Година

Варна.

lX.

Ное)шрпfi

3

1896 г.

Брой

29.

ВАРНЕНСКИЙ ОБщивакий Вtстникъ
ПИСШl,

Излиза ТDИ пжти въ мtседа,
обикновепно

на

1, 1 О

и

2О

10

щО С

11 13CII'1J\O

33

въ Парна.

За обявления се плаща за ре.а.ъ:
На П1,рва етрnшща.

лева.

Отдtленъ брой

пари

Упраюспис

ЧИС.Ja.

цtната на вtетнина загодина е

4

стаТIIИ,

вtеТНllkа се праща до ГРnДСRо-ОGЩИНСJ\ОТО

ст.

[)О стот.

"

втора и трета страПJIIЩ.

"

чеТВI.рта еТГ,lшща.

30"
20

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ИЗВОДЪ отъ Рtшен. на Варн. Град.-Общин. Съвtтъ.

=.-=::..-::~.....:===---~~==.=-_":"':::::::::":=:::;'==:-:-:::=-_;..:-:~.:..:..:..::::--~~--:..=:.::-:-.,=-;::::-::-=.:.~-.--::-:-::..=;=-=

7.
444.

ОliJllО.116РUЙ

18.96

юдuна.

ПРИНА3И

Сбора ОТЪ граДСКИТ'Б бсрий: "иптизапъ" 11 )) ТИ.1а.1ИС"

да не се отдава за прtзъ

Гр. 13арна, 2;~ О"ТШIIl1)1IЙ

год. ПЪ откупъ, а да сс ос

1897

тави еКСп.1Оатираннето ~IY, юшто ПР'БЗЪ т. 1'., върху Общин.

.,~ 3О7.

IlЩПJIс:шннi1

Упраюение. ВСИЧIШ други общински ЮIОТИ и преДПРИJI ТШI да се

Р'БшеПIlСТО

отдаджтъ за Пр'БЗЬ идущата

въ заС'БдаНIIСТО

СЪГ.JaСПО г.1асуванит'!;

445.

8

Отъ

1897

год. шцъ наемъ 11 въ ОТI.уиъ,

и присти отъ СЪВ'Бта

ПОС)/НИ УС.10вшr.

Ч.1.

"

ПI-то

"
8.

44 б.

"

черъ

ГраДСIШТ'Б дюгеnи,

граШlа

1896

Ст.

2О СТ.
20 "
20 "

"

12..'JO

"

ОЮnОJl16jJUЙ

950
1050

"

за каквато

Ст. П. СжщеСТВУЮЩИГБ ссга таrшва, въ които сс прщаватъ

и ПрIl "караБОR.1УКЪ"

другитt градсraI

JIa-

oTTaTыъъ новата гара

IШЪ сж Д.IЪЖПlI ,1,а ГII
отъ

Ст.

НаРУШJIте.1ИгБ на тол ШI прш;азъ ще се наказ

III.

ще

УС.lОВШI.

съ г.1О6а
се

до

IY.

НУЖДIlОТО

Xapal'Tepa

за ХР;Шt~!IlIС

Общини,"

на uарушешrето,

пщъ сжд'L;

]Jспъ.шеПJIСТО на наСТОЛЩIlЯ прш.азъ ВЪ:З.Jaгюrъ

пристаl1l1.

ГЩIllЩ
па гр.

Jl)JlhllI/C'o

па

На рна,

I'p.

ПОС:!'Gдннтt КО.1I!ЧССТВО: С.1ЮШ, еепu и яршt тоа;с IЮ О,1,о()рс
шrт'I;

отъ "зю,она :~a ГРЦСliИтt

.1ева, ши спор1;дъ

па гра ,1,С Iшгl; агснти 11 саrIlIтаРIIИГ!;

447. Да се отдаде па пре;щрпеJI<tчь за 1SU7
направата па веllЧIШ ПРlllIа,1,.т!Jашостн аа IJщ)'!mНI\IСТО
и ,1,ОСТttIН;Iшето

25

дава тъ

Ст.

189и /uUшш.

ПРlпежате.1Ит'Б

-

ЩИГПi\iТЪ пай КЪСПО ;1;0 еДIlНЪ }l'всецъ

днесъ;

пое)ши

конье

строго се

разпи съtстпп и ,1,р. предмtти, ОСВ'БПЪ тин при старата бо.пшца

ватъ, СЪГ.шсно '1.1. 9G

СJlf;тоноспи

и постаВfllllIСТО 6араIШ по у.lIЩПТ'!;

ц'lJ:IЪ и да UdiДС, за папр'!;.'I.Ъ

газиIf, дюгеНII и барarш да сс отда;J;ЖТЪ подъ наеJ1Ъ за прtзъ
идущата годпна, СЪГ.lасно г.1:1суваШI'гБ и що6реНII отъ СЪВ'Бта

9-й ОЛ'J1/0Л8jJllЙ

Ссптс}шр"ii т. г. 11 на ОСJЮВЮIllе

забранява;

Прf'дна.значени за мtсопрщав
11

Съгра;f\данието

I.

на гр:ца,

~oдIlHa.

ницп, Рll6арници, зарзаватчийници,както

25

пр'lцъ BJlДЪ

Съв'I)'Гъ, васто

lIOСТАIIОВIIХЪ:

ющитt Ц'БНИ:

П-ро

па

)Iy

х.ltбъ да се продrtIЩ по с.1'Бду

I-BO качество ut.1Ъ Х.ltбъ

Парна,

от'1 "зю,она за Гра.:),СIшгБ 06ЩIIIIII",

4

ОКТО:UВрИЙ до второ распореiцание прпгот

венни въ града за продапъ

}\}IСТЪ на гр.

па ПаРПСНСIШU l'ра.l,СIЩ ОБЩIlПСКИЙ

П.

88

Гo;(IIHa.

18\16

:!;\ О"'ННlНриii 1 ~И ~j година.

отъ СЪВ'Бта ПUСJIН11 YC.10lliIlI.
448. Отъ 10-ii того д~ второ распореждашю ИРШ'I)ТВСПl1ll

.\~ :HJR. lIЩlIIIсаннii liщ~тъ на l·p. Варна, нр!.дъ 1Щ1,'1
р'1JIПСlшето па BapHCIICI;\!U 1'р:ЦСI;n ОБЩIШСI\liЙ Съп'!;тъ, B:ICTO

1. Качсство 61J.1Ъ х.тБUъ

'1.1.

за ПРО,1,аnъ въ града х.l'БUъ де се продава по С.1'БДУЮЩIlт'Б ц:tIlИ:

900 граШJa 20 СТОТJШIШ.
П.
"
"
, , 1 ООО
"
2О
"
IП.
"
"
,,1100
"
20
"
449. 1 Старата бо.1Нllца,1,а се поправи и преСlIособп
за жпв'В.1Ище прtзъ ЗЮIaта на пахоДНЩИТ'Б се въ Варпа бtДНII
Арменци-бtжarщи; П. Да се доставлтъ за топ.1ИВО па СЖЩIIТ'В
Арменци 200 кола дърва отъ общиtfската гора; IH.•1'.Бкар
ства и .1tKapcKa помо щъ да се отrrущатъ беЗП.1атно сюю на
бtДНИ'ГБ Арменци, за каг.вито могжтъ да се призпалтъ за сега

жив) щитt въ СПО)Iенатата бо.1Ница.

\'.

11 на UСНОВ:1I11Ю

lIOСТАНОШlХЪ:
Ст.

,1,Ър;Iшнието

1.

ОКО.шостьта
Ст.

на гр.

свини

Парна

на П:lIпа,

11 въ

)Iy

строго

П. СВIIНИТ'Б, ДОIшрваНII ОТ въ пъ за К.щньс въ

)югжтъ да се дьржатъ, до като се
ностьта

1I.1И въ кuшари

зе}I.lIIщето

•

улицата. ПО,J;Ъ сжщето lIазвание-1 !)O~ .;хева, а не

както е пост&вовено съ рtшевпето -'~ 44:L- 96 г.

дева,

отъ

" Баба60рунъ "

IШЪ

1

се

града,

ИСКО.JImтъ, само въ И'ВСТ

и ТО въ нарочно направсни за държа

кошари;

III.

ДО

Ст.

въ

;

забранлва

Ст.

таб.нщата за раЗ11'l;ра на
о конто щс се събира тъ
l'радскит'l; берии, налози и такси, п _
тил послtднитt прtзъ идущата 189 I година.
.
451. Да се заП,IaТИ на настолте.1СТВОТО па цьрr,вата
Св Георги" за прИСТРОЙКИ'l1; на сжщата цьрьва съ MtCTOTO
"
• х.
~ J2 ьв метра ОТ'IУЖАае.llИ се за урегу:шрванпе
подъ тьхъ
~
1 ООО
, .

CCIITCJIВpllii т.

НаРУIIIIIте.lIIт'Б па тон )\11 приказъ ще сс наказватъ,

съг.шспо Ч.1. 96 отъ "заIюна зrt l'радскитI; Общини" съ

450. Г.щсува се 11 се прие

•

JIy 01'1, :!;)

п. 23 отъ "закопа за l'ра;J;сrшт'l; Общшш , "

88

нието

14-й Оl>mОШJРUЙ 1896 щduна.

VLU

въ зас'Iцанисто

25

r.lOOa

.1сва;

П·. ЛСПЪ:I1Iението на пастоЩИП ПрНRазъ

ВЪ3.1агам:ъ

на санитарННТ'Б пристаНJI при ОБЩИIIСIЮТО УпраВ.1епис.

На пьрвообраЗlJИЙ JIЩП1lсъ.IЪ Быетъ: Ж. Мв. Жеиовъ
Вврио: Секретарь; П. В. Петрановъ

Стр.

трн ;(1111, с.1'1;;(1)

ПОЕ~\iIIИ УС.l0ВИЯ

~ съв1;тъ
I

3а отдапанието отъ 11аРПСПСК(JТО ['ра-депо ОUП~ПН('.I~О j:""праВ.Iепис на щ)'I';l,ЩНН'ЩlЧЬ
Вариn

прЬ:n,

Чрt::5Ъ търгъ пъ

ол,упъ

;

1Юl':ЛШ

i

:;;>

IJРilrю

участ\!(;

нъ

че ост:нн' това

търга

ВС'f;кой

r;ош:урсптъ

Щt' н.;:tЛi ;J.IlНЪ}{& iJb с'iУ'/"Й

пр1;,ЩРШJТ!iС и,рху му,

l:lНЦ']';Т('.н:пю;)а
;\) ;rСI;.Шра.-

:2)

чес;гпос'J!, ОГ], на,l..юа;нотu О()ЩШН:I:U УIIl'а.I~.Iсш!е;
ЦИН, НU,'J,шн:rша
'l'с,;t;:;:ГI;.rи

оть ABil\I[\ ЧРСТШ: :1 :::юю;;;шI

на !l1;.ЩН;Ю!;ШJ юютн,

Т!lО (;Ъ IICl'(:, 1\1, <:.lучаii,
J:;IIJ1,

ш;u остаНе

ННС оп,

:,ър),:у

той !Н'Щ'НЪ.ШИ

'!l'

1!у ТU!;<!.

Ч Уд;ДII'Г!; НО,ЦННШЩ
с:rучай

;щн!;реН<t

oe!H~I1Ъ тин
\НЪ

на (:ниръ но топа

1.0:1;1,,1

llaД.!(~.";НtH()

IIр'1;:IНРШlТНС,

ППС~IСПUО

топа, въ

да

IIО;J,ШIШС

ко/[

I.OUTO с·ччаii

да ПlЮll3ВСДС

1Jсшащанне1'О

на uсtrюй

у,~()6ри

щс стане

:'.IБсець

()ТЪ общ.

lште:;СТП('НШ1

новъ

търгъ

оGщ.

:1[\,'1,-

съ

нъ

дпанадесетъ

за пришцающата

c1)Ol,a

се 'ШСТЬ,

СIIО-

r,ы3!;тъъ

И, УТU'I,Р;(И

отъ

HaД,H~;Ь:!laTa

:1.1;0
щJit-

П.I3.СТЬ.

Ч,!.

XiJ. ЛСИЧ!;!I гер6они ;Ч:Jр;;Н 11 ,1,РУ['Н ра:;нос!;п ]Ю
СК.f!')чmШI!~l'U к()нтрактн, r;Ш;i'О C~ IШ;Нl НЪ '1.1. II, ще I1.ЩТИ
ЩJ't),!Ii)ИС~iа.'!а.

нри- I

ЛUЕJIНИ УUЛОВIIН

уе.ш

·1) удоtТО13'!;рl;-

На ро;(. )';;J.Ш;<J, Н.!!! ОЙЩlшеI.;иii l,аеСИ('j1Ъ,

f>I..ll'lt!Jel"t'l (i

е

сыJl'tн;-

!l:Н:Т()jJщитJ;

IiР'!;,1.lJРШlТЖ·;

Ч~ t~ I~IН·(~'{ •.Ть ;~a.;(H'Ъ ~O/il ()ТI. ~i'1.р~~опачГ',.,'пн),та.
\1 ;J,ск.Ia}J<ЩIIН,

I3арнепцн,

:;ОI!Т() ,~,), ОТI'iJvаритъ

прапо1'О

се

па Пi)()П:::!Щ~СII;н1 I! ут!3ърденъ ТЪР!'Ъ.
Ч.!. XI. Търга ще се счита станъ.1Ъ Р(,;~ОПl'НЪ сю1f),
сс

i) :~a;r.JЪi~;<\it'.IEH. "t'

ПРИЗ0ваu ъ

че

РСХI> ЧИСJОТО на НRJ1JпиТ'ь Пl)'~';:JЪ }/'Lссца фенерн 0'1'1> Ц'Бпата

УС.l013Ш1.
Н.

о

СЧIIта,

И утвърдень тър гъ, alЮ

ТО}IlЦИТ'Б уе.l0ННН.
Ч.1. Х.

Ч.l. {. 'ГЧ)l'а ще <.:<; }[Jl)':,PHH:, съг.ЩСПО "зы:оuа :ja II\'()27 Ссп-

Ч.J.

сп зarmзпа

!)'Ь краи

.ШЧ1штt търговс, - и:ца,1,I'НG'1'О ::а пего оОlш.1СШIО 0'1'1,
тсяuриu 1S ~H) ['О;!,. НО,],'!, .I:~ 10\НН и ШtС'l'OlJщи'гt

1ЩТО

да

29.

.rЪ;I;снилта на IIр1J;J;ПрIlС1taча, пр'п;(Впдеllll въ Ч.I. '{IП. отъ П1\С

O(;B-:I;T.[('-

I·щина.

1 ;:;V7

упраRIСШlе. ЩС11О;[,е

ТР,lI,та, не сс шш да извърше

JIZ"','ll1e'.

нрh,r~'Лl\jJ{:

ОUщ.

01'1\I1:1[\.IЪ оп,УII'!ш,а 01'Ъ прои:шсдений

=

на г.

rx.

tLI.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОВЩИНGIШ УПРАВЛЕНИЕ

нието

Брой

~ЛаРUСПСЮIЙ Оuщинский Н1;с1'ШШЪ«

2.

ц'f;П[1,.

;1",
:;:1

Щ,'Ь;\СТ;11;.Iнва:1 ъ

liОШ;У,1СТlЮ,

J:'!>

'lt:

ще ее С;\ЦЯГJ., нъ })ъ:r-

ОТ:(,Шnlшет()

по,'\ъ Iше)IЪ гр,цС'!,о ОVЩl!lН~К!jТ'I;

;(ЮГ('IIIl

~~IСUIrрОJ,tltUII.цн~ !JнuарllНЦl!~ i1ар~аl1tiтчнi1l1НЦИ и ,)~РУl.\нгl~ ?'J.a-

1'3:ШП, ДЮf3Ш1 И бараии пр'l.;)'Ь идущата 1'OДllНlt, Т. е.
ЫС 01'Ъ

l-й iIнуаРI!П до 31-й ДОI,е:I!врНll

:3<1

вр\;-

1SV7 ГО),. (:ш едш

г();щна).

l'аг еJ ;игl; С),,\il.шща ik:;,!> [,OHcy,[('E,~ :,:tщю';t.

. Ч.1. 1. i~:Г)геIJИ'Г!;, )l[\i'а::питl; и G[lР(l){итL СI; UЮШl':J.тъ /;Ъ
Ч,I. JiI. ;>а, \н;ul;1'.l"ШIl' ла гр. Вnрна l:c);1,a г,еЧt'lЛ' ще . I!спl;s'f, у';астыш Ш1 гр. Парна: за,1.Ъ "ТаIПЪ nьопрю," "та
с\.' Шt,Ii!ГЬ тъ i ООО - 120() '!'~JlePH СПОР!!,1,'!> РJ1р,г.:t'5.[(;шн:то i i)U,XllHHTil, ~ iг;<;.г(;;;ницата, ПрИ I',lга'l'а (СТ<tнцшпа) "blYCC,t.lпа о;JЩИlIсr;IIИ сънLтъ.
,шта," "l16рюrъ nашlН," "Та'l'аръ nаrшн и "Ба.ЫiЬ:Ъ-l1а:::арь."
\1.1. ХУ. Ф!.'Ж')JIJгL н .1н:.rUпг!; ,Щ тl;хъ съ <':'lЪ 1:.1(\ 1'(\ t:C
[1.1. Ir. От,щваШI('ТО 110,1,1, па!!}IЪ ЩПi1.ЧСIlи'гБ ;~ЮГСНII, Щtпрt.шr.атъ

!)Т'Ь оuЩiJНСI;ОТО

УЩ);J.iJ !еннс

111Jt;ШJl!!l'.чачу

~HtTU, юна:нт() тоП С\: Ja;J,.ТL;J;al>~t .Щ
1;':сТН) OUl);iТHO въ hJНliI Н:I I'(I,IiШ,И,L.

11

!']I

:цраl>И

!1Jу);;щде (:Jдралп

Ji

[1.1. \'. ':'IаПIшштt 11<, .Ia:J,jH'i"L (:11 остаlШГЪ СiliЩIП '1"
Т.
е .•\~ 1'l, :щ I;ОIПИ IIР!',Ili!,Щ',Ii:tЧ;l (' .иьа;СIf'Ь;,(а YIloTjJl'iiHiJa
СЪUi'I;l;Л':П:Уl"щшi i(ii!ТИ:П,.
Пос.н',ЩИТ!; Щt: ес 11;;рt:ш;tТъ щ;'J.;];оii .{t:IIJ., съuйра:шо (;Ъ

г'а:;нп

н Gара"и

ще се И::RЪрШIJ

Чl)'!;::Ъ

JJУU,IИчепъ

търгъ

нъ

опр'1;:::Ь.lt'IIПТ'Б ДШI Jj '!асоне, СПОР'ЕДЪ и:цnдениТ'в 01'1. Общ.
У ПР~ДlеП!iе О()НВ.1t'НПН, с.ы'щсIIоo еъ ;;ак()па :;а lIуG.1ИЧНlIт'h·
търl'ове.

Ч.l. Hi. :За щншоучастие пъ търга, на пс'Gкоii. ;!,ЮГ~ilJ."
cu нписа IlрГ,дuарите.I!Ю :iа:IOГЪ [)О/О ()тъ
lIървmmла:шата Ц'Ьна нъ :;.ШТО, О!llуЕд,ь.1еIШ шъ ОGщ. сы3!;1'ъ •.

i'iapllEit и )i1t['а;:Иil,

ФОlшаТLt на I'ОрНllцата 01'1, }ШШIJШlтl; Ш!. .1:HIUJlTt, Т. е. I13ПIIТ<>, а I1t' въ В!ЦЪ на ТРН'[>Г'S"II!Ш';Ъ; фl'Нt~J)jJтJ; 11 ет'Ы"l1tт:! да

НС:Н\Ш!СЮЮ ()ТЪ това, жс.1аЮЩПЙ да Iюнкурира,
тр'!;йва
да !JjJ1;),СПlJ:II: 1) СВlцБтс.1СТUО за честност/, 01'1, пад.1сжпоrо'

U;у.;Jm.тъ

ОGЩШI,

ВlшаГII шнi-доuр!;

Се НiШЪ.!ватъ до-гuр'п

IIC'I!H:Tl'fJJ!,

.1,ОlIJИ'l"Б /;с'1ша

I3С'l(1)'[, да

съ llърнor:а'!еl:Т!)I;!IЪ чисгъ l'<l3Ъ !I да

сс ОТ!Iуща Bc;l;I,II!'~t Illli1-1Н!Сt)!i<tЛi еН!;Т.шна на :IЮIGит-n'

Ч.!.

t.1Ъ1IЦ~ТU,

Упраu.ншие;

2)

;(аНlIl!ца съ ;;:ц,тьа;енио

\'1. IIр!! сяръкв:tНIIСТО, Т. е. ЩНI :;ах(,'i!;дани\::,тС) на

поржчите.rство (деR.rараЦllfl),

подпи-

сана \)'I'Ъ ,'JЩi1Ifl СЪСТО)Jте.ши )I'!;СТНИ граждани, ОЪ.1Гарсrш под-

ОТЪ Т'БХЪ, ,1.а

отговарптъ,

съг.шспо

Н3СТОНЩIIТ!; УС.IO!ШJl, со.нцарно съ .'Пщето, което К:С1НЪ шю

:ШПl\.!!Н1ТЪ ВСIIЧЮI фl;lН:рИ, Ш)J1'!О ;1;а горнтъ i ТИ'!"!> под'], JШСЯЪ дО mюнчате.шото JIСП.laщашю на ш!еыа:
ЩШIlШО ЩJ'j;а'Ь Ц'В.I<J.та НОЩI, 1I .Ht се упtентъ СЮJO eyTpl!llI,Ta, '
3a(,Jh.l!blH·Jm . • Irщn, IЮИТО не Cili си ураИШI.1И С1I'!>ТКИТ'В,
;(1

{'('

IЮгато етаНI; 1:11:('1';.10.
ЧJ.

JJ
да

'·П.

ВеJlI"!

ЩЮlIстеliаЮЩII
вр\;.Щ

11

еЧУ]Jваllllt~

lIа

стъкш, остава :1.1 C}I'!aliit на пр'}';дпрпе:'.rача;
IЮЩJ3.ВН

Ч.l.

ВСIIЧl,О

най-о

фСJJерll,

.JЮI'}И

ПЗl;11itТъ

той с ;(.I'l>а,I;IIЪ

Bl)'!;1!C.

от'!> lIat~}1ВаJIIlе па О(iщ. шroти,

УЧnСТИU

IJЪ

Ч:I. 1\Т. ВЪ ЮШОИ 01'1.
се

отдаватъ

IIO;J.OЬ

пе ~lOriliT'], да

тър!'а.

юtЮIЪ

баракит'l; и

Пn,l,Ъ

др.

YC.10BIIJI,

тин

дюгеuи,
пе

1lОа;е

коитО
да

ее

'·IH. Въ е.JучаЙ пр'!;дприеяача наруши :lа;I,.1ЪжеПШIта търгува СЪ Др}то, ОСИСI1Ъ съ топа, за IЩСТО tж 1I!1'I;днitз 11 а-

сн по llаеТОНЩИГG уt.J()\ШИ, а Ш!СШIO: а) не, дава ПЪ:lIIа CHtT.1IIна lIа СДIШЪ Н.Ш JJовече фСllеРII; й) нс ги държи въ ЧIIСТО
и здраво СЪСТОJIlше; u) И.Ш пъкъ нс запа.ш еди нъ иди повече

чеШI

11

ОТ;J,адени

подъ I1ае~IЪ .

съставеl1Ъ отъ

Ч.'!. У. Наюшата П.шта за ц'В.шта година ще се внесе
въ два срока, - ПО.1Ог,ината IIр'!;ДП.1атно, тутаr.си с.ТЬДЪ удойрснието търга отъ Общ. СЪВ''/;ТЪ, а другата ПО.юнина, за ко-

наД.1ежни по.1ИцеЙсrш И.lII оИщии. агентъ, аRТЪ ;:а пръвъ н.У.тъ
ще Й.у.де Г.1ОGснъ съ .f .1ева за ВС'ВКII фенеръ, за втори ПiliТЬ

И двамата ПОрiliчите.lИ, на l-й Ю:JИЙ 1897 год. Записа нае-

съ по

:llaTO.111

отъ фснерlIТ'Ь, OUCТOflTC.ICTBO I;t)НСТflтирано съ

5

:н:ва,

а за треТIIЙ Пt)lТЬ оищипскип съв'втъ си запаз-

ва нравоти да ОТlIещ~ това прtДПРИJfтие и го даде ДРjТiШУ,
{,ато и го 1l0стаИjJ за оТ!'овореН1. зае,ЩО съ ПОР.У.ЧlIте.lИгh :lIY

за ,шгуuата, колто
Щ)'Бдприлтието

общинатл. 6и претърпя.ш въ с.1)'чаЙ, ч~

за.юга се задържа

За.юга МУ се връща СIO!()
1JY пр1цаДСllИ

330

ВЪ JI().1:Ш на

общипата.

въ "ран на годюшта СЪ

и С.1'Б;J,Ъ вриемаВI!С

въ

IIСllравеность

ПОС~10k
всичкиТ'!>

фенери.

llазuантиг};

11

надъ

фенериТ'в,

а

сжщо

и

по.lИцеЙСК1IТ'Ь стражари ще ШtaТЪ право да отпущатъ ПЪ.шата
ако

шш'врнтъ,

че

фенеритt

ве-

при

подписвание

НУil,ДНИТ'В JI})'Бпокр"ванин
ки ще прави

заНIJ.1еlIие
рани,

и други сжщественни попран-

въ най АЪСЪ СрОБЪ ОБЩИllСКОТО

0'1'1.

притtжате.lIl,

а

HaeMaTe.ll1,

пе ще Шla право да прстендира

що заковано

с.l'Бдъ
И.1И

CpOIta,

Управ.1ени, по

Ааквото и да нап-

за

пего нищо и при

дюгеНJl И.1И бараката,

направено

отъ него,

не ще

ако има иt-

ИlIа

право

да

го ОТАовава и поврtжда имота (зданието).
Ч.l. УП. Нююй не ще има

ГОРIlТЪ добр't. Независимо отъ това, пакъ ще се г.1Оби прtд-

него ДЮГСНJ."

прнеlIача съгласно

писменно разр'вшение

'1.1. УПI 01'Ъ тtзи ПОСlllJИ условия.

контракта.

По.lОiliсние, нъ щщвото се пр1J,1.а;rе.

напущание,

на,1,3!1рате:ш

ев:БТ.lИна на вс'Iша .IЮlUа,

дава

01'1. него

Ч.1. У1. Вс'Iиш дюгепь, магазин и бары.а ще тр'Мва да
се пр'hдаде обратно па 06щ. УпраБ.Iение въ здраво и добро

се отда;J,U ДРУГЮIУ lЮ гор'!; отъ върната ц'вна,

въ които с.lучаи
пий П.1атеж'Ь

нто наеlIате.1Я дава записъ па запов'вдь, подписана

право да дава

магазин иди барака ПОДЪ наемъ
на Общ. Упраюение.

ваетий ОТ'Ь

другиму, безъ

Ерой 2~.

"ВарпеПС'I:Illl ОUЩННСJiJIЙ IН';стшшъ и

Ч.I. YIII. Търга щс сс. С lШ1'а OJЮllчItТС.1СI!Ъ С"11':0' удоG
рението отъ Общ. СЪU'j;тъ и утвържденисто

Ч.1.
\10 съ

1I11).1(;;I;II<11'a

01'1,

В.1асть.

01'1,

Ч.1.
ри

ШИ

IX.

не

ОЙЩИНСКИll

СЪВ'Бn сп запа:ша правото да удои

Стр.

\ ·Н. О \'!;УII'Н1!;а е ,JoГь:I:l'HI. ,Щ ес СЪоиР<1::П!~:i н:tJП .. I-

1!j!:Н:Н.ШI!!;:t

;;а

t.:ъGнраrrJ:t''1'О

UGЩ:ШСIaJЙ СЪU'I;тъ на

ДСНЪ отъ I'-u<t ВаРНСlIСI;пi1
О'\'!.

търга.

Ч.l. Х. IЦо:uъ търгътъ се утвърди 01'1, НLЦ.IС;IШОТО ~!'kTO,
Д.IЪiliенъ пЪ трн
дневснъ cpoI.a отъ
,1,СШ;ГТ, 1I;t

:!-й СеllТl'Ш:рIlЙ

съобщенисто МУ д? се шш въ Общпн. УIIраЮСНIIе е1. Со.1Н

ний (о j'j;У!!'ШJ";l) l! Ja JJ~'гo!'a

сН I;jjCil ,.".'"

IIу!j"IiIЧ<:Il1~ Тl'IН'Ъ:

Вl)

c,'lyrra;i

гуин,

J101'.)":I!'1'l',Jllгj;

ще (i,'U;(I~

1I0р.1;ЧИ'1'е.Ш'1'1;

П!J'1:Щ,ть;

Cli.

3it;J.1Ъжitпа

Ш1.СТОНЩ!П'f; !lО\'ШШ УС:ЮiJJlН,

общшraта, ()тговарп той (ШН:3U1.'1'с.1Н)

AI;O останU.шЙ върху му ЮIOТЪ сс е
;J,r. го упра:ц,нс наН I,J,C!IO ;I() трн ;шп

Xl.

Ч.1,

Наемате.lИ нс ще шш право Шt ()uе:;щстеНJlС нъ

истича.ние

Ч.l.

на наСШШll

ХIl. НУi!ЦНИТВ

J;nЙТО

0"";:;1\<[

".,' '1;i!',':'J;, I~'П,
j

Х.

i~T:;YJI'iffi;a

I)'/;'Ollil!,,'i!'!, l';;p!',~;o

пur.1·1~;~ва.1!I

}lapl,1l

;;OHTP~ij\!;1

гор'l~ IIО.1i'1~II;'I'1'!j'Г'l; ;1tt!!Jjt'и (';'.) :~a C.1 l'lj п:а

1!IЕ)Н'Ь .Ч!::

И'LР~И~~
н

('-;,

():;Щilil<l'!'<, ,{,с
ТЪрl'"}.,.

.;i':·ljil·~; р::;:;rЩ'I;!I,

:I

I1Lt l"1~:!1'J(jHali1H .I·i'O на

1~'1~

Ч1J 1;;п.

("r.H:,I'1:CT110

:Щ]'уи:t оуь 01',',:!;J;I,:JH·"'.' t'~,щ!!ii

!'t'рiJmшг1

!{

Н')(:,11;,\

.!,;'УПi.ЧУ

/,1 J'"

r'И11У: еъ, но ;,(kllli{ Ц'!~Ha. 01"1. !~~~,:YI1~~:~:~Ta.

с.1УЧClii, че ОGщ. Съв'Ьт1. IJ'1шп еъБЗРШШСi\О на наетит']; CI'P:1J,1i
прhди

(':1

Jluс.Ji',J,uваВШ1LТ:l

се

01'1> дсна, отъ който се ;(ана 1I0ДЪ наС:I1'Ъ.
Ч.l.

пр't.т:чг'глнТ'f: (II:РНП.

ill'j, ("i)':ша H"o'myIl'i!!J.a

ч:!. ". отъ наСТОЛЩI!Т'l; УС,10СШI; въ ПРОТШ;СJl1,
С.'lучr.ll ОUщ. СЪП'БТЪ ще шш врано да уIlИЧТОifaf ТЪ])['Ъ'СЬ, ;щ
;;аДЪРmИ за.юга му и ;J,3. произв'l;;.tс повъ ТЪрГЪ, въ f,OiJ'1'O :;а
СЪ

на. ():i:!i. ('1,:\); П"

("!,I'.!:lClil>'{;;

ПР'i;,~{l;rр ,'Ч}~'пrчу (',~Op;t. JУГЪ

:ш lI;;НСlIЪ.llIСIIIIР 1:'].ОUЩl' въ '1'0'1110(,"1'1.

:'I'JшаТl! въ

I10С.l'1дватъ

1-1();),!

ПJД.

Ч.1. lХ. ;)а IIeCI;fJ('ulJ'l::·leEI1o!'o !!IH:caI:Ht! на Tal~t:aTlt':"~\

дарШ1Т'Б си порs.чнте.lИ и подпишс КOIпракта и :шниса, СНО

каIШИТО

!'.I:tcye,;!I'I,

1 :.:.;,-;о ['Що 11 yТi;'l,P

УпраШi'1't'.п, СЪ IШС.\Ю .\~

Ol;p.

('iliщата

l:а:::ши'1'О прн!:о,

"\I~i>Y':Th

l:-5-il

ll.1. \'1 II. ()П;УII'Шlut, ис::ъ
ПС }fOi!iC да

нае~ште.l}! е

;{.

r;о:п() f;i!

!f;;/·t'lH:t:i;HI'I'I)

;10

iU:~ uТl\УllЧН!i;!.

срокъ.

~НlРЮI

;\:l

оGгерGопаПl\е

на !il)fпра

hIП'];, 33IШСИТ'Б и ДIJ.\"ГИ ра:\lЮСJШ Са; :щ C~I'tТl;,a на lIае~IaТl·.Ш'l"f;.
I~r.l·t,..~rTJ;H{I
НОД'l,

.,~ .\~

ОGщ.

:::,. отд:шанис О'J'1. 13аРНСПСJ,ОТО
нис,

чрkJЪ 1'1,]11''1 еъ тайна

I'раДСI;О

кош,уреНЦШI

Ч.;. .I. Търга ще се произвtде, сы''!асно"

:нн;она :Ш п~·()-

"'),jJП!i

шtJIТЮlТа за jюыtПJi1'О~l'О прlцпршlТИС, въ с.1УЧ:1ii,

да отговарятъ

юr'llе'l'О

Щ1И'l"Вil;ате,ш на неДВ\lЖЮlИ
псго,

пъ

с.1УЧ:lii,

че H~

НСllЪ.1IJС ПiН':Т()

ЛЩИ'l"h \'С.1ОВ!!Я, аIЩ останс lJЪРХУ му сбора отъ IIО}1'5наi'И'i"R
Ul'II!III 11' 4) hl:lнапцип O'l"L ]';ългарСЮlТ:1 Народна ];аш,f! П.т
Общ. RаССИ"jJЪ, че е пнссъ.lЪ 5 0 /00ТЪ първонача.шата ц'1;на,
ЧУi!\Дитl; 1I0,J,J,i1ННИЦИ, освенъ тин кина;и, прl;дстав.1J[.~атъ
11 ДС];.1nраЦI1IJ
0'1'1, I1n,J,.lej1;HOTO RОПСу.1СТВО, че въ с.1)"Ш!\ на
споръ НО ТИI1 берии,

ЩС СС сждятъ

пъ fiklгарСIШ'l''!;

B:lJ1!IPII.

f!,l,t,a.1ir;l;n~

нъ

11;\(".',1,>:111\''1'11

('р:ц.

\'р.

]);11\:1;1

C'l' lI(Jji1;jl"I~ НО

(j{),1 !;СТ/, 1';:.; l:J3.iiЪ" .
2. НО ШЩСl"!; (:. (;blrap('];o -- /;C'i!I;I,Ol"i, li;ljllю;jаТ("j;а
Но е;l,рпi1

:J.

0';0-

"шарна".

РОПlТЪ ~Оi)IIТbl,;J, 1:1, С. со C}!',!.mlНJ, ]"Jil'lf:IOBO:
ОС)!}JjJЪ!i

:'1 ,: р:шпс, ,

lIj1c('.r:H:tl;:l

ОI\О.!!!п; С. е. :ЧсрхаН,ШI1, Ср,,;аеъ, !;,i;i':Ц:l;m;ъ, O·JYI;.1y-}fова
Топа.1Ъ, DciiJ;or;o,
,шН

чс lIеЛ\Нl~

IШОПl, IШIПО

I :',:.!()

:

1

.1(}{~ИТ'!,I;Ъ

ДраI'(JЕ'НО, Чп!'it.lИ ТjJUИ!Щ.

въ

I!

()r:O.lИJi:

I\ЪРХУ ~!y; 2) свидtте,lСТ!Ю :)а чеСТ!IОСТЬ отъ паД.1СЖIЮ'10 ОGщ.
Унран.1сние; 3). Д€I'.'lltрацин, ПЩIIIIС:lна ()ТЪ ДВЮШ чсСШИ И
;Щ~ЮЖНII l'paa;,AltlllI -

1 p.

!iЙСНlI.n.iРЪ. !.lIу.ЧНll!!Сt\tt OE().UIH,

L.

]Ю!'(iТЪ

i

ЗЦ:IЪiI'ИТС.lНО, че ще I!J1lТ:IJ,анЪ!ш върху :щ

1)

и;i

iI

];:lРП.

:

.Ш]!, ВЧ1.IУU;t.Щ (ю.!'1;("lЪТа.

.1ИЧIШТ'll търговс," оGПв.Iепието па Общ. У нраl3.Iение О'1'Ъ 2"i-й
Септемвр. т. г. подъ' ,,\~ 10 96 3 1\ настоаЩiiТВ УС.ЮIJИН.
Ч.l. II. За право участие нъ 'fЪp1'a jl<'!;l;OU fiЛ!шурентъ
щ)'];;rстапя:

11.jH!, l! ;)()7. ] ] ;';(р,

1. 11'1.

1 Н97 ПЦ, IIТЪ

31-й Дске:.rнриЙ.

пп i'О\'Пil,1,НН«},

УЩНtl\.t~'ШI'~ 0(,:1:::\1,:\

с.. J'f;,(ующt~Т(}

У !f[)Щ;,;С

ьъ ОТКУПЪ с()nрn О'1'Ъ

J;.ШНИС дu{)итъкъ (иаиъ г.арасл:) :щ l~,1.ущата
l-и Ннуарий до

ОGщ.

rHIi'~\r:'T(1

Аб()uа
.!ИН,

J'ра;щще ,Lcpc, J'IJРП~!I.mii, E'~:::JI' J,l']H:, Ерш:

;::t•.1<tT<l

с. <,;.

Трр.Шr!("j,а

С.:Лl,а

fiapn-пш.1t·РЪ,

ОGЩНU:L;

lНУШlсut1:а.

ЧrШ:ll;'ill(, (:~J.a;CI!a, Jlypa'1'.Htpoь,

Ещ'л!() 11 Сt>I!сGИрСl,аТ:t

ОГ>ЩIlIJ:l, HO!)()-па:Шj1е1\а

!!!УШIt'!!(']\!! ОEjJ;'i,!'Ъ, с' j;I\ПtТl:ТlJрнпа {~О.тБ(·Т!.. га

,

..J.. Но tЩIlli1 ]югаТ'J. ,(!I{'Hi'I,!". нъ С. с. ,l,У]ШУШЪ
.1iJl\('1!И'l'()I3(J,

I! 1учн,:,н('ка

(),.;ОIШl, ННi\О\Ю.

ВърiJНЦ:l, :\lу'1'~Ф.шръ, Кай,~Н ДО.];I И
е,ЪЩ:lТn

ОI;О.IIIП -

бо.I'J>e'1'Ы(!

!I

;:,

IIt;-

t)1;о.IШI,

1I Pf'(:·!fl D('[;a,

I'ОрIIН, (k:.!:шъ

fi';l(i,\:1

liа:Jарсп,t ОI;fl.IШ\ ес НШI1Ш.\<1. \')0.1'I;С'IЪТ:1 ~ шапъ,"
нъ (". !\ОН<1l\Ъ,

0;;0-

"шапъ

а НО 01Щl'тt

"ШЩJНа.-'

];\leT'!> Ш, Ив. Шеновъ

е;l',ДИ:III

Сt'щн~таръ П. В. Петрановъ

ща,

(ie:.:'!> 'КОНСУ.1Сl,а защита.
Ч.1. IП. Тър)'а ще се счита URопчатС.]I/О свършРн'!>, с.l'lцъ
У;J,ОUРtШИСТО му отъ ОUщ. Съв'!;тъ И утпърж;r.снисто 3IY ОТЪ
на;режпата

Ч.1.
нисто

IY.

Ако ОТКУПЧИRа с.тВдъ удоuреllllС'lО 11 )"I'IJЪРi1ЦС

на тър1'а

РУJlН~ПI1С

Отъ СЖД60Нllтt ПРИGтави ПрИ _ВаРНСПGКИЙ Окржывнъ С;ЬДЪ

власть.

и'вкой

се ОПШiБе

да

члеиъ

контракта, стане пужда да СС IIрО

01'1,

IIзв'Б,1.е нопъ търгъ, освенъ, че

Сfi.lIOЧII

I,онтрактъ

3<1.'101'11. дlУ се

ШИ

по

ЗClДЪРiка,

()ВНН.1ЕlJИ~

на

На ОСНОlJaIШС

1\111'0

IlСIIЪ.IIII1Т~.l1ШJl

:ШCl'Ъ .\~

464-!),1 ЛЦШIa,

пеуСТОЙIШ, 110 и каRВИТО загуби нос.ltдва'Гъ общипата О'ГЬ
ВТОрШI търгъ, ще се I1ЗИСIшатъ отъ пего (откупчика\ и по

и:цадснъ от'}, l'уссеНСКПJI НоенеlIЪ С,ъдъ нъ IЮ.ыа на ха:;ната,

PJi чите.'IИтБ му.

}I'Бетожите,IСТiЮ,

ЧД. У. ОТRупчика ще има право да Fзе~1a отъ вс'1КОЙ

заК.1arIЪ въ гpaд~ добитъкъ с.тБдующата такса:
За единъ едъръ доБИТЪRЪ

"

"

една

"
едно

свина

агне, яре н.Iи прасе

"
3аБIЬЛ1ЬЖ1Ш.

Отъ ТОЯ.

налогь

20
1О

VI.

на

IIu<tпа

}lаРИ1l0I3Ъ ОТЪ
;)(1

ОТЪ пос.'I'tдното
()тъ ~I'l;CTllIIТ"t

31

день

llilJша,

Ct'I'a съ нсизв'Бt.:ТIlО

48 ,ICBa. н :.Ю ет., оGшшuаllЪ, че С.1'Е :iВ'Б
ТjШ.Ilратно пуб.шкуваннс настонщето въ

В'БСТIIIЩII,

до.тl;о:;начепин

ще ПРЩ<tUЮIЪ

,1·lъашш;овъ

въ ПРОДЪ.ljf\СШlе

нсдниаашъ

С.'I'llдъ тощ срою, щс юra нравошц;щваIlIJС

[)О/() въ

"

въ lШllце.lЩШlfта па ВЩНlСlIСI;ОТО C&.rl'UHO IIvистаВСТRО

ПРОИ:ш'ЕЖ про;rаа;бата ~[y, '1'oil с: е,ЩО

...
,'оu"'lf'I'ЪL'а,
се освооождава,
"
'"

ИСП.1ащанието суммата на откупа ще ожде въ

четири вноса: по 1/4. часть П.1атена въ първи! дспь па MtсеЦИТ'h: Януарий, Априлий, Ю.шй и Октомврии, т. е. въ на
чадоТО па ВС'БКО трим'l,сечие.
За cBoeBp'f;)1eHHOTO ИСП.lащание на пос.l'Вднит'l> три вноса,
откупчика дава записи на запов'f;дь подъ гаранциа на двама

заМ~jIШИ варненски граждани, быгарски подданици.

ЮIОТЪ,

1 О ;(снн,

»

nр'Бдназначенъ за .жертвоприношение (курбанъ)
Ч.l.

нед'Б.ш
СДИllЪ

1 .1евъ
40 стот.

овца

щютивъ

ще се

лозе, отъ око.1О 11/2

ДСI,ара, нъ ВаРIIСIlС1Ш'f'В .Ю:НI, въ ~!r,CTHOt.:Tbla »Н.щнова,"
~leiI\AV t.:ъс'1;,(IП"Б: НИКО IImШОlJЪ, r~f)]\ЧО I)шца;исвъ, IIстръ
IIвап~въ и IЫ;ТЬ, оцlшсно за 225 .юва, оть I,UHI'() ще IIOЧНС
па.цаванисто,

ЗаинтересоваНИ'ГБ могжтъ въ ПIНIСihтстлсrнШТ'Б дни и ч(J.
сове да се Jlвпваl'Ъ и приг.lеждаl'Ъ IШЮБата I!U щю;r.аil,(i<\та.

1'1'. Варна, 1 ОКТО~IВРIIЙ 18% год.
3-1

С1!!дебенъ Ilриставъ: Г. Захариевъ

Стр.

Брой

"Варненский Общинский Вtстникъ"

4.

29.

за оздрав.Iяющитt обръща на себе си особенно внимание. Въ

1892
Из" С1IUсаиUЮШl и вJbсmllU!~lЩIlЬ.
IlО.тБзни

срtдства

11,

естеt;ТIJСШlО

е чисто,

за заIlа;;ваllllСТО
СВ'Б;I;О,

хубостьта

тъчно е ca~1.O една вща. ТI)'l;бва

Il

па .пщсто,

ако то

Пр., сыJршенноo

доста

само:

Да се l1аВ\Ilше да

1)

се 03!lша .шцето ВСБКOL'it съ 1Ю.1IЮТО е ВЪЮIОЖIIО

(но нс 11O-до.тБ отъ

ПО

90

ностъ,

мпого lЮ-11раВIl.1НО.

расmриваНllеmо

1Ш Лlщеmо,

ч'Ы;ъ, ыъховатъ пеШIШРЪ

ства

за l1рnдnаЗ8Шl1lе

11

СУТ}Jlша,
дър;\:аllllJl

1I0тьта

O'l"b

~юа;е да ;НШУUIII
вапието

остаин

пропускатъ

.1Пте.1НИ

ВС'БКИ

вщата

И

с.1ънчеви'г1

(.lещи)

06разуватъ

тана Сif.ЩО
въ;;духъ,

а

изъ въздуха да не

КОСТО
1\Огато

.пщето,

Го1авпото

6ърза

праВ1I.'IО

Т.1ЪtТОТО

при чсстото

наЙ-ПОС.тБ

(почер

прtсепъ

запа;;ванис

възг.1авuицитt.

11

чис

Морс

въобще ограниюra,
по~ющь.

11

нсговата чистота

ТВЪРД'В СИ.1

съ чистъ одеlЮ.1ОНЪ),

па 1\оа,l1.та

IШЪ употр't6.1еl1llе, I;рБХI\:t,

1\ОС)lСТИЧССIШ

Itашш,

ПIlТlIа. Не трtбва

туа.lетни сапуни;

(напр.

вещество

чеСТIIГЬ

па

вода, като

l.ато ма:пш запа

за

И значите.ша

НРСДldiТЪ: ефТlIUI:'l"t

СШIРТШl растриваШIJl

растпарнтъ

видъ

промtнеНllе на б'Бо1ит1J (до.1Нитt)

Върху хубаВШl, здравъ цвtтъ на .1Пцето
1II1Т'Б

Да се IШб'Бгва

д'виtТвунuтъ

на посте.шата

да принеСh1ТЪ

ПО.10аапс.1НО

1ШКЪВЪ и да е

4)
пъ

и р'.Бчнит'Б 1\diпашш, които укр'Бп.шатъ

)ЮГdiТЪ

110

раСХОДКИТ'Б по чистъ,

често

-

IIOJIВЛ

Съ Сh1щата Ц'n'1Ь .1Ицето

осв'1нъ общото ;;ачорнnание

II
11

така сжщо

щото за

причинява

се ма.ШИ ТЪМНОЖЪ.1Ти

ПОКРИВl;ИГБ

11

.bliЧИ,

1llJJbжде

IIрахъ

c.lыle,' ;;ащото каш;итt

да се забраВJ1ТЪ

тотата на кожата

йlУ СЪ гр уби

.тЬгаНIlС,

;)

по

Il

тр'!;бва да. сс ~ше пе СЮlO

пжтъ,

потьта

вода

ПР'БДИ

съ прахъ н потъ.

на СИ.шото

стък.ш

пюшние),

1\111"1

2) :Iицето
Il всчсрь,

се

сж пай-добрllТ'Б срiщ

.uщеmо от"

на KOiКaTa,

шшри.1О

te

пщъ Е.lIIШlllето

дрtХII

съ фапе.la,

на раЮIII ПЖIШИ и IIрИШIШ.

пачипъ 6н

KOiKaTa

на

с.тБдъ ШдIиванпето

ПI)'Баъ ДСШI

1I0рИГБ

ТlУБ6на да сс июшва

tC

подновлванието

liOжаmа и((

по, БС:Jус.10ВПО,

вода,

нервната дtлте.I

Оспt11Ъ това студепата

II.1II

8]Jlb.llCH1Ul i)lJCUHlt иро'{},u,

да

11

вt;.аtдствие на което

ИЗВЪрШIН1

студена

R.) защото студеll11Т<t вода уско

рШJ;t ЦIIIЖy.Jяцинта на кръвьта и О;I\ИВ1IВ<t

упоч)'I,б,1енин

и които

1.0ИТО

1Ж праШdiТЪ,

.1еСIlораСПУ1шающа

на ПРРit

11

раЗ11l1

се;

видове

раtТРllпаИIIН.

баци.1И,-СЪ други

думи, могли да се считатъ за оздравtли.

Bptl\IeTO на лtчепието се продължавало срtдньо 71 день. На
въ.ШО СПОЛУЧ.1Ивил опитъ отъ дtлте.'ШОСТЬТi\

има и въ

ВОРllIСЪ И Щетипъ съ по

Саксония се е

основало

дружество за

народенъ санаториумъ съ
ние на почтеннил

профессоръ

10Л1ЬМll'l1l1Ь

се свежда КЫIЪ това,

В'БчеtТJJО

I1Р'БЗЪ пос.l'БДlJОТО дсслти.тБтис

бор6ата

съ ужасиин

ОХТlшата,

-

е зае:lЪ

ВЪПIJOС'ЬТЪ

бичъ на съврt:uснното
ПЪРВСllСТВУЮЩС

01'-

че.lО

ПО.lOшсние въ

~IСДlщишtта. Съ нсгопото И:5учвание се ;;ашшаватъ наЙ-ДОUрИГБ
щУБ,J,стаВlIте.1П

11

на наР\ата,

распо.lО;КСНИСГО

а1\()

~ItРl;И и 'въ

сега вече нt4lЮIС Ш'ДОt:татъкъ.
1\онгрессъ

по дс:uографllнта

на ДРУГIIТ'Б ДOl"l<lДЧИЦИ
соръ .1аЙдснъ

псщущин

животъ.

и

ОТСdiтствието
носеп'Ь

неДdil'Ъ до НЗВ'Бстна

а.шитt .тЬче6НII завсДспил,

11

тр'Мва да

на б'Б

въ особенпость.

Сно

първата ~I'БрI\а за борба

оБС:JвреждаПllето
.тБчебви

рациона.шото

на п.lЮВIшта,

завсденил,

.тБчение

на

ГAtTO

охтиката.

СрtдСТВО проти въ този сждбо

С'l'ъпень

с.1учава

рецептъ,

Така напр.,

Жа.тно е само, че ВС'БIШ дава свой осо

за да се достигне една
Бартеле!>1И

ПР'lа•.1Онна

Сентъ-и.ыt'ръ,

възрасть.

който е посрtЩНdiЛЪ

си година въ ЦВ'ВТЪТЪ на си.шт'Б си, утвърждава,

смъртьта го е забравила

ужъ затова,

и става.lЪ рано, а въ чосовеТБ юt бодърствуванието
БОТIl.1Ъ непрtКdiСПdiТО.

Г.шдстонъ

приписпа

на навикътъ да прави ежедневно

(умрtлъ

О.1Иверъ Холмъ, зна
неотдавна

си година) е СЧ1lта.JЪ ТОП.1ин и равнил К.ншатъ
за дъ.1ЪГЪ животъ.

К. ХО.1l1IЪ е съвtтвалъ

да ЖИВ'БЬYiТЪ дълго

Bptl\IC,

канецътъ Вайда привежда
Б.1илние

отъ ТЮТЮllЪ,
виждатъ

а.шохолъ,

г.ШВПОТО

върху ;црависто.

MtCO

120

до

желающи

Амери

и др.

възрасть

}<;дни считатъ'

въздържанието

други пъкъ, наопаки,

1'.;

за ДЪ.1Ъгъ л:ивотъ въ употр'М.1еШI

ето Юlе1ШО на тил пр'Бдмtти.
ше ДОСТИГНdi.'Iа

ВСИЧ1Ш

себе си като ПРШI'БрЪ за б.:rаГОД'h
пр1;.ttлонна

ус.'Iовие

въ 90-тата
като ус.ивис

да tздътъ на ве.1Осипедъ.

на ыузиката

т;ато причина на своята

си е ра

своето ДЪ.1ГО,l'Бтие

ГО.1'lши расхO;J,IЪИ и да прt

дъвква lIlНOГO пжти ВС'БКО парче храна.
менитъ анатомъ и романистъ

че

защото вс'вкога е .1tга.'IЪ

Една баба,

БОЛТО дО

год., е утвърждава.'Ia, че

CROpO

б'Б

бе:JбраЧНИJl

животъ ужъ способствува.1Ъ на дъ.Iго.1t1'ието и ;;а доказнте:r
ство на това, че браЧНИJ1 животъ ЮИЯ.1Ъ за ирtкраТlIванието

възрасть -.
на

конь

50

като

се

ожени,

90

и

то

въ

год. Jlесепсъ и Пайнъ
па

юношеската

1Ш

mеОРUUnl1Ь,

настаВ.1еюш и СЪВ'БТИ

които

си

IlОЧТИ

ДЪ.1ЪГЪ животъ.

изведе само едно: ЧО81Ы;Ь досmищ nрrь,;лоuuа
силата

си

в'врватъ въ 'Бздепието

главепъ источнИJ.Ъ на

Изъ всички подобни

примtръ брата

год., защото е ЮШ:IЪ не

е с"сmавuл"

Mo;I\e

да се

в"зрасmь ие 170
за nРUЧUllитrь

иа дМtuя живот". А въобще може да се посъвtтва на ВСIIЧIШ,

които же.lаЬYiТЪ да живtЬYiТЪ ДЪ.'Iго: y.Hrьpeuuocmь

83

BCU'lliO!

Нищо нс съсипва човtка така, както ИЗ.lИшествата отъ всЪ:..
каl>ЪВЪ

видъ.

ученъ проф ес

распространеllllето

ученъ,

а въ специа..ши

па спецпфИ'lеСl\О

~1'Ьi1\дународспъ

ПОСВ'Б1'СНЪ на животре

11 охтиката

на почтеншш

възможно

НеР'I;ДКО нп се

въ Пеща, въ ЧИС.1Ото

които се nзе~laТЪ

ПрО'l'ивъ

чJi;бва да бжде

но нс въ КdiЩИ,
е

рефератъ,

БО.1'Бсти, въоGщс,

редъ ЮГБНИСТО

са}1O

На IЮt.l'БДНИff

с в.l'БЗЪ.lЪ И IIзвtстнин

съ обширспъ

сс ВЗС}IaТЪ въ градовеГБ

съ охтиката

на

мtРШl за о;;дравяпие,

и хигиената

вънросъ за }ltрIШТ'Б,

.1Oдробнигh

до сега нип да Н'Б)шме

СИ 'радш;а.пш М'БРКИ за борба съ тан бо.ltстъ,

то въ пр'Бдпазпте.1НИ

състаВ.IJша lIРД,Н3 дмn иа

че тон или ОШl старецъ ОТRрива па СВ'Бта тайната

на своето дълго.тБтие.

те.ШОТО

че само

БОЛ'БСТИ и охтиката и че ус

заведенил

Тайната на дълъгъ

90-тата

MHt-

1радове.

да четеыъ,

бенъ

еДИllЪ

устроени .1tчебни ;;аведенил е въз

~lOжна борба съ бtлодробНИТ'Б

тройството на такива

вс'Бки. Въ

откритието на

кревати. .:Iичното

100-120

при ПО~lOщьта на разумно

санаторирш

кревати

35

на земното Сdiществувание, е привежда.lа за

За мtркитt проп1ВЪ распостранението на бtлодроб

къмъ устрой

ството на още единъ. Освtпъ въ Фалкенщаинъ,

OCTOpOiКHocTЬTa да

носите.шо

на тол първъ са

наториумъ е застаВИ.IЪ дружеството да пристжпи

си, който е ДОi1\ив'Б.IЪ само до

нитt болtсти.

година на сжщест

2t; кревати, е далъ при
ББжище ва 133 бо.ши, отъ които 102 сж излtзли съ твърд'!;
зпачителни подобрtнил, при което 10%
не отдtЛIlЛИ вече

всичнитt ноеметичесни

б'Б.1U

Още. въ първата

вувапието си, санаториумътъ, нмtющъ

свtдtпил

Водата е най-доброто отъ

г. това дружество е открило първил народенъ санатори

умъ вь Фа.1Кенщаинъ.

се ПОПЪ.lНлва

нспърво устроени

На

16

Ю.1ИЙ 'г. г. изг~rбихъ една рас

писrш ПО,],Ъ

J\2 20023

отъ обдигации'гt

на

СофИЙСRПft заелъ. АRоби се пр'вдставила

пр'вдъ н'lнюго да се СЧlгга за уничтожена.
BapHa~

с. Нииоловъ

О'1'ъ спсци

въ Германия по

JlПlЩIШТlшата па kРЪ Нремера. КшгодареНIIС на тия Зfiвtденил,

OXТHl>aTa въ ссгашно l!pt~[e дава О'1'Ъ 13 до 140/0 пъ.ШО 03драВJlвапнс и почти 590/0 сериозно подобрtпие. Дtнте.шостьта
на Франкфуртското дружество по устройството на заведения
Общ. ,J'nравAetШe.

ОтroВQреаъ-ре~а&торъ: Д". П()ft()I!Ъ.

