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ВарненеюfЙ ОБЩИНСIШЙ В-Встникъ

операциит-Б на пое.1-Б,J,НИЛ ва вре:ме отъ 1-й Ао 31-й
-Я"нуарий т. г. и haJl1-БРИХJl1~.
1) Указа се ва .шце въ касеата е..1-БАЪ като сс спаА

ва честностъ,

покававит-Б въ квитавциопната книга ПОСТЖП..1ения:

Срiбро

б)

ДBaAe~eTЬ

и

пеРИ1llетръ, тои ще

тр-Вбва,

иска Аа Аобп:е това право, Аа не

счеТОВОАСТВОТО на

граА.

Еассата еАпа сумма въ раЗ.'ll:-Бръ на

три.

надееетъ хи.iШАИ шестотивъ АваАесетъ и едИнъ

..1евъ

нам-Бриха

пе ..1ице и

На ваяiмепията ва праnо ва Аиренпе, така сжщо и
па тия ва напавеuъ перпметръ, щетр'13бва да се

06разсц'6.

запи

Просба на позволително за Аирение въ запазенъ
периметръ.

презъ истил мъсецъ нам'вриха се рiАОВПИ расписrш.

3аб1J.ll:f;ж1Сf.1: Отъ покаааната пъ акта на..1ИЧНОСТЪ
отъ общински берии и ПРИХОАИ (22648. 80 с.) н~м-Б,

~o ~OC110'1UH(I,
Министра на Финансит13

а останж..1ИТ-Ввъ актове смi>тки

Просба

и АРУГИ книжа отъ биршша Х. Дечо ВаСИ..1евъ(Г..1-ВАаЙ

Отъ 1)

ЯiIуарий:

2

стотинъ шестдеес'гъ и деветъ

1891 ГО,1,ина) п шест
,j\ena, че'г:иридесетъ се

Аемъ стотинки

(669-47 ст.) остатъка отъ израсходва
нит-В ва Аоставяние брашно въ време на стачr:ата на
Х,j\-Вбарит-В въ Варна, IСОЯТО сумма има да се събира
отъ Х.,I·Вбарит-В които работихж ва см'втка на общината.

ЕlIIетски ПОllЮЩНИЦИ:
Ч..1енъ на съ'в-Вта:
Бирникъ:

t

J

Ж. Георгиевъ

ДО,j\УПОАПИС;ШПИЙ: 3)
Аа

ПО;\Ю.1Я

Аа

1IПI

жиВущъ въ

_. __

се

честъ

ИВАfIАе

мини отъ

_ _

окржзи

П. ~Iненъ.

общана,

46354.

"Просби ва повво.ШТС.ШО ва дирение се подr.nатъ на

съ предiыи

ва Аи-

..
7J __ .

въ

. .око..1ИЛ 9)
10) __ ...
.. ,

.
__
0 . . __

_

.__

__

.

и съ пространство отъ

които

иметu на Министра на ФlIнансит'в, чреаъ 01Ср.у;жнит-В

8). ._.' __

ПОВПОо)lите..1НО

G)

въ м-:Вствостъта, коато се наJlшра

Н. Яilчепъ

Де1Смсврии "'Е. г. ~o.

жите..1Ъ 2)

_

рОАшIъ 5)__

4)
рение

Ивводо ОТО 01СР.п;.ж'llОТО nреДnl1са'llие'llа lJ,Iunисmерствоmо па
ФU'llаnсuт1J, oтA1J.1lenue ва .Atunum1J u геО.1l0гuчеС1Саmа cnи"'tн:a

24

_. __

Госnодиnе Миnистре,

ИllIaМЪ

Г. Ноевъ

заб-В

..1-Взпа Аена, часа и минутата на приеманието имъ.

савит-Б въ АеПОSитната книга вещи, а за повърнатит-Б

20563. 73,

14, а..,шпел
10 ст.

ва вс1щи ваетъ хектаръ,

и сеАемваАесетъ СТОтиrши оставеви отъ разни ..1ица въ
Аепозитъ, а тъй сжщо се

800 хек

третл, отъ сжщпя ваконъ, т. е., че е вап.шти..1Ъ

общински

(13,621-17)

надминаnа

да YAoetob-Ври, че се е съобрааИ..,lЪ съ ч,j\.

3) ОСВ1ШЪ гарiозначената на.АИЧВОСТЬ указа се пъ

ото

съб..1ЮАава

тари, и ла преАстави ковчежничсrсаквитанция, съ която

~И

п

упраВ..1евия.

акта на ревщшлта отъ

като

КВllтапционната книга и расхоfl,

~2,64~ шеСТОТllНЪ

совата и паРТИАнит-Б книги в'врво и ПО Уlсаванит-Б въ

риха се само

освЪнъ

"
чети

хи.Ш,J,И

нит-Б АОБ:умевти нам-Брихме, че сж ваписани къ Б:ас
ва

и еАНО

Ar:o просите,j\Л иека право ва Аирение пъ вапавенъ

~O ст.

РИАесетъ и осе:мъ ..1ева и осеМАееетъ стотинr,и.

нравилпика

:М-ВСТНОТО кметство

гор-Вкаванното, Аа се съобрази и съ ч,j\. 13,отъ BaItOHa
ва РУАницит-Б, СПОР-ВАЪ КОЙТО, повърхностъта, на която

Ав-Б

2) Су:ммит-Б по

отъ

ОТЪ самит-Б тЪхъ.

22,648 -

Медни

ИВАаАено

3

ПОРЖ чите..1СТВО отъ АВ-В б..13ГОЮIАеяши лица, които Аа
гараптиратъ, че стана.штВ ПUВР-ВАИ, nC.A.-ВАствие Аире
нието, ще бжджтъ ваП..1атени, БИ..10 отъ АПРЯЩИЛ, БИ..10

ваха ивраСХОАванит-Б су:мми спорi>АЪ Аокументит-Б отъ

а)

Стр.

ства,

11) ._.
.. __ .
хектара отъ
.. __ .....хектара, сж частни ИJII)'щепринаД..1ЪЖ3ЩII на 13)
. . .. _'" __ ..... __ ' _'
12}

. __ ......

управите..1И,СПОР'ВАЪ ПрИ.Аоженюштукъ ооравецъ, r:ойта

е съобравепъ съ Ч..1. 10 отъ Bar:OHa ва рудuицит·h. АБ:О
се

иска

риметръ,

ПОШЮ.,Iите,j\НО
просителя

е

ва

дпреuие

Д,j\ъженъ

просбата си, СЛ-ВАующитi>

не

пъ

вапавеllЪ

пе·

Аа представи заедпо съ

книжа: еАПО

па

хеlстйра оБЩlIllсr:и

14)
.... __

xcrcTapa дьржашш,

заразепото месо

ПреАИ всичко въ интереса на всъко общество е Аа се ста
рае само то Аа се излзджтъ осо6енни IlостаnОF.lеНDЛ и
:ВНИЪ1ава строго, щото сипанчевото месо никакъ да

да се

се пе И31IaСЛ

пма доста

60

отъ

здр~вото

r.ruoro M'BxypeCTII

се оставят ъ повече 01"Ъ eДlНl

500,

sаходитЪ.
рести Г.ilИСТИ. П""И ФЩIНИ, пос",,:Бдното става рохкаво, което ыжеe
Аобр-В познаватъ 'fаItОВЗ месо,

J,J

мi;саритоя

MIJOrO

щом'Ь пошшатъ съ пръстит-В сп

въ

първото

Мlшута ВЪ

течностъ,

нагр-Вта

до

а за да се У&IIЛТЪ при готвенпето на СВIIНСКОТ) СIIпанпчевО

месо, ИОС.il-БДНОТtJ,

RoraTo въ· свинсItото месо има грамадно ItО.ilичество Mi>xy-

когато

.,erII:O да се забt.лi>жатъ отъ II':уповача,
MexypecTlIt-R Г.шстrr павi>рно мог&тъ да се убплтъ, aIto

се отхранватъ ва опреДЪ.ilено м:Бсто и да

АОllущатъ до

тогава,

п мехурчетата Crti пръснати само иарi>дко тукъ тамъ, то не

~ожава. Тръбва сжщо да се обърне внимание, щото свинет:Б да
не

само

Г.ШСТIl; нъ ако заРЗ3ЛВaIшето е с.щ

могжтъ така

ва пазарл за IlРОАЗНЪ и ГА-Бто се нам-Нри, тутакси да се унич

Аа се познае на шшанu:е. СI3II1Iоcrр?даВЦIlТ};

.
16)

спидi>те..1СТПО

1tОИТО може Аа се лви СО.ilитера.

се

15) .. __ .. _._

като ПРИ..1агамъ

д-Бi1ствува

3'\

н:ато ""ОШЪ ПРОВОДнпн:ъ,

трi>бва топлината

върху неа'/) ДO~Ta ПРОДЪ.1ЖlIте""но

да

време.

да се уСПОfl':оятъ .НО·)lIте.lIП-В на СВIIIIСН:ОТО месо тр-Вбва

да Itaжеи'Ь, че дnброто ОПУШt!ание сюro по се:)-}; сп

унпчтожава

Жllзне.\-Яя-rе.шостът<I. па ~1~хуреСТI1ТБ Г.ШСТI1. ВЪ добр-В насо.,е

_есотона заlманата CВllНa. М'Rхурестит:Б Г.IИСТП при си""но за·

НШI бу-гъ, ако нри това той ДЪ.ill'о се е опушва.1Ъ, мехурчетата

разлванце

С) свнватъ 11 ПtJнеж, водата о'гь

се

памиратъ

ве

са310

въ

месото,

нъ

и

въ

с.lанпната;

_цшцпт-В при това c;\'i б.lt>АIШ, отпуснат,,,,, тъын-червенп,' месо

~O е до то""кова наноено съ

COI"', щото, ItaTO постоп

nohKo.HI':O.

време, отъ него начева да се отд-В""л водеIII1ста течность; осв-Внъ
!:ова такова м-Бсо с""адни па ВItУСЪ и твьрд-В скоро пачева Аа се
развs""л.

На практпIta, когато купуваме шунIta, можемъ да от.шчпмъ

M~CTa,

гдiпо

е

тяхъ се

отдБ..IЛ, то па

мехурчета If.НI 'i'I1ННП, се
6утъ се IIIJКitЗКIt шуп.tсстъ.

IIMa.1O

IIpa.JIJIIIIII 11 Ц'IЦIIЯ
11 тщ.а за да

С:! HJ :Jap;t:~1l ЧОК !Н';Ъ

съ

'ШIНЩl Te.II':.l':iI erp:1\atIlI>I,

II.Ш 0Ш1'111 А')
опушuат'Ь

'p-l;,

TphOd.\

CJIIIICKON

образуватъ

СО""IIТеръ,

Kar;;TO е UЗI,'IiС-ГII,I, Оtш-БtlЪ. че IIстощлва ЧОВЕка,

месо

т:Бзп

Itoi'r'rO,

нъ п му

да

се

при

сваря

С.1ашша-га Аа се со.Ш Ао6р-В, а бутовет'}; да се

С-ГЗРI1ТIМUО,

