стоки,

ще се

които заяпЪYiТЪ фор:ма.,lНО,

че

праПИ.,lата за номина.,lнптБ
въ заlCnна ва мuтнпцпт-R,

гаРАероби и АР' т., бастони. умбре.ш,
НЪТРИ.,l3, llrpa.,la ва А1зца, обуща разни,
c-:SА.,lа и пр.

Отъ :цони Файтони,
.лОСИП~АИ,

.люксевни

I~аБРИО.,lети,

ко.,lЗ и оБУАИ ва

6%

ското,

Netto

б% МеНо

, тюнз

стомана (че.,lIШЪ)

,.points

ае

Paris"

2% СЪ 500/0

IIСЮ\ТЪ Аа

i

7?i%

~Нlца'га

за

по Ma.,lt~O О'ГЪ опр1здk\ената
октроата.

съ

ПСI<:~1I0ченuе

въ ОПР'БДlыенит-n

АРУГИ

nрЪ'Д.llt7>ти:

такса въ таб
газа,

СТОКIJ,

отъ

rpaAClClI

l:OnTO

спирта 11

Аа се

aH~

СЕ:.1аАове, а на

се взема ДОПЪ~lНIlте~\но

черний хайверъ,

IY

чаii

въ

пакети п

КОИТU сж означени

ВЪ от

на таб.шцата за ДйЖАпето "ОЕ:троа",

пранье, ТIOтюuз на

спадаНIIята

се

.,шстье

II

газа АО

KOllTO

отнаСIЛ;ТЪ.

3абt.лtJжка 1. Па СТОЮI, 1'0111'0 се ВltaСh~'ГЪ въ ыI.шIl КО.Ш
чества, прi>АназнаЧСIl1t lIСК.'ЮЧlIте.ШО за УПОТР1,IЦJJпапис въ
граАа Варна, вс со прави IПtlЩЮ!О спадваllllС, 11111'0 л'ыIьь се
допуща на таЮIВМ'О да се !\нтреПОЭllратъ, ОТ'Ь тi,xъ со вэсыa
папъ.ШО ~аЖД(f(~ТО _Ol;'rpoa".
Забt.лfJжка П. ДО 1,1\1'0 се nOCTpOl1 осоБСIIЪ c~"aдъ за СП!lрТЪ
пuтия, ще се лоrтущ:> lШ IIНОСllте.шт-h да антреrIОЗП
ратъ TaKIIBa СТОЮI въ частнп ~Iaга:шп, ио па'IПна, който ГраА
cko-ОБЩIНIСКОТО УправлеНJIе YCT3IIOBII за ПО-Аобъръ юцзоръ.

портмонеАИ, портфе

11 спиртни

ста

туйки, в:утии ва бонбони и АР. т. Пр'Бр,
мети, които С.,lУЖ1ЬТЪ за украшения; а ТЪЕ

Гр. Варна 16-й, Ноемврuи

и Бохемската бю
5%съ

Жt::тариз:

на

осоБЮlта за това тарифа, ИЗ.,lOжена тусъ, Т':hзи спа
Ааииз не се OTHaCЪYiTЪ само АО заграничнит~ и м-Бст~
нит-В вина И АО оцета въ варе~tп
и СТЪЕ:~Ш, AU ва·
харнит1> И3А11.,lИЗ, ШвеiiцарСl:()ТО, Xo.taHACl:OTO и А!JУГИ

сапунъ за

т'} й

5% Netto

пепе.,lНИЦИ,

С~lУЧЗ.iI, че

съ IIСЕ:.ilючение на св-Вщuт-h-спармацети, вънкаmний

cp':h-

Категория.

сжщо и парфумеризта

ОЕСтроа

А'Б.,lит-Б ПI и

сжщо И часовницит1>:

НОМlша.1ШIт-R

връща октроата па изнасената часть

АО ВСИЧЕ:И АРУГИ пр1>АJII-Бтп,

ОТо бюжеmарuйс1СU nрiJд.лt7>тu:

ИВА~.,lИЗ;

нито въ pea.1НlIT1; нито въ

CTOR:a, ще се uзема отъ таlClНЩ ~TOKH

таЕИ ва сиревьета,

VП Категория.

цигареТI1,

И:lIЪ се

отъ об"l()жената

ВСИЧКИ

40f0съ5{\%

Тукъ В.,lиватъ: всички ,матни,

тия, l~ОИ

n

въ гр, Варна, не могж.т':Ь

о&троз, съг.,tасно съ прЪг\.10жениего па У-то Обикновен.
НаРОАНО Събрание отъ 17-й ДекеlllВРИП 1889 ГОА· ще
сеспаАа, по '.fо.шона на %, RО~ШОТО е пр-БАВИАено въ

спаАание

.ли, табш\:ери,

антрепозпратъ

трепозиратъ

с':hчива равни и АРУГИ тзУ.ива Jllетзличе·
ски Др'вбни ПР'БА1\l-Бти II отъ СТЪК.ilзрия
безъ рав,лИIШ:

ва употр-Вб.liшание

СПllРТНИТ':h пития, за СОllТО ~ ваг\.\ъяште.Ш:О

гени, тасове, мiЫНlJЦИ (ВОАеници) за в:а
Фе, ~в1>щи.,lНИЦИ, ножчета, ножици, :кофи,

Тукъ В.,lивжтъ:

гава.

вжтъ часть ОТЪ тъхъ ва аптреПОЗllТЪ, ВЪ

Тукъ В.,lивжтъ: брави, К.,lючове, при
бори за врати и прозорци, тенджери и
ПРИИ3А.лi>жности ва :кухна, ибрици,.ли

ОТо га.лаumарuЙс1СU

п

таЕ:ивато АаАЖТЪ ФОр:lIa.;ща деЕ:.lараЦЮI. IШЕ:ВО п~ма Аа

ОТо же.1liJвuи U Jlzеmа.лицес1СU uздiJ.лu.я:

VIII

.,lистье

2-ро Асо обаче вносите.шт,Jl вазвЛiТЪ, че пнасы;тъ
ПСИЧlCllТ-В СТОI\:И, Up-ВАВIIАеIJlI въ горfшом:епк.тата таб
б~\Ица, за потр-Вб.lение въ гр. Варна. бевъ N\ обявя

Категория.

бърни, дуб.,lе и нике.,l('ВИ

на

СIC.!IaАОВС.

спаАзнпе

VI

ПР~Авидепи

чай въ паЕ:ети ПАР. т. стоки J:ОИТО се упо

О пр-RАназначеНII

Аа се

и АР' То, а тъй

нар13чени:

антреповптни

съ

да антрепозпратъ въ частни

под.л-Вжжтъ па разва.1енпе II ГНIIСНИС, а тъй сж.що
'1

Тукъ В.,lивжтъ: обикновенното же
л1>во, бав:ъръ, цинкъ, тенеке, :ка.lаЙ, кур
ШУМЪ, печки и АРУГИ .,lзморина, тръбп,
(кюнкове) , .,lопати, JliОТИIШ, пории ва Ruсжщо и ГВОЗА~итi;,

СЪ<Jбрзвзпатъ

3абt.лtJЖl\а. Овощията въобще и АРУГИ таrшва СТО~И. {~опто

ОТо же.1l/Вварс1СU U други Jlzета.lluчес1СU СТО1Си:

.,le.,leT3,

за

тр-Вб.,lяшtтъ ИСI:.,lючите.лно въ Гр. Варна, а тъй С1Ьщо
И Пр11АМЪТИТ-В, KUllTQ СЖ означенlt въ отд'lыит-В Ш и
IV на таб.,lица'1'а ва OI~TpoaTa, съ ИСЕ:~поqение па св1>
Щllrn спар~шцетп, ВЪНlCаmния сапупъ в:\ пранье, тю-

Категория.

V

ще се

(:С.1адъ

вносате.1 ит-h,

Хо~шпдското и АРУГИ таЕ:ива сиреньета, черни

хаЙверъ.

ве

KO.,la:

на

~\~Ж1ЬТЪ на rpaAcl,o АЙЖАие nOIZTPOa", СЪ IIСК.ilючение
на вагра~ичнит-h вина, вахарнит-.h И3А1ыиа, Швейцар

Категория.

IV

ГраАСlCИ

ВСПЧIШ nЗИ СТОRИ, които по таб.,lицата ПОА~

ClC.,laAOBe

МОАНИ у~рзmениз, мебе~lИ,_ сто.юве, масси,

на

допуща

7.

1892 ГОА.

50%

спаАaIше

IX

OES3:EJIEE:::J2I:S3:

КатеГОрИА.

Ото дрогериЙС1Си
TyRЪ в.,lИВЖТЪ:

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО-ОБЩIIНСКОУНРАВДЕНlШ.

СТО1Си:

.лi>Е:овет':h и тъй на

р~ченит':h "Specialites", веществ~таупотр~'
б,лfiеми въ ИНАустрия'га,
ВИТРИО.,lЪ, синь камъкъ,

като:

АР.

Т.:

".., 6739.

стипца, .,lИМОНО

ва кис.лота, СОА:", сини~lO, бивиръ-з, бои
разни и

ОБЯВcllЕНИЕ

кеззпъ,

.

5%

спадание

Ото вcu'Ч1CU други СТО1Си uenpiJABU,l{euu

9-ii Ноемврий 1892 ГОА.

На 23·Й того въ 3 часа noc~l~ об-hАЪ въ канце
."{аризта на Общинското У прав.\ение ще се нроиввеАе

пуб~шчеllЬ търгъ ва oTAaBaHlIe на пр-БАприе:мачъ по
правата ва ~алдържмитh въ У.lицитБ ЦарпграАСIЩ

х КатеГОРИА.
тЛ'i.ВU тарифа:

гр- Варна,

съ 50%

(JO

5% съ 500/0
спадавие

n

ДРУГП,-

Стойностьта на работата въз"шва ва 3800 ~\eBa.

Стр

Брой

"В~рнеНСIШЙ ОБЩИНСRИЙ Вiю'l'ВlШЪ"

8

3а.лог'ь ва участие въ търгътъ е

lIеретерожка ще

се проивв-Бде

~eBa.

]90
на

и

с.лi>дующии

девь-24.
и
Поемвит-В ус.ловия могжтъ да се ВИДБfiТЪ всhкии
присж-тетвевъ день и часъ въ У праВ.;Iени~то.-

ва I~метъ: г. Ив. Ноев"'Ь
Сев:ретарь: МутаФов"'Ь

день

13

Ъ часъ въ Фипансовото ОТДЪ.1ение на Об

присж-тствен

щивсlCОТО УпраВ.1ение.

3а право участие въ търга отъ конкурентитВ се
исrcа ва,логъ 5% ()тъ пьрвонача.лната Ц1ша, свид-Втеd
ство ва

честность

граждани,

и

1892

Ае търгъ СЪ тайна RОНRуренция ва ОТАаванието въ

Бариерио право (~ба'Цъ") отъ ВСИЧВ:И'l''h ко.ла и добитъци,
и отъ вагонит-h, в:оито В.;Iиватъ въ гр;'tД:l и

np'hk

градията му съ СТОКИ; 3) MiJpeuue храuЛi. "щииllТСо nара
с"к'" 4) mег.леuuе стотси ("кантаръ парасж-") и .1) пра

BOT~ отъ оставяша.т1:> на хравение у Общин.
гавъ

и

др.

ri:1BHO

~есно-напа.;Iите.,IНИ

ве

щества.

Първонача-лната

в:оито

цвпа

на

ее отдавжтъ изобщо е

llСИЧВ:ИТ13 тия

900,000 -лева за

берии,
трит13

ГО1,UНИ.-

Переторожrcil се ДОПУСIса до I-й Декемврий точно
часа вечеръа.т.
3а право участие въ търга отъ конкурентит'в се
иска за.10ГЪ 25000 .1ева· въ удостовi>рение отъ Въ.л
гарската Народна Банка и,ли въ депозитна квитанция
отъ ОБЩIlНСlCИЙ Еассиеръ, свид13те-лство ва честностъ
до

И

5

деIC,ларация отъ

рующи

ДBa~a ваможни

И~1.И

Нача.шив:ъ на Финанс. ОТД1мение: Петрановъ.

0'1'-

градски берии: 1) OlCmpoa отъ всички
УПОl'рi>б.;Iяеми
ВЪ граАа пр13дм'ВТИ ВК.;Iючите.,IНО и отъ ПРJЮШОДИМИ
'1'13 У м13стнит13 Фабрив:и бира, сода и .лимонадаj 2)

касеи

ваМОЖНИ

отrcупа

C~KpeTapь: Мутафов ь.

хупъ ва три години
(отъ 1-и Януарии ! 893 год. до
31-й Дев:емврий 1895 ГОАина) сбора отъ С.,I·Ндующит'h

В.;Iага.лище

отъ двама

исплащанието

ва Еметъ: Спасъ Д. Спасовъ.

година.

На 26-й Ноемврий въ 3 часа С.;IоВдъ п.ладн'В, въ
ханце.ларията на Общин. УпраВ.;Iение, ще се произве

XaR:TO

деК.;Iарация

гарантирующи

Гр. Варна, 18 Ноемврий 1892 год .

.111. 6852
Ноемврий

Тия берии и дюкяни се отлав~тъ за една година

(отъ 1-й Януарий до 31 Декемврии 1893 1'0,\.)
и
Поемнит'h ус"lOВИЯ могж-тъ да се ВИДIЖТ'Ь всiшои

наема.

ОБЯВ.ilЕНИЕ

гр. Нарна,

33-34:

ОВЯВ.ilEНИЕ

6889.
Понеже търгътъ, навначенъ на 11-й того съ обя
в.ление No. 6630, относите.IНО отдаванието на пр13д
приемачъ огражданието съ ДiYiсченъ парМalС.;IЖЕеЪ оста

вж.лата часть на ПрИ1\юрска'rа

на ОЕО.lO

250

на КОНICуренти, Барнен. Град. ОбщинсICО У прав.ление
обявява, че на 25~й сжщии въ ;) часа пос-л,h об13дъ въ
ПО~I13щението

J\IY

ще

проивведе

ДРУГЪ търгъ

за сж

щата цЪ,ль.
ИCI~аний ваdОГЪ ва това пр-hдприятие е 70 "leB3.
Переторожка се ДОПУСICа на С.;I13дующuЙ день 26
сж-щиЙ.
Пое~нит1> ус.ловия,

каЕеТО и П.lанътъ

ва

J.'op'BIta-

ванната ЦЪ.ilь, же,лающит11 могж-тъ да ги ВИДhYiтъ вс-hв:и
день въ присжтственнит1> часове въ Б:анце.;Iярия:та

Гр. Варна

граждани, гараи'ГИ

17

Ноемврий

1892

му.

год.

ва Е1\Iетъ: Спасъ А. Спасовъ.

исп,лаш,анието ОТICупа.

IIр13Д.;IожеНl1ята(оФертит-В) на lCонв:урентит-Бтр-Вб
ва f1.a бждж-тъ подписани отъ порж-чите.лит13 имъ'
Поемвит13 УС.;Iовия, таlCситi>, таб.;Iицата и тариФа~
та ва ов:троата и пр. J\lОГЖ-ТЪ да се ВИДБfiТЪ вс-Вкои
присж-тствевъ часъ въ Финансовото ОГД'\ыение на Общ.

градина, която въз.лизз

ПОГОННИ метра, пе състоя по веявяванье

СеЕретаръ: МутаФовъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ.

у праВ.1еНlIе.

ОБЯВ.ilЕНИЕ

за Кметъ: ж. Георrиев"'Ь
СеЕретарь: МутаФов"'Ь
Нача.1. на Финан. Отд13.;Iение: Петранов"'Ь.

.N2 7847.
Вс.лЪдствие надписа на Господина Варненсв:ийОкр.

Управитмь подъ ом 10194 оть 14'1'01'0, по.ложенъ върху

ОБЯВ.ilЕНИЕ

ом
На

27

6227.

Ноемврий н. г. въ

3

часа

с,л13дъ п.ладн13

съ пероторожка на ДРУГИЙ день по сж-щето

в:авце.ларията на Общинското
изведе

търгъ

в"

отдаванието

въ

Bp13MC

Управ.ление ще се про
въ

откупъ и подъ наемъ

с.л13дующитЪ град. берии и имоти:
1) сбора отъ про
В'вряванис м13рхитВ и тег.ли.;IКИтВ, и подпечатвани е
в:артит13 ва игра, доминото и др. '1'., 2) сбора отъ ак
ционнитВ търгове (меваТИТ'Ь)j п 3) град. касапски дю.

:&яни подъ J\17, и

8, 12

и 13 находящи се въ

1

уч.

"БаdЖЕ:ъ-паваръ"

Фата ва принасяние пж-тници съ парахода

"Су.лтанъ"

мъжду Бъ.лгарсlCИТ-В пристанища Пu Ч~рно-море е ('...1.1;дующата: отъ Варна Ао Бургасъ 1 к,лассъ 15 -лева, II
R.лассъ

8

.лева и ПI х.лассъ

5

.лева з.лаТНUj отъ Варна

ДО Ба.;IЧИICЪ 1 lC.;Iас.съ 7 .;I. 50 СТ" П к.лассъ 5.;IeB3 И
ПI К.;Iассъ 2 .;I. 50 ст. в.латни. А ва пр-Внасяние на
пжтници отъ СICе.литВ при ГОр1ювначениТ':k градове АО
парахода съ -лотка се п.лаш,а по

1

.левъ за

BCi>KO

dице.

Гр. Варна 17 Ноuмврий 1892 година.

ПървовачаdНИТ13 ц13ни сж-:

1) 3а сбора отъ пров13ряванието l\I13p. и др.
2) 3а сбора отъ аIЩ. търгове. • - •
3) 3а в:асап. дюкянъ No. 7 .
4) » "
"No. 8 .
5) " "
"No. 12
п 6)""
"No. 13
О'rговорниm.: Пет"р А. ПQtJQIJ7j

Окрж-жното пръдписание на Министерството на Вж
тр..вШIIИТ13 Работи подъ No. 11399 отъ 30 истек.;IИЙ
м..всецъ, Варненското rpaAcICo ОICо.лИЙСICО Унрав.ление
има честь да обяви на интересуlOЩИТ13 се, че тари

2500.л.

1000 "
560 "
400 "
205 "
140 "

Варненский ГрадсItий Нача.лникъ: Турчевъ.

ИSAШIа: Варн. ГР8А. Общ. УпраВАение

СеЕретарь: М. Церовъ

Печатница .на Хр. Н. Войваковъ

Варва.

