Година

XlII.

({а рна, ч~твррты1'f)) ~10 ~Ia ртъ

1~)OO

t) ро I1

1'.

9.

ВАРНЕНСКИЯ ОЕЩИНСRИИ В1зСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРII IIЖТII ВЪ JI1JСIЩА,
Обшш;)венно на

Писма, CTaTllI1

10, 20 и 30 числа.

щО е за

За обявлеНIiR

се

ПЛ.iЩ:!

за дума:

На първа страНUI(а

лева.

Отдtленъ брой

'0

вр'];;ие, Iце се IIРОllаведе
1-iOН[.;уреНЦШI,

ОБЯВЛЕНИЕ
~~

търгъ, ~Ъ

аа отдаванпето

f'мачъ направата

~IOCTa

навашн~ ааJI.'l;снв:шпето на

24 :\Iap'l'"!> 1UOo ГОДШIa

1::lpa~;I"

Изв'IЮl'ява се Ш~ Г. Г. IJнтереСУIOЩll1l'Б се,
че на в·й АUрIJЛИЙ Н. 1'., съ пере'l'Р'f,ilша на 4-II
сжщии м1;сец'Ь, нъ ПОlГБщеНUСТQ на оОщ. Управ
.тсние ще се произв'вде 'l"ьргъ, съ '!'аrfпа KOIIRYренцил, за оmдаваиuеmо nодо 1fаеЛlо град

съ

и IIР'};ДШIIНlТс.1НIIТ'I;

.HOpC1Cl1 ()аиll,

и n]\ЮlеръДерс",

НеНII"!"!; за ТЪ31I

це.l!>:

вия и детайли.
CTolIНoCTbl'H

юi

90000

Т<llш3.

на ПР'];,J,IJРИ

на еДIIНЪ ОТЩНI'I'Ъ

отъ-пъвъ града до .1Оннта,

l'

.}.)--

.J~!! ад

3 С1.'О1.'
2 "
1"

" втора страНllца
" трета и четв"рта (\1.'раllllll.lI

Cl.

ВАРНЕН. ГРАДСКО ОL;ЩИН. ~ТПРАВЛЕНИlo:

г. Барна,

ВСIИRО

11

ОУ "рав.1СНП6 в'!> Варна

Цtна на вtетнииа за година е

4

нари

в1>СТНIIка се праща до ГраДСlm·О6ЩIIНСКОТО

Юlнахь,

три

дървени

работи ~a y,J1CC-

деIЮ/'i\та

СЪГ.tасно

,,1\0-

IIрIlГОТ

с:\гkI'Юl, IIОЮIНИ усло

на JI(У];ДВРШIТIIСТО

въвдиза

,11:

1:1Ш{<lниlr залогъ е

50/0 01'Ъ

горната су:м;\ш.

за три години - за TpIlT!> Пр'ЬДС1'олщu на 19ОО,
190 I 190~ години Л'В'l'П 11 се.:ЮUlI.
Пр1JдложеПIlЯ (офеРТlI) се првемат'Ь, IШКI'О
на з-й така II на 4-1! АПРllлull. до f> часа не

IIp'I;AIJ РИЯТlIе, {',е на МИР,lТЪ ВЪ UБЩНl-IСl)ОТО 'i'ex.

черьта.

вс'[ши

3а права уqаС1'ие въ. ТЪРl'а. се иска:

логъ 5 010
:коикуренти,

1) за

КНIi;IШТН,

ОI'д·Б./I.ен ИР,

ОТНОСШЦI1

ГД'Б'ГО i\Юl'iЕ.ТЪ

ВРИ(~/у\т~твенъ

да

AeHI> II

(~e гх!;датъ
часъ.

аа И-КЪ на Тех. UТД'В.1енпе

JIнжинеръ А. IIАI:'УСИНДИ

чеСТRОСТЬ.

1l0С.МlIИТ'В условия, сuор'Iщъ KOIHO, оня, "ойmо
uаеме 6anuтlb, е д/lожеuо да nршtlьсmи uenp,bltell110 до
15 Юний n. г. па свои раЗllОСltu 1Са61111ll1mь ото 1l0вшmь
6a1t1t 'Ко,1ео старllуmь, - по УI~азаIlllОТО на общ. тех.

--

l\анцелаРnЯl'(t па общ. Управле//ие.

м 2764

Секрета ръ:

11.

В. Летрановъ

Гр· Варна,

съ перетръжка на

3
17

година.
тукъ,

нии СШIСЪКЪ

.'1асно

на г,

ПО.1I1ТИчеСЮf 11 рана, че шэби РI11.'ел

If

Варна,

iJi~ наеТОНЩrJ.га година, съг

'1.'1. 29·И: отъ ивбирате.'lI:llIЙ ваконъ, е пр'hгледанъ,

ДОПЪ.lненъ

и

J\11>слцъ, е

ва

поправевъ,

и че, до кран ва.

раСПО.'lожевието

ва вс1>ко:И:

текущuii
отъ

т1>хъ;

въ списъка

нiкои

неправилности,

относяrци

се .'lичвn до него И.1И други .'1IIЦI1, lIоже да 1'0 пр1>гл1>

1900

год.

срокъ,

на г. Г.

инте

се. че въ пеМ'Вlцението му, на

Апри.7lИЙ н. г- въ

1900

да ~Ъ обrцивската канцео'хаРIIЯ и направи, до каванний:

Варненското rP<JACKO Общинско У прав
.7lеаие, честь има да обяви

Мар1.'Ъ

се ва ВlIRlше ва lIСIРIЮI ЖИВУЩИ

се съ граЖДalIСКlI

иамiрва

3095
]}!артъ

16

Обнвява

9

аа това всЬкп, КОЙТО МИС.'lII, че ИМ:1 иабир. Пр:1ВО или

ОБЯВЛЕНИЕ
м

Варна,

врiзмеНIlО IJ 110еТОЯ!JlJО, )Jъ.lгаРСIШ граждани. ПQ:НIУЮЩИ

Кl\lетъ: К. Ранковъ

ресующит'В

ОБЯВ.ДЕНИЕ

сж нараСПОЛОЖСПl1е на Г. Г. БОН

куреН'l'llТ'Б вс'Вrюii П})IIСilll'С'l'НСIlЪ денъ 11 часъ 1\Ъ

15

во топа

отъ пр'ВдлагаеЮl'Г 1. Of'L сами'!''В
за rrpll'rt сезона, суммп, въ удо

етовtренис О'ГЪ ВълрарСlш'га Нi.lродиа Банка
или ОUЩU НСIШIi касиеръ II ~) СВllдtтелство за

01'Д'Iшение,

се

часаслi>дъ ПJl8ДН'k
АНрИАЪ,

по сжщото

ваЯВ.'lевието си,

писмевно иди

уство, ва

опу

rцевията, веправидвостит1> и.'1u погрi;ш~ит1>, каквито
би на:lIl1>рПJIЪ въ него•

Кметъ:К. РаПRОВЪ
Секретарь: П. В. Петраповъ

Стр.

Нарнрнскии ОUЩlIне~йй

2..

ЕАРВЕН, ГРАДСН:О ОБЩИНСI~О УDРАНЛЕНИЕ

Нарнн,

29

l\Iартъ

того и на испъ.1IН·Нllе

cTByel'llllii "Ш Общия
Н. Г,

И:~СТО

рыIенllе1'"

UЪН1>1'Ъ пnд'Ь

СЪГ.lи.сно

П.

9 на

на

пр-Вдс'!;даТР.l

62 отъ 23 Ы:lр1'Ъ
57 ()тъ R!lЮ)Jlа на

'JW

Ч.1,

ГраДt'I:йта Общини,

часа

ОСВ'ПНЪ въ IIрННДНI1'!НII

CYI'plll1bTa,

ДНИ, ВЪ коитu 11\"' се (.ТI~рИRа С.l+,ДЪ ОТIlУРЮl на ЦЪРlCIн~,

Ст, 11. -

Пазаря да ста6а на площада

рата 60ЛIt1tца,
Ст, 111 -

ttp/t

ста

1:?i,A+'Tt) се е IIiН!ърШIШ.1'Ь до t'trit.
I1родаваНl1ето IНl ВIIIIС;lIIИ'ГВ въ грнда

отъ се.1еНl1т1>эа.

IIродань вещи

въ п;царнитi ДНИ, ос

вънъ на II.10щада Щ)11 CTilpaTH 60.1НИЧН, всы:f.д+' дру
гад-h И<JЪ града с(' в;,\БРflнява,

С .

J1'r.

Нарушит~.lIIТ'h тая JlШ B:lIIOll'BAb Щl-' се

HaKa,JВaTЪ съ Г.10ба до

Ст. ,,о,

--

50

.1ева.

Испъ.1l1еНllето

Н;I

тая

въздаГIНIЪ Шl град --обЩI1IН~h:I1т-h
агеНТII, както 11
на които

Н1!

нйд.l'Б-il;Н l1Tt

ми

!М('ПОJ!tLuа

l~а!!l\тарНII и ДРУ/'II
Пn.1И ЦСИ(~КИ

'НI НО ВА,

ввушаЩНIЪ да СХВДЬЪТЪ наи строго на нс

нарушението

iL
за Еметъ: Р. БОЯАжиевъ

ннасЯ

пъ

държавнот()

съкровище.

НеНllбflВНО. eoJl'hA'!> (:I1ыIп8i1I1(-'тоo

21.

въ единъ

1'[);iДЪ ;1;Иl с('до на в<~'hКII ()тъ ТРИ1'1> H<t'HIH,t ~Щ ()П p'h о
Д'GЛt-'ШН1 Ш1 десетъка, осиовната десеТбчна uuuza ('е туря
lIа раJllО.l"жеlJ.ието на Прl!llзводите.'ll'Гt,. НiI да

ЮIК:Ъ llМЪ
113Дi1IЩ

Оllр1>д'h.lенъ Дl-'Сt)ТЪК ьтъ,

fJ

оuнвлениt',

IIjJИIIОДUl1е<lU()

11

ВИд~'ГЪ,

TOB:l, K~H~T ьтъ

3;t

държанния

0'1''1,

'1t1НОВНИI~ Ь,

BII ..'1!!')

с 1'. I. Пазаря 6Ъ гр. Варна за 'НаnРlbдо да Сlllа·
ва 6CJblmit f10uеdJЬЛIl/t"о lt ВnИРIl/tКЪ 11 .iЩ се откри B~
ВЪ -;

ее

Ч.1.

ПОС'ГАнавихъ:

ВIIIJПГIl

Юlll:l на

TeHIHJTO

h

У.д

Въ д{)пьлнение на ~MHOH1>ДЬ'l'a МИ 110ДЪ ом 28 ()1'Ъ

4

по ПР()И3ВОДUТ~.1ВОС'Гь.

попрi;дит'в, IЩИТО ще се Рбенщетятъ по 3а.
"\
Д~('eT"T'!
'!"(''ГЬ
отъ обеЗJцrградоб IIтнинаl"
Г.".
,,-

() r

ГОДllНfI,

1900

9,

I'РIlД'Ь И.111 село, дf'сетыстъъ се ПРЪСМ:ТI\ по номонето
на nпа със-Вдевъ градъ 11.11f СР.10, КОИТО НIIЙ много се
llриб:НliЮilЩ

ЗАПОВ'ВДЪ

Брои

В;;С1'ник:ъ

11.111

Оп.ННСВUНIIЯ атъ ПР')l\iJl.mдиге.111 на непра

22.

опр'hд'l;.lение на дl-'сl-'ты1t\\ e/-J поднватъ

'lрklЪ

оБЩIIНt:IШЯ

Hllnpa~o

Юlет'Ь IPt Г.lа1НItIЯ бl1рRlН:Ъ ваи

'с ЬСНО 15 Дllll о'Гъ llуб.Iикув:шето на к:нигаТIt

lIa

наТllчането

'Гоя

ерOl~Ъ,

НI'K"IR:BII

Сл-Вдъ

!)ПJ1аICВ:l,НИ~1

ие

се

IIРl1е~IilТЪ.

23.

LI.1.

ДЪРЖflВШI'l'-В ЧIII-IОВНIIЦII. КОIIТ., ще О,у,Д<l'.гъ

натоварени t:Ъ

работата по д(Jсеты:l,, се

о'Гъ Ф,lНllнеовия

ШIЧН.1НИI~Ъ UIl ()к:р,liга,

вари.'I't-'ДНО ПОДГuТ()В.lенне 11 иад ържаве
кои отъ 'I''hхъ
11

~e.l0TO,

отъ

жаТР.J(~ТВ()

ПНi3начаватъ
е.l'ВДЪ

[1(\

IIНПИТЪ; Ни

не ыnже да С;,);де шшначенъ въ
гд1>то

е рОДОJI1Ъ, Г,J:ВТО

пр-Вд
града

е у~п\н()венъ

на

и rA'hT(I (1:.\111 И~1I)1'1I вn об.l:lГflне СЪ Дf-lсетъкъ,

Осв1>нъ тона, ник:о;,r отъ тtхъ не може Д:1. б,у,де нав
1I1l'lенъ

въ еДIIВЪ

и ~х,щи

градъ

ИЮI

('t'.iO дв1> години

lIарt'ДЪ.

24. На3I1аЧСН!lт-h

11.1

11

опр1>.J,Ъ.1СПIIТЪ

:щ IЗне~I:lIIе

въ натура ПООU3Щ'деШIЯ ВсЪ~1I ПРОIl3IЮДlIте .• ь Р Д.l'ьженъ

да

орtиесе

:::;р'hД}JДfJ

11

111\

[JР;\ВИТt'.l(·ТВО~О

НIlПЪ.1НО,

IШИ IСЪ('ПО до 15 ДРI~t'МНр'_.'И, а BR KYI~YPYBa 11,0 1 lОний
Шl Оi!ОIЩ наИ-б.ll1аК:l) JII()РС~О·И.111 дУЮllk'КО llрИI:Т;,\llище
(С KeJIJI) :;h:l-'.'l'h;~НtllJ?i,ТН~ станция, И.111 IЗЪ други· н1>к()и
ПУНII':Тuuе, К:ОИТОlце опр1>д'l;..1И МИНl\стереТI:!ОТО Hi! 4.>и
haH\.;I1T-В.

31\ КО Н'Ь

Д(~t:етъкътъ ВIl бъ,J,НUТ'h производитеЛJ1 ~e ПрИUН
ра отъ о()щинск:итъ кметоне още на Xap'I;\H<1 и ее
п.ши въ ОUЩИ НСЮ1Т+' И.'IМ на ПО· за;НОЖIН\Т-В 3t'м.1ед'hл

З3 данъка на :ншнпт't прошшеденпя за

1900 -

901

(IIРО,i:Ъ:Iжеuuе отъ

ЦИ Хil'lбнри.

rод.

11.-r. 26, ;З.!

(jpoii 8-ft.)

ее

Ч.I. 17. ELU;l Ю)}IIIСШI, СЪСТОЯЩ" ('С

ОТ 1. I!mllан
11.111 !'.lfiBl1 11:1 ()lIpHIfI~I>.
01"1. HI'JI,leд-В.1ЧС(:I:IlЯ Юlt:IIСрЪ 11.111 KO!i'l'J!0':lbopa, ФIlIН\НСОВItЯ агt'Н'ГЪ
11 трим~ В1НЦII ;Н'\1.1Р,L'!;':IЦII. сдltilЪ иУ/, ЦРНТI!а на OI~O
.'IlIята 11 ДШНlа ит·" _Lpyr,ITt. (\UЩIIIIII, Ilпбраrlil "ТЪ о()
Ш,II!J(~ICIIЛ J::~I('T'!> ВЪ ОIСО.llliiL,J;IIЯ цеlIТЬръ Ilр·\;Г.1l'ЖДН 11
поаР:lВЯ lIапраВ\'IIIIТ'I;, I'ЪГ.lнен() Ч.l. ] N, РЦ'!.;IfI.:Н.
совпя

Шl'1n.1Н1I1,Ъ

Р'hшеuята lIа та:1

J_"3111('I\j1

II"Д.lсжатъ lIа одоuр'l;

ние f)ТЪ ':\lИНIIСТР:\ IЩ (Рllпаll(~!lТt,.

Ч.l.

1~.. B(~II'II\:I1Ti> оБЩIIН(:l;И У·ШТГ·.111

P;h

Д.l'l>~i';IIИ

да Вi3е)щтъ учаСТlJе въ 0l111/,'IЩIIIIСТII на· Hl-'~lIlтi;

И3ВРДРВlJята, ПlIрi;д1>.lРНIIСТ() fiil HO:'t)('}H'T()

11 (1))"-

НПIIРlmНf>Т()

прtвоавяв'то на

П.l:\lца в h;:II:1гражд~'НlЮ п()

]()()

1,1/.1"1',1)131;[

RI1.i!O\If-'Т I'Ъ

[111

11.1. 2G
() П.

д"

2

произвед~вията ще
ст.

н;).

ки.10~Iетръ

3:1.

30 [\~II"l(\'It'Tpll а ва 1\1·'hI::1I \·.l1>дуIOШ.Ъ

;.; ст. 11 а 1()()
Ll[JIНIНДf!ЮЩfl.та

IIрои:mсдеНI1ЯТil,

ГДЪТ()

11I1;I,"I'~i'~1\ на \:t'квс,:търъ Н

на

I;:И.1< 'Гlщма

l:l-' на
И

дя

СР,

Л'hржаВlIтач,н.:ть
Rй.\II1Р·\ТЪ T'h,

отчуждение нъ

не

ПО.li!а на

1:01'0'1'0 11 ;Щ ()и.1<J. ДОгд'вто ДЪрЖfl.ВlI"ТО (ъ~р()вище не
lIi)ИОН~ ПР')JI;:ВРДСlJliята 11 не приuеРf-J ("гоИностьта. \I:'tIъ._
11.1
1Iй. !Н'1НШ !!УЖ;I.ающъ :'8 гряд'l. и (,p.io ('8
прi;д )е--:';.Н;I '/1':111" Дt."·\·'Г',I.. Ъ'I'·I, ('11 нъ II:lTYI"r;l' II,.IНTII
нъ lIapll, :-~ ':11 .1'·III1Я :щ това "'~ П";ЩВН'I'Ъ l1аИ-I;-I,t:1I0 до
1 АВГУl:Т!> :~'! ,j I>IН!'~IIIIТ'П l1р'IiI'!/Н'Д8I!ШI, t);'ut,III, I:yr:y.
Py·~;I, а :::\ 11·"'.1'ВДЕ 11J1 ДО 1. HO~~ вриИ.

::7.

О, Y.yiIYII:l';~TO на .i!.i·ССТЪ1:а ще етаос 110 )It,('TJlIITi
всичко Tf1B'1 нъ OCJl06Jlllma деСЛJJl'6111ta Юlllга и въобще
·epi.J,HII 11.,:арll!! цf;1J1! 11<1 IIроu,{uеДt'НlIята,
И"I;,1Ю'Jая
I~O{;TO IЦtJ 11:11<1 да
се
върши
по (jIIРЪД-В.lени(~1'О и прпбtJРltAПf~ТО на дс('ятъка.
fC)'I~УРУiJЯ, 11 P-В'lЪ М-ВСРЦЬ Септем врии а на КУ I\уруяа
Ч:I; HJ. 110.1I1чеii:СIШТ'h В.мети С,у, Д.1ЪЖ8И на ВСЪ n))'hTI> първаТ<I по.l0ВIlIIa на мъсецъ И!lРТЪ

да ПО3Iaгатъ въ BCllY.I:O,

к:о вр'hие- Д:1 ОКI\3IЩ'l"Ь своето
при.l0женис на

С ьд;hИС'l'Вllе flll

пъ.'Iното

mн~тоящuя законъ.

Ч.1. :::0, }\'Оl'ат() ПРОlшнрдеlIИЯ п()страДI\ТЪ на ('1\
l'JШТЪ 1IIJВlJ, .iинаДII и пр- ОТЪ градъ, буря, огънь IJ
ваводнение, опрЪд1>.lЯТЪ се 11 эаписватъ въ ОСНО61lаmа

деслmЪЧllа r;1l11гa Вl\пъ.1НО, Като да не ек, постраДIlЛИ,

а пъ особена i3аб1;.l'hж~а въ ДЪ.lбата на вс'hICИ ПрОIНl'
води те.lI. се 0ОО311IlЧ:JВ:t прnцептътъ Щ\
се1'ЪКЪ1'Ъ се. ВЗС"I,\ o~ъ

д-ВЙствитс.1НО

~mгуБIlТII. Де

добитото

про

изведение.

Еогато ВСIlЧlШТ'h ПрО!Jзведевия или Въкои ОТЪ
тъхъ б;у;датъ унищожени въ ц-В.iО1'О зе3I ..'1ище на едивъ

LI.l. 28,

ОrСТК,ПВllнет_о на десеТЪЕ<:а въ натура се

Д~'пуеКI\ IЩМО за ц1> ..lИТ'h ко.'!Ичества
та

отъ

еДIIВЪ

ва проивведения

видъ,

ОrСТ,ЪПВ:'tне десетыIътъъ въ натура на едивиqни
ПРОU3ВОДИ'r('.1И

не ее равръшава,

Ч.'I. 29,

О гк:улевиятъ натураленъ десетыIъъ се
10 дни отъ отстк,пването
Ч.'I. НО. Опр-Вдъ"н~вия ~a вземаВf) I!Ъ пари десс;

И3П.1I\ща· напълно B;Y;Tp'h въ

тъlI':Ъ се изплаща

емвриИ.

Чл. 31.
десетъка СИ

наЙ·късно до края ва :м-Всецъ

Но

Производител'ИТ-В, които ве би ллЗ:тили

въ опр-Вд-Вленит-h О~ЪЛРЪДВДУЩ8Т-В

дпа

~=Б~р=о=Й=9=.==============~В~а~р~в~е~Н.С~1I ii ОбщиH(~KH ii В1>етн 11 къ
Ч.lена cpO~OBe,

се е~зе~утиратъ,

съгласно 3a~OHa

~I\

.бирницитi>.

Чл. 32. Вси 'пшятъ десеТЪR:Ъ отъ llР()ИНВt'денията
на ДЕУВ.lастнитi> ИМОТИ et'" ЮНJJIaща въ п»ри по м1>ет

нит1> ц1>ни.

Пр-I>ди

производитслит'h

да НДИL'ватъ ПРОИilведеВlIята

гn изплащатъ

на бирницнтi>

cr1,

по ц'h

оная

каль

ПО

Стр.

к:ожата,

отъ

R:ОЯТО

се

стремимъ

3.

да

се

ивбавимъ чр1>зъ миене, Но Bo~aTa, ос()бено студеl:lата
не може да измие

ка.lьта,

тъи като тая

ПОС.1-Вднята

съдържа много тлъстина, а водата не д'hiiСТВУВ:L вър
ху нея и се ~тича, т. е. ххьзга се, безъ Д}L .я sаR:аЧIf.

И тукъ пиенно

ни С,У. пuтр'hбни wlешиитв, И

то

въ

НИ, опр'hд-Iшени отъ главния бирни~ъ, sсмлед1>"iчес~пя
Rасиеръ, дв1; в1>щи лиц!! и Оfl,обреви отъ финансовия

Т1LКЪВЪ видъ, въ .каh:ЪВТО се иa~fllpaT ь въ сапуна ••Ле

началви~ъ.

раа.l!1гатъ, разтваря'ГЪ, И.11J,

Чл. 33. Поsе~елниятъ дaHЪ~Ъ на ЛОilята и ис~уст

шиит1> H~нtTЪ СВ()ЙСТВIl да с~шва'Гъ Т.1Ъ\.:ТJIН31'1I, l~aTO я
l~aк:'Гo

се

ЮL1f>Н,

осапуня

натъ. По

такъвъ наЧIlНЪ L'!tПУНЪТЪ, бдагодареНlItJ на

венит1> ливади се изплаща въ cpO~OBeT1>, llр-tдвидени

.1еШllит1>,

въ 3a~OHa ва бирницитъ.

добр1> да се УПОТР-ВUЛllа

И3:l1ива ка"lЬТ3 Но, ПlIта СР, ве е ."'111 по
аа ~llleHe Н<.lправо .lt-'ШШI? Нс,

Чл. ii4. Прошнзодительтъ, ~оито би вдигналъ о'Гъ
вивата

произведввйятаси

пръди опр'hДЪ.1СВИЯ

отъ

настоящия ЗRR:ОНЪ срокъ И безъ п')зволението на Г"lав·

ния бирникъ,

както и 08Я\ които би укрилъ ИЗЦ-В.iО

И.'lИ

прОИilведвнията

часть отъ

си,

осв1>въ припадаю.

щия Се десетъкъ, П.lащатъ и Г"iоба, равна на тоя де·

•.

сетыlъ

Чл.

ДържаВНI-JТЪ чиновници, оБЩИНСR:ит1> юrе

35.

тове и съв-Втници,

к()ито

умишлено увр-Вдятъ

БИ"iО

хазната, било пргизводит€дит1> при описвннето на про·
изведенията и имотит-В, снемането на номонето и раз

дълянето земитъ

на R:аЧ('Сгва и при пр1>даване десе

тъка,

причинената вр-Вда и

отъ

заплаЩ:IТЪ

наКRзватъ

с.Yiда на затворъ отъ шесть м-Всеца до една година,

Чл. 36

СТОШШИ'l'1>' щ\ земи, облагаеми съ

меденъ данъкъ, к()ито не би обявили
И.1И

се

часть

отъ Т<lкиuа, п.l<lщатъ

ц1>ли

('.I1Ъдуемия

позе

парчета
се данъкъ

и г.н)ба, ранна на ТОЯ дaHыIъ•.

ЧJI. 1) 7. Общи нскит1> кметово и съв-В'Гници, които
би ЗRнеМ;\РИ.1И, И"lИ пъ!,ъ не ИЗПЪ.'IВИJlИ ВЪЗJIожената
имъ работа по прилагането на тоя ззконъ, ПОД.lежатъ
,на Г.l()ба ()тъ

Ч.;l,
се отъ

д()

,,-

нъ

()UЩИНСI~ато

наДJlежния

Ч"l.

'200 .ieBa.

I{:ои~о УМИШ,;lено

3:-3.

хранени_е

50

повръди

УПрН-R,,"'Iение

СiYiдъ

съ затворъ

оставеното

на

номоне,

наказва

до шесть

JI1-Всеца.

39. Наруmителит'h се Г.lOбяватъ, на основа·

ние съставения ю~тъ, и глобата се опр'hд1>.lЯ отъ фи

.

нансавия

нпчuлник:ъ

съ

постановление,

потвърдено

отъ .l\1ИВИС'l'ра на Финанситъ
1I0Т,'hжване
-ста1'щтъ

срещу

утвърденит1>

ЛИЩR НЪ седмодненеН'I, С1JOIСЪ
BCJl'IrClIt-I~

лищата С.У.

10

постан,JВЛ()НИЯ

[Щ ()бщо ()~Н()ШНfпе пр-Вдъ надлежнит-В сжди
ПО('Т,У,ПIJ.lll

Д.'IЪЖНl1 да

1'11

\J'l''h

двня на съобщението.

Д-В.1R итъ то,m

ра3Г.lедатъ

!юдъ

е .•• ди

НАЙ,К:ЪСНО дО

дни.

Ч.l

40.

Осо6епъ LJуб.ll1'IПО аДАНf!lJI()тратипен'Ь пра·

ВИЛRИIo:Ъ Щ~ уреди подробllостит·I; аа ПРIl.l0жението нп
наСТОЯIЦИJI

В.l.
год. ее

41.

наh"ОНЪ.

;~\I~ОНЪТЪ аа ноае~,елния Д··lI/ЪК::h ()тъ 1894

,)тм,r.llява въ

на('тоя IЦl1 а

а;1 Ю)IIЪ.

ВСИЧh:О,

което противоре'!LJ

на

нащото,

видъ,

първо,

въ

въ какъвто

сапуна

ната, осапунява Яj

'СР-ВХК:Я,
ря

не

зnщото

само

но и

се

КОЖ3ТI\

и Я

Т"lъстината

ПО

въ

'гаICЪВЪ

П8Н-ВСТНО

себе

твърд1>

СII.1НО.

си,

суха

и

IЩТО разтва

повьрхностьта

се ПО-ДЪ.'lбоко

ПЪ къ Т.1ъстината,

въ

са1Щ по

праВII

дЪЙств.Ува твърд-В

ваходящата

НЮI1lра

д-hiiствува нърху Т.1ъсти

второ, деШlIята,

рnвдражава

CLJ,;lHO

тя

llai!:·.iet)Ho

на

к:ожата,

въ 1~()ЖНИт-В
КО.1ИЧС'СТВО

110РИ,

а

е необхо-

,

ДЮlа, защото придава па кожата uаТР'I;бнат а M1>Гl~OCTЬ
и еЛ:lСТИЧНОСТЬ

А

пък:ъ въ

тлъстината, 8ultчите.11.10
р1>бдението

на

на леmJlЯта,

тлъстината,

,.,

иди

1)

папоу дооно.

.lешия св зема на
Meгк:ъ~

м

се

иЪ

CltllYHa,

ГI~аятъ

Ето

C1H'r'I:llIa.

на .1еПll-1ята въ

"

mt

е'lита

на

бдагодnрение ПрИСi'i.тствпето

sначите.1НО

употръбленпето

сапуна д-hiiстпието

сс С1lегчltuа. Ето ващ() упот

ВlЦЪ на

sаВИСIIl\ЮС'ГЬ

отъ

ващо

сапунъ
това

се

[~iНша

'1'ОЗII ПОСJlЪДНИЯТЪ бива твърдъ

,с.;IlПУI:IЪ

се

ПРИГО'ГUП.1ЯIЩ

ОТ'Ь

ка

.iиева дешия, а твърдиятъ-отъ натриева. Осв1>въ ос
новвит'h вещества (Т"iЪСТИШ\ и дешия), въ сапуна се
турятъ

]\[

други

п'hI~ОИ,

за да му се придаде

цв1>тъ и

~Iеризма.

ПОС.'IЪдно

I3b

но м1>сто

вр1>1lе сапунътъ

нъ "i1>KyBaHeTo

на

е наедъ тврд'h важ

разпи бо.тВста,

особено

ЕОЖНИ.

3<1
пуни,

тая Ц'ВЛЬ служатъ

- Ta~a

нар. JI1еДицинсIo:И са

кnи'го, осв'hнъ обикновенит1;. съставни вещества,

съдържнтъ и друго Н'IШОf: .iЪкарствО, като напр. съра,

ЮLТр~нъ, йодъ И пр. Споредъ наб"lIоденията на JI1НОГО
спеЦLJа.iИсТIJ, сапунътъ дъiiствува по-добр'h,

рна.1ИЧПИТЪ

меХ.'Iеми,'

нит1>

бо.1ССТИ,

то си

да

употр-Вбявани

и то И:'Iенно

разтваря'гъ

благодарение на свойство

кожната

Т.iъстина,

ЧС очистватъ

п n·.тя ва по-доброто

(~TB()TO,

са съдържа

lCOCTO

1~()eTO

ПР(JНII~l!а нъ

BptAaTa
ИЪрМRщитt.
аЛI~ОХО.1В()

съ

Еоето като

д-Вiiствие

на .i1>~ap

въ т-Вхъ;

ПУII'L'ГЪ разроханя пърхнит1>
;(:lpr'IIIC\Jla

OTR:O.iKOTO

до сега при ЕОЖ

осв'hIlЪ

това,

e.l(),~Be ва I~ожата,

.11шарственото пеlчестпо

са

б;IaГО

ПО-.lеено

Н,Щ.

отъ употрtбление
ИР I!СДШШ~Ъ ctY,

ОТР:Ш!lне

у д'hца,

спиртни питиета отъ

lIa(/.lIOA:LBaIIII С.1УЧflИ ОТЪ
l~ърмени ОТ'Ь jl:ени ПllЮЩИ.

!-IСО'l'да вна ,l,-ръ Осе е имn.iЪ таКЪБЪ еди нъ СЛУ'Jаii у
едl.lО двамъсечно

дъте:

то

ПОЛУЧIf,;iО

'l'peclca,

дрисыъ,'

ППДН:1"lО въ СЪН.lIfВО състояниеj е.l1>дъ това наст.У.пи
.iO краино вънбужданс, П.1а'l'Ь, ревъ, схващане ва вра-

та, непраВИ.lенъ ПУ,,1СЪ и пр. ПОС\ШС.iИ.ilI, че

това е

менингитЪ. (ВЪСПЪ.lение ,на мозъчнитъ ципи); но С.i1>дъ
това ОТКрИ.llI, че доНката, БU.ll1. пияница; вам'hНII.1И я
съ друга, и дътето сд1>дъ дв1> нед'hди съвършено 09драв1>.iО. СiYiществува и еД80 мвъние, че отъ пивата
(биратн) мл1>кото ужъ се подобрява.iО,а IIЪRЪ извъст

но е, че

TOB:l.

пивата

съдържа а.'IR:ОХОЛЪ (отъ 3 ДО 5 О/о).

М81>ние е чистъ пр'hдразсiYiДЪКЪ,

че отъ пивата

КЪРМЯЩIIт-h

жеПll,

основанъ на т()ва,

а особено

г ьрд 11 т-В

.
,
имъ тлъ(~теbl'iТЪ. uаТ,;iъстъванието съвсъмъ не уве.iИо

чава Н:О,;iичеството на отдt.~"'Iяното ОТ'Ь тъхъ млt.н:о.

ИзваЖАайте на сл"Ьнце Арехитt и постtJl:китt сиl

Народътъ

отдавна има обичаи да изважда на

сдън

чевъ припекъ дрехитъ и постелкитъ си, а особено
употр-Вбпванит{; отъ БО.iНИ П.iИ УМРЪWiИ. И това, е-е

Стр.

Варненскии

4.

Общинскии

RiСТЮIКЪ

Gр()и

!:J'

============~~==

прави съ цiль ва наи-добро пров-Втрзване и отстране

жената, а жената

ние на лошя.та мерюша. Н-Вма съмн-Вuие, че тази цi,,1Ь
напълно се постига, както се вижда отъ слiдния
Простъ опитъ. Взем-Вте дв-В стък.ш и ГИ наuълн-Вте

УС.'lовията Ю\ брачния животъ (трудностьта, ражднне

съ гнилостнu: ГI1З0ве;

остав-Вте едната на

С,,1ънце, а

друга'га-на тъмно м-Всто; първото скоро ще ивгуби
отвратителната СИ

мерив:uа

въ

второто не

са,1O

че

н-Вма да ослабне меризмата. а, напротивъ, още повече
ще

се усили.

Проф. Есмя.рхъ е доказалъ, дiЙствите.'1НО, дезин

варанява д-Вцата и

посте.'1КИ,

кожуси

пр.,

11

ИНЛ<:Jга,,'lЪ

тие

сдънце и ежечасно И3С.1-Вдвалъ БЪРЗ0ТО

вещи

на

ивчеввание

на

биктериит-В.
Получили Ст се твърд-В благоприятни

ревултати,

а именно: холернит-В бациди УМИР<tJ1И подъ влия,ието
на слънчевата св-Втдина твърд-В бърже не само по
повърхностьта, но и въ дълбокит-В слоеве на дрехит-В.

Сжщо така
риит'i> на

сж У~fИрали,
тифуса,

варанитt'ЛНИ

lI1a~apъ и по

сибирската

явви,

бавно.

бнкте

ОХТИЮlта

11

др.

бuл'i>сти. Така щото С.1'ьнчевата сн'i>тлина

ни С"lУЖИ ва наи-добро, бевплатно

и, С.1iдовате.'1НО, на

всички дост,у,пно Дf'винфектирующе ср'i>дство. Това е
твърдоЬ щtЖНU <за обикновения ЖIJВОТЪ Тъи като въ
окр.у,жаЮЩtLта пи <:рiэда

BL:ilKnra

боде<:тотворни

варадиши,

може по-често

да пннасяме

ти, I~()ИТО се докосватъ

се намиратъ

то необходим()

дО

раВ,,1ИЧНU

е КО,,1КОТО се

на С,,1ънце всички

ни,

T'i>.10TO

прi>дме

дрехи, по

KiiTO:

стелки, чаршафи и пр. Особено тр-Вбва дCt се грижимъ
ва проиilкване
на слънцето въ спалнит-В стаи,
а не
да ги ватъмнпваме съ равни дебели пердета и др т.
Така с,nщо е аО,,1езно да оставяме

нит-В, четкит'h

ва дрехи и в&би,

подиръ вс-Вко

уаотр'hбдение,

на ()л'Ьвцето гребе

пешкирит'h

защото ио

и др

тоя

т.

на~инъ

не са:ио ще ивгубятъ дошата си МИРИ<lва, но и б~кте

рииТ'.Бще се лишатъ отъ УД(jбната (влажна) ао,"iи за
раВВIJТlIети

си. Ако често се потвъргватъ

на.

t'дънче

вит'h .1ЖЧИ всu'Чхu дом,.,шни вещи, то не ще бжде':във

можн() внсвапното
в

r.

ТRЯ

ивбухваве на епидемическа

бо.1есть

кжща.

Неразрtденото
кърмачетата.

U ри

MJltKO

кравешко
О'l'Сlhтстние

или

храна

за

недol·.'га'l'ыlъъ

като

на

май'НIНОТО 1I1.1оВко и

ари

доика. а така сжщо

въ ония

случ'lИ,

по едни

причини,

не може Дr1

или други

новено се прибi>гва

което, ранбl1ра

невъвможностьта

кьмъ раврiдено

СС, е много

д:.t

се

{Согато
Сllса,

кравешко

по·ма.'1КО

наеме

доВтето
обик

М,,11>ко,

xprllJIITe.1110 11,
pt'By.'1-

рискува

по малко,

отколкото охтичавата жена,

ивтощение.
ивслъдвания

обикновено

Уll1иратъ

ОТЪ СЛflБОСIJ.1ие

то, кърменето) ва жената С'N по-малко благопризтни.

Охтичавата

жева,

ва въ бракъ.

по въвможность. не трiбва дrt ст жп

Такава

ВЪНДЪрЖ:М.lость

както ва самата нея, такн.

се

пр'hп()ржчва

и ва пот()мств()'Го

П.

(изъ сп. "Медиц. бъседа.")

Побtдата на заповtдьта върху турянето HaMOPk
ници на кучетата.
U"A'b тона <Jаглание, Г. Нпгtillg,
AllpeKTupa на са. Vetel'inary Record (()тъ 28 ОКТОМНрИИ

1899

год.), расправя какъ е билъ уничтоженъ б-hсътъ

въ АНГJlИЯ, благодарение на расаореждането, което е
вадължавнло всичrшт-В стопани да
ци

на

турятъ намордни

кучетата СИ.

НЪ

1895

година,

672

кучета и

55

други животЮJ

сж умр-Вди отъ б-Всъ.

Въ

1896 година, 4R8 кучета и 2i други живот

ни Ст умрi>о1И отъ бi>СЪj това юtJIIaлсние се е дъджало
на ваПОВ-ВДLта 6а турянето на намuрдницит'h, ивдаде
на отъ м-Встнитъ власти.

Въ

1897 година, министра на 3емледiлието се е

натоваридъ съ иваълненето на вааовiдьта на турене
то на на~roрдницит'i>

c.JJ'i>B,,'IO

дО
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Добр-В е

ЧИСдvТО на бi>снит-В

ва кучетата и

дrt

случаи е

ва другит-В животnи.

16

ваб-В.1-ВЖИМЪ, че

M-ВСТl.Iит'h

власти,

като се пр-hдписвал~ вамордвн.нето на кучетата

б-Вса

се е много намалявалъ но тия пр-Вдписания т-В сж ги

скоро отм-Внлвади. ~fинистрътъ на 3емлед-Влието по
пълни влиянието на вапов-Вдьта B:l вамордването,като

ивдаде вапов-Вдьта ва внасянето на кучеТата.

Въ 1898 година б'Jюнит'i> случаи сж били вамо 1 ~
и отъ 3 Октомври и на насамъ не е IИl.lстатиранъ пече
нито единъ

случаи.

По настозщемъ

нма само единъ окржгъ нъ юж

ната часть на Англия, гдовто още е въ сила sапов-Вдь
та ва турянето на

.

Нa:lIOРДНИК'Ь на кучетатаj

на вс-В

кжд-В другад-В тя е отм-Внена.

Г-нъ

Hunting

кавва, въ ваключение, че

ако

се

констатира н-Вкои слу'щи, достатъчно е 'министерство
то на 3смлеД-ВЛl!:ето да ПР-ВДIIИше Вi1мордването на ку

15

чеТf\та въ окржга въ една окр.:nжность отъ

(~5 километра) ва да ll(~Пр-ВЧИ на

мили

распространението

на б-Вса.
(изъ сп. ,.ВЪтеринарпа сбирка.")

и

на Д рит-В БудеЮl и Шавана,

неравр-Вде

отлично

се

смила

отъ

кърмачетата

н

ивобщо отъ д-Вцата въ всички възрасти. !Сата главна
причина

ондра

вс-Вки случни скратлватъ живота И ..

вянето б, то въ

Споредъ твърд-В обстояте.'1ственитоВ опитни

ното мл'hко. стеРIl.1IНШР"ВО въ flпаРflта па Сокслета
и.'!и Жанти,,'lЗ въ малки порции, достатъчни ва I едно
накърмване,

се

ващото

Тие УС.'1()вия, ако и да не пр-Впятствувнтъ на

вс.'1iдствие на това, бива причина Bfl печални

тати; д-Вцата

Щ()

касае до личната свол бевопасноеть, охтичивиятъ мжжъ

фЕ'кцирующата сила на слънчевата свiтдина. Той i-'
С.1ага.'!ъ разни бодестотворни микроби въ мебели, дрt
хи,

М;6жа.

вз равр-Вдяването

на

мл-Вкото

привеждатъ

Инжинера отъ 1 ва категория, Л. !СflJlШНСКИЙ, Бъл.
подданникъ, ИВВ-ВСТЯl.lа на интересующитъ

ct',

че той по

строява по, свои съставени П.1flнопе, водеНПЦl1

pflBHll

фа

Мтчно-смилаемостьта на Jlrл-Вчниз б-Вдтъкъ (кавеива) ва

брични вав-Вдения, на вода. огнени, ГJ,вови и п-Втрови, ив

дiтския стомахъ. Ивдива, f'баче. че кавеинътъ на сте
риливираното нъ малки порции мл-Вко става сжщо: така

моВрва СИ,,1ата на водата, сидата и механическото дiй

..лесносмилаемъ, както

кавеи нътъ на женското

Мл-Вко.

При искуственото кърмене главно внимание трiбва
~a се обръща върху абсолютната чистота приго
товдението

на

.линация, козто

мл-Вкото

и върху пъ.tната му стери

може да се достигне при

нагроВване ДО

ствие на ра,ши машини, купени отъ разни фабрики. 'Гава

последното

е особено

важно' в:\

куповачит-В

на нови

машини, които много пжти БИВi\Т'Ь измамвани отъ разни
спеКУol1аНТИ
инжинери

и

недобросъв-Встни

агенти

и непривнати

.

]000 Ц въ апарата на Сокслета или Жантиля въ Te~
чение на 20 -40 минути и при това въ маЛЕи порции.
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