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Юний

1890.

БАРНЕНСКИЙ ОЕЩИПСКИЙ ВtСТНИКЪ
И8Аа8н.обикноиенно·~мъ

О'!"Р всi;кии мi;сеl\'Ь.

1

и

15

ц tHaT.8 на

Писма, пари и

-

всичко 8a~ Вi;стника ,l\а се праща Ао

Градско-Общинското УiJраВАение въ Варна.

женска
шuхл..,

"

морски

бани въ гр. 8арнасе вече свор·

nриех;У. ото 'uа8nачеиата

8а

това 1СОМ

.миссини ото uае.лtaтелн иа 19~2" Т. ЮuuU. и AetTt
баuu ~л.. uаnравеии иа. релси (желt8UU '«,иии),
1Сато

ect1Ca

и.ма

по

48

.мал1СU, Еа собд.UЧ(Juuе

nреди вла8янuе·во морето 1Со.модиu 1Сабuuu

U no

4 гол1;мu 7сабuни иа л..глuтt, аа nравеиие во nXo
вани, т. е. 8а 1Сл..nаnuе во

mt8'lt

ляпа .мОРС1Са

nострои1Си сл.. иаnра

вода.

Tt8u

1Сабuuи со стоn

веnи чре80 Торг'О, сnореД'о надлtжuо утворде'Нии

Qmo

Правите~ствОТQ,

U8работен/о

r

ВариеиС1Сии Общuнс1CUU. лавено

аа

.mtxo

ото

архите1СТо г-ЖJ,

С. Дu.мuтриeвuча· nлаuо, 1Сато плати Общината

Еа

Tt8u

бани иа

2

други Аържави

Новопоетроенитtдвt здания за мжжека .и

.....

24 бро!\:

за· Княжеството

предприемача г-на Д. Н. Лро.

вdдалuево 01СОЛО 20,000 лева, а се отдадохл..n

3а всi;какви

.;1e~~,

31f 2

15

"

3а направа по АQброво.ш{)

97.

nравнхл.. ежегодuшuо иа дървеии столпове и ОТо

nрости, иееРе1едосаии и 'Небондиса'Ни слабu доС
чеuи

neuu 1Сабuuu.

И.лtеuuо ще се плаща и тая

гО4ииа по слtдуwщата

98.

.:tинеПни метра по

99.

88

"
'"

7-14
4-7

годишии

кърпи,

83враС'l'ни

"

7-14
4-7

по

"

"

Съ

20
15
10

пещемали

и

гащи:

no .

.

.

годишии по

"

"

"
"

Иавл1;чеuuя оторtшеuuюnа иа

30 "
20 "
15 "

BapueuC1CUl'i

ОбщuиС1Сиu Ooвtтo, CTaи.iК.ди nре80 1890 г.
(ЦрОI\ЪАше~ие ОТЪ брои 15-50).

7
96.

.5

550

Одобрихж се търговетБ за отдаван пе до

31
1 уч. No. 277 ср-Вщу

113 .1.; бараката въ 1 уч. при Жм-Взницата ср-Вщу
600 -"-. и бараката при .каменннИ мостъ No. 60 зз
403 .1ева.
100. Одобри се търга за отдаванпе въ откупъ
отъ 1-п т. Хр. Анастасову, ж. въ Варна,

надога B?JPXY

'nуб.'tичншnt

mоргове

за'

сбора

397 .\.

отъ

до

31

Декемврии т. г.

101,

Одобри се търга за продавание Х.'С. Кa.ll

54'42 кв. м: въ 11 уч., у.лица

Ю.:tIJ~.

102. 3а назначение до 31 Дек. т. г. днеЩНJfта
60-90).
103. Одобри се търга за отдавапне 1Щ'Jt ~ae.:к1S
ICacancNul'i АюгеН?J при RЮlепппй ~roстъ No. 1 И.l. Ди
митрову за .527 -"-ева до' 31 Дск. т. г.
104. Гр~дажа за ПрUМОрСNаutа Градина Аа ставе
безъ каменна оспова. (Р. No. 32-900)

FpalJCIC(J, аICушеРICа. (Р.

MapTЪ~

Да се Аоставятъ

110

СЪГ.lашение

60

нови

фенерn ва градсюtmt улuци•

106.. ОТСТl6.пи се Н. Rасабову 60'20 кв. м
10 -"-. ва урсгу.1ира'Нnе неговото у III уч.
No. 632.
, 107. Одобри се О. Т. Ива'Нов?i за куnувач1S на
.1f.'/.;сmощо N'o. 68 отъ 504 кв. м. BMi>CTO Г. Ноевъ.
108. Да се отдаде съ търгъ на преАприемачъ
ocfltm.'leHUemO на града за отъ 1 Маи до 31 Де&. т. г.
109. Одобрпхж се търговет-В аа отдавание nOlJ1S
Ha~l?J касаnницuщt l!рп Таmар'6-Каnuя No. 1 К. То
дорову '3а 550 .1. и N'o. 7 :к ОС~lапову '3а 622 А. за
отъ 15 Мартъ до 31 Дек. т. г.
110. Оrмiши се р-Вшенпето No. 288 отъ м. Г.
Mtcmo по

и се постанови Аа се допуска П. уячичъ AJ. уча
ствува въ Общински търгове.
.

Мартъ.

111-112.

Добавъчна П)lата на 1lОЩНftтt стражари по

Ji.;за ЯнуаРИЛ, Февруарий и Мартъ,

140

за тан

npOICOno; всичката работи.

Дек. т. Г. 1W.lP; НШ'Nlt?>: дюгенн въ

105.
ст.

съг..tашеНlIе

ст.

12

.

ст.

ОАобри се СЪГ.lашението съ Арифа Хасановъ

и направа ОКО.10 П.lета

Безъ отривни кърпи:
воврастии по

10

за ваграждание мiютностьта ОТIIЪНЪ рус.qукъ~Raпия

ТАРИФА:
От?>

на

Ц-В.lь1200 -,,-ева.

27

MopC1CUT'iJ .банu си оста'Н;к.х,;r,.. сл..щиmt,
1Са1СТО во npeAutunun години, 1Согато баuun се

ст., а lIa с.\tДjjOщитt ПО

lJ?JpneHU двоини lJeICa.11tIllp't, като се отпущатъ

лово срtщу 205 О лева плата.
·nаиие во·

ПАаща

занитБ м-Всеци.

чепу градското .1ttcmo

1C.if,.-

се

40 БУК8Ilва.ПЪРIIИИПJl\,Т.Ь

гра~'деНlIе за ПIJ..IСННС о:гъ т'Ьхъ ФенеритБ презъ ка

аа това л1;то 110До иае.л,о иа г~'Нa .Ара1Села Ваnре

Та1Ссщn1; 8а

оБЯIl.\енил

еДIlНЪ ред'!> от'.ь

като

възна-

Одобри се временното н~начеНИ6 Я.

КонстаНДllНОВЪ за ГраДСКlIЙ архптектъ съ АlIсвница
по

12

.16В8;

Брой

17

кула"", въ Градската гора.

116.

8

146

и

179

отъ

1885

и

160

въ

си.itа и

аа

отъ

-

напредъ.

118. 380

10%

142.

градско

право

144-145.
146.

отъ ТЮ

119. Да се ПJLати на А. Агопова 2100 JL. обеа

щетение за КiJiщата й уч. П No. 800,ОТХОДJIща ПОДЪ
yJL. Царь Ворис'6, съ УCJLорие да събори тя кжщата
и-Бстото.

(l\I-Бстото

ще

й

се" ПJlати

отд-БJIНО).

120. 380

nоnравма по ступавскпй начинъ избито};

ва здаЩlето "Градския C'bb-Бтъ".

121. 380 ураВНJIвав:ие

п;ктя и ПРОДЪJLжение стобора

въ уJlПца Наб[iбжна.

122. 380 продыжевие още на 100 метра манала
K~m> морето при моста, по yJL. Саидова.

. 123. 380

направа

ноаи

nубличнu

нужници

въ

у ..'011,80 Цариградсма.

124." 380

поправка ззпусТ'l>.itатз чеШ1rlа ср-Бщу аген

ЦИ1Jта "J1.0ПДЪ".

125. Оrноситe.itно недостатъцпт-В на Градсмиu
126. 380 направа нова с"ощобoiiна (СЗ.itхана).
127. Одобри се СЪГJlашенпето СЪ Д. "'l'OAOpOBOЬ
'аа 1tonpaBKa' отъ 1 М8ортъ до 31 Aelt. т. г. xaM~~итt
на Общпнскпт-БС1rlетоноснп коне ср:Бщу 178 JI. n 00 c~.
128. Оставп се ВЪ ЩlJlа р-Бшението No. 226 за
ц'вната на отст;кпеното Д. 'Гракову n др. M'lJCnIO.
129. Одобри се СЪГJLаmението съ Хакж RaJlФ&
за nодковаваНIU1 ОТЪ 1 Марта до 31 Дек. т. г. 40-mtJх?>
Общински коне за 60& .iteBa.
поuраВЕ>:&

0/1.40

СЪ П. Фотевъ за,

60 фенеРIl за ocb-БТJLение гр. у..шци по 5

ст. едина.

131.. Одобри се СЪГ.itашението СЪ П. ,Ста1rЮВЪ за
IlIшрава 45 JИентана по 23 JI. 30. с',г. за 05ЩI1Нскит-Б

..
132. OTHOCllTeJLHO издапаНllе 1Lp1щостент'6 акт?>
н ... 3: Георгиева ila ilакупеllО м-Бсто.
133. 380 ПРОД"ЬJLжение Гавното в.>zaга.'luще при
l,aMellHllJl: ыo'rъ..
134-135. 380 продавание .1ftcmaTa 25 и 27 при
.и,чжв'6 Табuя.
.
136. Сжщо' м-Бстото 97' при Отарата в'limr.pltlllJa.
137. Относитмно nродаваНlIе Я. ТОДОРОВУ 3 уВр.
И 3 JI-БХIl град смо ЛО8е.
133. 30& ОТАагаНlIе Ао 26 ОКТ. т. г. ПСПЪJLненпето
pt.meHII~To No. 561-89 г. ОТНОСI1ТМНО вдиганuе ОТЪ
flожаРНIЩll

мерата едни КОJLUби.

УСJlовпята за отдаванпеподъ наемъ.

3а отварание CJttnатаулuца надъ Оакад.Jl,Ж,

'ЧСШме(ул. Шипченска).

I

147. 3а раздавание на бlJднu по МУ'Jай Ве.НЩ
1500 д.
148.380 nродавание П; Анастасову 150 кв. 'М.

день nомощь до

м'Ьсто при Кадир'?> Баба.

149. Остави се"ВЪ IIOЬJLHa СИJlЗ nра81мнима аа.
фаЙтоnджииmt.

150. 3а кynyBaНZle 100'80 кв. м. MtJCnIO на EJI.
(1 yq; No. 129) по 17 JLeBa.
151. Сжщо 6'24 кв. м. отъ Ф. Хакж Беева.
м'Ьсто ВЪ yJI. Драгоманъ :по 8 JI.
152. Помощь 162 А. 65 ст. ва трима б-Вдни Вар
невски вемлед1Jлцu.
153. Отпуснжти 400 JI.за, ваправа добавки на.
НИКОJlова

nубл!t'Ц,нuтt домове.

. 154. 380 плащанпе

8% Jlихва ва ВаРОАната Банка,_

вм-Бсто 7% IIO AOЬJlra на Общината.

'I1Лl4Н'6.

1зи. Одобри се СЪГJLашението

Относително каНДИАатпт-Б за I'JlaBeHOЬ град

буфетит-Б при дв'hт-Б градски градини.

тюненп1.Ъ патенти.

си и упраздни

Y1leHue.
141. 3а остаВJIние въ СИJL!\ р-Бшението No. 392
1888 г., по уреГУJlирание мi;.сmoщо. при Сinарата.

ский Архитект'Ь.

Мартъ.

събирапие

1(ере.мUД1lиuт'ЬДа.

митница.

117. Общинското Управ.it8ние да' опредщи нуж
ното MiiCTO на кере.мидчиитt аа кonание черна щncmь
(Р. No. 246-88. и 82-90 г.)

15

което

войски ва каварма, лагер'6, сmрtлбище"и за

т. г. относите.itНО нипн и бостани пъ мерата да остаС
HiJi.ТOЬ

u'rb

140:'ОТНОСИТeJlНО жtcmото' нужно Па ъгВствитБ

М. по-наВiJiтрii ОТЪ .itпнията на у..'IПцата.

РiiшеНИJIта

м-Бстuтu,

копаатъ nJЛСТЬ.

разрiiшение направа здание срiiщу Ста

115. 380

139. ,3а

2.

Март'Ь.

22

стобора ВЪ у..tицаНабрiiж~а.
1
114. Rоы1исияя за прег.itедвание MiiCTOTO Оаsлж

113. 380

рата баия

Стр.

v
ОБЩ"ИНСR:ИЙ Вi>стниlCЪ.
.ВарненсICИИ

18 (03).

увр.

155. 3а "авание под?; наем?> ср-Бщу 200 JI. 9 1/!
rpaAuKo M'lJCTO ВЪ Савлж.кулакr. •.

10 Апри~иЙ.
156.3а отдаванпе 1101','6 наем?;, до. 31
касаПСКIIЙ дюгеn'6

No. 3

въ

III

Дек. т. г.

yqaCTOЬKOЬ.

157. 3а СИJlата па р-Бшението No. 4-1881 до
1 Януарий т. г., относите.л.но наемната плата за.
вносиыит-В стоки ВЪ ОБЩIlнскит-Б ВJI~гаJlища.

158. 3а назначавание От. Г. Еманоилов'?> като,
св'6рхшmаmен'6 градскпй инжинеръ съ ы1>сечина 250 JI •.
159. Да се извади отново на m'6рг?; MtCTOnIO No.
11 6УItиа 8 ОТЪ 381 КВ. м., което б-Бше остаНЖJLО

върху Р. Д.К

160. Относително 01rnIpoamo на Д'6рвеното Mac,JtO
за пр:шение

отъ

него

сапун'?>.

161. 3а ПАащание СТ~ЙIIостьта на 172 .'tomepeuHu
билетu ва Варненската С'?>борна Ц'6рква ОТЪ § за б.itа
готпорптеJLIШ цkщ, 688 Jl.свз..
162~ 3а о'rстжuвание на С. Т. Васи.itевъ 11'55
IШ. АУ • •'ItCI/lO (У'1. ПТ No, 334) по 15 JLeBa.
163. 3а направа отъ В. .i1.азовъ по СЪГJlаш(!Ние·
за 346 JI.. една бара1rа въ граДIIната при Кудата.
164. 3аПJlащаШ'ена Д. СаРКИЗ0ва 20'32 :КВ.М.
-'ttcmo въ улица Шипченска но 4 Jlena.
165. 3а куnувание Mtcmama ВЪ IV уч. No. No•.
414, 429 на Н. п Д. l'айтанджиевп по 1 JI. кв. И.

Брой

17-] 8 (53).

Варпепссий Общипссий В1>стписъ

166.3а искание равяс'Н,еuuе по пуиктъ 24 ОП
'М.88 отъ 3а1>ouа ва zpajJc1(Um* обирt'Ни.

167. Сжщо по ч.л. 63 отъ 8а1>ouа ва берuuтv
В'5РХУ питиетата.

168. 3а си.лата на plnaeltltemO No. 30 отъ т. г.
по направа въ града 7(оиска мм'Н,ица отъ Д. Ганчовъ.

169. Отпустпжти 130 .-1. за н.аnрава nJ't.тя подъ

Извntчение оть Приказа .Лi.

старитВ ГрЪН'Iени, водата" Отара баня", подъ Таш.лж
тепе

до г.лавниП водораздi>.лъ подъ джамията

Абду,л,

рах.чаn'5.

дере,

172. 3а направа нопа чешма отъ ВОАата КеJlЩn
BJ\Ji>CTO присъхнж.лата, .л:Rжаща СРЕЩУ дома на

г. Л. Праматаровъ.

173. 3а направа нови 'Iе'.гири

бариерни бара1(U

НаУАСяватъ се па житмитВ мi>Аующитi> статии

распореЖА::,ниа ще

174. 3а направа нова чешма къмъ И.7tДJ't.вз-Табuн,
на западъ отъ у.л. l\iи.ладиновсlCa.

1) ВСП'IкитБ притежатми и наеиате.l1И ще ,се

градски ~lECTa, като издадени

181. Да се издаде Т.
му M'l:cmo 450 I,В. 111.

Атанясову актъ

за купе

(У уч. ХХХ).

182. 3а О'l'ст.ж.пвание на, д. Rирлковъ мtсщо
16'13 кв. и. (п-еН4) по 8 .-1ева.
183. За доставка съ търгъ нужното ко.личество
же.лtВUt' mр;r.бu за

oojJa71la ПОАЪ Таm,:ы. тепе (Р.

171-90 г.)
184. РаЗрЕШИ се отварянnе отъ Ат. Марковъ
кафеii:но и, питейно ваведение при .I10зето му въ Руnщt.
185. За направа отново чеluмuтt при Кум?> Eanuн
'и Х. Яuакева дом?>.

186.

Отпустн.ж.ти

8000 .,.

за

направа ва,л,а В&

llpUMopC1>amr,t, zpajJttna, която да ~ужи зимi> за по
'мi>щение на кабинпт'Б на банит'Б.

187.

Да се произведе търгъ за ОТАавание отново

JJa закупувачъ 01(Щроато отъ бирената фабрU1>а въ
Варна.

магазиитБ,

Mem;r.ffl'5

У.l1ИЦllтЕ предъ кжщята, дюгенитi>,

хапищата,

градипитБ и двороветВ да се

BCtJ7(Ullнt8HO и да се ДЪрЖЖТЪ

'Iистота. (Ч.I1.

постоянно

въ

1.)

Метението и чистението на у лицитВ ТрЕба

. 2)

да БJiДе извършвано сутрень най-късно до два часа
paSC'5JlfBaHиe.

C.7ttjJlI

Д'1;тно

време преди

помитаиието,

У.ltицumt трМа да се 7Wp'5C/Jaтll съ вода (Ч.I1.

3.)

3) д'Jмопритежате.штВ, наематмитВ на К.iJi.ЩJlта
и АЮгенитБ, въ които се стоварватъ разни стоки, ще
се ГРПЖJiТЪ, щоrо С.l1аиат&, книгитВ ИАИ АРУГИ вещи,
и.ли

при

отварание

иа

саНД.iJi.ЦИ,

тутакси да се с&бuраn

Априcl1ИЙ.

СТОТИНRИ.

ното

ГРllЖж.тъ, щото

И.I1и КОАетп

KO.l1&T&

и пesa6aвHo

c'JO

стока,

да се исхв'5р.7tЯТ-';

града. (Чол. 6.)
4) 3аnретено е на кръчмарнтВ, бакa.I1ит:Б, касто

(И.I1михаберитi» М:RДЪ 19 Февруарий 1878.
179. 3а отстж.пвание 16'57 КВ. м. MtJCfflO Д. Атана
СОВУ (Пуч. No. 1411) и вземание негово Mi>CTO 20'80 кв. )С.
180. 3а отстж.пвание въ IV уч. четирс .1ftcma
No.No. 117, 99 и 31 на д. l\1ано.ловъ по 2 .11., па А.
Георгиева и С. НОЙltОВУ по 1 .11. И на К. ПУ.l1епува

80

о::обенно сега презъ Аi>тIШЙ

OmB?>Hl.

175. 3а исп.лащание въ брой продаденото Ф. Т.
..Rа.л'Iеву и Ао Бсрсичу .utcmo (Р. No. 101-90 г.)
176. 3а П.l1ащание на чешмеджиата Х. Иахмуда
10 .11. по извършени работи 'Н,а градски чешми.
177. За п.лащание г.. С. Аджемову MVcmomo му
2~'60 КВ.м. по 10 .I1CBa (П-1428).
178. Не се пршшахж за Вa.tuднпдокументитЕ на
А. Ставриди за ДВЕ

B.I1E'1e,

сезонъ, наказание с'5 nаЙ-го.JI;6ма моба:

разсипани по улицата въ време стоварвание

П продавание днешиит']; остаНЖ.1И въ граАа.

]6

1-1887:

отъ Лрu1tава по Общината No. 1, изда,денъ още н&
2-u Яnуариil 1887 г., нарушението на които заКОННfI

Таш,л,;r.· Тепе.

170. Относите.лно наема на баракитi> No. No.
53-55 при Rаменний мостъ.
171. 3а направа n,л,а'Н,'5 и nОе.1ти ус.lОВИЯ за до
всждаuuе отново въ града I!?> жмti3'НU mp;r.6u, mli>CTO съ

Orр.3.

188. Избра се КОАIМИССИЯ за подробно преГ.-1ед.еанце новитi> избиратмни списъци.
(C.\:RABa.)

и

на

всички

РIIв,л,uваm5

други

по

занаятчии

тротоариТ'h,

печисти води, ПРОИСХОАЛЩИ

риба, пастърма

и пр.

да

у.I1ицитБ

ХВЪр.l1J1ТЪ

и

П п.лощадитВ

отъ миенис бъ'IВИ, сиренйе,

« отъ АРУГИ съ'Бстни нi>ща. (Ч.-t. 7.)

5) 3axOjJ1tmt трi>ба Аа се АЪРЖЖТЪ непрестанно

BII

haU-ZО.ltt1ма чистота и да се девuн.фmтuраm?>

варь-керечъ-,

съ АРУГО

съ рас·гворъ. отъ сачи-кжбрузъ

обеззаразите.лно

1t;r.щи nре8'5 JКtceцa. (Ч.-1.

вещество)

(съ
ПАИ

най-ма,л,ко два

11.)

6) 3апрете!lО е Аа се допуща по у.лllцптi> п П.I10
щадптi>

ucтuчанuето

на

какви'l'О

и

да ро

дворищата, ОСВЕНЪ дъждовната. (Ч.I1.

7) 3аnретено е да се ХВ'5р.l!Я

60ДU и8'5

13.)

85 вО4ата U.7tU 110

крайбptJжuето па pi>кaTa Девnя и в'5 JКopeтo RaКВИТО
и Аа е nечuстотиu. ДОИОПР1Iте:.в:атC.I1ИтВ и наеиатC.I1ИтВ
на КЖЩJlта по крайбрi>жпето
жжтъ,

ЩОТО брЕговеТЕ

1Iа

срi>щу

държжтъ въ наЙ-ГО.l1i>ма

чистота

Mope'ro

ще се гри

Аоыветв «мъ да се

и да ICЗВЕСТJIнатъ

НА ПО.-1ИЦ1lЯта П.-1И на ГрадсltитБ коммисари, ако видятъ

че нi>кой ХВЪрJlJl тамъ нечистотии. (Ч.I1.

14.)
8) Притежате.штВ и предприемачитВ на раани

ПОСТРОЙКИ 11 ка.l1ЛЖРж.ми

еж Д.l1ъжни

съ пръстьта, К811СЪНитБ и другъ
ринл'5 да се

не заЩJеиатъ

:> АИЦИТ'Б

МЕАЪ извършваlJие на работата

Аа пззлтъ, щото

сmроuте.лен?>

маme

и П.l10щадптi>, а

незабавно да се от

странаватъ и поuраВJlТЪ ЯМИТЕ, ка.l1АЖРЖМПтВ
(ЧА. 16.)

и пр.

ПРИRАЭЪ
.,fi 1'48.
Варна,

21 Юний 1890 г.

Градско-Общинский кметъ,

отъ

една

като взехъ предъ видъ, че Н'kitои жите.ll.И въ

страна
града

за соВнка, тенти И.i11L пердета на ЩJOД aIJ 

распр-Бчва'l"Ь

Стр.

Варвенеки6 ОБЩИffflfтЙ В1ЮТНИIСЪ

Врон17-18 (Ь3).

нициТ'k сп ТОЛКО3'Ъ пиако,

. щото

В'Ь

такъв'Ъ

по тротоарит-Б П.Ш К{lЗП аАзпи.iIта не

пр"казъ ,В

u

4,.

Обш.иllсm14/' Вtстkи'К1> наруЪ Ва'iYlllеnскuи
т'
u

шителиТ-В на колто и да .БЖАе статия от'ъ СЖЩПII, ПQ

случаи

hallA-Бжно съставени al.ToBe ОТЪ общински

ОГЖ,ТЬ да въ\?

ВJlТЪ НПRaIC'Ъ по·виСОШl хора, ОТ'Б друга пЪк1.; LoтpaHa

ПО.i1ицеЙски

неаабавно отъ

Общинското Упрамение съ Г.i10ба >'{О

в-Бкои жители 'преАЪ продаВНИЦllтБ ~Й ИЛI!' п(}

25

тозрнт-Бj

които

сж. iIреДllа3IIзченида

lIшнуват~по

311:

продз,нь, з, ка

тъхъ СЗlIl0 хората, изваждатъ стоки

ФеджииТБ,

тро

.1lеваиди ще се предаватъ на· СЖДЪ за

Оrшсание на ЧeIПJreнскит~ ВОДИ
въ гр. Варпа.*)

cTiMoBe, което, !iO
причина на ТОЛI.ОЗЪ б;..tаготворното ДЪЙСТБие за здра~
ви~то НI\'ВС'ВКИГО HS 'lDСТИЙВ'ЪЗДУХЪ, може да сс до"

11.

пуща, но само IIЪ ВИАЪ на 1Iс~ючеНllе,именно предъ

опaJl у.1ица и.i1И при площади, та ла не се'прt'пръчва

да не се принуждамтъ Iluм-Бднит-В" да вървлтъ ПО'
cp-Бдъу.i1ПЦИТ-В, гд-Бто върви 'добитъка,
особеННrt па непълновръстнисе C.i1.учаватъ

като стжпквание

отЪ

конеи прочее,

нещастня,

аа свободното

Цlфку.\Ирание по улициТБ, . на основание' членове' 88
и

96

отъ Закона за градскитъ' общини, поетаиовихъ:

Ст.

'1. ПрИтежате.i1Ит$ и наематмитъ

l1а RaФенетя,
Аюкенджпи

маткарвици,

могж.'lЪ

11'1> Варва

крЪЧМи 'и в'Ьобще

да изваждатъ

Cтolfif;

ВСпtrкd

за' продаRЬ

или да l!'.tдптъ массп и CTOJlOBe ПО'тротоаРИТ$на У.llи

цитi;iI~и·ва ПJLOЩЗАит-Б пред?> ваведепията си

само

въ такъвъ с-лучаii:, когато 1сiii снаб"ени съ специално
за това ФОРМaJlПО позволЙтедносвitдtтелС1nво.к::,квито
Общинското'Управ.\е/{Ие ще П3Аава' винаги'съ СрОК'Ъ
до· крал на 'годината, въ конто се даде разр-Бшенпето,

и то calllO за преАЪ 'зданilJI;

коИТо еж

постр(}енп вЪ

таквазъ .\IlШIJI па у.Iliщата, щоТо съ изважданпе стоки,

масси 1М!! СТО.-\Ове предъ т.ьхъ, не' 'бй се пръчало Нll
lJllЙ-ма.I\l~О па свободното'

ходенпе

улицата. Въ· GВIIДЪ,тмствата
II пространството, върху

по' тротоара

илп

вс-Бl.ога ще се оrtред1>ля

което' се разр$wаnа да се

пад'яТ"ь стоки, 'массп и стм()ве. 'РазрiJшениетО' l\[оже
да се' оттсгля

И

преди

истечение

на· годината,

.. за

1.ОЛто е 11вдадено свиД'ВтеJl.ството,' ако' топа се нам-Врп

ва ltужно ОТ'Ъ Общинското "Управ.tени~;

СТ. П; Строго е ваnретеио Аа се минува
бuт-о1i'/S

II.7lti

КQ.lfa

nQ

mpornoapliin'b,

п, гд-Бто

съ до;,
н-Бма

още ТРОТОарп, по У.1.ициТ'h, по-БАtt<iо ОТЪ.ОRОJlО еАПН~
метр'Ъ

до

Ст.

ifДI\ШfJIТА.

IIl.

8т~peflleHO е сжщо да се врмватт. добu

mЩII гд-Бт(} и да

6iMO

1w У.'lIЩllт-В.

Ст. lУ'. Tenтuт'f; П.i1И

пердетата, 'които се по

ставлтъ предъ продаВlIицит-Б за пазение отъ с.tънцеl

тр-Бба
7f

,1(>

ие се nущаТII Щl1Cога 1ю-иU8КО ОТ?> два

JI{eTpa

20 саити.1тnра надъ повърхностьтана тротоарап.ur

УJllщата, а tuирО'Чuната имъ въ никоii МУ'lай Аа не

6жде по улнциТ'h повече отъ

TpllMe:mpa

чети ре ПРll алаиилта, л-БжаЩII
'Хова, всъка

пред'Ъ

и не повече O'lЪ

П.i10щадп. При

TellTa

или перде тръба Аа се прикрыIтъъ

ИЛII привързватъ

тъй, щото в;r;.жата ИоЛи вървиТ-В да

'не ыинувап

113 cp-БЩllата страна на улицата и въ

обще .IIа не пр-Вчатъ на J(пнувачитi;.

Ст! У. Десеть денл CJI.-Бдъ оБЛМ6Пието пac:rолщnй

Водата ~HeMepъ дере".

Н8вира въ ВарнеНСКИТЪ.i10ая,
»КеllCеръ-дере",

Количеството

при !d-БСТRостьта

три КИ.i10метра да.лечъ ОТ:Ъ града;.

uK0.i10

иа

водата

л-Бт-В

а 3ЮI$

16,

18

.

lICасура.

Водата тече nре8?> .1l08яmа Еемеро-дере, Еаваll1>-

ири което,

n

по-го.i1'];МО

Кметъ: Ер. Ив. ШttРС1СUli.,

,

кръчмзритБ и в:ъобще дюгенджпитъ из-I

llПкаltl. на своБОАПОТО'Авижение на мипувачИТЪ, или

ще се наказват'Ъ

наказание според'Ъ както предписва Закона.

Щlждатъ"зз мющернитБ сп массл'н'

3ДaIiин, 'л-hжаЩИ ва вжтр-h отъ ~шнинта па тал и.~~

агенти,

КОММIIС

сари И.i1П отъ

·tешме
презъ

и' Rокарджа,

ИЗJlазл

новитъ квартми,

Георги ИпгJtезп;

на

именно

ПО.i1янатз,
презъ

на ЯIJаICII Петровъ,

минува.

м-Бст!!.'nl

ва

ПОД'Ъ к;у;щата.

на Столнъ КовчаЗОRЪ, презъ м-Бстото на И~нtл И.tчевЪ,
ПОДЪ кжщата на Тодоръ ВЪ.i1чевъ, сжщо на фе-лдфе

бела ВаСИJl.Л Симеоновъ, пресича У.i1П1~а .1}[и.'lадиповск'а,
минува

преаъ

мъстото

на

Ст .. БОЖIIJtовъ, пресича.

улица Раковска, минува подъ кжщата на Панайота·

Никовъ; пресича у.'i.ица Асенова, минува подъ кжщата,
на П. Маноловъ, преспча у.шца Нuuuжа, llЗАазя на
п.\ощьта предъ Казармата, ОТЪ тамъ чре,iъ казана се

раздЪ.i1Я на два KrtOHa. П-орвиu

K.1loui преспч!!. у.шЦ!\
ПUlюmска 'lICпнува презъ цi;~tата ,дължина на у.шца.
Шunчеиека, пресича У.i1ица Царь-Борuсо,' ПРОДЪ.i1жава.
се проо'Ь'

У.i1нца КUJlжеска, , В.Нша се лъ хазната на_

чешиата

"Чукуръ-чеmме!' , отъ

таиъ

остатъка 0'1"1>

водата чрезъ KaHa..t a въ УJtица Св. &U.lteumr. и' въ
уJlица Цариградска' се Влива въ морето. Bmop1ili К.'IО1(,1>
на

JlOAaTa отъ 'ГОРЪПОllCенжтий Rазанъ, на площъта

преАЪ Казармата, минува между Новата ·.1!ахала (IV
уч.) II Rазармата, продъ.tжавакрай Окржжното КIJВ-·
1Jе~ЮJИчество, презъ У.i1ицаПреС.l!авска п се влива 'въ

I

казана предъ жгъ~а на Общинското управ.\еНllе. Оп

тол' казанъ

има

единъ

ВОДОIIРОВОДЪ за

ЧСПJШIтi>:

ПUР.1lu-чеtаме В'Ъ улица Царuбродска; Xal"tpue джа.lttl

чеш.ме въ у.нща В. девскии, XauJUt?> 'tem,Me, за чет
?lата въ двора на БIiвший въ Варна мюФтил х: :хы..

лилъ Ефенди," въ улица ГургУ.'lята,. IП уч. No. 82,.
за чешмата

в'Ь двора

на

джамилта

~l'сх,,е.l;е,

и за

чешмата lЮДЪ Старата банл "Че1tеСUС7> Xaca1t?>-a Чеш.м.е,
отъ та&lЪ ОСтаТЪка се ВJtива въ рыI'' Д-ВВiIЛ. Другий
единъ' вuдопроводъ

(отъ казана

предъ

Общинското

управ.-\еНие) АIИнува презъ у.i1ица Прес.'\авсШt, IпэеСllча

края на у.шца Драго.маН7>, lIIинува преаъ двора на :Ха
санъ Бен, II уч. :No. 1198, пресича У.i1ица Царь-ВорllС7>,.

мипува Брай ДЩlа на Антопа Нед-Блковъ, преа'Ъ двора
на джюшлта Абду..-"раХМUllr., ИЗ.i1азл въ у.шца Еил

жеска, и, при ДОАШ на Янка С.tавчевъ, точката rAi>то се пресича'lЪ У~lIЦltтъ
ОдееуС"6 съ· RНJIжескв.
се съединлва съ ПЪР8П:Й R.i10H'!> за чешъщ,.а " Чу~ръ.
чешме".,

*) Впжъ брой 9 (44) ОТ'ЬТ.

1".

Брой

17--18 (53)

ВПlJпеНСЕИИ ОБЩИНСЕUЙ в..вСТНИЕЪ

Стр.

5.

KaliaHu' ими 11:,1-4 казапа ВAYiТР1НJЪ ~оsята'l на Лнка с.tавчевъ, Пуч. No. 98!; ~Г. :иасуръ, 00',\1>.1.1{
5) На шющьта, предъ Rазар1>lата. 6) До Общинското' се отъ - хазната ва. чешМ'ar.r~ W& "вора на ТfЮхари'
Упрам.ение. 7) На чешмата на Myca~~aTa. 8) Въ Ав.lавиди, 5) Чешмата въ двора на покоiiниiI Пи.личъ
Авора на К. Тю,:н:въ,JI уч. No.. 977, у.щца,Rняжеска, ПараШI~ева, II уч. No. 961, I:~ масуръ, отдоВ.lЯ се отъ
хазната на ЧУltуръ-чешме.
~) До кжщата на Ба~чик~ж Исмаи~ъ, 111 уч. No. 147,
Споредъ казванието на ГраДСШПI чеЩAfСДЖИЯ
у~ица В . .i1евскиЙ. 10) Въ двора на Тютюнджи Ос
:",аджп
1'tIax&IYда СЮJlеlшаНОIrI:, таа вода би~а .;t0l>apaHa
манаа, II1 уч. No. 88, УJlица:Гургу.лята. 11) Въ двора
(1?; града Н'БЩО преди 300-3::>0 (?) I'ОдIПШ.
ва джамията MCXJ>CMC..
Доходи, nрсднав'Наче'Н/t ва 1wдд?;ржа'Нuс тая BOAQ
Водата cpacnpcll'fJ.71CHa' д'Нес?; 'На 17- чсш,.мu. Два.
има.lO "воВ магазии, наХОДЯЩII се въ 1 уч., шотеве.1lИII
вадесеть сж оощссmвС'Н'Нlt : 1) Чешмата въ ~озята Ка
на' конта вдаПИJ1, ~aKTO 11 на gодата бил'!> шtзъmп.а
sa'H?;-чсшме, построена п-Бщо преди 150 години, or,oJlo 1
па КЬР;Ы\'.'Ъ джа~шя, Хюсеинъ ЕфеНAII.
масуръ. която се отдоВ.ля. 0'1'1, извора. 2) Че'шмата въ
Тfасm)lttщ-/; ЧСШМII за пuддържапие BoAa't8 не П.lR
ща.ш днесъ HII1I:OMY нищо.
У.1lицаШипченска Gан:а.7l.7lЖ-ЧСШМС, построена преди
Относите.шо .тоВЗII петь частни чешми: първата
100--120 години, око.ло З масура, която се отдоВ~я
би.1lЪ ПОСТрОIЫЪ покойний Х. Ха.1llЫЪ ЕфеIJДИ, бип
отъ казана на п~оiцьта при :Казармата. 3) Чешмата
ший въ Варна мюфтия, преди OKO.1l0 50 ГРДIJНЯ; въ
Куш?;-чсш.uс до· кжщата HI1. Вратия Х. То~rасиянъ, въ
дома си, IП уч. No. 82, на {'а!\'.ВО именно основаНIIе
у~ица Rняжеска, построена преди:60-70 годинИ', OKO~O

11/2

масура, която се ОТД1МЯ

GaKa.'I.7l,'fi.

4) Чешмата

()тъ хазната :Начешъrата

TfY"!Jp?;-чсшмс

въ у~ИIJ,а Св.

Е.лиментъ, 'построена преди около 50 години, OKO.lO
2 масура, ОТАоВ~я се отъхазната на Rушъ-чешме. 5)
Чешмата Hal\IycaJ!JlaTa, предъ кафенето на Авр. Ва
рухъ, построена преди OKOJ!O 300 години около 4 ма

сура,

като

се отдоВ.1IЯ

отъ

казана

до

Общинското

Управление. 6) Чешмата въ двора на джаъrията Аб
llY.71paXJltaH?;, построена преди

1

OKO.'l.O 60 годпни; OKO.1l0

иасуръ, отдоВJ!Я. се отъ хазната на чешмата въ дома

на Хасанъ бей,

II уч. ·No. 1198. 7)' Чешмата Ха'Нжм?;
'Чешмс, построена въ вида на 'l'ЮТlUнджи Османаа, II1
уч:.Nо; 88, у~пца ГУРГУ.1lята; построена преди OKO.1l0
80 години, око.Ю 1 1>ШСУРЪ,' отд'h.1lя се отъ казана до
зида на Ба.1lчиr;J!Ж Исмап~аа, П1 уч.Nо. 147, У.1lица
В. ЛевскшI. 8) ЧеШ~lата'въ двора на джамията Мех
1rCJlfe, построена преди '011:0.110 190' години, ·0В:О.1.0 21>fЗ
сура, отдоВJ!Я се отъкавана въ

двора

на

тютюнджИ'

и ус.лQВПЯ. е дадено вода за тая чешма не е изв-Встно.

Втората чешиа въ двора на Хасанъ

бей, II уч. No.
1198, бlf.Ш направена преда, OKO~O 80 ГОДИНИ, вода
на KaI\BO основание и УС.'l.овил: 'дадено С.aiщо не е из
B'l;cTHO. Третята чеШ3Iа въ.доиа на покойнии Хайдараа
Пуч. No. 982 (сега В.1Iад'h.1lецъ'на ДОIШ е Теохари
АВJ!авиди) бtыа направена преди OKO.1l0 70--'-80 'Го
дини,

вода по

и ус.ювия дадено вода сжщо не зизвоВстно.

направепа преди

.itевсЮIЙ, пррди OKO~O 150 години, OKO.1l0 1 масуръ,
ОТД']>J\Я се отъ казана АО зида на Ба.1lЧIШJ!Ж ИсыаИ.llаа,
J~ица В • .i1евскиЙ.

иЗ

Петата

БИ.1lа

вода за тая чешиt\
съ

,рщ\~

р-Бшеl1ие отъ Хасаnъ' бeit АриФ'!> 'заа'де (сега ~,nuуЩ"ь
въ Цариградъ), ъпотсфе.лпя на джамията

С.1l-Бдъ

Jlfa>l?;,

бlf.1lЪ

{,ато

по~rспжтгШ

даJ!Ъ на тогаваШltОТО

(Rе.llСЛ;lе)

заДЪ.'ЖII'tе.лпо,

въ

CJly i1alf,

1>IY

ПИJ!IIЧЪ

ОбiцrШСIСО

АБДУ.ТТJaХ

Параflш:~ва

УпраlМСIlIJС

'1е не ,щс да шrа

че п-Бlсог:i

шшаI,Uli

преСl'IШС да

'XC'IE'

чеlшrа;;

- Внесено държавни берuи отъ градъ Варин
въ Варненското ОItржжно .ковчежничество прс~ъ
Май 1890 г.

Наименование на АaJКAията

Чешмата въ У.1lllца Царибродсв:а,паЗlIваема

12)

Хаuрие джами 'lfсшмссu, построена преди 60-70 го
,дIШИ, O~OJl?

1

масуръ,

отдоВJlЯ

се отъ

хавната

на

чешмата въ двора на Хаирие джамия. Леть сж частнu

'lешмu: 1) Чешмата въ двора на пов:оПнuiIХ. ХЗ.НI.IIъ

!Iоземе.1енъ lIа..огъ
сто

десятъ-къ

Серчимъ

двора

на ТЮ

'IЮВДЖIl О С1>НШ аа,

III уч. No. 88. 2) Чешмата 'Въ двора
на Хасанъ бей, II уч. No. llа8, 1 масуръ, ОТД'hJ!Я, се
отъ казана на чеш~raта на :Муса..мата. 3) ЧеШ3fЗта
въ двора на Теохари АВJ!аппди, II _уч., No. 982, 1мз·
суръ, ОТД'l-.ля се, отъ хазната

на, чешмата

БЪ

Авора

па лжамиата .А6ДУJlрах,м,ах~. 4) Чешмата пъ двора

.

•

Патептъ

Г.. 06а отъ патентъ
Г.106:. отъ серчйМ'Ъ

.
.

79099
114187
39:', 88
106306
14- 80

·

.

•

256 -

•
•

••
.•

-

П.н..тпя. повинно<:ть

Г .106а отъ еамя-къ

5969

1 50

-

-

61\19

"0-

вата·

11.,

въ

BOS'k-

Ем.шwь

Иджаръ
БеГ"ИБ:Ъ

отдоВ.ля, се отъ I,ззаиз

-

• .

Повеме.1енъ . Па.10ГЪ O'I"Ь

Ефенди, бпвший въ Варна МЮФТIlЯ, II1 уч. ,No. 82,
масуръ,

е

11) Чешмата въ двора на джа

Мllята Хайрие, построена преди OKO~O 80 години,
OKO~O J масуръ, отд-БJ!Я се отъ хазната на чешмата
ПUр.71U.

OKO.1l0 20, години,

бп~о дадено ·отъ хазната па ЧУI_УРЪ чьшъrе

вода па тая

В$ ЗIJ,I\ана БекчиЮиеръ, II1 уч. Nб. 198;УJ!ицаВ

не

чеШ&Ia въ АО~Ш на покой ний ПИ.1lIlЧЪ ПараШ1l:ева

дини,

на джамията Ме,хн:с,м,е. -10) ЧешиатаПuр.71U, построена

дадено тоже

направена преДи 70~80годriни, на какво'осuрванпе

претеUIJ,IIП

масуръ, отдоВ.1IЯ се отъ I,азана въ двора

умовия

11 уч.Nо. 981 (сега В.1Iадiм,ецъ'яНКОUJlавчевъ] бп~\а

Османаа; IП уч.Nо. 88..9) Чешмата навпnаеиа ТfcHe
Cttc?> Хаса'Наа Тfсшмссu, построена npeAlkOKOJlO 40 го

OKOJ!O 1

какви

воВсТпо. Четвъртата чешыа въ АО~Ш сжшо на XaiЦapaa

8 _
-

12903 920102
44514 268iоз 1858'04
20-134
32 67 632189
~ - 204960 2049160
348126 89782 230911144- 20 19 112\96 4642101165 65.1 20
11~

· . . ..:- 1_ -

1-

Вё~;;;'Тзrnlt9 Шi;i7 33%[328390(81

ПОМОЩ1Iикъ-Бирниh.'Ъ:

Хр. ЮрiJановт>.

Брой 17

С'гр.

ВарнеНСII:ИИ ОбщивссиИВllС~IlИСЪ
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6.

В1>ДОМОС1Ъ ва ражданията, жеИИАбитl~и умиранията.л'.. Варп~;пreRЪМ. (t889) г.
ВСИЧКО

пtРОИСIIов1щавил

. ·

ПраВОС..tавни
Армево-Григориев
Като..tици
Протестанти
Евреи
МuхамеАани.

.

. . ··

·
··

47 (29 и. 18 ж.),
ех dibi1itate . 5
татэт. senilis ,5
apopI. cerebralis 1
morbilli _. . 1
variola • . . 1
.febris penriciosa 1
.febri~ typhoidea 2

-

умрЬди

5552 54!36 37 414748[41624946 568 427 140
41
14
6 3 3 2 2 2 7 7 4 3 6 4 49
4
2
2- 2 J - 2 1 2 1- 1 12
. - 2----·---- 1-1
4
33 3 1 1 4 1 1 - 1 1 1 3 20
4
4
2021 1614191618 141812 911 188 279 100
Всичсо: 1i'61'53Т 7454 6216U 75 7086 -80-1;'0-'5,,1'6-6-1-~-4-11 -7=5"""4 260

.

·

уМР"jЛ,u 8& Варна nреа&

-

В1> държанната бо~ница

.

8 (7

Attp!t.ltuii 1890 година:
м.

1

ж.),

а въ града

ииенноотъ БО.ll:БститБ:

dysenteria. . 1
alcoholismus . 1
tubercul. pulm. 13
meningitis. . 6
ecclampsia. . 4
epilepsia . . -1
broDch.capilIaris3
8&

pneumonia. . 5
nephritis . . 1
laringit. striduI. 1
catarrh. intestin. 1
peritonitischron.l
vitium cordis . 1
ВCUЧ1Со 55 ДУ1Ult.

Варна nрш5 Май 1890 годttна: въ

Аържавната бмница

-

Код"о е nоде8НО ,"Ja жuвtе че.1Qвt,,~ 81>

чuсn,

1tepa88aJteH~, доб&JЖ 8&8ДУХ1>, показва н c.'I.-Бдующата ста·

тистика: Въ АiIг.лиа пресм-Бтнлыи; че ср-Вдне У)1ИраАИ
там:ъ годишно въ здрави сма само
насе.\ение, а въ ГО.l-Бмит-В

бива често ~ошъ

18 ДУШII

градища,

(прашенъ,

в;\а~еиъ

умира.ли ГОДИШIfО даже двойно!

отъ хи~ядо

гд-Вто

Гд-Бто

и

въздуха

эадушенъ),
на една

че

твъртита анг.шЙска :ми~а жив-Бн.ш 86 души, cp-hk
НЛ'Еа годишна емъртностъ би~а таиъ 14 до 16 на
хи.лядото; гд-Вто 172--17 до 19 на хп~ядото; гд-Бто
255-20 -ДО 22; гд-Вто 1128-23 д') 25, а ГА-Бто жи
в-hя.ш на една 'lетнъртита анг.\пЙс:tа ~Ш.'Ш 3399 души,
таиъ годишната l:М'ЪрТНОСТЬ би~а 26 Ао 33 души.
(Zdravoveda, d-ra Kodyma). 3а да ШI<Wtl здраuъ въз

11 (10 и. н 1 ж.), а въ rP3ll:J,
56 (32 и. и 24 ж), именно отъ бмiютит-Н:
I
mortu8 natus . 1 tubercul. pulm. 15 meningitis. . 3 I
ех dibi1itate . 5
mening. tuberc. 1 {еЬпз tiphoidea 1 .
marasm. вепiIiз 5 carcin. ventriculi 1 febris puerperaI. 1
apop1exia cerebr.4 ессlщпрsiа. . 5 iIlепз.
. 1 духъ въ кжщята си, ыIждуy друго, ТБ тр-hба да се
сЬос..
1 етрЬузета . 1 uremia. . . 1 държжтъ наil·чис'ГТl, да пров-hТрН1l1е вс-hкий Аень
paralisis cordis 1 pneumonia. .15 pblegmoniae • 1 стаит-h си, да не б,nда.тъ Т'В нпкога в~ажни и да
morbilli
2 pleurit. sinistra 1 ВcttЧ1СО 67 дути' г.ледаме да спатъ въ една стан ко.лКОТО се може по·
alcoho.lismus . 1 bronchitis сарill5
ма.\ко дynти.

BapI!eHCKaTa Градско-Общинска Касса, според'Ь
(-и Юний 1890.
1. ПОСТЖПИJlО градски приходи отъ l'
1 Япуарий Ао 31 Май т. г. c~ 153 324~. 74 ст.
на.лИ'lНОСТЪТIi O'l'Ъ 31 Декеиврии
'
1889 г., (~eBa 22620 и 74 ст.) .' :
-

ре8изиата на

Израсходеачо отъ l-й Януарий, до

31 Май 1890 г.

• . -.

I

J 148,596.\.32 ст.

П. ОТ1> ГОРЮlга сумма В'Ь Май Т. г.

ПОСТN.пи.lО

.....•
34,963 .\. 39
Иарасходвано
• . . . • . • 48,718 ~. 99
IП. На лице е имаJlО В'Ь Касеата на 1 Юнии 1890.
Отъ градски приходи . • • . 4,728.\. 42
Отъ остаВfНИ депозити •
. 9,185~. -

ст.

"

ст.
ст.
Отъ тБхъ на l-й Юний т. Г. въ Банката'l'раАCl~l1

су'\lЪШ 114 ~. 11 депозитни 8,747 .'1.;
Ревизиата е' направена отъ киета

Кр. Мирски и,

покощшщнтБ на R:иета П. А.ПОПОВ1> и Х. Георги Ста
ВРМА'"

Варненскuu Гра.qско-Общuнcкut'i Вttpнun: 11. К. ШИWКОВ'Ь.

Всi>кий ТР'Бба

Аа се грижи,

щотов'Ъ

СПа.\ната ку ·да се пада на дута едно на - друго наil

ммко по 10 кубически метра ВЪЗДухъ, според'ъ което
4 метра .дъла, 5 метра широка n 3

въ една стан

иетра висока, тр-Вба да преспиватъ най,много шесТЬ
души, защото таквазъ стан

съдържа

(4Х5Х 3 =60)

само шестдесетъ кубичеСI:И метра въадухъ. 3а въ учи

дящата' наmий закопъ иаисква, щото Bc-hкa стан да

бжде на адраво, сухо м'вето, да бжде AOl.oтa Cb-hт~а,
да се пров-Втрлва добр-h, да бж.де пост.\ана съ дъски,
да има вай-ММКО 4 метра ВИсочина -п па 0'&0-1'20

О ;t/eтpa M'l1cтO ва 8ct"ltU учеНu~.

Чистuй въздух'ъ е, разбира се, eAH:lKBO нуженъ
за по-дъ.лъгъ

животъ и Jlо-доброздравие

и на жи

вотнит-h. Въ Француаi:ката кавмериа отъ 1000 коне
УЫl1ра.ли годишно

180

до

197.

а KOГ~T}

напраВИJlИ

иови по-широки КОнюшни (нхж.ри), сиы'ностьтаa иа

KOHeт-h се наиа~И~а тамъ АО 68 отъ 1000.

-

8а праха 8~ 8ЫJДYxa, Единъ отъ uай,ваЖНlIт-h

въпроси на хпгиената е праха, що се НОСИ въ въздуХа

и е невидснъ съ гo~o 01:0, а- само презъ yBe.m'IIITl'.lНO

Брои

17-18 (53)

ВарнеНСБ:DП ОбщинCIСВИ в.ьетншс'Ь

CTЪ~O. Тоя прахъ принася

твърд-Б

ГОА-ВМО

мо на

организма. Думата е TY~ за оня преситничъкъ (~(И

B.lazaтa у ЖWluщаmа е за че·

гр1;е с.1.ънце въ вс-Бв:а ст!\я, а ваи-вече у

бический сантиметръ ВЪЗАУХЪ може Аа има до

При

']'08

П!>8ХЪ можемъ до н-Вгд-Б заб'lм-БЖIl въ

въздуха,

когато се затворимъ въ една

ПЪАно~тъ)rна

7.

AOBiJкa твърд-Б ГО.1.-Бма, за това е :много полсзно да

Rроскопиqескnй) прахъ въ :nЪЗАуха, ОП който ВЪ
частички.

1 ку
300,000

Вредата отъ

Стр.

MaJlKO

спа.1.ВИn.

въздухъ у Жlмищата и при В('Аостатъчно

с.л'6нчева C8'i1т.щна. pa~o ·R.\И ~сио хващатъ ЖПВУЩIlтВ

тамъ въ .вс-Вв:о време иай-опасни

БОА-Бсти:

живиница

стая, у която оставимъ да В.Ilазя СВ-В'мина само презъ

(СКРОФУАll), ревматизъмъ п ДРУГИ. Никой

н-Бк08 дупка: зарлта отъ cb-БТАината ще се показва

спи на вемята, а тр-Бба вс-Бltий: да сии беаъ ДРУГО на

у стаята като б-ВАизнява ивица.

одъръ иай-малко

прашенъ

въздуха,

.ТО.1Козъ

КОАКОТО

б~е по

по-б-В.шзнлва ще ни се

единъ ··метръ

HfJ бива Д3

надъ земята, да пуща

въ стаята сп ВС-ВЮIЙ день ио-дъ.1ГО време прi>сенъ въз

покаже зарята ОТ'1, cb-БТАината, що ВАавя въ тъмната

духъ или да КАаде тамъ по~често Оl'ЪИЬ. Една дъска

стая презъ дупката.

никав:ъ не стига да А-БАИ избит..в отъ спа.шптБ стаи

Знаменитии

'fинда.llЬ и

дРУГИ

учени мжже се изнам-Бри.llП вече много добри уредби

отгор1>,

З3 пзм-Брвание праха у въздуха.

JIf-Бсто на ДРУГО. Тъй като

nfикроскоппческото

защото ВАагата

изм-Бдваиие тоя невиденъ прахъ показа.llО, че И~lа въ

варь смучи

него

да .лlt е една стая суха,

отъ

и

косъмци

памучни

отъ

ПАатове,

ВЪ.llнени
и

И.1.атове,

частички

отъ

и

нищчпци

кожи, И

разни

вжтр1>, вземи

гжбпчв:и (вародишп на БОА-Бсти и други) и, наii:-сетн-Б,

прахъ)

IIетаА.Ilическн частички н какво· нс.

24

Такъвъ

ИИКРО

скоппчеекпй прахъ може. п да гние, за туй събираJlИ
го,

кваеЯАИ гО п скоро пуща.1.Ъ

Много е Аоше,

гд-Бто такъвъ

ГНИАостна МПРИВ~Iа.

прахъ

не ИВАазл отъ

стаит-Б навънъ, ~ се осажда (ОА-Бпва) по СТ'lшит-В,
таванит-Б и дюшеиетата. Още ПО-Аоше е, гд-Бто ВJlавл
такъвъ прахъ у дъхателнпт1> ни органи съ дъханието

ни, а не И3.1.азя вече навънъ отъ б-nАит:Б ни дробове,
но си остава все въ тБхъ и· постоянно ги омърCJJва.

Отъ туй bc-БЮlП разбира, каh'ЪВЪ
па БО.lttюmu е в'03ДУШllUЙ

кото 3АО:
в.лажхumt,

Праха,

1lpaX'6.

що гти

(1'6

е uаЙ-б.лагоnрuятuа

zooЛtMa;

UC'f/юч'НltК'6

Туй иав:ъ ве е всич·

"mщята,

особенно

почва ва

в1>

'Чре~ в'68духа.

Ето сега в1>що отъ нап-повит1> IIВС.1.-Бдвания,

и

минува отъ еДIIО

неогасената скоро гарева

СИАНО ВАагата,

та да

за Аа nоsнаеш~,

може

да

Apa~ra негасева варь

500

я тури въ еАпа

часа въ стаята,

раЗАата

се

тив-Бе

(счукана на

сждина да стои

като я затворншъ

и испуmишъ

добр-Б, за· дане. В.;Jазя въ неа нито презъ &.lючевата

дупв:а въздухъ. Ако м-Бдъ

24

часа варьта

стане не

повече отъ 502 драма, само тогззъ стаята е обитаема.
(D-r С. Dl1pasql1ier.)

Спормъ другъ единъ .1.i>кapb (пг.

да се

Coffee),

момо

жив-Ве бе въ страхъ и въ не съвс-Вмъ ТОАКОЗЪ

сухи кжщи. Именво в:огато турената ио горiюзначе

ний начинъ негасена счукана на прахъ
часа тег.1.И до

варь въ

варь

CTaBa.la

ц-Б.пr петь

OKOJlO

сто повече, т. ·е. 500-т1> Арама идва.ш ОКО.lО

бюn'Ь.До

24

по·ынго.. Въ В.1.ажнп нездрави стап

2%

тъй постанената

ontslt от'6

бfМ,tS1lеmвор'Нuтt .;и'U"робu, "оиmо се расnросmраuяв ат'6

твърд1>,

наЙ-.lесно

В.Аuюmеmn 'На

.Jtopch·ama

сега в.шшшето

вода

на

525 драма.

tJbpxy

~lI}(PO·

па морската вода върху ип

кробитБ, отъ II:ОИТО се иора)lСАатъ бол'Rсти, би.'l.О е И"l

които съоБЩИА'& на едно научно дружество въ Един

C.'l-hД!Jапо почти са&ю отъ

бургъ преди н-БКОАВ:О м1>сеца единъ учеlfЪ

които сж се правили надъ ходерШfТ'h 6аЦИ.М/r. Въ по

аНГАпча

никъ Джонъ АЙткенъ. ВъградецъГиера, У Франця,

HaM1>~eHO въ различни дни ва

1 'в:уб. саНт. отъ 3550
до 25000 части. у градъ Ванна HaMiJpeHo въ 1 куб.
сант. отъ 1550, в:огато в'Втъра ДУХIJJlЪ отвънъ града

Nicati 11 BietsclIa, ОПlIтит-Б на

С.ll'вдне време kРЪ Шаха ИЗВЪрШИJlЪ ОПИТИ ~ъ бакте
риитi> на чумата, тифуса и на п-Бкоидруги БОJliJ~ТII.

при което е ПОАУЧИЛЪ твърд'в ШIТерееlIИ ре1у.\татП,
Споредъ т-Взи реВУАтати естественната ЪЮрСIl:а ВОАа съ

(~TЪ гористо м-Всто), а когато в-Втъра духа.1.Ъ отъ

държала

града навънъ нам-Брено 150,000 частици! Въобще

л-Бзнетворвитk мшtроби. А това ето какъ бl[.1.0 доказа

заб'Вл-Бжено би.llО въ градовет-Б,· че със-};дството па
окржжающитБм-Бста има твърд-Б гол-Бмо значение.

но: когато въ обикновенна ирi>сна MopCl~a

Отъ опитит-Б, КОНТО БИАИ наиравени въШот.tандин,
доказа.'1.0 се е, че по високит-Б П.1.анински м-Бста тамъ
у 1 куб. сант. се намирало само ОКОАО 200, по селата

ТБ умира.ш въ края на вторип 1М!! треТИll день. На

OKOJlO 1000, а въ градовет1> (,ъ cmотU1Ш ХltJl,Я4 1'

Аишит-Б Юl'Ь, тогазъ бол-БзнеТВ()РНIIтБ микроGп ЖIш1;

прашинки! Отъ туп наП-ясно става,

АИ въ нея отъ

ко.шо,

сравни

теАНО, е вс-Бкога равва.ленъ въздуха въ градовет-Б,
а особенно тамъ,

мшсроби,

които' се

БОРЯJlИ' съ

бо

вода ту

рИJLИ БО.1.-ВанетВорни хо.1.ерни :lшв:робlr П.llИ отъ ЧУ&lа.
противъ, когато обезп.l.ОДИ.1.И :lIOРСВ:~ вода '1'.. е. уни'!

тожпли въ нея по н-Вкой начппь МlшроБПТR и заро

20

микробllт-Б.

до

40

депя,

СIIОРСДЪ 1I0родата: на

(Zeitschrift fUr Hygielle, VI, 2.)

гд-Бто не се пречистватъ по-често

ЖПАllщата (да се измавватъ п.1.и б-Влисватъ съ парь

стБнит-Б, да се IIзмиватъ дъскпт-Б n проче,;), п гд1>то
не се дезинФев:тиратъ по-често (посипватъ съ вар!> и

прочее) нужпицит-Б, и не се испразднятъ ТБ по-често

при н-Бмаllие водостоци (l·еризп),. за стичание далсчъ

отъ ЖИАищата

своп

всички

нечистотип,

като

омърсява скоро и най-добрий в'},здухъ.

IIнав:ъ

(Изъ "Русское Богатство" No. 3-1890.)

се

-

Каlиа· от'6 варь "ата 1{еsuщftе1(тuвnо

ва НУЖНlщumtJ.
nарь (керечъ)

да

CptJACTI10

Най-вови опити докааватъ, че гасена

I[

разбъркана съ вода

умъртвява и

~-Бстит-Б тиФуса

на l~аша

може

зародишит-Б (бактерппт-В) па

11

хо.\срата.

60-

Bc.i-БДСТВllе на :хова сегц.

сЖа ПОЧRin.1.И въ ПрусС11Л да деаинФектирnт'Ь заходиТ'i.
въ казариитk и

бо.\пиЦlIтБ

само съ каша. отъ варь,

Брой

17

_

BМ'l;I}TO съ употрilбяваната ДО сега R8рбо.ш~ варт.
Сто части по .теГАО негасена варь отъ- по-дооро ю.

Kepe'IHa

каша

за деЗИII

ФeIЩИЯ.

Не ДRвповъ'Виена RОUФИСКУВaAJI на па::аря

-

8аЩоrо оТ"ь изм'hдванието, направено ,отъ

санптарllитi> агенти, намi>рецп БПАИ 800 раЦlI ~tr,PTBlt
и 900 женс1Ш раци, IЩПТО въ .\i>тнитi>:м·};сеци не

наПЪJlнода се каже, че

Черний

n

"

"

Обявява се
рите.лната

~

11

,;

СТОТИff~И

25
40
10
20
10

11

11
11

"

' N·o

(правени

О) се

прода

311.

Jlотерил

всеобщо знание, ч:е отъ БJlаготво
за исп-,ащание

часть

отъ ДЪ.i\Гil

сталта е дезпнФеlщирана.

то Аотерия щhше да се тег.i\И шi.7 .ивуариii 1888 год.
и едва се спо..rучи да стане това на 13ъraй т.

(1890) г .

което теГJlение се извърши подъ надзора на иароqно

&ъ Варн. Град.-- Общ"н. Управление:

паЗllа'Iеннта

за това

отъ

ПО'Iитаемото

правптеJlСТВО

9) На 2Ю.шИ т. г. ще се продава ГР:ЧСfl:ОТО I чеrВОРОЧ.i\епа коммиссия, ГОАi>мата кжща спеqе.лll
псто отъ 381'40 кв. метра, Jli>жаще между Събор- .лета No. 2252, а маАIщта кжща спеqе.ли No.'6102.
ната църRва и градскптi> Rова'IНИЦИ, означено въ
Варна, 15 май 1890.

I

п.лаН8 подъ h'"Вартu.i\Ъ ХI БJББа nз".

10). На 4 ЮJШЙ т. г.,
Mi>CTO от"ъ 450 кв. метра,

,

на

ВЪЗДИГПmтатавъ Варна БЪJlгарека съборна църква, кол

В. А.

- , Търгове

n

n

Обявление.

на пода; въ 1-2 часа въздуха въ стаитi> става безъ
баRТерпи. АБО CAi>A"!> туй се И3J\1пе пода 11 ыIбмитi> съ
нi>RОП аНТПCfШТИ'Iеский (ПРОТIrвугнп;,tОСТ~НЪJ растворъ,
може

"

драИi\

416
666
166
400
200

ватъ по ВОJlНИ цi>ни, споредъ условията съ купувача.

H~ГO оактерии пада

110

"

отъ тънко бi>.ло- брашно, поне отъ

ОПАИ още ~taJ/,mt. ЖивитБ раци ПУСТНЖJIИ въ едипъ
рЖК8ВЪ на Дунава.
- .Направенпт-t .эТ"Ъ: Р. Истернъ ,оппти доказ
ватъ че когато въздуха въ УЧIмпщнитi>
стаи е тихъ,
~

,

"

Франзмата и другит'h .луксозни Х.i\-Б60ве

бива да се .\оВятъп продаватъ, а останж.шт'h раци

тогазъ праха съ ПО.i\i>lIенитi>

Максимума на днеwнитt' продажни цtни (нарка)

Бtлий хлtбъ

Едииъ .i\итръ отъ тъй огасена варъ, размi>сеЮI съ ~
.штра вода, дава изискуеытаa

8.

ка хntба въ Варна:

чество първо трi>ба да се смЕсва съ 60 части вода.

4000. раци,

Стр.

ВарненCIШЙ ОбщинсICИЙ В-Ястни~ъ

18 (53)

би

Предс-Бдателствующий на църковната в:оммиссия:

ще се продава гра"ското
Jli>жаще llЪ НОВИТ'В квар-

В.

Xpucmoaor,.

X"'IX;оуква"и.
"

та.\п, 0значено В'(, II-'зна IЮДЪ Б:варта.1'Ь л.~

ОБЛВЛ ЕНИ Е
ом 295.
~
<:.>
:::1-

с>

Нз

ПРI1ВОЗШlllтt;

храни съ вагони 11

Г. отъ 9 часътъ cy'rpelJbTa въ поиi>щешtНто ва сжщ~то

съ }'0.18 lJъВарна:

:::
(:)

l~f'I~I~~
л. iCT.1 ~\. \ст.

Z

1

Пшеница

2

Дирекцпята на Варненското Държавно IП-н:.лассно
Дi>Вltqесн:о У'IП.i\ище ~ извi>стява, че на 29-й Юний т.

27 ЮНИЙ 1890 С.iБ. продадени отъ

1 h:ачество 51 -58

"II
n
IП

.щ6ри

3
-1 Ръжъ 54-55 ..-шбри
5 Ячмикъ 44 .шбрп
6 Rукурузъ •
7 Овссъ CTOт'hXЪ ки.l0гра:lша

ШIIНИЙ OTqeт"!> и ще се
'У'II:ШИ'Ilштi>.

10140
LO 25

56-57"
54-55

"
"

УЧII..lИЩfJ, (Кmщатана Х . .ниако) ще сепрочете годи
раздаДmТЪ свид1>'l'е.лСТБата на

Дирекцията.

"

Варненска Окржжна ПОСТОЯ,нна Иоммиссия.

ОЕНВ~IЕНИЕ
.JJi 1770.

~

~ На
~

~

27

Една ока '11

Юипй 1890 С.iБ. продадени

отъ

брашнасъ човаJ1И ВЪ Варна:

~

..1

I ст. 1:;".1 ст.

I

1
2
3

Бi>-,о брашно (за

франзе ..18)

Хасъ-ко.10СЪ (за
ОкаJышъко..10СЪ
х.l·Ббъ)

сшштъ)
(33 r~жщенъ

•

4 Хасъ h:.iБ.зж-'джа ,(;Ja Па3аРСh"ИЙ

5

nбi>..lЪ х.li>бъ")
....
ОRaJ1ЖБЪ I12iЗ.iБ.JlДжа (за пазар

6

СБИЛ "черъ х.1'hбъ" t"
ДЮСЪ-К.iБ.R,);JIДжа (ce.1CKO-СТУUЗП
ско брашно съ ТрiЩИт-t)

I до

35
30

25

28

27
(

25

8

I9

"

преДlIриемаqъ

отдаваllие на

постройката ва краЙбрi>жнитi;

стi>ни

по направата на еди нъ ЫОстъ надъ

I

pi>KaTa 11 Камчия",
при с. Rюпрю-кьой, HOBOCe.i\Cкa ОКОJlИЛ (Варненско) ..
llриб..lпзителна'rа СТОйность на прi>дприлтието
ВЪЗJlиза на 13707 Аева и 98 стотинки.
ИскаllИЙ З8.i\огъ е 685 JleBa.
CMi>TKaTa, поеынтi> УСАОВИЛ, еДIIНичнитi> ц-Вни
п П.lанъТ'Ъ могжтъ да се видятъ'вс-Бкой л»исжтственъ

день и часъ въ Финансовото Отд-Б.i\енис· при канце-

.

Jlарията на в.омыдсинта.

7 R..'\pa симпть (просто

брашно, кое
то се сяi>сва съ други брашна
l\Iпспрено c:hTO
•
Heci>тn
•

веде търгъ съ тайна ,конкуренцил за

I

30
28

Варненската Окржжна' Постоянна RоиъrиссИJI
пзвi>стява интересующитБ се, че па 2 Ю.лиЙ т. г. въ
2 чаr-з Mi>A']; обi>дъ,въ канце.i\арията й ще се произ

16
15
I .-

20
1G
f

гр. Варна," 16 ЮниЙ 1890 год.

15

Печатница Хр. Н. Воifпиков'Ь.

Предс-Вдате~ь: }'РУМОВЪ.
Ч.lенъ-Секретарь:·Странджевъ.
Варна.

