Годипа

VIII.

Варна, 1 lОлпii 1895 г,

БроН

21

БАРНЕНСКИЙ ОЕЩИНСКИЙ вtСтникъ
П"С~Ш, статии, П:1Р" n UСПЧI;-n ЩО с ва
пвстнпка с е праща АО ГраДСI.о·ОtJЩIlнсr;о'IО
3' праП.'СВIIС въ Варна.

Излиза тDи ПiYiТИ ВЪ м'вседа,

обикновенно па 1, 1О и 20 числа.

За обявления

Цtната на вtетнииа за година е

4 JleBa.

ОТАtленъ брой

10 СТ.

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ОКРЖЖПО УПГАВЛЕППЕ
До Варнен. Гра". Общин.

11

втора

n

четвърта

ОТЪ ПАРIIЕПСIШТО

Коммиссия

ИлимеН1Ъ, и отъ НеГОЕО Висоно Прtподобие Архимандритъ Ва
I'а Дорсстолсна Червенсна Епархия, по ptпрtдставители на нашата църн

ва, и отъ Прtдсtдателя на Народното Събрание Т. Теодоровъ
Jf народнитt прtдставитеr.и,

еТР:ШlIца

етот.

10

•

"

5

rr АДС!{о-ОБЩIIПС[{О

"

}ТIIРIШ,ШrШЕ
--

-----:..-=-~-------===

No 2;)7
Гр. llарпп,

5552.

ГОДIlна.

180:.

I\aTO ваехъ нр'Iщъ 1Щ1,'1. '1:[. ~)[) на :,:-Заt:Оll:1, :1:1, I'Р:ЦСI:IlГТ.
ОБЩННlI", съ I:oiiTO мн С IIр'I;;~ОСТ:1ВСIlО право ,1,:1 B'I.:I:I(1пшъ H'I>I;Oll отъ ;~.п ..ilillОСТllтJ. 1II11 ВЪJlХУ IIО~IOЩIIJЩlIтl; СII,

:1:1. прa.rШ:lI1l1ii 11 ;~ОБРIIП pc;~ъ въ упраВ:IСJlIIСТО,
})сса

на

въ 'IIIТС

с.1Уjl\баТ:1,

поеТАневихъ:

Молловъ, Ив. Ст, Гешовъ, Ив. Вазовъ и 11. Наботковъ-отъ стра

На 11ОJIОЩIШIШ (~II 1'-11;1 л. llеТJЮВ;I Н'I>:1-

I. -

Гр. Варна, 16 Юнии 1895 г

IОПI\ii

22

]JО,JШIСШНlii Т\;\IСТЪ lJa П:JРНСIIСJ::lта ГрnДСI:а ()tiЩJllJa,

господа: А ръ П. Минчевичъ, А ръ

па на Народното СЪбрание. хо.

15

.•

II третn. страпш~п

Вслtдствие телеграммата отъ Господина Министра на Вжт

силии, ПрО7()сингелъ

•

I1JРИКА3"'Ь

рtшнитt Работи ОТ"1. 15 Й того, ИМ:lМЪ честь да еъобщж на Вар
нен. Град. Общин. Коммиссия за знание, че вчера заминала за
Руссия една депутация за да положи вtнецъ на гроба на въ
Бозt ЛОЧИБШИЯ и.арь Аленсандръ Ш. Тжзи депутация се състои
01Ъ Негово Висоно Прtоевtщенство, ТЪрН:JВСНИИ МИТРОПОJlИТЪ

шението на Св. СИНОДЪ,. нато

се плаща за редъ:

Н:\ пьрва странпца

;ШШJlЪ:

Окр. Управитель: В. ПОПОВ"'Ь.

Грил,ата :!а Ш1Г,тI;;щаВlIС ВСIIЧI:II1·Т' ()GЩIIIIСIШ ;1111[-

1)

.iI\ЮШ }[ НС;J,Ш!iI\ШIII ЮIOТП, I!ihТIIlЩlта ~1UcToBcTI" у:rIЩlIтI"
]:Ю[СНIlСaIшгI. 11 ,;J,p. въ ОБЩIIIl:1та, II B:IO)l(t )['/'1)1;11 аа
НовоизбраНИR

на 21-и м

м. Май т. г. съставъ на Варнен.

аапа:mюшсто

п

101'1..

ПО,J,ЪРi],ашICТО

Традена Община· е утвъмвнъ -вече и оть нэдлtжното М"ИНИС
терство, И, помежду избраНИТЕ, Flрtизбрани еж съ абсолютно

1>а.1да1'Ъ).1II

вишегласие за постояненъ съставъ на Общинското Управление

чаСТНIlТ'В сгради,

с:ntдующитt:

JlИЦИ Г. г. М. Петровъ, Ст. Явашчиевъ-1i Г. Ноевъ.
Тричленната Общинсна Иоммиссия вече ПРЕдаде упnаВJlение

СЪГ.ШСНО П:Iана нп. гр:ца II "ПpaBII.l<lT<l :1;1, CTpOCHIIC частни
:щаIlПН. "
3) 3анi.днанпсто оБЩШIСlшт'I. 1:0.1:1 JI JЮНЬС СЪ C:IY-

,.0 на Общината на ПОСТОЯННИИ Общинсни С"Ъставъ и. Общинския

.iI\ащнтh ПО съGпранпе п хньр.1СНIIС С~j'Iпътъ ОТ'I> у.1IЩllТВ

Съвtтъ започна вече засtданията си.

па опрi.д1>:IСНllТi.

lIIi;CT:1

МОЖНО

XjJaНСНИС

за Иметъ г. Янко СJlавчев» и за негови Помощ

Съгласно чл. 95 на Занона за Градснитt Общини, г. Кмета
възлага съ приназъ подъ хо. 237 отъ 22·" ЮНИИ, специални
АII:ЪЖНОСТИ на тримата свои Помощници, за добрия и прави·
Jlенъ вървежъ на Общинснитt работи.

Да. наг.тfш,да. СТрОСНIlСТО на Общ. СГIЩJ,II (:IДШIIШ,

2)

СIшт'I.

По случай тържественното ПОJlагание ВБнецъ върху гроба
замина.

Jlата прtди нtнолно дена Българска депутация за Петерсбургъ,
ВЪ 9 часътъ сутреньта, на 28-й того, отслужи се панахида въ
Българсната Съборна църква,-на ноято присжтствувахж МНО

ro

Варненсни граждани и гражданки.

др.);

ПО-СФТIIНО

.да

l,aKTO

l:oHLe, I\O:IH

J[

над:шрава щото
п

п Г}llfiШlТ:1
П

,Щ ставатъ

:за 1I0-,J,ОGрОТО

въобщс

IlО;l,..l,ъра,аннс

11 въа
ггад

ПJНlJш,1,.тI,iI\IIОСТIl :щ сл;щптl•.

Да сс ГjlIlilШ :1:1 :ЩГIНlЖ,lЩIIIСТО

4)

СТ1I0СIIIIОТО на

ра:шпт1. ПОllраmш,

съ pa:!HOClm~ Il:IИ

:Ia сыiПIШ на lIрlIТ'I'~I,аТС:lIIтi; IOIЪ: П:ШДСIЩlIт·I., ТРЮIllЩ:l.та
J( 1Iра:ЩНJlТf. вжтрi. въ I]Ja,l,:1 ~1·I'CT:l..
[)) Дп сс ра~I10Jl·I.jf,·;Щ :!а lЩ11111J!alIllС 11:Ш c·[.i'ia ршшс,

:1:1I:0Il:l,

СЪГ:ШСI!О

lIа почившия Русени Императоръ длексанДръ 11I, отъ

J[

:IJI,:l.IIШlта

въ

l'lJН;Щ,

I.OIITO 1'110:\('\;'1'1,

;щ

JЩl,I! ;';Т'I..

ГРШI\ата

:t:t )l,O(iIlOTO ('.ЪСТОШIIIС
rpa;J.lIIlI1; на 1I0C:l;I.CIIII'I'r; 11'1. 'Гу;хъ

(i)
гр.-оGщ.
дървсса,

(ОПОШlаl
п.

I:Ю;ТО

Jl

II

ап. 1I0СНil,;ЩIIIIСТО на

11
JI

1I0;юi'iр'I;III1С

110 II,)\ТIIIIЩ'Щ

ощс АРУЛI

тшmв:t

;J.ървссn.).

-

Па IIOJIОЩJlIПШ еп [-1Ш СТ. Яшшршешt

llъздаl'а\ ЛЪ:

DЕЯВЛЕНИЕ.

212

' ~ ~Ъ
И ЗlУОИ.
лева

II 80

съиъ на

ст

..,

26

.маН т. г.

1)
е,;J,ПНЪ :шппсъ отъ

'"

съ "ата 9-Н ФСR1)уа1'ПП

18~~

"

L:J г. 113А

II съпругата иу
рхонда.
даденъ
отъ АнеСТII
•
НоПто го е наИЪрП:IЪ, l\lO:IЯ да ~Ш го преда,;J,С, зп. JЮСТО ,

Н ш:ю:ювъ

ще получи е.дно прп:шчпо възнаграж.дсппс.

tTp.

Варна, Ш учаСТЪRЪ .119. 974.)
ДИМО СарафимовЪ.

УчаСТВУn::ШJIСТО

пъ IЩ:JJIIIIНlIтI.

пуб.1ПЧНII п.рговс

:1<1 С).l1Jпш на Държавата, ОЧ)ih;IШСТО Jl О"ЩIIН:l.Т:l., ШШТО
Jl ПЪ ВСJ1ЧIШ J\Q)ШJ1ССIIlI, на:lНачав:l.НП :Ia ДъIJil\:l.BНlI,

()[;ржжни Il ОБЩIIНСIШ работн.

2)

Дп. сс грпжп въобще

:Ia граДСlшгf,

'1СIЮIII Н. др.

IIОДОGНII пъ ОGЩIlната (ПОДДЪР;I\ЮШС CTapJlTi. 1JСIЮIll, до
пършваНIIстоводопрово;щтi., аа направшшс IIОВПIJСIЮIll Il пр.)
3) l'аспорiш,даНШIТа аа отстраНСНIlСТО 1I.11I уGпв:l.ППСТО
паRОСТ:Шllптi, J( опаСПIIТt. ЖПВОТШf, I;QПТО сс СIШТ:11'Ъ ПО

УЛIЩIlтt n OI.O:IНOCTbla на Варн. ОGщшш.

Стр

4)

ГрШlшта

пъ llсправность
11

:щ т1.лното

5)

:lа

1\11ПСНIIСТО,

чпстснпсто,

G)

Грпжата

C'I. град. дiщарь II др.

1\

Наг.тJ;дванпсто

новръстНlП'В,

:ш оGс:шсчснпс

Уl\IопоВ}У1;дснпrп

ЩlIт1. (аа ОНlIсваllпе

П~lOта ЮН"

СЪГ.1ItСНО

Ст. Ш. НеповинуIOЩИТ-В се на настоящата

Нв. Ноева

Грпжата аа СВОСВlуJшсппото

аaIюна

1У.

С'l'.

ви

СЪ

състашншс

:3)

състоннпс

Грпжата

па

ВВрНо, за Секретарь: Бошковъ.
I

аа

ВАРНЕIIСКА ГРАДСКО ОБЩИНСКА !{ЮПIIIССIШ.

I

съGпранпс

АКТЪ

06ЩIIН

Днсеъ, на l-ii IOuuii 1H~;) год., ДI)."IУIIОДШlсаcrит-n

ПрЪд(;·hдате..-1Ь на lllpHeHCI~aTa ГраДСIса l~О:IШIIССШI, В.I1
ICtJ.laii llЬ.1I\:;ШОВ'Ь, lJ Ч.1саа на I~О)IШIССИЯТ.1 С'Г. Япша
ЧIIСUЪ 11 въ Пj)IJС.УiТСТilllСТО Н:!, Н~ассиера Петръ Ива

ЩJ СIIJШLГ<1ТЪ ilo IIСI'()па IIJl~aHa
JI ЯВ,ШI'IlIСВЪ.

II IIО:lIOЩШЩllгI; ;Ш[ Г. Г. IIcгрOВl.
ГРШ1.:ата.

ШLГ:I(;а':.l,а'шсто

Ю1

ИСIlЪJIнение 'l'ОЛ

п:.ОIl/lа

CI:IlTJ. даi";~IIП, ШL,10:Ш, 6cjJllii 11 ,1.1'. IIJlIIХО,l,lI п В:lсчаПШI
на 06ЩШ!ата, :щ };,ОПТО ра60 гн,
IШ'~ТО П аа l\гI.ССЧНll1"[.

4)

за точпото

На първообраЗНIIЯ (I10A') Кметъ: Я. Спавчевъ.

спротошпа:шщсто.

:.а СВОСВР'IШСJlUОТО

РСПП:IIШ на 06щ, I:a~ca,

надзора

Общинскит-В аГСIlТИ, както и паДЛ-ВЖНIIТ-В IlОJIИ-

II

аа на

сппсъцп, на60РНПТ'В п:ш IIрП:НJВНIIтi; сппсъцп lf
СПНСЪЦIп'J. па под.11mшщпт'J. на п,),тна ЛОВIlНность :шца;
1'РШI\11Та :.а правп:шото водснпе С'ЩПIСТlшата на 1'. Варна
до6рото

распо-

цеИСIШ чипове.

ОТСihТСТВУЮ

TC.1Н1IT1.

11

въ.

приgазъ се натоварватъ Градскит-В Санитарни Приста

стоiillllЧССТВОТО II пр.)

2)

да се IC,у,пятъ

р-Вдба ще се нака,щзтъ съ глоба отъ 1 ДО 25 лева.

п:нотпт'в па НСПЪ:I

п бс:ш:шf.стно

ОПИЯ, копто пежелаы.тъ

строго

падъ" отъ жеllСI:ата баня.

nъа:Ш1'ЮIЪ:

1)

другаде

скеJIЯ,

IIIQРСКИТ-В бани, IС.УiШlнието ОКОДО ПОСJ1-Вдuит-k се допус:
в:а па JI[,у,жетъ па 100 31етра растояние ICЫI[Ъ "ИСТОКЪ
отъ м&жсв:ата б~LНЯ, а на женит-В па :10 метра па "Ба

аа паг.тnдванпс ГjЩДСlш-оБЩllНСlшта гора

][а, J!ОJlOщшшft CII 1'-][11

I1,

Ст.

животпи пъ мо·

и др.

се .mбрашша.

да с.тВди аа правп.ШОТО iI CJ:СП:IOатпранпс.

ПI. -

l~,у,папието па конье

РСТО, осnвпъ ПР!I АЮ'.lиЙс[сi1та

ПО.1ШЩНПС.

l\l'nРIШ аасдно

1.

Ст.

II осu'JП.1СШICТО у:пщпТ'n, а l:oraTo трl.бва

Вас:нанпсто

21

ПостаНОВИХЪI

държаннето

С:Jужащп по Санитарната часть, протпвъ сшцемнчеСIШ'lvВ
11 ;~p. БО.тf.стн но хората II ЖIШОТНIIт1> lf 1щспорiЦБПТ'n
за :шраШIНlIC Уl\IР'n:ШТ'В ЖIIВОТlШ, да.1СЧТ. ОТЪ наСС:IСНПТ'n
;\[1.ста, СЪ ра:НIOСIШ II аа С;\I'JПIШ на СТОШLниrn IШЪ.
Il

Брой

"ВарНСlIСЮIИ Общпнсв:ий ~стникъЦ,

2

ГjJ.-06щш[(;щtта

новъ,

HpOIliJb-Вдохяе

срочна

рсвизия

върху

операч ии 

т'н, нзвършени ОТЪ иОС.1'ВД!1I1Я отъ I·ii до 31 iJ: ~Iаи, II
5) I'Рllжат<t ::а IIЪРВ[)!Ш I Ш:IНОТО IIРIIГОТВСИIIС IIОСШШТ'1. , Ha:u'f,pIIX)1C :
УС:IОВШ[ II ЛРОСl~ТIl :щ I':OH l'j!aI.:тпг[. по отдаванпс IlОДЪ:
)) Че I:nTi) ее СШIднаХiУ>. IIзрасходпанит-В суМ:lIИ,
6116.11101'Сl:а.

ваС:.IЪ

о(jЩIШ~lштI.

{l,охо;щ, I~[H:TO

II

ЮIО1'Н,

п:ш T-Gх:шпI;

IIPOC!~TIIТI. :щ

JIjJОII:ш'IЦСIIIШ

отдаваllИС шt

![ .

ОТI_УПОВ;1ЧЬ

оGЩII!lс!штI; GСрШI, а С,)\ЩО :.а. ОТ,1,а1Jit:шс па 1'ъргъ ра:IJШ

оGЩШIСЕII сгра.1,1I II 1l0,ЧЩJ,II.

б) I1аг.тl>ДШШIlСТО да СС проп·[.рнватъ 1\гг.РIШТ-Т.

I

II ~
тсг:ш:mптЪ II IIРО:lIlШI:шваНlIСТО :щ J:a:lccTBOTO, I>:O.111'lCCTBOTO '
I
II Ц'[.IIlIГП на оGщото ПIIOДОRО.1стmIС съпасно сЪ :З<1I:О- ,
lJllтoJ. II р'IИ!lСIIшпа на Съu'Iпlt II П'lдадс!шгn orь ;НСНЪ
ПрIll~а:lП.

7)

I\.оитро:шраннсто

ПII.1110 да СС СI>:СJI:Iоатпра

Оl:троа:шото

Оц''>.1СНПС :за 1Iра

това -даЖ~IIС JI

lJa"Р1>uшваНIIС

)ШЛ>:IIТ!, распрll )11.iK~Y ОТl,УII'I1ша II ТЪ;)ГОГЩJПf,.
Llр'r.доетавюп. Щ)(lПО на ['-да
I1СПЪ:ШСНliCl'О
ватъ

НОИОЩНlЩ1IТ'Р. :l[{I нри

ВЪ:З:lOiI;:СНlIтI. I1НЪ Д:IТ.i'n.ilО::;ТII,

да

;l,tiicTBY-

110 свос УС:lIOТРСIШС СЪГ.1<1СНО aal':JII1IT1>, р'nшсншпа
lI:ца l,C!JllTI; IIСОТИСНJIШ пр Iша'l!I. Дава:lIЪ

на Съп'[.та II

11:11'1. IIjЩIЮ,

щото

:щ I1СIIъ:шСПIIС

пнсватъ

ЩШIfIШГ['

ЮШil,а,

ВЪ:J:IOil;:СШП'1.

т'Iшъ

I.:ОIlТО

СС отнаСli),ТЪ

Д.1ЪJI;:НОСТИ,

да

по,J,

сп 'р-Ьдъ ДflI\:,)'иеНТlIтi>

IC В lгга 11 Цlfl)пна га
СIIОРт.дъ I,aKTo с
Dрi>:UСlIПП

НО BCII'II~lrт'(. други ;~·I':la,
на J:CII'I1~IITI;

IIсо:mаЧСIIII

ПО-I'ОР'Т"

l~al_TO

"

ОТС,),ТСТВУИ<1,I'I.

оп.

I.:[tШ~С.1аl'шпа,

Iшатъ

право

1'-,l,а

по

mlссопата

П.1iIтСЖIШ

""

ICHlIr<!,

.лева

в1> pH;L,

а 1I1IеIlПО:

43:174. DO ст.

" l 02 ~

lII!JAU.1

4;)0.10

"

45,44t:;':)0

,.

~) С.УJюшта по I~!штаI1Цllоншtт.L Iсuпга п р [сход
НlП'i; AO~YMCUTII, uаЛ-nрIIХ,У, сс, че еж sаuuеапи въ I~ac
соват,!'

II

n

IР'Гllдшtта

IC!IlIrrl,

по н!стаВ.'lепията

УI\:НЩUII

въ Пр::tlШ.iшша ва счетоподството на ГраДСIСО-UОЩfIН
СЮI тъ ~T fI ра I!..нm 11 :1.

О_~таllешlТЪ ПЪ деПI)ЗИТЪ II Шl хрnuсппе CYMMII
73;):) ст. 54-, СIIОl)'hдъ кюсто еж запис ша въ де

3)
лепа

по;;итната I~Шli'[t,

а аа попърнатпт'h

3IъсеЦЪ,-IШll'nрИХ,у, Cd
T;L:J''ii.1Ul'-В

раЗШI

IIр'hilЪ

llСТСIсдиii:

Р'вдопни РnСИIJ.СЮI, СiЫЦi) 11 ос

U'hща.

НрЬдс-Вдатс ..1Ь: Въnканавъ.

Ч ..1еllЪ па I~mШlIС~IIята:

оGЩШIl~IЩ раGоти, вършспп

011. г-;щ 1I0:l10ЩШЩIIТ'I, 1\[1[ 11 II(),l,в'fЦO:lIСТВСIIIШТ'I; lIа 05щ.
Унрав:н:ш:с е:[У~I~ащн, :Щ;(Ърil':ЮIЪ IIравото CII ;щ сс рас
ПОl"[;i1,;Щ:'>lЪ aTI. II:Ш TOJI отъ Г. г. I10:\IOЩIIIЩIП'I. lIIП, I:O:IIYTO
ос06но ИЪ:.:IОiIU",
бн:IO
IШС}[СП но, 61I.10 устло I1, J,огато

у lС,lза се IНlJIИЧIIОСТЬТа.

lIОIса~RЩl ПЪ

ГО ГОIШ Шlрll В Ь ер-nбро

ЮI'hсто ;\ICIIC.

н 06ЩIIН Шt,(:ЮрЪ

отъ ПOt~т,у,плеШНIта IIОlсаЗf1НlI въ

1>:1I111',1,

I:ассиеръ:

Явашчиевъ.

П. Ивановъ.

ОТЪ ВАРПЕПСIШТО ГРАДСIШ-ОIiОJ1il11СIШ УПРАВJIEНПЕ.

ЫОЩНIЩIIТ'I, да подппсuатъ НСХО,l,шцптп нсот:шгаС;\IН Iшшка.

I1р'kr-исъ ОТ'Ъ IIр'kuuсъ.

3itПОВ""SАЬ

I~MeTЪ: н. Спавчеаъ.
По 4-та

Вf>рпо, CCI'pCTnpl.: Петрано:въ.

U p-Вс.щвrЮl ДПВПНIlонuа Обдnсть.

Но Геuера..1Ъ-Щ!1бната частъ.
J~ 73

ПРИИАЗ-Ь

l-и IОппii 18~~) год. гр. Шуменъ.

?

Прtписъ.

Ко
Гр. В:tрпп,

21

235.

IОпии

1895

годипа.

I~:.IeTa ца гр. В:lрна па осповапие ЧJ'Т. 880ТЪ "Ба
кона за Град ~I\:uтoh Общинп", пъ ИIIтере<:а на обще<:т
вевно'.го здр:шие 11 добрпт-В нрави,

4

Спор-Вдъ окр,ыкпото П\JЪД-

За llСJlолuеJlU8

Шlсаппс. па Uоенпото ЫllUистер~тпо ото Ло.ltoЩJllЩU
отъ 27 Ыипа,шii 1I1-цъ Mnii 1l0ДЪ ..;190 UlJыш.ко.нандuрu
1~зa, ::шпоп1цпnмъ па II01IOЩUШ~ИТ-В lШЬ па lЩХОJJllШ
на IСОllIандuритъ па IГВХО'ГПИТ'l. ПО.1- 'lJllb llOлкове.
кове,

да

се

РnСlIореДIЖТЪ, щото,

по

прим-Вра

на

ыиа

••

."IUToh годи Ш:I , повшсванuето па обученuе на RaApOВII-

Gpojf -; 1

!' ВаРПСНСlшii Общпнскиii В-hетпщсъ"

т1; ВОИНIIЦИ, KOIITO се на~llIратъ по те.'1еграфо·пощен
CIca С.'Iужба, Аа се отложи за l-й ПДУЩllii Октомвриii
:м1;сецъ.

Подписа.'IЪ:

Нача.лшкъ на Облаетъта Подао.'!
в:овнп:~ъ Ни~иф::>ровъ, заВ-ВрtIлъ
Отарш"'''
А дютltнтъ,
.
,~II
ПРИЧИС.'Iенъ къмъ ГенераЛВИi1: Щ<tбъ , 11
lIIa"иоръ Т одо·
ровъ. З"ав-Ври.'I~, ПО:\IOщ. на ~о:\raвдира на 8 п. При
1\-ЮРСКUИ
на Ивино Ц. ВIIсочество ПОЛ1:Ъ , П ОДIIОЛ~ОВ'
О"
никъ

ор1;Шl:ОВЪ, зав-Врилъ Свссретарь при Варненско.

ТО O~p. Управление Т. Раевъ.

т

В-Врно:

Секретаръ при Варненското Град. Окол.

~ праВ.'Iение: Т. Джезаровъ.

Стр.

3

Всiиш, KoiiTO се раЗUО.'I'hпа отъ тжзи Uo."I'BCTh, I~рие
това,

счита ЬУ. за lIОЗОРЪ, uезъ да му мисли, к::ш'ва вреда

нанася съ тона па други

:хора.

r'h

Т;'iiЗll

бол1;сть и Iсакъ да У3IШI,у;.тъ БО.1ПIJЯ отъ
п1;къ; а наи Г.1аВ[lОТО
3[1ае

не мпсли,

II

и IсаlСВО

ГОД1;1IО

стрftшна

НШili.

чедо

самъ UО."lШIЯ често lI8.ТИ не

-

[со.'шо

3.'10

IСОИТО

P'bAICO Illla,

<Jнаы>.ъ, lСЮСЪ да се пръдпазватъ отъ

е опасепъ

той еа ДРУГllт1;

може да ИМЪ

причини,

:Xopll

:\[со

IIМЪ

ар1;даде БО.'Iiютьта си. Ето ващо 60"ШIlТ'1., които IСрШК-ТЪ
UO."1oВCTbTa си и пе се ,,'l1;f<:уватъ, сж винопати пр-Вдъ
uлижнuт-В сп. 3аразепшк-'l'Ъ че."10В'hх:ъ, на да поrсаже, че
е здравъ, той ще '.&де и пие съ всички наедно, ще се
ожени, :1 съ това ще пръдаде Uол1;стr.та най-нааръдъ

на б.'lизкит1; си, а ПОСJI1> и на ДРУГИТЕ :хора. О гъ МЖ
жътъ заразата

НЕОФИI~ИА.лЕНЪ о ТДгВЛъ.

l'rliliЖЪТЪ,

пжтупа ОТ'Ь

ШШ

говедарит''&

отъ в. И. труrовскдя

пато :хора

ICoiiTO прочt)те ТN.3И Iшижrса, той ще узнае, че боза IСОЯТО тусса се говори,

пр1шинава

при

отъ

Р1,:ШР;LтеII"&

е·

жи

вотъ, ПО п ПО другъ пачи нъ. Его защо неспрftвед.'IИВО
че ако н1;кой чедов1;rсъ е болен ь

е

жuп1;лъ

отъ

развратно.

Често П.Yiти при много uол1;сти човfщ:ъ пе е кривъ че

,

"

се е ра'ЮО."1-В.ть отъ едва ИдIl друга бо.тПеть; той по·
н1;Iщга просто

CTp:lAa

отъ

гр1;хонет1;

па други

:хора.

Но rш:о ще д~же челоп1ш:ъ п С,НIЪ да си е саече.'IИЛЪ
Тili3И

бод1;сть,

то И ВЪ такъпъ

С."'IучаЙ

гр-Вхота

е

n

жесто[со А да се ос,ъждз. п Пр-ВЗllра за това. Най н1;·
маме право да С.YiДU~IЪ и ОСN.ЖДЮlе ДРУГИ"I'-В

за

този

гр-Вхъ, ващото иии сами пе Шlе добри. И ако нпй u-В
маме таreъвъ гр-Вхъ, то пмю[е

други

гр1;:хове,

как"Го

пр1;дъ Бога, тъii с.у,що п пр'ьдъ хор3.та.
Jf~пвота е тъi!: устроенъ, щото вс'Ько отклонение
отъ Бml~пята ВО.'НI п bC'-вftl)

ЧОВ'Бш[щта прнрода

Пf\РУШf'нпе

AOKitpnaT ь

наконит1;

на

саяи по себе си своето

на1:аmшпе.

Прпродата

сп върши раБО"I'ата.

На

Ю1СЪ

остапа

само да OUll 'ra~Ie И жа.тВемъ страдаЮЩIIТЪ :xop:t. Че."lО
в':lщъ, I\:oi!:"I'O се е зарази.'IЪ отъ тжзи с'грашп3. бо.71:'iють,
по своя П.l:И чузда Вlша, 'гой си п страда, СЯ.l\1а"I'а ре
.1IИГИЯ ни учи, да обичаме

И ПО:lшга~Ie па Ю~Щ1СТIIЮI,

да го утешя.ВЮlе съ У'Iастпсто си пъ неговата Сl\:ръбь,
да

J\lY

по;наГЮlе да се [I3Л-ВI\:ува и да пост,у.ппа;lЮ тъй,

щото H~ГOBaTa UО.'I1ю·гь да пс прf»шшtва

па дрУГЩ'О.

Затова C~le l1адареии съ съп'всть И разумъ. Сьп1н:тьта
ни

запов1;два

да по:\цгаме,

а р:1ЗУМ.1

пи ПОI\:ftзва каr~ъ

I~oraTo ппЁ. по~шга:\lе па 6ратuята си въ нещастио,
когато отъ ~J:<:a.'IOCTb ~Ъ!\lЪ т-Вхъ пиi{ ва6р::шrше своето

зр'Ьлища,

п

IШi1.

не

со

гпусимъ

ИСПЪ.l:шша~lе

ОТЪ

своята

варазата

тarшва,

I~ОИТО

се

хранятъ

щшто е обичай по ватllТ-В

отъ

седа.

нсзара,юпъ

IlстощеНllj

C.<l>'

ПШ\:ilКВИ

страшни

Д."'Iъ~кrIОСТЬ

-

И съ

"Това ще ДОСТIIгпемъ най: ВИСОf<:О щастие.

]{ш;вlt 6uваmо СЛJъiJсmвuяmа, 1;огШ1l0 хората не оОрж

щата шtlшшше иа mЖ3lt 60ЛJъсmь.

Всички почти знаrжтъ, че има едпа страшна бо
л1;сть, която пр-ВминаП:1 отъ единъ че.'IОВ-ВКЪ на другъ,
обезобразява :му .'Iицето, 'l'-Б.'IОТО му се ПОIсрива съ пжп

ки, появяватъ се бодки въ устата и гърлото, откри
ватъ се рани, костит-В захващатъ да ГНИЬ"Yi.тъ.

A::l. се П:1.
Uo."1tCTI.: таюr·

ЛПЧ:lта IВIЪ с,,>. обсзоuраЗСИIlj

МЪрТВИ нла С.ШUПj въ подоu

произ.низа

отъ туй,

чо п1>Iщii сп е ванссъдъ

(спфIIлпса), еЮIП'l'Ы\:Ъ

пъ

<.:1:."10-

то лошата бо.тВс

n,

ШIЗIJ."1Ъ, другпт-в

хора. не е,У. UШllliiЛII за ПСГОВ;1та

~"l1;CTr. и заразата сс ршlJtСС.la
често сс разнася

Haii:

по ч'П.1ОТО

nс

'roii:

се
бо

eO.."lo.

т ....лII бод+'сть отъ СЪ:Цf1ТII

т-В If тня отъ lУlБО"ГШII~Ul'-n, II':ОПТО ходатъ па пt\'Ш.1Uа
въ

р:ннш

градове.

П~ак"Го па СЪ.'IД:1.тпт·П, тъi!: П па Р'160ТШI!~rIТh шг.r:.
се

С."1У'Щ[Щ

дя.

ъдътъ

II

ППUii"ГЪ

СЪ qузди, ПСIIозuаТrI

Т'lшъ хора; П'вr~оИ: съл,п;аТIIEIЪ

II."I[I

пеЩn'Сl'пе,

БО.10UЪ човЪrсъ. m1разява

се ср·Вщ~ съ

niHcoii

раuо"Гшшъ,

ЗI1 спое

се отъ пего п ПР'ПДflпft ба.тВстьта на другатЬ хора.
.IТшедпъжь въ н-Вrcой: здраво еемеаство се ПОЯВJIва е
дииъ боленъ, а отъ нега се заразява тъ: жена JlIУ, д-в
чltта 1IlY 11 други; тъii ЩJТО, еДlIНЪ чов-Вrсъ стапа при
чина

да

Rагпнатъ

много

хора.

.лошата бо.'I-ВСТЬ донаса маоро

Jllffi.IOI на простил
народъ. 13C-nКi1 болi;сть ск ..... по И3."1иза на работпия че
дов{;к:ъ; Toii ныla врыIe да БО.'IЪдупа, а спфи.шса е
таКIЩ;3Ъ бодъсть, че rсайто се зарази, М ..I'iЧfIО се отър

вава отъ

Чес"I'О ПЖТI1 ако бодния не се .ТЪЕ\:ува

Hebli.

на Rр'П}Iе,

страда Пр'f;зъ ч-В.lПЯ си жuпотъ дО ДЪДUОf<:[\

старость n Уll1ира съ гол'iши l\I,)'КИ. М."1адит-Ь п здра
ШIТ'В :хора р-Вд[со Мр .... тъ отъ тая UO."I'bCTb II даже пе
.'!,Ъж;,>.тъ отъ HCL"Yi; т'пхъ то едпо га бо.их, то друро 11
'IЮ1'О

се

ОII.1aJСIЩТЪ,

че

пито

умпра'l'Ъ,

пито

ПЪ1\:Ъ

03-

дравятъ.

А IСассъпъ СРЮIЪ е за паразсшпш ЧС:lОП'lщъ,-Iшii:

псче :ш;о сс раЗUОЛ'l;с П'п[соя 1I10~Ш! В I.оUще l'ОДЪЮJ не

()

за

сдnа

1IIО~Ш,

щсо

се

нръсае

ПШ.i"!': за пс/!!>. пш~оii сс ио О:I\:еrша,

то постояипо
па, че такава

."'10ШЬ С.1ухъ па

а шсо тя сс ожеИlI,

\1 натшсватъ. Илп lIыIъъ шсо I1здезе псти
MO:lIa е била заразена, то ва ПШ.i"!i п'Ьма

б1;лъ день,
Г."1упавит-В

П натяквания

Т.

отъ т,ьзп

ШI с ('."1 а нма 1IШОГО сла60!l.Jllllt хора. И llСU'ШО това З.:10

щастно

по до бр'!.; да ПО1\10гнемъ.

спокойствие

начпнъ

въ семейство, отъ село въ седо.

д1>цата IШЪ С,У. Р:Шl':датъ

callO

на

Има ц1>."1И <'еда, въ f<:ОИТО lI1iliЧnО l't10же

llведешre.

"Т,Yiзн бо.1'ВСТЬ, то не значи че

други

М'ври ЧС.'lов·fнсъ

Пръвела Б. В. Тончева.

е д:}. се l\ШСЛИ,

п

I\:а>ща на Кffiща,

( доltlltор'О-:жена)

ди нъ чов1шъ на другъ не

ceMeiicTBo

отъ жеП:1Т;1

д-Вцата пысъ за

j

Hai{ .'IerlCO заразата се разнася по седата отъ овчарuт'Ь,

СиФилиеъ.

.

на жената,
Шl. д-Вцата

равяватъ други д'Ьца, и ио Ta~ъnъ

Лошата БОJг.веть

л-Встьта,

се пр-Вдава

отъ РОДllТС.'Iпт1;

че до

:хора не мислятъ даже, че съ тпя УIСОрИ

T'h пе sнftШТЪ,
IcaTo чов-Вкъ е боленъ, ,,'1еГ1:0 :могжтъ да се пр'hд

пазя тъ

отъ

праватъ още по-лошо;

него,

всички могж.'rъ да

останатъ

здрави и

че сем1;йния миръ н1;ма да се наруши. Противъ т.8iЗИ
страшна БО."1-ВСТЬ има л1;карстпа, n а1:0 се за:хване ".1;Еуванието на npoВlle, заБОд'БдИН чедов1;къ :може да се
паправи безопасенъ З3. другпт-В И, :м:ав:аръ вр1;уепв:о,
може да б;ьде здравъ.

Стр.

"ВарнеНСБ:UЙ 06щrшскпп Вi>СТНIJБ:Ъ"

4

Km.7J
U(f,

apyzo.

01'1 ВАРНЕНСНОТО ГРАДСКО ОБЩIШСНО УПРАВЛЕНИЕ

се nрnдава 'm.iКЗ1t 60Л1ьсmь ото едип0 целО6'iЬ1tО

ОБЯВЛЕНИЯ.

Rакъ се прi>дава тя?
'Гл се присажда

като

ПШРI~n.та,

сюro че

Бfi присаясдатъ нарочно, а лошата бо.тВсть

шарката

Вс .."1i>дстние

СИфll~"'Iиса,

се присажда случаино.
ШарБ:ата присаждатъ

тъй.: взеl\ШТЪ материя

()спенната пжпчпц3. на теле II.'IИ

Ai>Te,

отъ

на населението

НПД'упчватъ ва

се ..1СКО

ржката И.lШ кракътъ у здраво д{;те и въ II:.шраnеВIlт'J;

ако земеl\IЪ отъ

китi; ::uптерия и liY>. присаДIlМЪ

на друго

II

у

прВминзватъ, сюlO остщ;а б'В.li>гъ отъ прuсаждаuието,

'Гакова Ai>Te МiY,чно се рззболiша отъ баба шарка.
Еогато В1>I~ОЙ се зарази отъ СUфПЛIJСЪ, сн.що тъи,
:м1>сто,

въ раНПЧlса И.1И

Hi>Koe

попйда гной отъ сифитическитi>

на туи

Mi>CTO

Ci'l"

щО

ще

се

поява

БО."1i>сть,

ca~!O

5

че

Рап.ншата сс състои още въ туй, че пър

деня и.лп пед'llЛЯ, а само ПОС.l1-В

u

2- 6

недi> ..ш,

а по

заразата

гърдото

11

хора му Iшжатъ,

отъ

кюспа бо

Често ПаПИ ОО."1НИТ{; пе ~Jaб-h;I,..sзватъ

първата раничка,

защото

тя нито

сърби; болнитт. почти вс-Вкоги

доку:менти :за nравоссбст

получи.

5193, lЗарнеНСl.ОТО rpaAclco ОБЩПНСI\О Управ

нi>що прi>ди трп

l\!-Всеца съ ножъ, пеивв-Встенъ чело·

вi>къ Ш\

Icoca

45

год.,

ТЪ1lшо:кестанп('ва

и пр(\шарена

РЪСТЬ почти ваи DИСОRЪ, T-В.l0С."10же

- 4

Ако Иll1а

lI1i>сеЦft наrЮIЪ ивъ

нi>Б:ое семf'ЙСТПО въ градъ Варна, РОДНИИJlТ'Б I\!У да съ
общiY.ТЪ топа веднага на Вариен. ГраДСБ:о·ОколиiiСRО
Управление.

lCOCTII-

т-В. Понi>тсога човi>Б:Ъ ДЪ."1ГО врi>ле БО.l-hдувп, до Б::"\ТО
.л.т.С'ГЬ е Оо.ленъ.

го

I\пшава въ IСръnь·

се болки въ устата,

пли другит-В

КОСЪJlIЪ

пъ I:шщва

тапкитi> отъ н('го еж 'l'върд-В незначпте~lНП.

II сс ПОЧЕатъ раЗНII други БО."1I:И.

се с-Вти,

си

та:къвъ че.l0ni>къ липсалъ отъ д

Г..lавпата раЗЛИJ~а сс състои още п въ туй, че посл-h

Появяватъ

и

съ б-hШI Б:ОСМИ,

присажданието па шаРlсата, п.YiИIштi> се шзгубпатъ п
д-:Втето остава вдраво, а Прll С!JфU.l!1са първата раН!I'ша
та

Б:рйдепъ

нпе вдраво, облiшло пе яспо отъ каюзо е, ПОНf'же ос

ПО-ДЪ.1ГО Bp·B~!e.

АЪ.лго nр-Вме пс sа:кив-Вnа:

единъ

годишенъ,

Оlсолностьта на Стодицата се на:мi>рилъ еДI1ПЪ убитъ,

II

~aTa сифПЛИТПЧССБ::"\ п,у,ПЧИЦfJ. ще се ПОЯШI не подиръ

n-Вког<\ минава

7

ВС~li>дствие отношението на Господина Варнен.
Градско, ОТСО~lИИСКЦ Нача.1НШСЪ отъ :?6 м. 111. IОнпii

подъ .А1.

н-В:на да бждс пжпчица, ЮlИ Б:РХ,Г.lа раничюt съ твър

Аи ICраllща

Еарнен

ление обявява на ваСf'денпето, че па ~5 ~IaiI т. г. въ

одрйскано

гноiiНИЧЮI

е хпанатъ

6'В~"1-Ьrш:

та община съ надл-Вжнптi>
вепность,

него ще издезатъ П:ЬDКИ. ПЖlIкит·J; ПОДСihхu)'патъ JI

като при шарката,

С.li>дующитi>

СИnЪ. Чието е въпросния Б:ОНЬ, да се яви

гноипич

Ai>Te, то

ла Господина

въ градъ I3aplJfi, че въ Ееман ..щрското,

оБЩИВСБ:О управление

IСОНЬ, съ

дупчици турцтъ отъ оспеннатDo :материя. Ыинаватъ
5-" деня и тамъ, гдоВто С''"' бuле дупчицит-В, lшлизатъ
rо.л-Ь)lИ ПЖПIШ, гноивИЧКИ j

отношенпето

СБ:иii ГраДСКО-ОКО.ШИСIШ llачаЩШIСЪ отъ ] 3 :lIf. I\r. ю
ПИЙ ПОДЪ .т 475-1, ОБЩИП('Б:ОТО УпраFление оБЯЮIВа

БО.1И,

пито

пъ~ъ

Б:авватъ, че такава ра

НИЧICа не ск. има ..'ш, но тоЬ Б:азватъ това затуи, ващото

тл не боли, а работния че.10вi>къ Hi>MI1 Bpi>:u:C да ва
6-h."11;зва такива дрi>бнu Рilботп. При всичко това, тя,
:мака ръ и IIЩЛБ:а, се е и:ма.l0 niKt}>Ai> по Ti>."10TO, ващо

l'

Всл1;дствие отношението на Господина ВарнеНСБ:ИЙ
ГраДСБ:о.ОКО~"1ИИ('КИ Нача~lНИКЪ отъ 24 м. 1\1. Юнии
подъ .лJi 5124, Варненското Град. Общ. Управлание о
бявява на населението, че у :кителя отъ C(,~10 Педак

ва, I~емаnларска ОКО~lИЯ, Ыахмудъ l\1еХМf'далиевъ, се
намира беsъ стопанинъ еДIШЪ вс>лъ съ ('д-Вдующи'IоВ
б-Влi>зи: 4 ГОДlJшенъ, косыl1ъ сиво·бi>лъ, рога чивга.
Чието е въпросния волъ, да се яви въ юt3зната сел

ска

общпна съ вад •• -Вжнитi>

ствепность,

и

си

ГО

ДОICУl\lенти

ва

прапособ

ПО.1У'Ш.

'Хо бевъ НРЬУ>. не може да шна 'Тая БО.li>сть.

На каБ:ВИ м.-Вста се присажда сифилиса?
Тои мuже да се присади
стига да има раничка

на всi>к.БДЪ

И.1U одраСЕано

по

I\Ii>CTO

Ti>.10TO,
1I да по

падне гнои. Ако их.ЖЪТЪ прi>дава бо.тВстьта па жена
си IЫШ ПЪКЪ жената на l\ImЖЪТЪ, то пр-Вди ВСПЧБ:О за
60л-Вватъ ПОЛОВlIтi> lIМЪ органи, защото на Т'llХЪ често
п;у,.ТII се

вамиратъ

раНИЧIШ

и

ЧРС3Ъ паи маЛIСОТО одраСШ\I1O
:вия

М,Ji.ЖЪ

иди

здравата

тi;хшIЯ

Mi>cTO

гиоii

иопада

и вараНЯБ.1

ндра

жсщ\.

Въ селския животъ още по-често се заразяватъ
чрезъ устнитi> и устата. А!со у бо.шия човiщъ на уст
nитt.

ИЛJI

въ устата

които се отдiлл
ЦИ'I-Б,

Б:ЪрПIlТ-n

се НD.ыиратъ

ратШЧIСИ,

то

отъ т1;хъ оспша по чаШIIт1;,

и други,

се наJlIиратъ

пукпатини,

Ако нi>Б:ое д-Вте, което има t'JJфПЛИТПЧССICIl раничICИ

на устнит1> си, НБеме да сучи цицата на здрава 'жена,
или пысъ на здрава'га си
раНИЧБ:И п тя

е

l\IaiiKa,

вече

то по цпцитi> се по

заразеиа.

Ако :маИБ:ата е била :заразена по-паирi;дъ съ си
Hi>l\Ia да се ПОЯВliь.тъ ранички отъ
СПфlJ~lllСТИЧНОТО д-Вте. У неьь зпразата е прi>:uинала

едрия рогатъ доБИТЪБ:Ъ

въ

ба

седо АiiдеМИРЪt

ты1 Сi'\".ЩО-СИЛI.IС'J'реиска ОБ:О~lИЯ, овчата шарна се а
прiщратида.

'л2 4668
Гр. Варна, 30 IОпиii: 1895 година.

попада въ устата п устuит-h

често nЖТII

появила по

л-Встьта "кървавъ АРИСЪКЪ". А

гноя,

дт.то пuпада гноя и се присажда БО.1'Встьта.
Болт.стьта, често ПЖТII се пр':Вдава чреsъ ца.1УВБ:И.
l\lаИIштi> най легко пр-Вдаватъ заразата на Д'lщата сп
чрезъ цплувкит-В си, цицит-Ь сп и Т. н.

3ШJВ3ТЪ

и np-ВдпаВВD.ние, че въ Сf'ло Попива, СИ~llJСТРf'НСБ:а о
колия, сь е

~1ЪЖll

па здравит-В хора, ващото тоВ употр-Вбяватъ сх,щит-В
п-Ьща, които сж БИ~lе употрi>бявани отъ б6."1НПЯ чело
:в'1шъ. А пъ устата и на устнптi> отъ ni>търа и л-Вт
нит':k горi>щини,

Вслi>Дствие ппсмата Ба Господина Варпевскии.
ГраДСБ:О ОБ:олииеки НаЧn.1НПКЪ отъ 9 Il 10 1\1. JlI. 10·
впи подъ .М 4637 и ;11:57п, Варненското Градс:ко-Uб
щинсICО Управление обявпва на населението на Бнание

Всл-Вдствие писмото на Господина Еарнен. Град.
Нача."1ВUКЪ отъ 28,м того подъ М 5284, основано ва
T€дeгpaMMaTa па JГосподина Барнен. Окр. Управитель
отъ вчера подъ
5S'i'1, 13арнеВСБ:ОТО ГраДСБ:о.Общин

"'9.

ско Управление честь И1l!а да

обявн на

l\I..lадежит-В,

взети отъ т. г. наборна Б:ОМ)lПССИЯ ва новобранци,
право на УЧlIтеJ1И,

IОлиii: да отбиЬУ>.тъ

сдужба.

Рl1зрtшава

ПЪрВИU:

се да се

СРОБ:Ъ

явятъ

съ

на 1·й.

на военната

си

Ако сами же~1аы;тъ топа, да се явятъ ЕЪЫЪ озна
ченото число въ съотв-ВтствующиrrоВ
навие първпИ: срокъ отъ С.lужбата

фи ..'!исъ, то У неIЖ

(С.л'kдва)
Издава: Вариен. Градско UБЩ. ,}'lIрав.'lеllllе

ПО.1Б:ове ва отби
си.

Кметъ: я. Славчев"Ъ

Секретарь: п. В. Петранов ...
LJe'lanlllllIJa 1/(1 .\р.

1/.

.tJUllllulOl В'О

