ГОДJ111а

Vll

Варпа, 1 ОItтоявриii 1894 г.

Брой

35

ВАРНЕНСКИЙ ОБщинекий Бtстникъ
Пlll:М:\,

Иалива три ПiYiТИ въ M~GeдaJ

статин,

Уl1рзв.'Iенис въ Варна.

оБИItlIовенно на 1, 1О и 20 числа.

За оБЯВJlении се ПJlаща за редъ:

Цtната на вtетнииа за ГОАина е

4

лева.

Отдtленъ брой

11:1

10 ст.

ПОПРАВКА.
Ръшение

отъ

No. 179,

29 Августъ т. г., пуб

.лив:увано въ 33- 34 брой на въстника ни, се измъ·
нява въ тжsи смисъл,ь: r,Да се даватъ съставени

отъ Общ. Тех. Отдъление

планове за кжщи по име

IOщиj{ се образецъ и В3 въ други тъ участъци на гра
да, но само на Кр8.И:но бъдни'IЪ,

пари 11 всичко що е 8а

Si;CTHUKIt се праща АО Градско-ОБЩИНОI,ОТО

привнати

ва такива

отъ Общ. Управление".

първа страница

!I

втора

трет:\

"

четвърта

11

.

отот.

15

.•

10

страници

странпц:\

"

5 "

подарено ней 1I па поr-соiiВIIЯ й съпругъ Стати :Ива
новъ, отъ Общината, и тогава да
се пздаде псюшпя

u

й за това мъсто r-срiшостеuъ aJ-cТЪ

No.

съ

прошеппе

704Н).

197. Пр( шеннето на НШ:О."1:l Heiir-cGUЪ (пх .

.xq 3531

ОТ'Ъ т. г.) да оставе бсзпос.1.i;ДСТВllе.

198. Рiшеппето ва Общ. Съпiтъ ОТЪ J 893 год.
подъ 011~ 191 да остапе пъ СП~1.а, на Т,ЫШ rOAllI13, като
се събере паеlllа ва lIIrЬCTaTa отъ таБЮ-СЗР11'Гn по
зз

:кв.

1'0.

ИЗВОАЪ 01Ъ Рtшен. на Варнен. Град. Общин. Съ вtтъ.

значева да оцъпи имотитъ на Варнен. ~штели: А.
Тодорова; д. Чалжки, Е. Николау и Аристиди Нико·

ст.

199) llрошеПllето па ПрОДрОl\lЪ Бас:маджпспъ (пх.
83~O оТЪ '1,. г,) остапа ()eBuc('.1.1>ArTBlIe.

стражари

193. Удобрява се протокола на RОllJJ\шсси.ята на

30

м.

2СЮ.

1 СЕП'l'ЕМВРИЙ 1894 г.

(ВХ .

Да се щшначатъ
съ !lrЬсечла

двама

ваП.1ата

СlЗьрхщатпи

по f)() ~lепа,

сходъ да се поr:рие отъ et-СОВОl\НIП'I'rЬ по

Общ. бюджетъ Ба съдържанието на
КЩJ'ТО

eI-СОНОМIШ

до

ceri1

сж

ПОЩПII

I~oiiTO

§ 1

ра

па.

TeI'

С~'1ужащпто};,

х:а

J-сопстптпрапu

достатъчно

.лаевъ и оцъвката ва ИlllОТПТЪ имъ, споредъ топи про

токолъ, за които да се заплати както слъдва:

1)

Една час'IЬ О'1Ъ дворътъ,

отъ

IШ. :метра,

102

заедно съ една часть О'ТЪ к.ьщата на А. Тодорова,
въ 1 уч .. ул. "Rв,яжеСК!t", No. 369, да се заПJJати по

8

01Ъ ВАГIJЕНП1ОТD ГРАДПiО-О1lliIН!ОiО УIlРАК~ЕIПJE.

лева кв. м., а ва всичко- 816 ~"1eBa;

Il)

Двоетажната юnща ва Авна д. Ча~l'ЫШ, пъ

уч. ул.

~CЪBepBa"

!\о.

176,

отъ I\О,ято за урегулира

Бие на улицата се l'ъже 55 кв. М., да се БаП~lати БЕ'ЕЪ
:маТf'Рllзла и MiJCTtTO, 9500 JleBaj
111) 3а отчужд!'вието на постр( йката ва Елеовара
Николау, въ J уч. ул. "Съверна" No. 17'(, да се ва
плати

70( О

лева, бе<iЪ мъстото;

IV) 3а двоет&жната кх,ща ва АРJJСТПдll ВИRО~lаевъ
въ 1 уч. ул. "Съверва", ПОС'Iроепа ВЪрХУ ~8 кв. ме·
тра мъсто, да се iiаплати 10000 лева, кю-сто за мъ·

CTu'TO,

V)

така

и

ва

кжщата;

Общата сумма-27316

лева да се пстегли

отъ

Х VП ва 'Тек. общ бюджетъ.
194) Удобрява се 'l'ърга, ПРОJlвведепъ ва 5 п 27
Априлъ т. г. ва продажбата па Град. правдии мъст&.

§

грамади въ Нарнепсв:итi; Л09Я, lIIiJCTI10CTL
"Вая
.ларъ" , li се въвлагатъ върху Дойчо д. Мухлевъ, пър
вото отъ 4581/4 кв, м, ва 4-1: лева, а второто, ОТЪ 1 315
IШ. м., ва Ь 7

JleBa.

Настоящето ръшение, съгласно п. 4 на чл 84 отъ

закона ва градсв:птъ общини, влиза въ
като се УТВЪРДИ съ Еп,яжесв:и Указъ.

195)

Въвлага се на Емета

грижата

една ЕОМJ\IИССИЗ, състо,яща отъ единь
и двама членове отъ Съвъта,

архитев:тъ,

ПРJtIЕА3JtI

1

СИ~1а слъдъ
да

ПОМОЩ.

придружени

която дя оцъви подлъжзщитъ

дение имоти изъ града за урегулиранпе

назначи

ItMeTa

No 377
гр. Варна,

20

Септе:lшрпi!:

189,1 год.

Подписащшй r~метъ на ВарнеПСI:ата Градска Об·
щина, - на освование ръшеппето на Общинс:кпii Съ
вЪтъ отъ 15-и того, подъ 0119. 2 J 2 и пъзъ основание
чл. чл. 7, 12, 13 отъ "llравилншщ за ХJJiбарптъ",

Постановихъ:
Ст. 1. Отъ l-Н Окто:мврлй до 30 Ноемврпii т. г.,
Х,)Jъба ШlDажд:шъ ва ПРОД31занпе liЪ гр. ВЩJЩl П при
готшшъ ОТ'Ь чисто IJшеПll'Jепо ()рЮПIIО, добро}; 11('lIечевъ,
да се продаn3. по С~l.'ЬДУlOЩIIТrЬ Т('I'~Щ 11 чiнш:

А. lJI.}ню щ\чсстпо (U'};,:I'!> :Х~li;бъ).
ЕДИIlЪ ХJI'J,бъ

Отъ

11()О

граммп

В. Второ IщчеСТIЮ (чrръ х.1.i>Gъ)
Едши.

Х~1'hбъ отъ

па 15 С'ГОТИJlЮI•

.

1250 l'рнмма на 1[) сТОТIIШШ

Ст. Н. Хлi>барuтrЬ с.у, Д~"1ЪЖПII да се съобравлтъ
съ Ч~'l. 9 отъ праШЫПlша аа Х."1iJGаритi> въ Варна.
Ст. IП. НарушптелптiJ па наСТОЯЩllii 1IIП прпкаэъ,
по надл'hжво съставени отъ ОБЩUНСЮIТЪ СаПI\таРНlI
Пристави ав:тове, ще да се подхпьр."1ЗТЪ на пar:ШJaнпе
съгласно

съ

вав:она.

отъ град

на отчуж

~ 3~7 .

ва във:ои у

.лици. Съставенни:U отъ тжви КО)IМИССИЯ протов:олъ да.

се докладва на COЬBi>Ta въ посдъдующето му засi>дание.

196) Да се иска отъ Варнен. жител. Васи..-ха и

.лиева да пръдставп на Общ. У правление ден:дарация,
подписана отъ бащата на покоиния
съпругъ, че

u

Прi;пис~.

тови цослъдния не ще претендира да насдi;ди мъстото,

гр. Варна,

23 Септемврий 1894 год.

3абълъзало се е: че хлъбаритъ, в:оито падnтъ ва
прод!\нъ Х~1:ъбъ, не се съобраа,яввтъ напъ~'lПО съ пра

вилника ва хлъбаритъ,

а

особенно съ кранно небре
Ч."1. 14 отъ

жение се отнасятъ съ ИСПЪ~"1неП1Iето ва

прави.lвика, J,[lTO си П03ВО.7Iяватъ да ПРОДfшатъ хлi>6а
отъ 1 качество на х.л-Вбъ .'lуксоsевъ (франаела). к()й~о
изваждатъ

въ продъ.lговат::I.

11

Освенъ

отъ

това, ДОПI.'l()

хд-В60пекарит-В,

форма.

ми е до св-Вдение,

разм-Веватъ

човi>шк:()то

вдравне,

мание 06ръщnтъ

а

че много

ШЮА,ХЮ1Л'Ь

хлi>бъ пъ Т-ВСТО Ба н пъ Х.1-hбъ,

(баятъ)

х.тВбарит1>

ва

.'·Ш, С"lужаЩII

З::I. зпмi>евание

и др.

l\aTo

ОСIIование п.

Общини"

3

I

на

държание

съгласно

Il

т-Всто.

'Ы.

1.

отъ

и

1

11 Ka'JeCTBO,

спор-Вдъ

както

отъ

,,(шкона

за грпдсr;ит-В

18 ОТ ь правилника

З,1 х.'l-В·

на

е

сум:,ш,

ПОI;а3l\НЦ

оказа се НU.1Jичностьта

показана

"

"

2)

СУllIмитi>

въ

кассоnата

В'вр

киига

а

срrбро лева 87999
МРДНИ

"

01·

"

Всичко

по квитанционната
памi>рихж

се,

ст,

h799\IOI

книга

п расход

че CNi ваПllсани въ кас

совата II партиднитi> книги, по ппставлеппята укавани

въ правилника ва

счетоводството на

Управления;
3) Оставенит'В въ депозитъ

J 7281 стот

33,

Градско·Общ.

и на хранение СУММИ

епор-Вдъ, както Ст написани въ

дэпозитната I;нига, а ва повърнн'rит-В прi>зъ истек,,'lИй.

х.т1боп-Вкарит-В

формата

да

форма хлo:h6а

и·цъ намi>рихж се рol;довви рuеписки, СiliЩО и оставе

нит-В равни н-Вща.

е опр-Вд-Влена

Помощникъ

да б,~де кр.<nгла

на :ICl\leT!i: И. В. Поповъ.

Ч.1евъ на Съв-Вта:

Ст. П . ..iI.Уl;СОЗНИЯ Х.'li>бъ, на койго 'г-Вглото и цi>.
ната се опрi>делатъ отъ СR.l\НП-В Х.l-Вбари запоn-Вдвамъ
да се прuготовлява

иарасходванитi>

постжпленията,

книга,

Готови пари въ

лева

въ продълговата

на които

отъ

35

именно:

като: корита, кпци,

гор-Визложен()то. възъ

Строго забрашшамъ
за проданъ

на,

моuи

Постанових-ь:
Ст,

въ КВ[l'Г;,шционната

най-гол1>Щl

баритt,

изваждатъ

като еж сшtДнахж

ДОl'ументитi>

нитol; ДОЕ:ументи

ВIlДЪ

'1.1. 81;

Че,

вни

пршшдл-Вжности.

се има прtдъ

1)

спорiщъ

което с пъ Вj,-вда на

сжщо и твърд-В иа"lКО

TiLr;it

чистота въ фурнит-В си и на всички ,.х.лi>барсl'И
казани

Брой

"В:tрненекиiJ О?щинскии Вi>стНIШЪ"

Стр._2

отъ най-б-Вло брашно,

което

Георги Х. Дечевъ.

:ICассиеръ:

по

никой начинъ да не б,у;де по долно отъ
аКи

]\.;0 О
C'r. lII. При вс-вr;а ревизия нъ х.лi>боп-Вкарвицrп'В
се уЮlже, qe хлi>60пer;притi> не сж ,'е съ06разилп

П. Иаановъ.

напъ.lНО съ постаНОВ.'IеНIIЯТ;\ на

праВИ.'lника, mtй по

вече относит.::лно държанието съ

Hai!

голi>ма

чистота

ПО~Ii>щевието на фурната п l1РШШД.'Ii>жностит-В
то и С.'lужитеЛl1Т-В
сикъ,

се ЮНIi>ри

11рtГl1едваниеrо на

как

11,

(бая тъ) х"тв6ъ въ
актъ

ПОД.1нгат 1.

чл. 91) отъ

24

~H;'KOHЪ

Шt

на

Ti>C1.'O на НОВЪ.-ПО

нарушеuието

наl~азание

на

х.тВбъ ек·

урежд,аниетона еиото60йнитii

пиновнит-В

-закона за Градскитi>

надл I,жно със

праВИЛНIIК~,

ще

съгласно

отъ праВИЛНИК:I:I, иди спорi>д h съотв-Втствующий
по

тая

ЧIiСТЬ,

ще

се

llрвда.В:tТЪ на

върху конто .'l-Вящ обющнностьта
и

ласно lIраВII.1ника

хл-Вбарптi>,

ва

строго за неиспълнение

се грижатъ

ще

взи('камъ

оuюзаНПОСТllтi> си и ще

р-Вдъ

:щ

порядък:ъ въ фУР1:Iитi>, съг

л-В,кать иа нак:аваНllе, СЪГ.lаспо чл.
ка ва nN.трi>шнпЙ

да

10

наи
под

отъ ПР"ВИ.1JНИ

па ВСИ'lКIIТol; отдi>лепия при

ОБЩИНСIЩТО
УправдеНllе смъмр~ние,
прi>свемание
заплатата IIУЪ о'rъ l() до '25% потчисление.
Ст У. Испълпелието на настоящuй приказъ във
лагамъ Г.1аВНО па СанитарниiI .Л-ВIЩрЬ

Ст. YI, Едпнь пр I.писъ да се испра.ти и Гну
Град. На.чаЛII1ШУ, ва IЩДЛ'ВЖf{() ()тъ него распог-Вж
дапие СЪГЛ(lСНО 'JЛ.

1;

ал

J1

Ч.."

1. Едрия рогатъ дnБIlТЪКЪ, т. е. бикове, во"ове, крави,

те.., ета, биво.ли, БIlВ(ЦЦП 11 3Iз..,аqетз,

IJР-ВДИ 1I подпръ К..1ННlfето

ТР'\;бва дВо ее прt.г.\едватъ

IJМ'Ь, бе;!ъ АН

::е наема нъ ВlJИJlапuе

MeI.:TOTO, нито ц-Б.'ЬТ.'l "а I\'ОЯТО се КО.'ЯТЪ.

СN>ДЪ

Ст. IV'. ЕДlJоврi>менпо съ ню;авапие'l'О на ШlрУ
ШIIте.шт-В Ст. 1Н отъ съотвi>тственпит-В Санитарни
Еоммиссари и ВСИ'lкит-В Общински А IЪЖПОСТПИ лица,
държание о чистотата

И МЕС~IIРОДАВНIЩИТ'Б,

се

възъ ОСLlованпе

Общини»,

Аобитъка за клание,

месото,

недоне'Iенъ, К.1исавъ И.1И пъкъ се разм-Вева старъ

тащ:JНЪ

чл.

въ неfЖ, пли

IIраВИЛНИЕЪ

отъ "накопа ва полицията".

Ст. \ТН. НаСТОЯЩIIU: прикавъ В.'luза въ сила С.'l-Вдъ

24 'J[l.ca отъ обявяваВIIСТО му.
I~метъ: К. Ранков-ь.

Дрt:бнил доБIIТЪJr!Ь. т. Д. свинье, Пf':ll.:етз, olJlJe. агнета, [;:ози и
ярета се пр-Вг.леднатъ ПР'''д(] и IIOДИI.J'Ь к.\аНиt:ТО IШ1.. 8[;:0 'r'hxHoTo
:IIel.:o е пр-ВднаЗНЗ'Jено за ПРОД<J,!lЪ прt.рнБОТВalше II..,И IIЗllасJJНIIf'.
3абi;,lI-l;жтса. К.,ета п't BctKa общин't. въ конто .... а построена с't.,х,\Нз.

иоже да вад"'ъжи (съ прикааъ) частни ,",ицlt. които ко.1ятъ дребепъ добитъкъ

аа сноит'l; АО)! IПНИ нужди, да иввършват'Ь K.\<lJlUeTO въ оБЩIJНСК:t.та скvтоОоИна.

Ч.1. 2. [)..\анпето на нс-Бкакъвъ доuиты>:ъ въ ГfJ3ДОНР.т-R ц
ct: КОJlИ, МОЖ~ да СТ<J,IЩ CIIMO ВЪ

~;1;('THOt''l'IIT"R. ВЪ IС(Н1ТО много

t:tl:отоб"ЙНИТ'I:

_ ИСК"'Ю'IIJние ОТЪ това праВII.!!О ('{' прави само въ с"'учаи,
tJ 1. чл, 23 отъ НИСТОЯЩIIЯ
11 [JИВИ.'IIIIIC'Ь.
Чл. 3 ЧIIl"ТНИ .!!ИЦН, [СОIIТО не ('е ;~апиманатъ съ продажба

ПIJ'!>ДНlfдеllll

на месо и.!!и ПРОИ3Rедения'l'З МУ, АIOГЖТЪ да КО..,IIТЪ РАРИЯ РОГ<J,ТЪ

добитък Ь доъш си, 111\:0 въ M-В~'ГHOCTЬTI!. гд1.то ЖИR-Бbl'iТЪ. ,IC сж
Щ~СТВУВ~ СlCотобоrll~3, Въ таltъп'}. ,·.I.У'ШЙ ".\~нието на едрия рогатъ дооитыъ,,

копто под.л'hЖII;

въ Bpt.MC П М-ВI.:ТО, ОПРRд1"Iено

Iр'hГJ!еДRаниР, може ла става

I 111;CT!HJ1".s общински В.-tасти.
Ч..,. 4. Ilр'hг.,едванието пе А'IОilтъка, IIсql.(',lенъ въ
1,
извърш.щ IIзроq,!() ;Ja тази работа
lIа.Шtiqеuъ
uр1;l'.Iедваqъ,
на
Iсойта д..,ъжп()стьта

IJ

(1

'1"'.

да IlЗС..1'l;два д ,бllтъка пр'hди

(вънrШШIIПИ

пр1;г.\едъ) и поди ръ ~Jl.аllието му (Rжтр'hШНIIЯ пр1;г..,едъ). На
OCHORaHlle н!I. TOR<J, двоино прt.Г..1РДВlIние той "аК"'ючава да .IЦ
месотО пе _е npt.AIITt!"'HO за обществен ното здраНlIе.

ЧJI. О. Ве'нка оБЩlша е д..,ъжна да пиа еАИUЬ пр1;l'w,едвачъ

па АоБIlТЪЮ •.

Bi>pHO,
Сскретарь: д. Мутафов-ь.

По го..,i,митt. общпни МОГ.<Yi:rъ Аа назначаватъ споредъ нуж

дата повеqе прt.г.,едваqи.

Като uрt.г.,еАRаЧll на добитъка иогжтъ да бжджтъ:
а) въ СТО.lll1Цiта и окржжнит1; T.fJaAOBe само ветеринзрнц

.\-Вкари;

АКТЪ

б) ВЪ общини, ГAt.TO н1;lIа ветеринарни

стьта на пр-Бг.\рдначи

Двесъ па пьрвия Септемвриii: 1894 год. до.лУПОА
писаННllТ-В: LIОМОЩНllКЪ на Uарпенский Градско-Об
щинскиi1: !Сl\lетъ-Еоста В. lIоповъ, И члена на Съв-В
та Георги Х. Де'lевъ, и въ присжтствието на касеиера
Петръ Ивановъ, uроизв-Вдъхме срочна ревиаия върху
операциитol; иввьршени

Ангустъ

11;94

отъ послiдния

година и намi>рихме:

01'Ъ

1

Ао

J1

.Il1;кари, длъжно.

МОГЖТЪ да ПСUЪ"'НЛf'ат'Ъ l<еТt:'ринарнит-Б
Фе.!!дшери И.!!И медпцински .\1;К;iрИ, ако Hi>lo1a и такива - меАИ
цински

Фе.лдшери,

3абi;.;J~:Ж1Са. Не .roже да с..кществува скотобойна бевъ прtг... едвачъ.

Ч..,. 6. Пр1;г.\еАвачит1; на добитъка ПО.Аучаватъ

СИ ОТЪ общинсltзта Racca.

заП.lатата

Т.<YilИ зап.,ата се опрi>д-Б.!!JJ споредъ с.\-Бдующит-Б прзвр.\а:

11) аа градскит1; ветеринарни Jl1;карп

въ сто.\ицзта СОФИИ
и нъ гр, П.лОВДИRЪ да не бжде по· малко отъ ilап.латата на окрж..

жнит1; ПUТI'рИН:lрНИ .\1;кари;

Брой
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" ВаРIIеНСЕ:~Й ОБЩПНСЕ:ПЙ Bi:CT В ПIСЪ "

.Е

б) за граДl:КllТ~Б" ветеринарни
_АРУГИ

д-БlCЭРИ

въ

ОКРl6.ЖНIIТ~ И

градове ла не Ol6.Ae по-до.лно отъ 3.(ЮО .лева въ годинз;

В) .Ia ветерllН<iрlШ .л1><t3рll, ',ОНТО l:.лУЖ<iТЪ ЦnДЬ друго B~.

ДОМОТIJО И "?I1ТО 1Il:lIъ.лНлtJ3ТЪ ~aMO врiШ6ННО градската ветеРIl
варна с.лужоа, IIМЪ се п.лаща едно в LЗШtграждение, опрБд~.,еIlО
съглаСН<J Сlluразу.'dението имъ съ граА~IЩ'l'О
ние,

общинсlCО

YIlpaB..l e.

П

г) на ветеНИlfаРIIИТ~ Фе.lшери, меДИЦИНСlClIТ'В o'I~lCари и
меДUЦIIНСIl;(lТ'Н Ф~.1дшеРlI, "ОIlТО <;.26. назначени като пр1>г.ледвачи,
зап ..НiТl\та се опр-Бд1>.!я спuредъ взаимното имъ съглаШt'ние съ
оБЩUНСКIIт'g

управленил.

Чл, 7. IIp-ВгледваЧIlТ!; на добитъка и месето

08

нам-Брватъ

подъ B-ВДU!l1<.:'l'IЮТU на uБЩIllIСЮIТ'В упраВЛ6Н1Ш и IIОАЪ контро.лъ
отъ страна H1t UКр.26.жнит'В .л'jшари.

Т'В 'f!yb6lJa да l:e съобраJяватъ съ ВСИЧlCит-Б
вилници

11

распореждаlJl1Jf,

то на добllтък:а

!Сuито

Mt.Jl:UTO, както

II

BalCoHII, пра

се ОТНl1l:hY.ТЪ до пр~г.ледвание

за прiи,:rатя!'аlшето на Bl!pa.

li

зите.лнu'1'-В бu ..НJСТll по дuы:ашаl1Я добит Ь!> ь,

H<t нr'\>глеДВl!ЧU'f 1; CTIJOrO е заrбанено да ИСlCатъ и ввематъ

оть Ь:lLШШ!lТ В И 'ЫCTНIl .шц'i В ЬJнаграждеlIUJI
на раБО'fИ,

П l'1;г.IСДВlL'1ИТ'i;
иматъ

за испъ.лнепието

"011'1'0 в.лI!ВIJТЪ въ тi,хнит1> обязанности.
въ m-Бt:ТнОСТИТ В, аа които сж

I1С/,;.lючи'те.лнu

праlJО и

r.лсдванисто на 'уlCаJ<lНИЯ въ
това '1"\> l:,y' аадължснЩ

об.RзаНIIОl:ТЬ

назначени,

да ИЗВЪfJшватъ

диОllТЬЕСЪЪ II месото.

'1.1. 1

npi;-

Освенъ

и) да бдятъ, щотu въ M1>t:THOCTbTa, !сжд~.то ~.26. низначени,
добитък'Ьтъ да не <;е I~О..tИ б<:зъ пр'Вдварите.лнu пр!;г.lсднание;
б) да отб-lЫ'Б3i;атъ t:Ъ нечати ИЛИ съ пломби месото което
.пРИЗН8IЖТЪ

доведен'Ь

1\'0. 1

311. к.лание,

lC.лаllие,

и Brt'iTP-ВШНUТО пр-в

г.леДlJание.

3абt.л1JЖтса. lIечати (ИJlИ КJli;ши за ПJlо)t6ирание и 1IJ10,,6и), АНI'ВНИЦИ,
БJlанки 11 АРУГИ 1I0'грt6ноети за tc"НI\е.'''рЩП8, tc3tcTO и нужднитi; В1\' измi;А
ванпо .доБИТ'Lка и ,месото uнеТРJrменти, се Аоставя'.гъ отъ общинското упраВ...1е
вие, Дневницит'в трi;бза да бж.дж.'JЪ прошвуровани и подпечатани отъ об
,щинекот.)

не може да се пскара отъ там:ъ, безъ раjр-Вшението на пр-Вг..tсдвач.l.

Сл-Вдъ llр-Вгледваниетu,
ва К.lапие доБИТЪЦII.
печат h

чаеть

допуща

lI1е,::ото и произведенията~lУ

се наШlратъ БЪ

(суджучета,

масопrодаВНIIЦI1Т~,

Сh:.ла':

.Аовет-В u меС<lрС!СИТ-В работилници;

3)

да Н1iБЛЮД1iна1'Ъ, щотu иесото въ ВСИЧЮIТ~

мажно

но

често

ПРОД1iВllИЦI1

и

II.Ш

поне

неАНfJЖЪ

въ

lJедмицата

ВСI1ЧЮl

и) да БДJJ'l'Ъ на

на

пом-БщеНll.lIта,

въ

бо.л1;сти

на

xora,

ао

11

чума

и червата въ

нъ свиньет1; (Hog-

lol'}с;хурчата бu.л'/;сть въ сдрил

10;

рогатъ добlIтыъъ ,Суэ

ticercus bovis, Ladrerie du boeuf/;

11) и!,хуrчати (iо.л'lють въ свиньет'}; (cysticercus cellulosis,
Ladrerie);
12) тр"хинозэ въ CBllIlbeT~ (Тгiсhiпоsis, ТгiсlliПОSС)j
13) отраВJIllие съ ПlIICОЧЪ (Uri.eтia);
1-1) "ръноотраВЯllпе (septicaeтia);

10) ГllоС!~rЪ!!llе (pyaeтia);
16) 'l't;ЖI~а ЖЪ ..'Т,"НlIuа IIcterus, Icterc grave)j
17) ра къ (cancer gепегаlisе)j
б) добитъци, доr..:арани въ СIфтобоинзта въ преДt·мьртносъ

стояние (Agonia);
в) дuбитъци, l,nИТО страдат!> отъ си.лно ВЪСПЗ,'Сlше 11 гоини
процесси,

нитв

каЕСТО

и

оннл

съ

раС:llространено УAIЬрТВaIше

на 'тъка

(gal1grena);
г) т'В.нпа съ въспз.ление ни П.26.паj
д) трудни добитъци,

въ Ч.l. ~3;
е) дuБIIТЪЦ!I
ж) добитъци,

съ

ИI:I;:..tюqеllИJI

на онил

споменати

въ Tp-ВСЕеаво състояние;
Ко,ито

оказнатъ

Cl6. били .лiJI;:увани

признаци

на отравяннс

п.ли

съ UЧJOВ1Jll веще<;'l'В";

з) ДООIIl'ЪЦII. '.лЪК:УВJ.НII съ Мllриз.ШВll ц1>ровс, камФuр<.t, шеи

mарит1>, огrадит-Б

С.26. навършили

;

отъ

за вдrавието

на б-F.лIIЛ дро6ъ

(Pneumointeritis eJlfectiosa

танъ боlCУ

скuтuБОllната

311. бо.лIШ

cholera)j

които се

пом-Бщения, принаж.л-Бжащи на

бо.лни и.ли подозреНll

при.лНПЧIIВО ВЪСШJ.!ltJние

продюш, Шi311 ll.ли lIрt:раБОТtl:t Ш,'СОТО;
К) ди наДЗllраватъ ЧИl:ТОТ1iта ВЪ С!l:отобойнпт~, OOOPIIT~, ко
II АРУГИТ-В

не С.26.

роуе);

които

ЧI1С'fОТU'Ш

ако

6) обща <tl~','I1НUМlIlCОJН<;Ъ (Асtiпотусоs!s, Actinoтycose gtшti
ralisee)j
7) дифтерил (Diphteritis, Diphterie)j
8) (lерВСllюi въ ()виньет-В (Dl-ysipelas sшs septica, Rouget dll

месо·

раБОТИ.1UПЦII;

ва К..шние добитъци.

1) чума. по рогати.R добuтъкъ (Pestis bovina, Peste bovine);
2) въг.левъ, нъ всичкит1; ~y 1J1Iдове (Antllrax, CharboIl ЬаcterieIl)j
3) б+;()ъ (Rlbies, Rage)j
4) шар!С'! 110 овце'т-В (Variola ovina, clavelee);
5) ПРИJlСПЧIIВЪ ОТОI.. Ъ tЕшрhуsета infectiosuт, charbon 8ут·
ptoтatigue оп CIHJfboIl ЬасtегidiеП)j

Mel:i! РСЕСIl дю

клни И fJо.БU'ТИ.АIJl1ЦI1 да отгuворя на I1ВИСlCванилта на настоящил
прави ..1НИ/,;Ъ: зи тiYtзи Ц-ВJlЬ Ilр-Бг ..lсдвача обика.лJl KO..llC,'TO е във

НСI'ОДПlIт1>

които правятъ месото имъ нр-Вдите.шо
и~[енно ДQбитъци бо.лни nтъ;

на месото въ пrИС;nТt:твието на саIJ:ИJf ПР-ВI'..Iедвачъ;

ж) да РtJВl1зиратъ

въ огънъ

и.ли съ Н-ВI~ОЯ боя върху вадията д-Всна.

въ СlCотобойната:

а) добитъци

А) ва ~lecoTo. което е негодно ва храна. състаl л се актъ
l!Ii IШИТО кмета се распорежда ва УНИЧТОЖСНllето

отъ деуга lI11>СТНОt:ТЬ ва

pUeOlJeT1J.

на т'\>.лUТО.

на ОСнинаиие

ШУНlCИ и пр.), ~ОIlТО

върху

нrtглеАВCiча атб /;..1'.13з ва uеГОДШll'1>

Б-В.лtгътъ се права съ нажаженъ

БО ..ШIl о'тъ "-В"01l заразителна бu.lееть, се връщатъ Н8задъ.
Ч ..I. 11, Пl'-Бглсдвача 6еSУl:.ловно запр-БТ1Iна к.ланието 11 ве

У"Р'ШJlеllие;

е) да пr-Вl'..lедватъ месото внесено
продань и.ли lJp-ВработваНИ9;

само оня,

бо.tести, IИ

Доби'i'ЪКЪ веднажъ въведенъ нъ оградата н.л скотобоfJнаТtl,

въ който ще BlIl1CHa вси'1ЮI.R I\обитъкъ,

реJултаТ:t на НЪНШНО'l'О

отъ

Xp<lHa.

ито неправятъ месото негодно за

СВllньет-В
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II допуща

lCоито е съвършенно вдравъ и.ли IЩИТО страда

9)

Г) Hp-ВГ.lеднача е зад.лъженъ да води дневнш,ъ

според'Ь uБIJаJецъ

3

Ч.л. 10 Прtг.ледвача П3С..I·};ва добитъка, пr~двазнаЧС!lЪ !ia.
".лани~, пррди да в.л-Бане въ скотобойната

rOAuo 311. xpaH<t ;

в) да издаШtТЪ СВl1д-Втелства ва и,тоса на. месото;

Стр.

и)

три

(Asa toctida},

етеръ, lI~ФТllЛ II пр,;

мииго м.л<iДИ ЖI1ВОТНU, т.

единь уJ.;сецъ,

е.

'l'е.леТii и

агнета

прас",та, КО11ТО не

11 ярета

по-и ..I<JАI1

отъ

~еДМIJЦИ;

.л) Аа съобщаватъ на общинсlCUТО УПl'аВ..Iение ва вс-Бко с;у;
константиранпе на заразите.лна бо
.лесть нъ Пр-ВГIJсдваНШI отъ т:Нхъ д(1бllтыс•.
Въ подобенъ с ..'учаЙ, пр1>Г..lедвачи се Р!tспорежда ва уеди
HeHlleTO шt болния и.ли подuзрен'h за бu.лtJllЪ добитък'}, и пзвър

ние ИJlИ УСllлена

тъка, AI~O I1Ъ!СЪ за [Jаsите ..,ната бо.лесть е би ..!а констатирана при
Brt'iTfJ \;ШНIIJf IIр'!>г ..tедъ. т. е. подиръ !С.ланисто
добитъка, Ilр~

дnБИТЪЦII, "011"1'0 страдатъ:
а) отъ б,j.l'!;СТlIтii нспридружеШI съ Tp'l;I:I,II, като стулеllП
ОТОЦII, IЩ.1I1 (lIеrпiае), IIt'палuаlШСТО на зuлно"1'U ЧtJрНО, lН:lшдна
HlIeTU ня Ma1'IC<I, "ърнаво П1Ш:lние, ЛlJsреll lf ПОЛУlJl.Illl1С (l'ушра

ществующе подuзrение и.ли

шв1t НУЖ"на'та

г.леДlJача

д"3ШlфеКЦИJf на м-Бl:тата, гд-Бто с

запавва

А~.лено ва 'това

СТОJМЪ доби

'1Ii

.l!l:ич!шт-Б

вiYtтр:Нш ни оргапи 11 месото въ опр1J

~1~!l:TO. Така БО..lIlИ.R

1I.лll подоврснъ

добитъкъ,

к) СИ.1НО

IIз~[ършаве.л1I

добllТЪЦIJ, безrав.лично

Аao'IИ нвмър

m:ш'};ваНИI;JТU имъ е' стаЮL..IU ОТ'Ь старость, бо.л1>t:ТЬ, ..I0ШО ХР:'НС
..1 J

работаj-

И:l~IOРl)НИ ОТ'Ь гонение

Ч.t.

12.

l1",iJ!'..Iелвача

11 бисние

добитъци.

~!uже да IlОJво.лlI ус ..ЩIШО

к.лЗВl1tJ

ва

nitis);

ГОДl1ШНИ

черния Аробъ (t1istoltla11 водно
IIОАдуваниtJ, НОt:.л'iJДIIЬОТО а'к:и !l\J с къ СlI..lенъ равм+'ръ; подн.RН
ЮI въ бi;.лIlЯ и '1еРН11Jl дроб ь (Echcnococcus), ЯlCТI1НОЪ1Икuаа въ
Оl'ганиченъ rазм-Връ (.шка.ли.шраllll);

отчеТII, спорсдъ даденит-В Н/н:тав.ленин И да ГИ пr'}'дставлтъ въ
опр-Бд1>.ления орокъ на ОI>:р<У.ЖНИТ-В ветеrинарни o'I1;кари.

.ление на С-В.АИЛ дробъ и плеВfJа на еДРИJi рогатъ добllТЪfiЪ(ре

както

и ме;;ато

~I'y,

TpiJ(,lJa

да

се паЗJJТЪ

ветерllнарНIIЛ .л1Н1:арь, по начинъ
стьта;

М) да данатъ по

да

С..lужбата си

би ПОllt:ки.л1I наД..lежни '1'1;

1:6

до

I1Р"СТIIГIШIJ€ТО на

не распрОl:ТР~ВII бо.л-Б

всичкит-Б св-Вления, които

в ласти и да

състав.лЯБаТЪ

Ч.л. 8, Пр1;г ..tедваllието на добllтысa ПР-ВДll п 1I0АIlРЪ к.ла
нието му, може да става С3~Ю при дневна cb-Бт.лаНII.

Часовет-Б ва пр1>г.ледваНllето и К..Iа'шето се оuр'}с;д~.ляватъ

отъ

общинсICОТО

управ.ление.

ИСКJlЮ'Iение отъ това прави.ло се прави въ с.лучаЙ ва к.ла

пие ПО неизб·F;жность.

Чл.

9.

общинското

и часове,

ОПР~А~.'tени

упrав.ление.

Пр-Вг.ледванието

(,о.,'nСТII: МСТII.лъ въ

В) варазителни бол-Бсти: шапъ, Irрастз, при.л-Бпчиво въспа

l'ipneuтunia Ьопт contagiosa, l'егiрпеuтопеiе contagieuse).
За61J.лi;жтса. R.л&ниеТQ на

става

непосредственно

преди R.!lанпето п

стьта е много раепроетранена, ветеринарвил ..ti;кярь уничтож"ва всичкото месо.
CJI'kдъ в'Ьнкаш.;ото му

да

се в'ЬзеАе

добитъка

пъ скотоб"йюп& само

пр');г..tеАзавне,

Касапптi; иJlи друго .tице ве сл. А.tъжи "а ко.tятъ Аобитъка веднага
прi;Г..lеАвавието му, въ Т&К'ЬВЪ
Аобитъкъ ве може да се пекар ва .ЪB~
ОТ'Ь оградата на ско'гоБОЙНlI.та
и трtбва Аа се аако..tп въ течение НАИ·МНОГО
ва-24 часа; ПОАИРЪ туli врi;И6 А06итъка пом1>ж. на второ пр);г.tеАваиие,

c..ti;A'"'

пр~г.'tедвача е зад.лъженъ да ПРIIС.26.тств.Ува въ врiше на к.ланп
нието и очистванието на добитъка.

добитъци, бо.ши отъ тил пое.оi;дни 60А1>с=.

указани 'JOАЪ буква в. ыоеe Аа става en>!o съ разрkшеиието
ва ОRрл.жниа
ветевинаренъ .ti;tc"pL и ИОАЪ негозъ, Rа~зоръ и CJli;АЪ Ко\авието трi;бва да се
унпчтожатъ БОJli;знево измi;яевитi; части ва тi;..юто, п въ C.tJчаИ, че бо.t'k.
Прi;г.,еАзача ДОЗВОJlява

Въ общинит~, въ !Соито H~Ma с!СотоБОЙНII, к.лавието

на ДОТlIтъка тр~бва Аа става въ M~eTa
отъ

б) ПILразиТIШ

tosis), въртог.ланка (locnurus c~reljflis), беЛАробlШ черви

110

к'<"НИ6ТО на добитъка трi;бва да С6 I.Iзвършв& бързо 11 ОТ'Ь ОIlИТНlI хора.
вачивъ, "оllто иричинява на добитъка паii·lII3.tКо оо.ши и >lii\.КИ.

Стр.

Брои
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3аR.\I\НИЯ J!,ооитъкъ се очиства въ скоуобоината по начинъ да се не
иацапа м:!;сото съ буR.\УКЪ, пикочъ, Ж,lLъчка и пр Ония части отъ ваК.\ания

J\обитъь.-ъ, които не С.ilуж..v..тъ ва храна, като Ж,lLъчния мехуръ, ПО,ILониг'l; ор
rани, вадне,прnходно черво, П,ILодовет'!: въ ма'гката и пр., трi:БНI\ аа ба;.д&.т'Ь

3а право-уql\стие въ търга отъ конв:урентит'в се
ИСЕа вз"\ОГЪ 5% отъ първонаqа..\ната Ц1ша, свид+'те..\
ство ва чеСТНQСТЪ и

извадени още ВЪ скотобойната.
На опашкит'I; на дребния рогатъ

граЖАани, гарантирующи ИСЦ..\8Щilнието на 'l'Ьргопро--

'съ ВЪ,lLяа, ва да се У,lLесни

купувача

добптъкъ е месото.
HIIAYBaane на добитъка съ

добитъь.'Ъ тр'l;бва да

въ

се оставя парче

распознаванието отъ

Ц$.\ь да му се

даде по

какъвъ видъ

АеК..\<lР:'ЩИЯ

отъ

двама ваможни

ИВВОАСТВОТО.

гр, Иарна, 27 Септемврии 18t14 ГОА,

добъръ ивгдедъ е

eTf ого Banpi:TeHO.
Надуванието на дребния добитъкъ
хоша Аа се извършва само съ снаряди.

ва

ПО-,ILс&сно

одирание

па кожата,

(C.\'I;ABa)

No. 8113.

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО-ОБЩИНСКОУПРАВЛЕНlШ,

На 4-и Ок:тамврии н. г. ВЪ 3 qaca с..\1>АЪ П..\3АН'.h,
съ переторжк:а на АРУГИЙ Аевъ, по ежщотО врiзме, пъ
канце.1арията на Общинското УпраВ.1ени~ ще
изs1>Ае ТЪРГЪ СЪ М;J..\онаА4ав,шие ва

ОБНВ.J1ЕНИЯ.
16

Септе~врий

гоА.

1894

и

Варненското ГраАско-Общинско УпраВ.1ение обл
:вява на интересующитсВ се

граЖАанп, че

които

въ

:качеството си на рОАIlина (бнщй, маЙI~а, съпругъ, съ

пруга, братъ, сестра и пр.) искатъ да пое'.hтятъ н'.hкои
арестантинъ при окр. затвори, КЖАсВто и да БЖАе, АО

пуща се направо отъ Дирев:тора на затвора С.11зАЪ
:Еато пр'.hАстави този послt.АНИЯ СВИА'Вте.1СТВО отъ на
А-Л-Бжнотu Общинскu У праВ.1ение, УАостuв'.hряюще, и
:мето и презимето на ПОtJ'Б-гите.1Я И пос-Бщаемия (зре
стантинъ) m-БС'ГUрОЖАенuето и СРОАСТВОТО имъ.
Ако н-Вкои ..\иqно еж поввати

па

патвора, може Аа БЖАатъ АtJfJущани
свид-Бте.1ства.

и

горски

СТРflжари.

Поемнит·В уе...tония. обравцит'В и пр.

могжтъ Аа

се ВИ4hКТЪ вс-Вкои ПРИСЖl'свенъ qасъ ВЪ Финансовото
ОТА-Б..\ение на Общинското У прав..\ение.

3а право уqастие въ търга отъ Еонкурентпт-В се

иска В:J"\ОГЪ

200 ..\.

Н3А..\.вжното

UБЩИНСRU у ПР:Ш~lение_

гр. Варна,

И СRИА1Jте.1СТВО

8177

Варна, 2~-и Оептемврии

бевъ нив:аквtI

отъ

26 ССllте!llПРИИ 1894 гоА

-":i.

Директора на

ва q~СТRОС'IЪ

1894 ГОА·

Варненското Градско·ОБЩI1НСКО У праR.1енuе uбя
вява ва всеобщо внание на наt:е.1ението, че

съг..\асно

ръшевиеl'О на ВЪРХОВНlJИ ИеАИЦННСf:ИИ СЪВ'БТЪ

No 8064
гр. Варна, 24,й Септемврий

1894

длъженъ е да притежава

евид-Втелство

Евро

пейска Турция пр·Ввъ ХебибqtJВ.) отъ Анесь се

нама

всuqки вЪщи. Отъ тая м'врка се по",зуватъ и сега на

ХОДЯЩI1ТсВ се въ

отъ

отъ никакви бол-Всти и че

е отъ м-Вста, въ които H-Вl\Ш варавителни бол-Вс'l·И.

.J1~

На

Варна,

Обявява се Ва знание

-"1.
гр, Варна,

СЪ переТОРЖКI\ ШI АРУГlJЯ Аt:lJЬ, ПО С;ЕЩО70 връме, въ
пр-Ввъ

и·

Ауща'Iа HI95 ГОА. ГРЗАеко-ОбщивекитсВкае:ШСIШ АЮКЯПll
В:IХОASIЩИ се БФ 1 уч. на гр Bl1pria "БВ..\ЛШЪ·Пl1варъ",
ПОАЪ ~ ~ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10) 11, 12, 13 и 14, тъй
:Еато прuиввеАевии ва 26-и того, ва сл.щата Ц'lмь търгъ.
неявявание ва

конкуренти, ве

се

състоя.

Първовачв.АНИТ-В Ц'ВНП еж:

ва tI.юrа.ша.N9

"

"

"

r.

"

"

"

"

"
"
"
"

"
"
"
"

""

""

1·Н

,,2-й

,,5·И

,,6·Й

, , 7 -й
,,9·Й

,,10 и
,,11- и
,,12-й
" 13-й

400'
480
520
,,14-й 120]

всиqкит-в

ще

лоsари,

почне

че

отъ

30'

29

8208.

Септемврии

г.

1894

Варненското Градско Общинско УпраБ.'Iение, обя
вява ва юзание ва интер~сующит-В се, че въ ПОllI:Вще

нието му,

часа по

10

ва

3

ИДУЩИЙ

м':hсецъ

прtдъ пладнt,

малонаддавателепъ

търгъ,

"а отдавание

емачъ llостроявапиеТО,-съгласно
УОJiО.~ИЯ,-

ва долвята

Октомнрп:И

т.

щу

г.,

ще се проивведt· публично

каменна

пп uрiщпри

планътъ

11

конструкцrm

поt'мнит-В
ва

СТJ10:и.ката iЗа цв':hтоqница въ Градската градина,

369 ..1ева.
361
"
1580
"
3201
"
1440
"
460
"

441

г.

1894

того, съгласно р-Вmевието на Съв-Вта отъ днесь.

4 Окро:мвриii н. г. въ 3 часа С.А1JАЪ П..\8АвiJ,
ua

ва

гроsдобt'ра на Варнепекит-В лroвя

:канце.1<1рията на Общин. Управ..\ение ще се проиввеАе

по

Септемврии

28

8157.

ОТНОВО 'Търгъ ва отдаН!lвие ПОДЪ ваемъ

ПЖТlJlIЦИ.

RapaHTllHI1TI1

,Ng 8192.

:М-ВСТНИ'I-В Санитарни Власти удостов-Вряюще, че доби
тъкътъ имъ не е варавевъ

цет

АнеВП<lта караНТИUI1 ва ПЖТIlицит1> идущи отъ

...tява на 3 дена съ парна Ае3lIВфеКЦIIЯ на АР'ВХИТ'Н и

год.

Обявява се на интересующит-В се търговци въ
трада ва всеобщо внание, че по едно р-Вшение отъ
13ncoKaTa Порта н-Вма да се ПОВВОЛЯlJа внасяни ето отъ
България въ Турция на добитъкъ Баравевъ отъ ми
~юричееки бол-Всти.Вс-ВкоЙ, които внася добитъкъ въ
турция,

на

ПР-ВАприемаqъ доставката на 14 шине..\я, 60 мундира,
60 пэнта",она, 6и Е<I..\uацп, 60 qИФl'а ЧIIВ!lШ и 7 гуг..1И
оа граАскитi.. нощни sapN\qa (павванти), пожя.рникари

.Ai 7747.
гр. Варна,

се цро

ОТАRIIRнието

по

ср-В.

U равителствении

домъ.
llереторжка, ще стане съгласно съ вакона на,
сл-Вдующий день, 4 ОКТОl\IВРИЙ, часа, отъ 10 111/1
тоже пр-Вдъ ПJJадн-В.

лева

"

на

"
"

Отъ уqаствующит-В въ търга, се
50/0 въ злато отъ началната ц-Вна,

2137

лева и

62

иска валогъ
въвсходяща

стотинки.

Поемнит-В условия, плана и cMf.TKaTa, желающи
т..в могжтъ

да ВИДЯТЪ

въ

Общинското

Управление,

Отд-Вление Т{'хническо, ВЪ всиqки присжтственни дни'

"
"

Пuемвитв УС..\ОВlJЯ J\lIIГЖТЪ да се ВИАЯТЪ вс-Бки
присжтствевъ часъ нъ Фllнан. Оrд1мевие на Общин ..

и

часове.

K~~TЪ: И. Ранков"'Ь.
Секрета ръ: д. МутаФов"'Ь.

УпраВ.1енйе.
ИаАаеа ВаРIl. ГРIIA

Общ. УПрПАвнме

ВарКа....;.П.".IаТ'll1lца

lIа Хр. н. ВоitИIIИ"'I.

