Година

Варна,

V

30

Ное:мврпй,

Брой

1892 г.

35

ВАРПЕПСКИИ авщипекий Вtетпикъ
Писма, статии, пари п I!СИЧКО ЩО е за.

Излазя три пжтя въ Мtсвда,
обикновенно

на

1, 1 О

и

20

вtстника. се праща АО Градско-ОБЩlПlеItОТО

ЧИСJIа.

управ.\еllие въ Варна.

За обявления се плаща по

цtН1та на вtетника за година е

4

пева.

на

15

стотинки

редъ.

а

12000 КJIгp. трпца ПО 4 .1.eBa 100-тв g.п'р. п па Д:!: (Феръ А.ш ТlюаР.1.акuо.1.У 25000 g.1.Гр. ПJI-hва по 2 .t.
1 41 СТ. 100-т1; к.1.Гр. И 40000 R.tгр. ЯР!lа по 9.1..44 ('Т.
старшии .t.-Вftаръ на терааеВТИ'1еск ITO ОТД1цеНlIе, прие·
100-т-В IМГр. за еАЕШ ГОДlша прiзме отъ 15·К O&TOblt>.
ма бо.tна отъ 2-4 часа подиръ обвдъ въ ДО:\lЪТЪ па
т. г. до 15-й О&томнрпи 1893 ГОДIШа..
Д-ръ Гъ.t.ж.бовъ, ср-Вщу rpaAcrcaTa градина.
359. Да се напрапа пуждпата поправка па g.t:денеца, паходяще се до п.1.0щадата "Св. I~llpu.blD 7
Поnращи, Въ 'IIИIld'i.\ИЙ брой 33-34: на стр. 4, .м.fJрен,uе
ср-Вщу ЮЖEIИЯ крак па l\Iffi.жската ГlIмпаSЮI, п Шl'hсто

д-ръ и. БА.ССА.НОВИЧЪ

храnu uли "ЩIt1lUlCо параеж",
чети по 51/2 ст. ;на стр. 7, въ
троа" въ катеГJрИiI Ш, отъ
60/0 Netto, чети 5% Nettoj въ

отъ хекто.\итръ Вl\IБСТО по 1/'4 ст.
тарифата за граДСII:ИЛ па.\огъ ,,011:lCон,феЮfu?nираnu npt.>IlMfJmu В~ГI>СТО
катаГОрИiI VIП, оть гсмаnпи.рu";'r;"u
nрfJд"и'Ьmи B~ltCTO Ь% съ 500/0 uпадание, чети 5% съ 2b G/ o спа
дание и въ катаГОрИ:R: Х. отъ 6ЩЧICи "руги nptJIl""fJru ,nenptJIl6U'
ден,u 61> ТЖ31' тарифа ВМЕСТО 50/0 съ 50% сuадз,Нllе, чети 30/0
съ 500/0 ,спадаllие.

съ &офа да се вади подата чрiИJЪ ТУ.1.умба (дървена),
gоято да стапе по стуаапски Юl.tI1ПIЪ, l(;aTO раВПОС&IIТ-В
се пса.tаты.Н'ъ отъ § XI па те&УЩ'lИ: БЮr\:I;~ТЪ.
360. Удобраватъ се ПРОИЗl1едешпh търгове па 18
Авг. т. г. ва продажбата па 4 граДС&lI 1>lhcTt1"

дящ1l се на ceb-ВроисrО'1пата

страпа

па

пахо

града

gъuъ

.1.овяrа пъ v' у'1. и се ВЪЗ.laгатъ споредъ gaftTO c.1.'hAпа: а) M'hcTOTO въ &BapTa.1.Ъo Н. подъ No 129, СЪстояI ще се отъ 803 кв. метра на Паве..t.ъ Саасовъ по 2 ..t.
ИЗВDАЪ ОТЪ рtшенията на Варнен. ГраА. Общ. Съвtтъ.
04 ст. кв. метръ, а ва вса'1КО 1638 ..t. 12 ст., б) МВ
353., Ив. Минчевъ да вап.tати на BC-ВfClI 1000 &в. СТОТО пъ кварта.1.Ъ G. подъ No 109, състоаще отъ 6з0
метра въ Общишщата Е'1'1са по (4) '1еТlIре .1.eB1 за ,&В. метра на Ве.1.ПЧКО Еарамариповъ по 2 .1.. 29 ст.
кв. метръ, а за ВсllЧКО 1442 ..teBa II 70 ст., в) М-ВСТО
продаденото му оБЩlIEIСК1 .1.озье, СЪГ.!аСEIО р вrшщието
ТО въ KBapTa.1.a F. ПОДЪ ~ 90, състояще отъ 665 в:в.
ва Съввта No 53 ОТЪ 1889 г., с.,\-Вдъ което д:\ се
снабди съ кр-Впостенъ актъ ва прави.tНО ВАадiшье метра на ЯEIИ Параскевовъ по 2 d. 05 ст. &в. метръ,
въпросното .1.OBbe.
а ва ВСlI'1КО 1363..t. и 25 ст. и г) М-ВСТОТО въ gBapTa..ta
354. Позво.t.ява се на просите.1.Я СгеФаEIЪ Троrпевъ F. подъ Ji 91 отъ 665 gB. метра на Ф.:l.1.апъ Геор
да построи своя барака върху оБЩИEIсftото м-Всто, съ гиевъ по 2 ..t. II 04: ст. кв. метръ, а за ПСII'1КО 1356
с-Вдпо на баракит-В .N:o No 51, 52 и праВДEIОТО м-Всто, ..teBa и 60 СТОТIIНКII.
СЪ проuтранство отъ 40 кв. метра, &ато опрВдВ.tеЮIR
361. Д!\ се ва'1ерюIC Шllето на СlIмеопъ ltlIРПЯ&ОВЪ
годишенъ нае1'>IЪ отъ 30 .t.eBa ПОЧEIе да П..1.ащ\\' ОТЪ де
пu ВСll<Ireит-В В:ЮIГII пъ Общ. Управ.,\еllае OTUOCIlTe.,\IIO
пьтъ, в:огато

построи

бара&ата

си.

Прошението пх. No 7602 на пВrсо.tко ОТЪ же·
..t-ВваритВ при СТ4рата b-втърНlIца, съ IcoeTO мо.trжl'Ъ
да имъ се продадffi.ТЪ общ rJEICf(; ИТ в м-Вста, падъ които
иматъ построею{ бараки ва упра'lснеEIие па ваЮIтиеl'О
си,-се оставя безь ПОСА-Бдствие, в:ато 1I1okCTaTa и за

355.

папр-Вдъ да се даватъ
до

ПОДЪ наемъ,

ка'((;то (;1I е

б,1.,\О

сега.

356. Да се ПР-ВДlIише на ОТКУП'1ика па "OftTpOaTa
и др." въ B::I.pEIa да възвърне Aea031Ira OCraBeEIn orn
Руссев:скии жите.t.ь И. БенсусаEIЪ ва 500 'ТВ чувct.lа
CO.,ffi ва право "Кантарае" , в:ато ваДЪРЖlI само ва ба
риерното

357.

право.

УПЪ.1.номощава Се Емета самъ и.1.и пр-hдов-В,

реппото отъ пего ..tице да ващищава

IIhtepeclIt-h

па

ОБЩИEIата въ e..tучаЙ, че А. С. Ми:стакиди зав-Вд-В A'hср-Вщу пеm, относите.,\но градсв:ата HlIBa, за СОЯТО
претендира, че е негова. Сжщо УПЪJIномощава се Е11е
та и.1.и пр-вдов-вреНEIОТО отъ пего ..tице да ваЩ1lщ\\ва

..to

интересит-В на ОБЩlIната и по вав-Вденото отъ Д-ръ
ЯНоПу..tо ср-Вщу
Д-В.1.0 ,Ng 550-92 г. по описа па 1
Варнен. Град. Мировий: Сждия за 84:5 ..teBa.
358. Удобрява се търгъть стаНЖJIЬ па 28·Й и 30-й

u

Септем:врий т. г. за AocraBKaTa на фуражъ ва Град.
ОБЩИПСftит:В см-hтопосни gOHbe и се ВЪЗ.tага споредъ

резу..tтата,

а IJменно: на Сrефань ФrИ'1евъ доставсата

па 16000 .кИ:.t.ограмма с-Вно по 5 .1ева 100,тв g.\rp. и

продаденото му общ. м-Вето пъ кварта.,\ъ Н. подъ .Ni
128 п се Ш\ПlIше ПМ'ЬСТО пего името па Сffi.пругата ыy
A..ter(;CallApa Яау..tоnа, ожеаепа СИМ. l~l1РIIЛ&О!Jn, ОТЪ0
I(;ОЛ'l'О и да се шшека С!Jосврiщепао

остаПffi..1.lI.та

суш[а

Д.1.ЪЖИl\Ia ва В:<l.ваппото М'ЬСТО.

362. IIрошеПllето па Варпеа. адвокатъ П. Ay..tre-

pJBЪo, се остава безъ ПОС.1.-Вдствпе.

363. УдоБРЮJа се apoA\\,'JI:!)II.Ta аа об 'Ц. r,t'kCTO гра
300 В:В. метра, паходащз се пъ }[,hCTIlOCTbTa

мада отъ

"ВаЯ.tаръ" и се във.,\ага върху Даматръ Х. Тодоровъ
ва 20 ..teBa 50 ст., СОПТО да брои въ Qбщ. в:аеса С..t-Вдъ

утвърждеEIието продажбата отъ ПраВIIТiМСТВОТО.
364:. ВЪВ.1.ага се па Общин. Управ..tенпе грижата
за опреД-В.1.ение m-hстО за СК.1.адъ па дървени въг.,\пщ\\"

като ва напр-Вдъ вапр-hти Д'ЬРЖl\EIието

въ го..t-ВМ:II

go-

.

..tИ'1ества gьомюръ въ града

365.

Да се паSEIаЧlI особно

..tlIqe,

в:оето

да

СТОи

постоянно пра са..t.Xанит-В (uастжрмаДЖIIЙНИЦlJт-h) Аа
наб..1.юдава да не бll да се Е:О.,\IЖТЪ неuр-Вг..t.'hдапu ОТ'Ъ
ветеринарния фе.1.дшеръ дсбитъци, в:ато сжщевр'hмепно
паб.,\ЮАава и ва държанието па саМIIТВ ПО:\l-hщениз:
пвис&уемата се ЧlIстота. fI.1.aTaT:iI. ОТЪ 60 ..teBa 1I1-Веечно
да Се взема ОТЪ0 оБЩIlт-h еgопомип па бюджета.

366.
ЦВ-ВТО'1EIа

Да се раЗ~·.,·'юм:-ВщеНlIето па
IJi'O'

посreIJ ~Р!.lJ:r"зи:

сегашната

Аек~ш!ык 'па'1ПН'Ь, gaTO пужднпт-В раз

истег.пZiO:rъ отъ

qh.1.b, ВЪВХОДЯЩIl па ОСОДI) 200 ..teBa, се

§ ХI на rrекJЩИЙ общu:п. бюджетъ.

Стр.

еАПО съ гербоветh,

367. ПОЗВОr1ява се па просвтеr1Я :Кост. Я. Драма
'Таровъ .в;а построи кап:ыъ отъ

(ш

No. 553

въ

11

НУЖАпиха на

ботуши,

АОМЪТЪ

го

'Тира, за хоето Аа ваUr1ати въ общ. хасса

TCr1HO

200 .l.eB3.

УС.;Iовия

Да се вапите в Аr1ехси Вопшовъ ва СО.l.ида

на това м-Бсто се изисха

своенр-Б:менно

в

останж

ОТКУIlчика

уr1ицатз, да

Да се ПРОИВВ-ВДС търгъ ва
панта.,lОНИ,

5

достащшта на

тине.,lН,

374.

отъ

16

ф

~
о

J::

~

~

Име и фамиnия на

Ео<

умр-linия.

<:)

4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
iЮ

31
32

да

· · ·

·

IV
IV
1

събира

каваннит-В

Да се ПОСТРОliliТЪна оБЩИНСRИ раВНОСI<И за сто

СПИС"'ЬИЪ

Вi>роисповi>-

рождение

..а

!:-t
с)

со;:

дание

о.-

(y.j

t:I'
~

·

си

ва параходи да СЕз ВВИJ\Ia

tiS

ДИМИТЪрЪ Атанасовъ
Се.лимъ Хасановъ
Петъ ръ Парушевъ .
Омеръ Османовъ
Черно Мариновъ
Димитъръ Нейчопъ
•
Су.лтана Георгиева.
Гаипакъ Вовевъ .
Георги НИКО.,lОВЪ
Антонъ Мамшоровъ
_МОСRИ Ха ЧАаАУРОПЪ
ВИрЖИIIИ Щп.,пшнова .
Русте1ИЪ АБАУ,ловъ.
Саr1И Ха.,lИo'lОВЪ
Мария Стефанов:\
Фера Ахмедова
•
Есна Х8.,lИr10ва
Х. РеАжебъ :Мехмедовъ

правото

375. Ва напр13дъ- ва те.,l.ilа.,lие при раЗГ~lасявания
2 лева, в:м.всто 5 .,leBa.

5

l\HCTO-

~

~
1
2
3

въ

годишна възрас'I'Ь на гор.в, пр-Взъ м-Всецъ ОRТОМВрИЙ

tI!

~

е

m-атериа.iТЪ, които сега притъжава Общината, Еато ва
това натоварва се Общин. Управ,ление Аа направи на
Д.;I.вжното ва построявание ВЪПрОСНИ'Ii> бараки по до
брово.лпо СЪГ.;Iашспие.

Поименен"'Ь
На у:мрi.;IИТ-В

!'1

I

1892

Жененъ

не жененъ и,ли

.

Г

I

~

Е-<

~
~
.,:;Р-о

8аН8I['ие

~ t'I
1) ~

-=:(0

ВАОВВЦЪ

:z

i=Q

Варна
Правос.лавно
Еримъ (Рус.) МухзмеАан.

· · · ·
· ·· ·· ·· w Варна Пра BOC.l.aBHO
· · · · б-Ц;J с. Cr. Ор13хово ПраВОС~1аВНО
·
ЕШМУАжа
·· · · IV" с. Турция
"
· · · · б-ца ИТ3.,lин Е::IТО.?lичеСRО
"
· · · · 1
Варна
ПраВОС.Аавно
· · · · · б-Ц!l Ит:мия Еато.личеСRО
·· · •· ·· II Варна Ерменогриг.
·
3агора
ПраВОСr13ВНО
·, · · IIIV с.Ст.КУТ.?lубеЙ
:М:ухамедан.
·
· · б-ц~ Нпрпа
»
· · · · · · IV С. Б1>.ilево П paBOC.ilaBHO
· · - · IV
Вnрна
МyxaJ\lefJ,aH.
· · · · · III
»
· · · • · · ПI
"
·
·
·
"
Иванъ Матеевъ
lV :Македония ПраВОС.,lавно
"
· · · · · · бца
жм.вз!со Дойчевъ •
Чакма
· · · · II
"
Сарандпй Димовъ
Варна
·
· · · · IП
Таяръ ХЗ.;IИ.,lОВЪ
"
Мухамедан.
»
· · · · · II
Х. Хрпсто Георгиевъ •
Право('.;IЗВНО
·
·
·
"
Itзпда Петкова
б-ца
Шу:мевъ
· · · · · ·
"
Тодоръ ГеОрГИt!ВЪ
П
Варна
· · · · · IV
Айша Мустафова
"
Мухамедан.
· · · · · II
"
Х. Ханума Хараiiбетова
Ер:мевогриг.
·
·
· IV Добричъ
"
Меркаръ Степаповъ
·
·
·
·
АДII Хасаповъ
1
"
:М:ухамедан.
· · ·· ·· ·· 1 Варна npaBOC.;IanHO
Данаи.;IЪ :М:устакпдисъ
Георги Петровъ .
· · · · · IV
"
Марин Братоева ,
· · · • · IV с. Е:uи.л.,lеръ
"
Руттх

Му Хltысдан.

~

Савасъ (Ападо~ъ)

!3,цТО.lS'. (Македония)

- Мшшстерството на l i.... _..
Работи съ
ОЕрЖЖНО ОТЪ 7-й Чоемврпй 1892 год. u...,..;,
1.1707
съобщава, че не може да се от:м"lши установенната ~:;

отъ

варвание в(;'lшэкъвъ ВИДЪRОЖИ, шесть бараки,ОТЪ старъ

ка.,lпака ва-

5

деснтъка

на,лови.

10% върху патента-24 .;IeBa отъ Общ.

5 чифта

вапави

и право ва т1;Г.,lение отъ житата, що пренася отъ ва
гонит.в до воденицата си и отъ брашвата, що изнаса
ВЪНЪ отъ ЕН.fIжеството, като HeOCHOBaTe.,lHO, понеже

Еасса.

871.

да

Агаток.,lИ Ага.,lИАИ, съ което се ОП.;Iаква, че ОТКУПЧИI~а

nор-Ззждалпе.
370. Да се възвърне взетото отъ Стефанъ Цановъ

:МУНАира}

ва

на октроата и АР. е ввемэ.-lЪ отъ него бариерно право

nрi>г..t-Бда м-Бстото на Ве.,lика ФИ.,l. Георгиева, тоже
~a уреГУ.,lирвание на участ. в У.,lица в да пр-Вдстави
:ваА,лi>жвий ПРОТОКО.,lъ на съв-Вта ва да.,lн-ВЙте рас

:градско право

пом-Вщение

то му отъ Праuите.;IСТВОТО.
873. Да се остави бевъ ПОС.;I.вдетвие прошението на

отъ

отчуждено ва урегу.шрание участъка

5 кожени понси} 5 каиши, 5 чифта
5 шнура ва реВО.;Iвери, НУЖДНИ ва

хравит.в, вветъ отъ Варн. веМ.,lедiыци, до поисквание

ABl'IMarra СОr1ИАарно.
369. Опр-БД'lзr1Н се коммиссин отъ единъ :Кметски
I10МОЩНИХЪ, Чr1еновет-Б: Ыахмудъ :Кржмский, I\.жнчо
С. МИРОС.;IЗВОJJЪ В Гр. Ивджинеръ, която да ОЦ1ШВ
Ъ1-Бстото на Естеръ Мардиросова въ II уч . .NQ 1114,
су:мма

ГУГ.;Iи И

372. ВЪЗ.,lага се на Общ. УпраВ.,lение грижата да
вам13рИ подъ нае:мъ в,ли по каквито и да би,ло ДРУГИ

И цимен~

репъ llрит-Бжатеr1Ь заедно СЪ E.l.eHa Еириякова на м13
СТОТО въ :Кв. Е . .NQ 76, хато ва ИСП.l.ащание оконча
.18та

5

35

петьт1>хъ общ. горски стражари.

уч. до общия хапаr1Ъ съ УСr10вие) че

тод тр13бва Аа го направи ВАраво, хато

868.

Брой

Варненский Общинскиit ВiетпиЕЪ

2.

I О~.iYiжно

отъ

2

Жененъ

60
92

ВАовецъ

60

Жеаенъ

Ва

20
58
20
26
45
32
50
19
9;>
18
20
70
26
80
70
24
35
56

93
50
45
90

60
35
25
45
40
35

.ilозарь
РаБОТВИRЪ
Шивачъ

1
1
1

РаБОIUИZСИ

3

5
5

jI~eHeHa

Неизв"встно
РаБО~'НИRЪ
ОгопаПRа

Нежепенъ

Работникъ

-"

ВАовецъ

"»

ВАовецъ
j-I~енена
jI~енсвъ

Нежененъ
Женена
Вдовица
Женена

Жененъ
~

"

"
"
RАовецъ
Женена
Жененъ
Вдовица
Неженена
Женепъ
Нежененъ
Жененъ

"

Ж~евена

Еантар~~жин

6
7
S

Работникъ

8
8
"
Ступанка
10
Работникъ
10
10
»
СтупаБI~а
15
15
"»
16
Хnсържия
16
ДЮ.;Iгеринъ
17
РаботнИI~Ъ
17
18
»
19
"
хл.вбаръ
19
Ступанка
19
Еундурадж. 22
Ступанка
22
22
Работникъ
28
29
"»
29
29
RЮJlJЮРЖИН
Ступаю~а
31

Ноемврпй 1891 гоА. подъ No. 10050

~ м рка, СПОР-ВАЪ ЕОНТО за У~lесненпе, е ПО8ВО.;Iено Аа
!се ивдава едно

llНтизапско СВИА13теr1СТ.во, за

повече

Брой

ВарпепCIСИЙ ОБЩИПCIСllЙ Вi;стнИЕЪ
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Стр.

3.

оТ'Ь едво едро добитъче, и ва ве по мвого оть четире.
Това обаче трi>бва да етапа С3!1Ю, кога продапачътъ
»а по-вече отъ едно добиче ИJlШ общо лвтивапско и.;tи
общинско свид-Вте.;tстпо и продаде пакъ вкупъ на
едвого добитъцит-В си, така щuто СnИД-ВТС.lството ва

да се ИdВUМЪ отъ вр-Б,\НОТО. Здравъ ще бх.Ае такъвъ ЧC.IIов-Б&Ъ,

продавача

още. :които ум1>е да се прi;дпавва отъ Jl.ОШI1 наr;:лонностп

ПОДПЪ.lно

да

С.lужи

за

оправдание

пвда

:вапието ва купувача новото интизапско евиД-Вте.;tСТВОj

нуждво пп

е

за това,

окр.ъ.жающето

Rali:BO пп окрх.жава, кое ОТ'Ь
Bp'hAHO, 11 Kaltъ тр-Ббва

ва да знаемъ,

е иа насъ llо.l-Бзно, кое

който като, ИРИТ-:НЖIlва изв-Бстпп СИ ..lП п способностп, даденп не
му отъ природата,

СТЖШШ

стр1>ии се да ги Rъспптава въ СВОЯ полза п

11 въ СlhЩОТО врiзме CЪyM'hBa да се

по на притеЖilте.lЬТЪ па добитъRЪ съ общо свид-Вте.;t

БJl.аГОПРИЯТНllтБ

ство не бина да C~ ПОЗВО.lява по никакъвъ вачинъ да

ки. Неб ..ШГОПрUЛТНIIТ'h

продава на ОТД1ЫНО разни купувачи и не сдповр-Вмен
110 показанит-В въ сиид-Вте.lСТВОТО му вкупъ добитъци

на която ЖИВ'вемъ (блата, пi;са'l.ЩВU или безъ горuстпп

В"Нlяния на Оl;:рifiжающата

не

природа п обстанов

в.шлния на окр.ъ.жающата

г,УоТЪ да 6х.датъ много раЗlIообразни,

ппо

защищава отъ
природа

мо

напрпм-Бръ: ..'Юшата почва,

м1>стз

и ПР.), .lошавата вода, която ШIе!I'Ъ, суровай, сту дении

Варненската Окрж.жна Постоянна Еоммиссия съ
OI:рж.жно подъ
No. 5042 отъ 17 Ноемвриii т. г. до
общинскитЕ упраВ.lения въ ОКРffiЖlIето явява ва сn-В
на до

А-Вние и ИСпъ.;tнение, че правото за иптивапа

I1..Ш мпо
I;:..lIшат'Ъ, го..l'iщата В ..lЗга и пр. !Много ОТЪ т1>ЗII
Ус ..lОВИJl сж таюша, че че.Iов·hl;:Ъ пеможе да ги o'fcTpalIII, каТО
наприм1>ръ СТУДСllИЙ к.шматъ, многото СП..ШII в'];тром, П ..l lI
пеП.lOдородната И ..НI ..lошата почва.
го гор-l;ЩШI

битъци "Тапа", ПРОД3Аени на пуб.lичевътъргъ, тр$бnа

Здравъ ще 6х.Ае този, I~oЙTO y~I']>e да заЩIIЩII себе си ОТЪ

Аа се събира отъ купувачит-В на доБИТЪКfl. А за да
се изб..вгватъ отъ сетн-В Вс1ИШ незаАОВО.;tстШ\ JI пр':h
пирни, ПlJИ производството на търгътъ, Сбщ. Управ
~ения тр..вбва Аа съобщап!\тъ па коuкуреUТl1Т11, че т'в

т-БЗII враJI;:де6пп Ус..\ОВНЯ, Ю\ТО се UОР:ШU съ 'l");хъ,

{'Л'i.Д.1.ъжни да заП.lаты;,тъ, осniшъ стоппостьта на до

}ше гори, а пеU.lОДОРОАlltLТ:l

битъка, още и

Jl АР' Т. П al;:o ПрlI ВСIl'ШО то!!а с.> С.1У'IlI Аа З:160 I-lю, ПIIПРП
М'връ отъ простуда, б ..НlТJIII UСП:1реПUJI, то въ Т:Шlшато
c.ly'lau
60..ншя пiэма въ IШIШО Аа се упреI,аВ:lj ТОЙ е ст:.ш,У, ..l·Ь просто
жсртва на С.llУ'J:lЛ lI.lИ Шl неОС1'nРО'lшостъта: JIз ..l-Бзъ ..lЪ потенъ
иа в-Бтъръ, ПРОСТУДIJ ..lЪ CII гърлпт']; п тkлото.
'l'върд1> вр1>ДIIО oD.ШJIlше. Оl;:азва па пашето здравис OI,Pdi-

се право ва русумата.

(·.;t$AyeMOTO

Бес'БДU за здрапuето

n БОJ'ВСТUТ'В *)

оТЪ

А-РЪ М. ПеРФИJlьевъ
Omr, гд'Ь се взема водата? - Лакво u'Ьщо е вдрава,
'Чuста вода? - .R.1IalJeH'loea, изворна, б.1lа1lmо-рl;чна eO/la.-еp1JlJ
на ва вдра61,ето ВОlJ(~.-Оmr, какво и KUlfr, се ом.ьрсява водата за
като nРИ'lина за "lfliого БО.1l1Jстu.-НаЙ-nростu

Да копае,Мъ К.JI.аденцпт1>

си ШJ да.JI.ечь отъ ЖИ.JI.ищата и да

же не въ самит1> Аворове, да ДЪрЖIJМЪ чисто дворовет1> си;

.Ilшата почва тр'1;бва Аа ы. изсушава

отъ

е

еТУАЪТЬ

'lр'I;з'Ь

I,ана.ш.

почва да ЬУ.. По,\обр'!;ва

носажда·

обработва

11

жество, пезнанне, llсум1>lше тъй да го оБJlСllПАIЪ с nСll'ШО това,
което се върши въ са~штt. насъ и

01,0.110 насъ-то

:вет1> вс1>какъвъ БОll:..\УКЪ и мръсотии,

да

острояваме

да не киснемъ .lенъ и

ВОЛТО пиемъ, прудовет1> и К.IIаАенцит1>

особенъ

};:опони въ волата,

отъ вр1>ме ва

вр1>ме да

"1истимъ.

е

шия врагъ па нашето ЗАравие. Тамъ гД'БТО :може да

не съ наи прости

обясненил,

вс ..lllqаИ
се пршш

нне даваИI1 (казваме) забъркаНII,
Пжти е в1>рно,

qe знанието е-сила, гд-Бто пма знанuе, тамъ има n св1>т..lина.

(C..loВ.I\Ba).

не

!l'pВ6Ba шu.шо Бр1>ме, даже и въ .л1>тно, ",а хвър.ляме въ прудо
:водопой за добитъка;

Cll :

тъrl1еllието

ТtJърдi> често баснословни тъ ..lКуванuл. Хu.1ЛАИ

иа водата.

np1J'lucmeaUU"TO

си

па Т3Iшвато Прll'lШIII стоъктъ певеже<.:твото и б·'/;ДIlОСТLта. Нев-Б·

Вода. -

'Лuеиuе?-Водата,

ума

жающата пп жuтсitСЮL оБСТ:l!lОВR3. На първо АГНСТО ВЪ ЧUС.lО'1'О

3.

cnособl~ за

съ

11

I'O.H~OTO

II IJJlaI'aTa
тр-:Н6ва Аа се запазна ПОl'Р'lц<,:тво~I'Ь :ilЩ"Н1Щ'ПI\ 11 AP'};XH'l'i>, 6..шт
възможно,

В.1Iuянuето иа виното и 1швощо
ИВС.ll-Бдванията,

пропзвi:дени

на

иа

XO.1le[JHUтtJ

бачlt.1U.

ИОt)..\1>днъо вр1>ме надъ

XO.lepCi!i-

ни т1> бацили, бl{J1U наuр:нмеНII r ..IaRHo, КЪ~IЪ р1>шеllието ва

щественно ваЖНIIJI въпросъ па това, иоже .lИ да
вращенно

въ
топа паправ ..lспие
..
заIмючеиил, 110
отъ друга страна сж clloeoGcTllyBa..HI за IIЗllешшаНlIе lI'h";ОIIОТЪ

шева вода? Може, мю;:аръ и отчасти, Аа се поправи п това З.JI.О. За
!l'OBa тр1>бва I\a постжпваме ТaI.а: а"о .IIИ въ Бодата ШIa ла ОС'лл а

}шзuu 11 'МIIJ1шшта па раз ...ШЧIliIТ

]l.IIи Аа уталва на дЪHOTO~MB0ГO
щества,

п1>сы,ъ, земл

I1

АР.

11.

ТВЪРАII ве

то тр1>бва Аа се вземе еЛl1О каче съ ма ..НШ· дупчици па

,АЪНОТО, прiзАИ ВСИЧКО да се ПО.llОЖI1 С.llоИ 01;:0.110 десстъ пстпаи
еетъ сантиметра C.IIaMa (разбира се, че чиста), С..lт,дъ туи С.JI.ОИ
еАЪрЪ иiюъкъ (сх.що чисть), OKO.110 3-4 С. AI. дебс.llЪ, отгор1>
n$съка-С.llОЙ

ОТЪ ВЪГ.llища,

на А~бе"НIна ОI,О.ло

еДl1lIЪ

(може въ крайности, и безъ ВЪГ.JI.ища) п най сетн'};

пръсть

отъ

гор1>

Аа се налива водата и да се цiздп. ПрiШIIнувайкп пр-Бзъ

всич

:ЕПтБ т1>зи слоеве, водата се очистя, т. е. став:!.
:вь.-уса

u

и цв1>та iI

и

по добръ и е бевъ връдНП ПрШI1>си, които всичкп оста

:ватъ (вадържатъ се) въ

:качето.

Вх.ГJlища могх.тъ да

се

пу

ОШIТП

холерни

6х.де прiздот.

отъ холера поср'l;дствомъ приеа~I;:r\анпе

up!I ВСИ'lIШТВ тi3зи ПРВАОСТОРОЖНО
сти, ВОАата, отъ колто има Аа се ползуваме, bce-та ... И е нслостатъчна
"1иста и Bl'-:НАна и въобще, IШКВО тр1>бва да прави мъ въ С.JI.учаИ lIа .110-

Но може да се С.llучи, че

то на

заБОJl.1>ваНlIето

пе

сж

.IIШIфlI. Пропзв1;денптБ

..

ДОШ lИ

ОТ..lIlЧIl'fС..1lIIl'1''i;

Ао

IIИК:ШВИ

ПО lQЖllтеJlНJI

своиства на СllеЦIlФII'lеСIШТ'];

ХО.1СРIШ шшроорга

IICIЦCC1'ВI\ lIа т'!;хъ. Тъй IJСl!'IЮI

1.

01111'1'11, IIРОIlЗН'I;ДСIШ въ ГСР~Iашш ОТ'I> ЛОlпора Пшсъ, С,У. 1'0 у
B·];pH.II1I IJOЬ това МIl'};lше, че 811110'1'0 въобще, а особно богато С'Ь
държающето та lllIll ъ, С,У,ЩО JI ПИВОТО уБIIIЩ'fЪ xo..IepHIIT·}; GаIЩ
.!Ш. ДО1\:ТОРЪ Пш;:ъ lIа ..Шl!а.llЪ ВlIllО JI ПИВО въ ПР']Jr,1I0 развъде
ни XO.l~pHII бацп.lИ, и ПОС.IiJДIIIIТt. С.lt.дъ

CTana.JI.1I да ЛВJll!ать
.лт,wарит-В,

1,0И'1'О

В ак ..'lIоч~нuе,

ВСI1'IЮI

прпзнаЦII

се ПОВТОрl1.ш

но т-Б правЫiТЪо

ТОЗ11 ОПIl'1'Ъ,

една

резерва,

ПОJl.ва на юшото, неговото чрезм-Брно
па

организма

растроиетво,

НО.IОUlIlIЪ часъ, пре

па жизнсдт,яте.lI10СТL
дошли

че

до сжщото

при

YIlOTp-ВU..1ение

Н:ОIIТО

~ичката.

причинява.

го nр1>драСllо ..шгатъ

заразлваНIIе.

====

щатъ и па право въ водата въ качета, и въ R.il.аДСDЦИ. Хубаво
е сх.що Аа се турга въ водата, употр1>БJlЯеАIa за домашни нуж..
,АН, дх..бова kopa.-НаЙ добро срiздство за

Азта, С.llJЖИ, да се пр1>варлва
блатната ВОАа, ако

въ котли,

се прiшари, става

очистванието па во

Rззани и др.

безвр-Бдна за

Отъ само себе си се разбира, че този сх.АЪ, въ

Даже

здравието.

ItOllTO ~e държи

О::ВS3:ВJIВ:Н::И:s:r:

'"'ВАРНЕНСНО ГРАДСК0i1БЩllIIСIШ УПРАВJЕПIIЕ.
ОБЯВс/1l!

:ВОАата, тр-Ббва да бх.де чистъ,

Ето т1>Вll сх. то пр-Бдосторожнитi>
:вс-:Бки Аа се по"шува.

За здравието

1\0 е '1: о

може

и болtститt

sара8uт Р.JIиuщ1:;

казахме до сега ,Щ въздуха,

'") DРОАЪ.llжеНlIе ОТЪ брои 27-28-Н.

Цl1Я за отдаванието

въобще.
водата,

БО.1ltстu.
почвата,

НЕ

...,; 706.
ПроизnедеПlll1ll дпесъ

4.

Лрuчuна иа бо.1l1Jстит1> вr,обще и особи о
ТУЙ,

АIЪрБИ, съ I;:ОИТО

къмъ

пъ от):"

.d
-.:Jъ таЁна кош:урев:n tJ7Т
1 о> cr
о>
D

'За отъ

-п

II.Lпуарпи

1893 Ао 31-ii ACKe~Bpl1i.i: 1895 ГОАИШ\ сбора отъ граА
с&иТ'h берии: olZTpor., барперно право (бачь), 'Ъгhренпе
\ храни (ШШllшъ-парасж), теГ.l'lшие стоки (каНТi:lръ-пара,

Стр

Брой

"Варненский Общинский BicT никъ.t

4

OCTaHd вър
за (953,000)

еж) и магаВlIнаЖ;L отъ ГiЦШОТU в.,{аги.,{ище

ху Шумненскотu TbpгoncF:o Дружество
деватетотинъ петдесать а

тра хи.,{яди ~eBa.

ПереТlIрожка 5% отъ тая сушщ ее ДОПУСICа до l-й
Декемnрии точно до
гр.

[) часа вечерь.
B<LpHa, 26 НоемвриИ: 1892

год.

за Еметъ; Г. Ив. Ноевъ

прiброялание,

се

заДЪ.Ажша

да

съсгя.Вff

саисъв:а

На

пр-Вброите.латВ за въ гра,1,а Варна, но като чиновни_
т-Б И общинскиТ'h С~УЖ~\Щ\1 еж недостатъчни да може

само на- t-ВлЪ да се ВЪЗ.{ОЖff UР'hбр~)ЛваuиеТi)

на ЦН

~ия: градъ, ващото отъ т1:>хъ ще се испратfiYiТЪ

и

се.,{ата,

день

което прhброявание

ще стане въ единъ

uбръщаu:ъ

За

RblIb ВСИЧICК

ония ЖИВУЩИ въ Варна, КО\П.'О с,)'>. грамотна на бъ~

Нача.лвиICЪ на ФlШ<LН. Отд-В~ение: Петрановъ

гарския езиr:ъ, и ГИ

участие въ
во~ни

UБЯВЛЕНИЕ.

MO.AfiYi

Аа

не

туи прhБРОЯВ!iuие

отr:ажfiYiТЪ

да вве1laТЪ

въ r:ачество на Аобро

пр-Вброите.,{&J. ВJИЧЕСИ онин,

в:оиrо же~аfiYiТЪ да

бжджтъ добрОВIМНИ пр !Jброате.,{и да изв ВСТIЖ.тъ ва това
въ Варненсв:ото ГpaAC~O ОБЩИIIСВ:О У прав.tение наЙ-Еже

6995
Съгласно IIП~МОТО па ВарнеНСF:ИИ:

Ci~ий ВUИНСRИЙ Нача~нИl\:Ъ ОТЪ

~ение, cъг~aCHO съ нар-Бдбата. и настаR~енинта по тук

и еДНОВР'вменно; ва това се

Мутафовъ

Cer:peTapb:

35

POTHU-ОЕСо.,{иЙ

22 того

по. \Ъ

.Ni 497,

ивв-.встява се за зшшие, Щ JTO ноuобраIlJ~lIтi> отъ

на

но до 2-й идущий Деl\:еll1ВРИЙ за да се ваишжтъ въ саи:
съв:а и даuоже Аа се съобщи по ПРIIнад~-Бжность свое

вр-Вменно оБЩQТО чис..f.n н<\ прhброите.,{ит-Б.

бора за 1892 Г"Д., нзети да с.;tужж·г ь въ постояннит-Б
ВОИ:СICИ, 'l'р-Ббва uеuреl\1-Бнно да се ЯllЫiТЪ въ частит-В
па вопската, гд1но еж навначени,

Еиетъ: М. НОJlОНИ
Ce~peTapь:

оть

25 й идущий
ДекеМВрl1Й т. год. до I·n ЯНУ<lрIlЙ 1893 г. наи-късно
гр. Варна, 2':; НоеМВрllЙ 1892 год.'
за Еметъ; .Г. Ив. Ноевъ
CeF:peTapb: Мутафовъ

МУТ{lфОВЪ

KAISERLICH DEUTSCHES KONSULAT IN VARNA

BEKANNTMACHUNG
М

ОВЛВ.iLЕНИЕ

561.

In das Handelsregister des Kaiser1ich Deutschen Konsulates zu Varna ist folgende Eintragung gemacht ,уогаеп.
На 3-й Дев:емнрий н. г, въ 3 часа С.;t-Бдъ п.;tадп-Б,
"Das Schweizer Handelshaus ·Jacques Brunner Zll GaСЪ ll~реторожка Н/\ ДРУГИН день, по сжщот,) Bp'h:ue, въ
latz hat in V я.гпа eine Z,veigniederla~sung fur die·Einfuhr
в:анце~арията на Общ. У прав.,{ение ще се проивведе
von Eisen -und Соlопiаl,vаю'еп errichtet ипа mit аегеп
отново търгъ ва отдаванпе'ГО
подъ Hae~1Ъ за една го·
Leitung Herrn Gottfried Enz betraut. Der letztere ,vird
дина отъ l-й Януарий: до 3t-й ДеЕемврий 1893 годи
als Handlungsbevollmachtigter die Firma wie folat zeichва овначенит-В ТУЕЪ граДСF:И имоти, тъй F:aTO ПРОИ3
nen" :
о
веденитi ва 19 II 21 того търгове по неяпавание на
"Sir Jacques Bruuner, Уагпа,
В:ОНICуренти не състояхж,
"Der Disponent
ИмотиТ'Б сж с~-.вдующит-:h:
"(gez.): G. Enz.
ЕасаП~Rит1:>ДЮЕСяни въ Ш уч. Nu No 4 и ~ при Т. Еюпрю
GlеiсhzеЩg ,vird hierdureh Ьеk::ншt ge~('jben. daf8
.
"
" " lV'" " "В, 4 11- 5. "ер .-F:an1lя.
lrr.t
Laufe
d~s niichstea Jahres сНе Veroflentlichung der
ItаФенето No 103 въ 1 уч. при ске~ята".
Ellltragung ш das diesseitige Hanlelsre crister gleichfal\g
Маг~ви~;-В .NЦ .NЦ 386 и 387 въ 1 уч. ср-Вщу агенция
in der Zeitung "Warneasky Obschtinsky'Vjestnik" erfol".iLОЛДЪ и дюкяна при" Ташъ-Еюuрю" 1 уч. ,Nq 277.
gen wird.
Първонача.,{нит.в цiни СЖ:
26 Nouember 1892
Varna, d
1) На ДЮF:Лна No 4 въ Ш уч. пра" Т .-1tюпрю е 180 ~.
еп 8 Dezember
•
2)"
»
"5"
"175 "
Kaiserlich Deutsches Konsulargericht.
3)>>
"
"3
IV
при" Т.-Rаuия:" " 225 "
L. S.
(gez.): VON LOEHR.
4)"
"
"4
,,"
" " 155 "
ПШЕРАТОРСКО ГЕРЫА.НСКО КОНСУЛСТВО ВЪ ВАРН!.
[»"
"
"5
""
" " 150 "
No 7063

6) RаФевете
7) Магавиата

8)

1
" ске.il.ята
" 640 "
" ср-Вщу аген. ".А.ОИДЪ" 700 "
"
"
"
" " 750 "

" 103
"386
"387

"

Поеr.шит-В ус.,{овия могжтъ да ее видIЖТЪ пс-:Вкой
присжтственъ часъ въ Финансовото Отд-h~ение на
Общ, Управ~ение.
3а право участие въ търга отъ конкурентит-В се

исв:а ва.;tогъ
ство

5%

отъ първонача.;tната

за честность

и де~:lрация

граждани, гарантирующа

отъ

Ц1ша, свид-Бте.t
двама

исп~аЩ>lнието

заможни

наема.

за Еметъ: Сп. д. Спасовъ
Сев:ретарь: Мутафовъ
Вача~ниЕЪ на Финан. Uтд1:>~ение:

Петрановъ

ОНЯ:В.llЕНИЕ

вите.tСтото
B

Въ търгuвсr:ия регистръ на И1шераторсICОТОГ~p

M3.IICr:O Еонсу.,{ство ВЪ В'1РIIа
щата

се е прuшще..:lа слhдую-

зарегистровка.

"Швейцарсв:ата I<:ЖЩ~ Ж'iЕЪ БРУl.Iеръ въ Галацъ

е учр-ВДи.;tа въ ВарIIа единъ к.,{онъ за внаСЯlIие же.t1J
зарсв:и

И колониа.tни

CTor:II

И е пов-Ври.tа управ.,{ение

то па тоя в:.,{онъ на ГОСПОДIIlIа ГотФридъ

Енцъ.

Тол

пос.t-Вдпия ще подаисва като търговсв:ай пж.;tномощ
пи:ItЪ Фир~щта Еакто с.;t-Вдпа :
"3а ЖаF:Ъ Врунеръ, ВаРIIа,

Обявява се сжщевр-Вжепно чр-Взъ настоящето че

пуб.:шв:ув:шие зарегиеТрОВF:ата въ ТУЕашlПШ TЪP~OB-

паправенното вече отъ страна па Пра..L

раСlIОРliждание на първий день

па иду-

скии регистръ ще стане

въ теченаето
па идущата гоU
Аина и въ "Варненсr:ий: ОБЩ'''IIС'''ИИ
B1-СТ<r """"-" •

щата 1893 година ще стане общо пр1:>брОЯВ"ние
на
ц
пасе.tението въ ц-В•.юто Еняжество, по която
,-!
пруичина
П предъ ВИДЪ на това, че Варнен.
ощинсв:о
прав-

ОтrО!lОРНИI>"1o: Пеm'51J'6 А. ПОПО'1i

561.

"Управ,,{яющий

И-о. 7095

..L

ом

,,(подп.) Г. Енцъ".

Гр. Варна, 28-й Ноемврий 1892 год.

В с.t·liдствие

ОБЯВЛЕНИЕ.

О

Ив"ава: Варн. Грц ОБЩ.

Варна

,

Ноехвриii
826Декем:вриii

ц"'

tl

и

"' ...

189 2 гоА.

И
мператорсв:о Гер:маПСЕИЙ IeОНСУ~СЕИЙ С,.,;: "Ъ
И П
--n
управАеНII'е •
(под.) ФОНЪ Льоръ.

ПII'lаТ.II:JSЦа. 4а Хр•• Н. ВоUюпroвъ-Варва.

