Ва рненскии Общинскии Вt;.~с~то:но:и~к~ъ~============Б~р=о=Й=2=5=.=

Отр, ~

ди: Н. Ба.,п()въ Д.
(пост. ом

Хр.

Ерахтопъ u .янаки Жекоnъ,

19).

20) На Рада Же./l,1b3'Кова:

"С.- RокаРДЖ;l"

ва

11)

едво

.юне нъ м.

отъ 5 декара при със7>дп: Д. МIJХОВЪ,

О. СЯ1JОПЪ. Н. Сгоиконъ u

ПЖТЬ,

и В) ва

сдно

.lозе

ВЪ М.

ООУКЪ-СУ.lаръ" НТЪ 2 декара при съст,ДИ: R:.
n
ВЪ.lqовъ,
Георги .янqовъ u Т. НИКО.lовъ ( пост. .N~t 20).

21) На ВаСUЛа1;U Н. ВелuзаРllевй:
магааият<\ въ

уч

1

подъ

отъ 10.7fЮ кв.

Апосто.АИДU,

11

дере

11 Н)

.N9 177

М. "Г.-ЕОК1tрджа"

ПРIЪ3й

отъ

1/2

З:-1 едно .Аове нъ

м. при

пжть, (иост .

ва

3)

сьс-Вди:

Н. I

.Jti 21).

1893 г.

22) На Х. сmефаll'О НU1iОЛО6'О: ва кжщата въ 1
уч. ПОДЪ .М 403 (П"СТ. N 22).
23) На АЛ1' Ефенди Еересmеджu: 11.) ва МI\Г3Вl1Я·
T~ пъ 1 Y'I. подъ ~ 7!:>; 6) ва е,'1,НО .l()зе пъ 1If. "КUОШК
6а.Ааръ" оТЪ 4 декара Прll ('ъс-БАИ: Х>tсанъ EpBepyM.ly
Юяеръ Па.АзбуюICЪ п

l~IIФесчп

Хасl1.ВЪ и

Н) ва рдво

""ове пъ м. "Сеееевм:евъ" отъ 2 AeI~apa при
Рифатъ l\1:шзфъ А.ш,
гор:! U IIЖТЬ (пост. N

2-i) На А6дулла ДервиИlO6Ъ
5 лекара

м. "Шзш~ъu.ларъ" о'Гъ

геРllВЪ, Д

М"lIIзрченъ

11

С'ьс-Лди:

23).

ва едно

-

""II,Щ въ

при СЪС'hДП: М. Дю,л

Хр. ИшtНОllЪ (НОСТ.

2g) На Баласа Станева "ОАена

N 24).

Савулева. на

""0-

B~TO ВЪ М. "ЧИllрЪ" отъ 2 де 1>: а ра при СЪС'hДI1: Х. Ха
НЪМЪ X<l.ltp:,UeToua, С. фНvН\КТОUЪ И ОЖ'IЪ, (пост. };'g 25).

26)

На Елена НUfiОЛО6а РРД.

в<\ lII1;с

JhtaJtefla: 11)

333 1I уч. и б) за едво .,1Oi:!e ВЪ 111.
"ВаЯ.lаръ" отъ 4 Aei>apa Прll СЪС-НДИ: Teox<lplI Мария
ог.1У, д. 3еНГИIIОВЪ, Т. ДеР~lеlIАжиевъ н П. ТОДОРОllЪ
(ПОl:Т. Н-ро 26).

лове ВЪ М.

щат» въ Ш

Vq.

ПОАЪ Н о k3G (по('т

Н о 2Н).

29) На КОС1llадllllа Л.

Лра.uаmарово: ::1) за е ДПО
.,10se вЪ М. "Фраuгадере отъ 3::!i10 ЕВ. м. при I'ЪСЪдп:
Дони Георге.въ, д. ИКОВОJl10ВЪ
гора и
Пffi!ГЬ. II б)
за едно .Аове въ 111. "Ы
I~ОК:Jрджа"
отъ еДIIНЪ дек:
при със1>ДII: Я. ПРllмаТ:JРОВЪ, И. Иmшопъ, Н. llрова
Д1t.шевъ

п ПЖТЬ([Jое'J".

П-n

29).

30) На Стойчо Цанева: за едно .Аоае нъ
ltЖl]v\;lj'Ь" 01Ъ -1: ACI;a р.1

]\1,

"Ш[lШ

декари

при

,,1.0ве въ сжщата м-Вств:оеть ОТЪ

3

деЕара при със:вди:

съ lCьошкъ въ м. "Св. НИКI'.1.а" отъ

Прll \'ЪС"!;ДII: Д.

Ча,,1ЖК.IВЪ,

4())

На

Еалаcu

АнаzиосmО6а:

ildyc-

mаlLuдu: а) а1\ h'oi;Щ>iТi\ В1. 1 уч. lJOAOЬ В-о 71. 11 (1) вн
1/2 от'!> "IНГЮ3llЯТIl ВЪ \:.У,ЩIIU уч. IlОДЪ Н-о 384 (пu~та
НОВ.,1. Н-О 3<:).

33) Н1 Ю.Jlеро JJi.lJсmафО60; ва кжщата въ Ш уч.

IlОДЪ Н-О 198 (\l\I<:T. Н-II 03).
34) Н<\ Киро Добрево: ва' кжщата пъ ]V' уч. ПОАЪ
И-о

274 (aoc'J".

Н-о

34).

35) На Марил Ботеза: за едно .lозе пъ М. "Чан ръ"
отъ 1500 КВ. м. ари еъсt>дп: В. Васп.lеlП', Е. EOНt.:TaH
нова u ПN..'ТЬ (поетавов"". И-о 35).

36) На Софияна Лне.ва: ва едно

"iOBe

въ М. "Руппи"

отъ 2 декара при еъс-Вди I~. Иванопъ, Е. Оарандовъ,
В. Сапа въ 11 ш.,ть, (по~т. N 36)

37) На Георm Гаuево: 3ft едно ".ове въ ы. "М. Ео
ЕарД<IЩ" ОТЪ 1500 ЕВ. ~[. при със1>ди:Г. 'миха.1евъ, l\..
llионовъ, А. Сукявовъ И Ж. НИЕО.J.ОВЪ (пост. N 37).
38) На СJtaрайда ИУ.llдJIC/t ДUClJtа1lдllева: а) еа
819 отъ кжщата въ 1 уч. подъ N 4Н5; б) аа 3!! отъ
фабриката
въ II уч. подъ Н-а 1182; п) 1Ш м'нетото
(кжща по рано подъ И-о 36ij) въ 1 уч.; г) ва едно

вII.

Кibщата въ Ш

уч. ПОДЪ И-о 347 (пост. И-о 40).

41) На Калчо ИваНО6'Q изъ с. Джаферли (Варнен·
ско): ва едно ловс въ м. ,.Ваяларъ" отъ 4080 КВ,. м.
при СЪС-ВДIJ: д. Панаиотоnъ, МТоДоровъ, Т. Н. ПраМflтаровъ и Хр ГавраИJIОВЪ (пост. И-о 41).
42) На Тодоро НU'КОЛО60: ва кжщата въ 1V уч.
подъ В-о 1 ~O (пост. Но 42).
43) На ЛаУll1mа '1'еохарева: за кжщата въ Ш уч.

подъ Н-о 18 (пост. Н-а 4i5).
44) На Д1мшmро Ив ПеХЛ1t6аИО6Ъ: а) ва едно лове
въ М. "ШаШЕън.даръ" отъ 31/2 декя.ра при със-Вди: д,
Яневъ, Т. АТt\насовъ, С. д. Трозевъ и ШьТЬ; 6) за ед·
но ,,'10ве въ М. "Текке" отъ 11/2 деЮ1Р::l. при със-Вди:
А Х. С'IВОilЪ, Яни ЕаР::l.хюсейв,;1.И,
Н. Ивановъ и Х
Ся.вва; 11 В) ва едво лове въ М. "ООУКСУЛ~рЪ" ОТЪ 6
декара и 4 31 КВ.М. ПрИ със-Вди- (JТ;Lюt Jlte..leBa, И"ва
ИЩШОНf\, Пинко ЕнрапаВЕОВЪ и П. ЯваКf>ВЪ (поста
ноп.'!. Но

44)

4.~) Н:.! Н1ШОЛUllа, RедJьл'Ка, ФО1llUll1ta, Аmанасъ
l' Николай Х. 116aH061t ГЬО1(О6Н НВО Разtрадо: ва кж
щатНо 11 дюкяна въ ПI уч. ПОДЪ Н-о

В

714

(пост. Н-о

45).

46) Н::I. Али И6рuаJ}tовъ: ва К,Iiщата въ Ш Y'I. подъ
365 (ПnСТ 46)
47) На ЕЛeJlliCl Константинова: яа 112 отъ кжщата

нъ

II

уч. нодъ В-"

237

4 К) На Ха/{кЛ\.

(поет

Н о и).

};алфа Ис.llаUЛО6Й: на едно .10ве въ

~I. ,. Н:hошк6аа.ы ръ" отъ 2520 К:В. JII при еъс-Вди:\ли
Рllфатъ. Азивъ ИсмаИ;IОВЪ и П",ТЬ (пост. В-о 4t;).

49) Н t Луртlt ДЩL06й: 3(1. к,у,щата въ II уч. под'Ь
Б-о Ы:! (ПОСТ. 49).
бр) На Андри'Ко ВuриаКО60: а) за кжщата въ 1У
уч. ПОДЪ Н о 261 и о) ва ДЮКЯL:Ja
ПОДЪ Н-О 152-.; IПОСТ. В-о 51)

ВЪ

С<БЩИИ

у-къ

51) На ХафU;Jе Mex.lteJoea. МеХАседо и ХасаllЪ
Руждu MyxapeJ.tomt и Х1Осенн'Ь .1l1усmафО6Й: ва юЬ.щата
ВЪ JП уч. llOДЪ Но 448 (пост, Н-о 62)
·(Сл-Вдва.)

"Чаиръ"
'1'. 1:-1)'6.

Рllца, А. Рllга 11 lloi"1Ъ (пост. и-о 31).
3~) Н;.\ АlIuсmаСIlЛ 'Р. ТеофаНО6а родеш\ 11в;

2 декара при СЪ

с1>ди: Т. ДИМИТрОВЪ И пжть (пост Н·о 39).

l: 1,("

J]СОllдtt АuдО1l0Вй: ва САНО лоне въ М.

отъ еАIIИЪ Ae1~;lI'Ъ

еъсiщи: Бал

А. Василевъ, А. Еалугеропо,,'1У и пжть (ност. Н-а 31:S).
39) На ВаС1ща Толова ]{аваРllал.tК: ва едно лове

i;,\): д. Аii.IЯНIIВЪ, С.
Гровевъ, А. ИВ:SНОIJЪ И UЖТЬ (пост. И-о 30).

34) На

I1 ри

отъ 5

таджи Еириакъ, Н. Аргирополу и пжть и д) ва едно

TOTI' ПО,J,Ъ .л~

27) На (отира ll11liолова: на 2з 'I:IСТИ ОТЪ 1II11ra
вията нъ 1 уч. подъ Н-О ~()O (П О С Т }lА')Н.,l. И-о 27)
28) На .кина Н1l1;ОЛО6а pOAeHR ХтmсmО6а: на 1:&-

11 Текке"

1'1\1'\'11'1"1; в:I. ПУUЛИКУВfшиет\)
па

CTIII!KI,"

твеННII

ВЪ

"Държавевъ

в-В

,нреI'е<:ТрIJраяаТ1, еДво.НIЧВИ и,ли ,J,ружес

'ГЪрГОIJl:fШ

ФИР:\1П,

Ва

напр'ВДЪ 'грЪбв<1.

да се

RШ1СЯТЪ въ I:IаД.Т!>il~НИТо:В ~ончеЖНl1чеСТfЗ<I, ННПр<lВО отъ
3<1l1l1тересуваНIIТ'!; .лица, сръщу н~овчеЖНllчеСЮlквитав
ЦIlИ. I~OI\Tu ПРН.'I.ожеuи КЪ1\[Ъ ваЯВ.lенuя·га па сжщит-В
.llIца,,J,:.! се llр1,детаВ~lяватъ въ СЖf \l1.А,ИЩftта еа по на
таТЪШ110ТI' ОТЪ 'I'j;XHH <:трава Р<1спор1>ждаllие (O~p отъ

Мииистср. ва ПраВОСiliАието.;1~ 5686 отъ 16 IОf:lИЙ:
li:S98 г).

МИНИСТЕРСТВО

Пръписъ

на

Търгов.
Огд.

n

3el\I.H~A1bllleTo
ВеlерllиарIIО
О

До Гоепод'\

O~p.

Упра

Ruте.lИ.

.i\Jj 101
Юnnii
гр.

1898 г.

СОФИЯ

: !olle~Re ЗЙр~Ruте.,1НИТ'В Uо.l1:>сти по добитъка; оео
бенuо Шапа II Шарк:аТ!:L (~ипаНlIЦНТ1\),еж взе.ли напос
о\'l,дЪJ:СЪ ГО,;\Ъ;\1U раЗМ'Вр11 11 гpOBЫiTЪ още по·вече да се

Броif 25

НарнеНСIШЙ ОБЩlIНСКIIЙ lН;стнrшъ

распространЫ>.тъ, то пр:hАv13Г8МЪ на Г. Г
вите.ли

Аа

Окр. Упра

направ~гъ ~]Qч)"I,бната распор'hАба, ва Аа

се при.лагатъ съ наИ-ГО v\1iМ:! с.;трогпсть ч.л.

16

Чvl. 8, 9, 1О,
19 отъ "Ba~()Ha ва Сi\НИТiiрно-Ветеринарната по

11

.лициа"

ПО ,?ОВОАЪ на това считаlllЪ ва НУЖАНО Аа Ва АaJlIЪ

с.л-Вдни'I''Б упжтвавиа:

1) Вс:hкои които искарва АоБИТЪБ:а си въпъ отъ

общината,

какъвто Аа б.a'iАе Аобитъ[~ъ, ныl-JlНI.'ШО на

10 ки.лометра растоапие, ва каквато

тр'hбва Аа си ввеме свид:hте..tСТВо отъ

ринарни,

и.ли общ.

в.:tасти.

Аа е работа

11

ОК!-'. ОIЮ.1.

вете

СНИА'hте.:tството ще СЪАържа: ИJlIРТО на стопаНllюt и
отъ КЖА-Б е; ПОАробно описание на д •• 6птъка и отъ
Jl:О.лко Bp'13J1Ie е въ общината (ако е купенъ), ВАравпето
ва доБИ7ъка и H:h1\I3 .:tи никаква Зi!равитt'vlна БО.:tесть
по добитъка въ ce.:toTO и.ли граАа, отъ ГА1.то е Аоби
тъка. Опи~~\Нuето на дребпиU: Аобитъкъ (овце, кови II
свине) CTI1Bd като ее заб'В.:t'ВЖИ само iCо.лко еж: черни,
б'В.:tU, шарени, мьжки и женски.

CBIIA-Rте.н;тва в<1. Аобитъ[~а, които се шшаса БЪПЪ
пр'вдl,Jшт-Б на БЪЛГ<lрИЯ, ще се ИВАаватъ само

2)
отъ

отъ ОКР8iЖl:il1Т'В

8е'1'еринарни

..t'lщ~ри.

3) СВUА-Бте.1ствата за ЗАравне па Аобитъка, важжтъ
само 10 Аена (q.;t. 10) с.:t'ВАЪ ИСТПЧ10lнието на този
срокъ,

тр'l:>бва Аа се ор:hставБ'iiТЪ на б.шжпuт-l; Всте

ринарпи

ИЛИ

общuнс~а

в.ласти-

с.л-hАЪ

ICO:lTO

кат()

пров-tрlЖТ Аобитъка но пр:hАставенит:k
СRlц-Бте.1СТlза
и C..t-:kАЪ KitTU се уu'hрhhТЪ J че Аобитъка е ВАРЮJЪ,
забi3.:t-Бвватъ
на гърб ьтъ на
С'жщ()то
СВIIА'!пе.:tСТВО
прОАЪ.1женъ Ср(JI'Й, N на ИСХI1Аящиа Аневникъ, A~TiI.,
:граАЪ

И~Нl

,ПОАИРЪ

4)
когата

е

се.10,

II.1И

общilНСI~а

B.laC'1'b,

Аена се Щ);-IНIi сжщ()'1'U.

10

д,.битъюl.

не

е

~цpaHЪ

и въ

JII'hCTO'1'o,

оть

1',1,1>'1'0

нърvlува НIIкакна заравите.1на бо.:tесть

Тlнш СВИА-Бте.1ства, КОС<1 сж erРВДI:ii:ННl!Jчени са

1110 зз пжтр+'шностьта

се сна6АБhТЪ съ

на кнажеството,

н'нма Аа се об

гербоватъ (ч.:t. 137)
6) Доби'1'ЪКЪ, Е:ОЙ[О се H3M'BpU вънъ
П().lпцеЙ'('IШ

П.IИ оБIЦ'IСll:U

се АОКiiЖС, Чd е НАранъ
невър.1уаil.

A:hTO

н че Ll)JОLI3.лиз>!
за{ннзите.1Ю!

IHllCaIi:B<1.

1\10.1И

ЩО3fЪ

се

пояuп

OIl<lCTHOCTb,J,i\

пазарит-В

11

варите.1НО

се

посгжпп

въ

Сv1УЧaJЖ.

те I1 се обlННf, чреаь общиНСJCuт:h

K}IeTOne, на всички та

EIIBn вапасвп, че въ ТБхевъ интересъ, за ШШРВАЪ

обяваваНllе ва изгубени уво.:tните.лни б-Б.1ети, ще става ве

j пъ

"ДържавнпU:

в-Бстпикъ"

а пъ "Военни пзвiюгиа"

п т,] 6JbЗltлаm1l0.
Веvl:hдствпе па това Общ. l(JlIeTone ще тр-hбва Аа
ппправЫ>.тъ СПИСЪЦll на запаснuт'ь воiiПUЦIJ, които СЖ
си IlвгубllvШ угю.шите.лrI!lт:h БUvlе'1'U, Ka'1'o за пс-hка воп
cr~OBa ча~ть, въ lZоя'1'О еж с~tуже.1И запаснп'1"В, напра
ВIЖТЪ

отд'!ыенъ

СПllеъ[~ъ

по

при~tожеВШI

тукъ

обра

вец ь о(нiшъ Гр3ф:1.Т:I. ~,.Ni И дата на ПВl'увиuпт-Б уво.л
шпеЛUII 611.:teTII", ВiЩЧlшг1> други графи въ тия спи·
г,ЪЦ~1 ще тр-hбва Аа б8i,:'l,8iТЪ BaA.ti>iI:RO ПО;:ХЪ.1ПСНП нъ
оGщиuскит:h

Вь

упраuхевпа.

B'1'opaTa гр~Фа

'Го И Фа1ll1I.лI1Я'1'а
I,l1ИГ;J
нея

НОllшllt'l

.
. Общ.

Afl се папите П:l!Сl'О,

O'1'e'leCT З~'

бсвъ ПiЗмепеНl1е т, е. таквазъ ПОА,Ъ

е Сv\УЖII.-l'Ь

въ частьта

{.а

II УВОJ!Ilепъ отъ

А'l ПСПр:1ТЕЖ'1'Ъ чрезъ паА.:t-ВЖНПl"h

l{lIICTOUe

0;;'0•• , Н:\ча.:tИUЦII СI1lIСЪЦП г-В IIЪ съотв-БТUТВУlОщит-h ча

г,'1'а'

rAi3TO заuаСUИ'1'1, t:,Yi с.lуже.\и. СПИСЪЦ;lТ h на за
П'lСIIИТ В, ICOUTO сж с.\Уllсе.л11 въ части, сега неСihществу
ЮЩII, Аа се IIспра'1'IЖТ ь на нача.л11 IIЦIП в на C,YiOTBeCTf1Y·
ЮЩИ'1'В

1I,)~IКОUП

военни

ОICрiliЖUЯ,

I .:t1Ж ГЪС.\запасшпВ.
ВАЪ K'L'1'o сrшсъцигв
ренп

uъ

Ч'-\С'1'IП

1,

11

граФ !Та

нъ I~ОПТО

ее чие

6<YiA8i'1'Ъ тщ \те.ни ПрОl1h
"N u дата Ш\ изгубенuл

по на4.А1,ЖНШI рБ4Ъ въ В:JеПI:iО'1'О Jlшнистер ~TdO, з:l. д1.
БЖАЖТЪ пубмшув\Ни въ" Военни известиа".
ПIJДIIРЪ пуО.л I ШУf!аUl1еl'О ШIЬ, наqа.:tНUЦ1П'h на съ
ОТБ ВСТtlСиПТВ ч LСГИ 1I3Аав::I.'1'Ъ дублuкаТd ува.лнuтс.1Ю!
БIIЛ~ГIJ, ~ПО ги испраrц'\'тЪ чрввъ наД,l-Бжаитв OICO. На
А'{ДЖЪ

О[СРiliЖВlIa

,1,1)

uo

Общ, ~~leTOBe, а т-Бзи пое.tВАаи'1'В rl.I P~3

ПРLIнаА·\:hжностъ.

ПрlI тов\ Юlе'1'оветв

д'1

съобщIЖ'1'Ъ иа запаспит'h

О'1'Ъ 1\1ЗС'1'О, кж

БИJ\е'1'итh

б,цесть.

:f\a гъ ва C.l уж')\, ДО Еато не ДfJкажБ, гь JIIИ 11 8i.лат,\ С J:
СЛУЖUi1.
Подписа.лъ Нача.;tНИ~Ъ па oTA'IMa отъ ГеlIера~tпuп
Щ1.бъ, llо.шовшшъ: В ь.:tшtРОDЪ 11 за Нача.АfIlIКЪ на
Or(\t Ае:шсто, НрllЧИ"ЛСllllii [~ЪMЪ Гепера.IПllii Щ'\бъ

а сто

141.

Uo.;leeTb1'<! Ш'!uъ въ Ol~pffil'a

се р<lспр()(:траlllI,

на

Аа

пой:аuц'r,

ще

йаUРНlIlIте

II<ШНИрlIт-Б ва д"бll'1'ыа,' IШТО I!неМIIТЪ !lIp~д-,

1I1UeHUeTO

К/НСЪ

B.:taCTII, Аа (':}lТО

144)

7)

УI'838нпе,

Щ::Jб8 па Армията, ва равр-Бшевпе па горния пъ
прос ь 1311 пр:hд..tаги, Г-нъ Uо.:tковнИЕСЪ, да распор:hдп

ча lШЩИ

отъ община

папит+' JlIY ще ее А!J.Llатъ ПU,I,Ъ ('Л';.,.'l,ъ (ч.l, 4.1;16,

И има

дуб.1[Il~ати, ва да не зап.лаТfЖТЪ по

H'!,KOv1KO "ива ва 06шменпе пъ "Държавенъ ввстниJCЪ",

та бевъ свидете.\стпо, ще се вэдържа ПОАЪ щ!дворъ отъ
б.:tижшlТ-В

3.

УВОЛ Н(l'!.'е.:tенъ билет ь", п()пЪ.:tнена, Аа се ПРВ,.'l,С'1'аI1IЖ'ГЪ

'ГВЗI\ СВIIА-ВТС.1СГВ;\ ще се И3А;\ва'1'Ъ СЮ[t) TOI'1\Ba,

АоБиты.>:a

5)

Ветеринарна

Страница

l3е'геринареllЪ

че

ония

отъ

тtх:ъ,

u не зааВ[ai'1'Ъ З~

KOu'1'o

TUB1,

с,Б, си uзгуби..tu

щ'3 се ВЗ61IaТЪ и АЪР

Майоръ: ЫIIIIОIIР.

.11,-

в:арь.

8)
ВЪ

ОСБ-Бнъ полич~iiсrштl;

Rс-h~и

и ВетеРllнарпит-В

П.\нrТIl

11 се.\о тр-hбuа Аа се натоваРIЖ'1'Ъ II
areHTII, да ('.~-l'АЫiТЪ па ИСПЪ.шеUllе па

В.\РПЕfIСI(О ГРАДС!{О ОВЩIIIIСКО УПРАВJDШШ

гралъ

,оБЩUНСКl1тi.

тiщи распорl'Абll. (ПОДШIС;МII МllНi1СТЪръ. !С.
В:ОБЪ. 1'.:t. Секретарь; Хр. Ат' Фетф'\джпевъ
ча..tнUкъ на отд:h.:tението. Ст. Депевъ).

~

.......... ~~....,..........

• • "-- • • V

~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~

••

",,,,,,,,,,,,k,,,,~

,,,,

О l)ИВ.J1ЕНИЕ

l3е.,шq·

и за па

,;~. 6923
гр. Варна,

26 IОпuii 1898

Варнепското Град. Общ. Управ:.rеlше съобщава ва
ЩАБЪ

8нанпе че па пстuчанието на ы. Апрu.'шii н. г. на БЪр

НА АРМИЯТА

O'1'A!M'h оперативенъ
Огдiз.:ttние

оперативно

1,

До Нача.1ДlШi,а па
2, 3, 4, 5 6 ДиВUЗllЯ

.;\i

30491270
27 Маи 1898 ГОА·
Ст.

София

ЕАИНЪ огъ Г. Г. Нача.:tНИЦIIТ'h па дuuизиятп; ка

ХЪТЪ "ТО:\IРУJCъ-ча.ть" на Стара П."Iанипа РаХ:lШН."IИС
ко ве"'l:шще, се на:llери:.rъ единъ ЧОВ БПП,П трупъ, У:llр'h."IЪ

пр:hди 3 - 4 месеца, съ 61:.."I:h311: 60 - 65 год. ржеть
ср:hдеuъ, ."IlIче обезобраsепо, I~oca ;lIустацu. и брада по
б:h.l':!ЫП, оО.lеченъ съ горня къеа бt,да nЪ.l пепа AP'h·
Х:\

до

рнп

подъ

пояса

ВЪ.1неНIl,

е

•• екъ

черенъ

шапка кожепа

въ."Iнепъ,

черuа

ПО'1'урu

n:hxTa,

че·

06утъ съ

то доааса БЪ ИUИllетер~ТВОТv,че пра JlIина.:tОГОАишната

скъсани ЦЪРВУ."Iи п навуща, Ако се уr,а:t;,fiТЪ до}шш

проuърка на заuаСllпт-ll НОllНIlЦИ, JI1lluзuна еж се ЯВlI.:t11

НI1Т-В му да се аВIЖТЪ въ Отрiшекото Око."!. Управдс

съ lIзгубtЮ1 УIи.нште~1ПII бп.lети, П\J не еж иска.lII Аа

ние за да ШIЪ се съобщи етападото.

Страница

ВарнеНСRИII ОБЩИНСRИЙ Въстии1tъ =============Б='~Р=f)=й=2=5==

4.

при распространението на аа} азителнитi> болi>СТI1,
чаваме OT,!Ii.l!HO вс-iнш една отъ тия ПОС.I1;днит-Б.

ОБЯВЛЕНИЕ

N0 7225
Варна, 26 IОний 1898

гр.

На кратко:

Една вода може да с~д~ржа бо.лtстоmвnрнu

г.

ВариеИСRС'ТО Градско Общинско Управ.,1ение обя
вява ва внание че въ с. IIIереметлеръ, Поповска око ..
лия; въ с. АЙваджикъ. Бургаsска Околия, и въ с.
:Малко-Ченге, Айтоска Околия, е констатирано по ов
цет'h болъстьта nШарRа". Сжщата болiють по овцетъ

въ с. с. Еючюкъ·Аланъ,

РесеН.'lеръ, У.iIaН.'lИЙ, джин

Али (чита.лъ) Айтоска Околия, е вече прекратена.

гр. Варна,

Jltu/Сроби .«оже

да б,J;де ..Jшого опасна и при всичlCО това да 8аnави своята бист

рина tt ХU..JlUчеСlCа чистота: саАtO
..Jtоже да Нl! да,l{е

etpHO

баlCтсрио.логu'ЩСlCUЯ анu.лusо,

nоnятие

ва

качествuто

па водата

ва·

nuеnие.

П.

ПараSUТНlt

Жllвот/(u

ОТ'Ъ микроеКUПlJчеС:Еитi>

I

находящu се во водата.

заl-'ОДUШИ

за lИllТО

ВЫJЪ

-

ГОl!uрuхые.

водаТа

може Д'! съдържа яйца, ларви отъ жUlJOТНИ, КОI1ТО Мог&.тъ

да живi»IТЪ въ п;оразитпо t:ъстонние у челuв:}.,кз. 11о тон наЧИllЪ
JJйпата на ннкuи паразитни

червеи въ

червата

на

ЧС.lОв-Вка,

кр,у,г.лиmiJ глисти, oKcuypumt, mрuхосефа.лит1J влизатъ съ lloAaи се Рl.звuватъ въ храноt:ми.lатния проходъ. По сжщия п;ьть·
ПрОНИКl!а и аНЮI.лосmома

ОБЯВЛЕНИЕ

..u

п;огато изу

на

дваnа.l/есетnрьст1tоmо

произвежда Мliлuкръние у РУДОКОllачит-Б

чьрвfJ, който

и иг.

НаЙ·еетн±; нъ водата се срi>ща чеt:ТО

7924

2() Юний 1898 г.

ВэрнеНСRОТО ГраДСЕО Общин. Управлениесъобща
:ва ва sвавие на населението, че ва каRВИТО и да било

(Hirudo sangisuga)

и KOHCI:aTa иШJнuца
конто е дебела КОЛКОТО елииъ конец ь. Кога

то

в()дата тн

се

ПОгъ.tне съ

се

олепн о

ПUЩ~ВОАа нtlПИlJа се

"'Ь

кръвь И мож- да ЩJll'lина опасни lI:lБО.I-БнаllllЯ.
(С.l~Д1lа)

неправилности,въ облаганието ИМЪ съ военевъ данъкъ

и пжтна повивность,да не подаватъ модби до Варнен
СЕОТО ОЕ:р. . Управдевие, Финансовий Наqа.'lНИRЪ или

Наставления ва Rжпавието пъ морето.

l'лавнит-В бирници, а да се обръщатъ съ ваявдениятаси

хъмъ Г·на командира на

8

П. ПРИ1\ЮР. на Н

Ц

Полltъ ва военний даНЪЕЪ, и къмъ Варнен. Orrp.
стоян. Еоммиссия - за пътната повинность.

В.
По

1)

Не чувбна да ue RЖШIТ'Ь д'1>Цit llоМ<tль;и итъ [)

години, нито хора
ВЪНШНllCТЬ

съвсъмъ

стари,

ако

и да с&..

по

здрави.

2) Най доброто връме за Rжuание е сутринь, БО
не пр-Вди ,11,<\ изгръе слънцето.

3) То не тр'1>бва да трае повече отъ 20 минути.
Продъджителното Rжпание

НЕОФИЦИАЛЕНЪ ОТДъЛЪ

зап и е ние.

(Прод'ЫЖепие оп брой 23-П).

гата. Желатинизирания бу.шонъ образува на дъното на КУТИЙ
:ката единъ тънэ.къ пластъ, койТо се втвърдява чрi>зъ истудя

вание. Бактеритi> с;ь распръснати въ тоя жедатиненъ пдастъ;
тв ве сс виждатъ разбира се, съ просто ОЕО, И е невъзможно
Аа се прочетатъ посрi>дствомъ lIшкроскопа; нь като ее изложи
:кутията на една температура отъ 180 до 200, Bci>Kllll зародишь
се разиножава слi>дъ вi>ко.шо дена, образува една ко.щ/(uя.
която може да се види съ просто око. Bci>Ka колония съответ
ствува на 61ЩНЪ мив:робъ, който е С1fiществувалъ въ водата що
ана.шзираме: сега е лесно да стане прi>брояваНI1ето. Ако прi>А
ПОЛОЖШIЪ че с;ь се образува.l!И 52 колонии, и като знаемъ че

отъ

отъ водата,

то

поне

'l'пметръ ще съдържа 52Х100=5200 заРОДllша. Освi>нъ това,
зародишит-В отъ вс-Вка колонил ~IOraTЪ да се отдi>JlЯТЪ, да се
размножатъ отдi>.шо, да се изучатъ, съ една дума да се опр-В

лi>.lЯТЪ микробитi>, които R състаВJl.лватъ -

това е качественния

6)

Споредъ та6.1!ИЦптi> на Г. lIuка.l!Ъ. за качеството на една
които

тя

отъ

О до
10
10 ДО
100
100 до 1000
0'1'1, 1 ооо до 10000
отъ 10000 до 100000
повече отъ 100000

отъ
отъ

заРОДИШiL на куб. сант. съвьрш. чиста вода

"
"
"
"
"

Само нnдат,\ ПРIIН3ДJlР:f,3ЩI<
lIюже да се щ."i;пор;у,qа
ва ,.е1а 6,};де

"Т8ЪРД'h чиста вода
"чиста Бода

""
""
""
""
""

за Пllение.

НИКОЙ не тръбва да се IСЖПИ

"ср-Бднл вода
"нечиста вода
,. твър'h нечиста вода

н:ыIIъ ПЪрВl1т'k '!'1т ю!теГОIJl!II
В<:1л;а впда ,Щ mleHlle трЪб.

CKOpv С.l'1>дъ RaTO
3 -4 qac<J, (м.'1>дъ

7) Еойто Дf)иде да се к&..пи, aKv се вапъхти, или
че сърдцето му се бие много си ..'IНQ И скоро,

осъти,

ТlJъбна да си отпочине,

безъ да ue t:ъБЛИ'la, Ба да не

му иотива тълото, 11 тогава да ВЛllза

tJ)

Най дuбр 1>

сърдце.

но RОЙТо

,11,1:1.

tJ

се

Е:&..UИ

не може да

Сo1f16ъ, добр'1> е да

иепи ва

по

въ морето.

qов·.!щъ

трае.

една

или

на

гдадно'

КОИТо е по

чаШ't

чаii, IШф'~

1\1.1ЪКО.

9) ДО ICO.'l[COTO е ВЪЗ~ЮЖllО, тръбва да се UBUi>e ..;a
кжпанието по 2 п.yiти на день, особено отъ началото.
1 О) I~,h[JaHlleT() прiци UЗГРЪВfluието и С.1'Вдъ 33.хожданието на

('ды:Iртоo е

bv-Бдите.lliО.

11) Ва хора неваВИКI:iа.'IИ IСЪмъ Кffiпание въ· мо
рето, ПО.lеguо ~

_,а

направятъ прi>дварите.1НО HЪ~O.1KO

ТОПЛИ баНII, Ri\TO ги QХ.lаДЯВi\ТЪ

съдържа:

се мине

ЛАението.

аНЗЛIlSЪ.

Бода може да се СЖДИ отъ ЧИСJlОТО на сапроФитнитi> зародиши,

открит'Ь

половина часъ.

се наяде: трi3бва да се минаТ ь поне

IJ ди

всi;ки кубичеСIШ сан-

на

въвдухъ, или да се прави U1ill:YCKa, пр'1>ди да

плоски панички,отъ които едната сдужu аа покривание на дру

'1'i> произлизазъ

врЪдително.

да ТУТ<tКСИ слъдъ кжпанието въ морето.

Сл1>дъ това съдържимото отъ цiшътз се излива бърже въ
една кутия на Petri иди ва Reitsch състояща отъ двоВ стысени,'

1"
100

морето е

жение. П.lаванието е полезно, но не Ао уморлвание.
5) Щомъ нъкой ос-Вти тръшш, тутакси тръбва
да ив.l1-Взе отъ морето, скоро да t:e истрие на сухо, да
се облече и Аа тръгне да върви. Не тръбва да се ся

За водата.
в о Д а

въ

4) Въ водата тр-Вбна Аа се прави ум'1>реио дви

пературата

нн.

ПОL:тепепно

до Te~l

морето.

12) щ'Jмъ НЪi\;()i:i: осъти въ ВОДя.та замайваНl1е Н(\
r.'laBaTa, СЪРАцебиение, в ьобще .1:0шаво състояние, тр:i>б
ва ТУТЮССН да llв.лЪзе отъ морето.

(Лао uнлtжкаmа "Насmавлеюt.л за u;r.namtemo" ото

Д-ръ А. Головпна).

Кора6ъ-водопазъ.

чиста.

Досегашеата система

на водолазит1>

l\Iпого 1;0 опасно е ПРП('ЖТСТВIН'ТО на БО.l-БсТfЮРНИ iIIШ Р }бlI
Вс-Бка вода, КОЯТО СЪ,lьржа 0'1'1. ТIIЯ lII11fipo6lJ, ВЪ Юlll:f!ОТО И да

И~lа много не ,улобства. Единъ (все пакъ) аыерИЕански стрОllтеJlЬ

е 1\ >JI 11 '1ССТI' О, е опаСl13. ~\ti'I'О 11I1'!. '10ВЪКЪ
llOAOUBt! BOA<i, може
да ПО.J)"'111 60.11>(:'1'11, коптn '1р('т() БIР'I1ТЪ ('}IЬРТОНОСНП, mаЩ16u во

ща

да не mрtбва ;{а се уnоmРП(iIl6Ct ва n/(СНllе. З<tрОДlIшпт-Б на ти
ФUМJат j тр I>Cl-';:l. 111\ Xo.JepiiTa \( ПII другп още 60.l-Бсти се ВМЪЕ
ватъ

често

П,Т;Т\I

въ

нашил

организъмъ

кnнтn плрит .. НI'Й ше оо" ТТnЦ'hгн,р:lf'"

Печатница на

поср1;детвомъ

"'ыI\''

rЮ.IЯТН

Христо Н. ВОllНИRОВЪ

11;\

SlffiOn Lake, е поетрои..1.Ъ един кора6ъ, кой го да Ъ10ж а да се спу
и IlОДЪ
водата ва раалични ДЪ.l!бочини. Той ПРИ.l!I1Ч~ на
торпи.lЪ и се кара съ елеБтричесво. Устройството му UОilво.lЯ'

ва

да

се

закрепя до

дъното

на

pi>Ka

В.lззятъ u пзла,IЛТЪ свободно, да се

водата

родат:'!

~ли море, морнцитi>

освi>твява

да

ов;олностьта, Аа

се НОСlN.тъ всички нужднп инструменти за разг.\оСЯlJliuие и ва
депие на потънаJlI{ тт"r>:lХn.1Л. Д'I

,'Р

ПlЮ'ГR!tЯ

RЪRД.vха Jl"~Нn If ПП.

ИClдапя. В:1РНt'IIС[ЩТО 1 'радt.;К\) ()GЩI1НСl\:О ~!rrjJi\IJ.1t'ШJС

