Година

lV.

Варна,

20 ФевруаРIIП 1891 г.

Брой

6.

ВАРНЕНСКИЙ ОЕЩИНСКИЙ БtСТНИКЪ
Излазя ТDИ пжтя въ мжвда

Писма,

обикновенно на 1, 10 и 20 чпсла.

упраВ.lСlIие въ Варна.

Цtната на вtетника за година е

4

За обявления се 11лаща по

пева.

Ва рна

-

!\мету

митровъ И

MOllT':h 'lyBcTBa на

И1l1Ъ

.-rюбоnь.

многочисденно

отсдужений
стечение

граждани

1I

день и

Особа по с.лучаii рожденниii Ви

30 годишнината Ви,

чрезъ нотариуса.

гдоВто

да

се построи Общин. СК..tадъ пъ

567. Да се ОТСТЖПll па Сарв:изъ АПМИЯIIЪ (Ани
шовъ) градското м-Бсто отъ 8.68 кв. 1Ilt~Tpa за уреГУ.:Illрание

Ваше Царско Височество, щаСЛlIВЪ се считаllfЪ, съ ц':hлиii
Общинс~и съставъ, да поднеса предъ СТ,БПИТ':h на
Август7ii1лuа

то

556. Оставя се безъ ПОС~l:вдствие прошението на
H~p. ИВ. l\fпрскии за по ВИСОКu ОЦ'hн.я:вание К8iщата
на дов13рите.:Iит-h 1I1Y I~апре.:IЪ Минасагановит-Б
паС.:I-Бдuици, у 11 уч .. No. 840.

военнит':h, модебенъ за здравнето и ДЪ.'Iгоденствuетона

Вашата

прехвьр

Варна за търговски антреПОЗllТНll СТОБ:И.

отъ Духовен.
на

ПСП.:Iащание и

.:Iение lIIl1сто

Негово Царско Височество, Българский Кплзь
ФЕРДИНАНДЪ 1.
тържественно

напредъ

Назначава се КО1l111lИССИЯ отъ КlIlеТСБ:ИЛ по
lIЮЩНИБ:Ъ Ив. И8iНЗОВЪ И общинсв:ит-Б съв-Бтницu
- г. Г. Руссн Maтi3eBЪ и Георги Ноевъ ва опред-Б

СОФЯfI

при

за

565.

(Подп.) ФЕРДИНАНДЪ.

Сд':hдъ

постановява щото

ДРУГО .:Iице да се ДОПУСБ:а само с.\13дъ окончате.lНОТО

по c.ilYQaii рожденния ми

день; предайте на наседеНllето

се

.lяпието на пов:упенп общински 1II-Бста отъ едно къмъ

чувства, ~оито мп поднасяте отъ страна

на BapHeHcRuT':h граждани

ството,

стотинки

564. Оставя со безъ ПОС.l-Бдствпе прошението на
3.lати Петровъ за преХВЬр.:I.я:ние покупеното му ОТЪ
Общината l\l13CTO No. 3, У ~BapT. VПl, върху Г. Ди

Бдагодаря ~раино за поздравдешшта II n':hрнопод

17. П. 91 г.

15

на рtдъ.

ТЕЛЕГРАММИ

данНlIчеСRUТ':h

CTaTl1II,napU n ~СUЧКО щО е за

вi>стнш~а се праща АО ГраАско-О6ЩIIНСН;ОТО

най-сьрдеЧНIIТ':h поздраВ.1:е

ния на Варненци, т':hхнит':h в':hрноподданничесюr чув,ства и дъдбока преданность Е'ЫIЪ въздюбденния Си

участъкана неговотом13сто у II уча~т., No. 1034, за 40 .t,
568. Постановява се да се П.:Iати на предприемача
Х. Данаu.:IЪ Еа.tпа~т1ИЯТЪ за повечето 1IIУ УПОТр'],бенъ
материа.:IЪ, при направа

пасажа КЪ1\lЪ ~аlllенниiI: МОСТЪ,

Господарь, подъ сшше'l'ра на Еоито, дай Вnже, предан- I IП уч., спор-Бдъ СДПНllЧНИТ-В цiши, по които му е от
нии Му ВЪ.1:гаРСRИ народъ да бжде щаст.'IIIВЪ да види дадена въпроснаТI\ направа.
569 Вымага ее на ОбщrIНСКОТО УпраВ.lение Аа
всец':h.-rо ОС8iщественъ ,зав':hтния сп пдеа.'lЪ ПЪoJ"1ната
снабди Ст. Нейковъ съ в.шд-h.tчеСБ:ll аБ:ТЪ за пов:упе
незавrICИl\IОСТЬ на Отечеството ни,
НОТО му отъ Общината и OI~он'чате.tНО исп.tатено lII1314. П. 91 г.
(Подп.) ва ЕlIIетъ: Ив. Мл.нзоnъ.
сто, .t-Бжаще въ

570.

ИЗВОдЪ отъ рtшенията на Варненский Общински Gъвtтъ.

7

1891

Аеf\емврии 1891 г.

IY

уч. на града.

Постановява се щото отъ първпii .я:нуариЙ:

г. събирапието на

rpaACR:OTO

право отъзr-вреНllС

то хранит-h съ крина (по :3 ст. на ВС1ша крина) да
става при щшасянпето UlIIЪ чрезъ Варненската l\luтница.

558. Въз.лага се на гр. техничеСБ:О от(\-В.лtшие да
приготви подробна СМ'ВТБ:а за ра СХОДllТiз, които тр'Вб·

571. ПОСТ,ШОI:ява се да се ДОПСП.lатп на Еазъ
А.:Iиевит-В наС.,11,дшщи II остаТЪБ:а 800 .1.. за ОБ:ОН
чате.:IПОТО lн'п.tаЩ:ШIIС па lI['l,стото IIlIlЪ отъ 48. [,() св,

ва да станжтъ за уравншзание трапищата изъ и I~рай

града отъ разва.:Iени:r13 I~Р13постп.

559.

Оставя се безъ ПОС.:I13,J,ствие зашмепието Вх.

No. 7013

метра, Пуч. No. 898, па' l\1усса•.шта, и се въ,цага па

за разширuчавание у.шцаТа идуща пара.tеп

Общппското У ПрaIмеппс С.1.'Ьдъ топа да ШШСI~i\ добро
во.шо И.Ш по СN.дсбспъ Р'1>дъ ОТЪ Ап. Савrзuвъ, стоН
ностьта па О'l'петата отъ ПОС.l·I;Дllпii частъ отъ въпрос

но съ у.:Iица "ФеРДU1lа1tД'О L "
560. Оf10брява се добровu.tПОТО СЪГ.,laIIlсние за OT-I
даваuпето J1\:. Г. Джангх.рову въ ОТБ:УПЪ сбора пп
гpaДCI~OTO право "O[~Tpoa" ОТЪ ПРОИ3НОАШШТn у Фвб·
риката на И. ДреКС.tеръ II потр-hбяnана въ Варпа со
дова вода Ii .tШtlОнаАа презъ \ 89 l ГОА. за 357.teBa.
561. Одuбрява се прпе;\lаuието паправени!!: за въ

по.tза на Общината отъ ;Ilонаха l\Iихаи.tЪ Маиюшъ
Ааръ, състоящъ се отъ еАна К8iЩ8, СЪ Аво ръ отъ 660'
св. метра, .1.13жаща въ У. уч. на граАа Варна и се
възлага

на

Общ.

У iIрав.лепис

да иcr~ажс

пнс~!еп

на б.IaГОДl:IlJНОСТЬ l\юнаху 1\fапюшу за 'l'On ;\1У lloдapъ~ъ.
562. Постановява се Аа сО отдаде IlОАЪ паемъ по·
Аарената на Общината отъ монаха 1\Iихаи.tЪ МаИКl!НЪ

НОТО I\l'ЬСТО, l~упепо ()тъ Общrlщt'га.

il72. Да сс [ыатятъ ПОА.IJщ~аЩIlТ'h па OT'lY~I~Aa
пание за у.нщя.: а) lIl'],CTOTO па .я:НУ.НI. Дl1llштрова 1 уч.

No. 169
'

отъ

29.25 I~B. :метра - 2000 .t. 11 б) М'ВСТОТО Ш\
II уч. ,No. 1 О() 1 отъ 15.(Щ I~В.l\Iетра-40 .1.

МарlШ Анастасова

573. Прuшепията на Ирина Нrшо.lОШ1. II Георгп
Стояповъ за СРОI~Ъ по ПС1I.НlЩ:lшrе ОТСТLI1.ПСШIт-Б IПIЪ
граАСБ:Н 2I1'1>С'1'а' се остnвятъ бсзъ пос.l'l',J,ствие.

574.
Н1IКЬ

-

Нанна'lана се I~ ШШIССIIЯ ОТЪ ЮIСТСБ:ИП шшощ·
ИG. :Н,Ы130ВЪ 11 Ч.,lеновст,ll Ю1. Съв1п'<I. -

1'.

са:..ща Т. Баеву АО пьрвнii Апри.tuii 18~)! г.

Г. г. Геuрги lIоевъ II jlУСТ<lФl1. Абду.Ч1:\Х)I<\IlUВЪ па пре
Г.,l13двашrс II ПрОВ13рнваНIIС Г.laIШllЯ ОТtI~ТЪ за прuхо
дптоВ Il раСХОДIIт-1; па ВаРПСUСБ::l.та ГрадсЕС11. 06щшш

l\l13CTO въ ТУ уч. отъ 32576. КВ. метра, със-Вдно съ тип

па

на

575. Одобраватъ се търговет':n за отдаваПllС подъ
наемъ П-ВБ:ОИ гря.дCl~О оБЩIIПСБ:П IIlIЮТII за 18!) 1 г.

563. Одобрява се търга за продавание граДСБ:ОТО

1\1.

ДИllIИТРОВЪ, В. Радевъ, Rап. J1~е.lебовъ

тровъ JI се въз.tага nьрху II. Студеновъ за

II

I~. Дшш

849 .:I. II 85

ст.

188!">

фlшапсопа

годпна.

Стр.

ПР.АВИ.J.НИКЪ

.L
.L
опреД'ljдеЮIТ'lj

За вжтрtшния рtдъ на Финансовото Отдtление при BapHeH~

ЕЪ

ското Градеко-Общинско
(Продъ.lженио

Управление.

ОТЪ брои

подписанп

отъ к:мета Иol"1I1 отъ

де."1еГПIЖНПЯ отъ IIОС."1i>днпii неговъ ПЫlOщни:къ, по бюд
за прашыното

ходnанитi> су"шш (гдава

оправдание на израс

отъ град. заI~ОНЪ);

XI

в) ВОДИ СЮIЪ I~витаIIчп.онната
дпеШПII<:а

за П."1атеЖНIIтi>

партидпптi>

кассовата

11

заповi>ди,

по прихода

:КШIги,

депозитната книга,

ирасхода

КНИГII

и )IOнптар

ната :книга. ВСИЧIштi тi>ЗIl кнпги държи въ исправность
JI

ВС'ВIшii день, С.1iдъ свьршвание на операцпитi> ги

ПрПI<:.лочава;

г) распорiжда за своеврюreнното прпвежданпе въ
I1СПЪ.ЛIelIие рiшешшта па Общинския Съвi>тъ по фи
д) ШJe:lШ своепршlCПНО :lri>рI<:П за

събпранието на

граДСIштiiш.10ЗП въ опред'h.1епптi> срокове, I<:aTo прави
време

представ.1ешIЯ

на

I\,::IIeTa

за

онпя СУl\Il\IИ, които

не сж :lIОГ.ЛI да се съБСрi'iiТЪ

въ .срока, съ

прпqппптi

ШIЪ;

за IIссъuпраппето

е) пспъ.лшпа

о

врюrе приказптi> на

ИЗ."10женпе

K1IeTcTBoTO,
чрезъ rpafl;-

Щ1сающп се за събпранпето на Г.10бптi>,
I<:О:llлпссарп п събиранптi> sa тая цi>."1Ъ. СУ:IIl\IИ

СШIтi>

заппсва въ над."1i>жнптi> счеТОnОДШI книги и ги внася

пъ Еассата, Еато на г.-юбеНllтi> .1ица издава слi>дуелитi>

се фОРllIеНШI I<:ШIтаНЦllll;

ж) [ДЬРЖII спIIсыIъъ на градскптi> И)IОТII дадеНII
подъ наЮIЪ

п

подъ наsrъ

II

наб.1юдава падежптi>
въ

да се IIСП."1ащатъ

откупъ оБЩПНСI<:II
отъ Юlеllште.lIIтi>

на отдаденитi>
II:IIOТП И

11

въ

За тютюна и неговото дf;йствие ВЬРХУ организма на ЧDвtка.
(Про"ъ.tжеНIIО

ОТЪ броii

5).

Дhi1:ствующето нача.ю у тютюна с -

а.ша.'\опда 'Н1tкотюt?>;

той с една бсзцв-Бтна, ыас.'\янпа, .'\щ~о пспаршоща сс ЖIIДКОСТЪ,
съ ПРОТlIвна, .10ша тютюнева l\шризма
I,ОТllпа се съдьр:юt пъ nсп'шпт'В

11

[[(шрrштенъ вкусъ, НIl

части на тютюневото растение,

пъ пай l\П!ОГО нъ лнстовсто1, му. СЪДЬР:iIi:аппеrо
JlIIЧПО

11

като

шщр.

ыу обаче е рав

то ваlШСИ отъ шt'IеСТIJОТО Шt тютюна. Добрllт-Б тютюни,

съдьр.I,атъ

гаmtIIСI;:ИЛ,

Crti

l~nl.To

поюtза.нr

ИВС.I-Бдвани-ятп,

JlЮ!: ыа.1I_0 Ii:ОЛJlЧССТВО отъ ТОf>П аJtI;:ПЛОIlДЪ. Н-ВI~ОЙ сп,

"авва тъ, че шшотпна,

прп пушеппето

се раЗ.lага и, поради туй,

за

мт,стото,

отъ

прп

ВПСОI~аТ1t

те~шература;

l'.ЪПРПh:основенпето

паппроспта; въ lIoc.1-Бдующпт-В

свойството сп да JlСФIIРЛСR~,
ствие па пс;шачпте.1НОТО

сравпптс.1lЮ

и:lРlIт-Б
КЪ:lrъ

отъ

на

отпватъ

на паППРОСI~ата
съ

ТЮТЮIШ П.НI

I~Ъ:lIЪ

на

съ

пара,

пьрвата

повьрхностп,

стеНИ'Iюrт-Б

са~IO

тютюна

на

у

на

а

ВС.'I.-Вд

на тол който пуши,

П.Ш чубуюt на

по студеШI

става

съ

тютюна нпкотина по

сс прсо6рьща

даВ.1СШIе отъ устата

НIшотЛlЩ

~IУНДЩУh:а
на

c.1oCBe

огъня

съ туй отъ страна на ОI_р.<Бжающата

СЪПРШ,ОСlIовенпсто

C.ilOeBe

нъ това

на

ПрlJ

го аТl\юсФера,

страна
труБRата;

т. е.
отъ

съ С.1-Бдующпт-В

МУНДЩУRа

-

частъ

отъ тпл парll остава въ l,азаНIlТ-В ыЪста, а дpYl'a~a частъ като
не 'усп'hlш да IlСТШЫ, :lшпава въ устата JI ОТЪ таиъ въ б-В.НIТ-В
t,робовс па [~ypcцa. Т:ша щото, при

посл-Бдовате.lНОТО гор-Бппе

па ТIOтюшt, .l"R:I.;аЩl1Т·В му С.юсве U.IlIЗО до
ватъ все повече

дър;!::)

II

повече

ШНШТIШЪ,

;l[УПДЩУI~а получа

п най пос.1:Бднил

САОU съ

H[lil го.l-ВЛО В:О.Ш'IССТIЮ. lIаб.нодеШIето на описашIЛ про-

.

за

това,

на

о

i>

V

тои С."1 дИ

бщинс:кит':h

два 1мi>сеца до

пстичн,-•

за всi>кой IШОТЪ отдi>лно донася

к;нету,

наи-ма.'l:КО

списъ:къ

I<:иету

за граДСЮIтi>

и)

п

расходитi>

презъ

събира

отваряние

таRсптi>

п

пздава

керемидчийници,

съ

на дица,

испразвание

са, за търгувание

за

на свинарници,

въ градското зе]\fдище

които

и~:катъ

да се

заНПl\lа

на нужницп;

пздава ПОЗВО.1ителни

I\':)

седмицата по

позволптеol"1НIl:

за направа

за пасание вънкашенъ добптъ:къ
и ПОЗВО,;"1ите.1НИ
ватъ

ni>ДО:llОСТЬ

на,;"10ЗИ и други общ. приходи;

по

срi>щу установената

улицитi>

TaI\,:-

съ: ла;ари, I<:опчета,

СТЪК."1арпя, актарпя, тютюнъ, цигари, кпорптъ, фжстж.
ЦИ, лi>шници п други овощия, сода, хлi>бъ, захаръ,
халва, ДОНДУР:lШ, лемонада, зарзаватъ, риба п други
подобни;

тъй сжщо

Il

за продавание

]\1,;1i>KO ;

л) издава по разрi>шение на клета,

ПОЗВО.'1птелнп

за баol"10ве, концерти, театра."1НIl представления,
и

други

пздава 'ПОЗВО."1ите."1НИ,

:11)

свпре

та:кива;

за вадение

камьни,

въ

района на общпната;
н) прави ВСИЧКIIтi> спраВRИ относящи се по пре
биранието и израсходванпето на общинскит':h приходп

и расходп, искани отъ кмета, ПО:lЮЩШlцитi>
таря и нача."1ника на ФИIiансовото

му, секре

отдi>леНllе;

3аб1з.1t7зЖlCа. Вншrава да не се В~Ыiкватъ погр-Вшки въ С'18·
товоднпт-В

КRПГП п да не се прав-ятъ

никакви

стъргани-я,

пре

прав-яни-я и валпчаванп-я, било на циФри, бпло на ду~ш. 3а вс-В
ко поправ-янпе, стъргани е илп валичаванпе въ счетоводнит-В
КНИГИ, бпрникъ касспер~ се глобява съ по 1 левъ. Поправ
кит-В тр-Вбва да ставатъ чревъ

вено мастило надъ

вачеркванпе

вачеркнатото

II надппсванпе съ чер
43 OT~ праВП.1НШШ ва

(чJt.

Д-В.1о-счетоводството на ГраДСКIIТ-В Общини).

о) Сol"1i>ди вни:матеol"1НО за да не се ИЖ,J;ивявятъ въ
ПО-ГО.iIi>мъ ра3:l1i>ръ СУl\Е\IИ

цесъ е дост.жпно BC-ВКО:lIУ

отъ

Ge

една папироса друга,

мундщука

т. н.

сетп-В

II

папироси

ще

да
се

въ

ония,

предвидени въ

стига ва туй да се направи пашi

-

роската по ДЪJlга, 1~aTo

тури,

наприм-Връ,
на.

въ

втората

l\Iундщука на

папироса

трет-я

II

се вапуши; тогава вс-Вка отъ ПОСJt-Вдующит-В
покаже

по

спJtна

отъ

J1

предпдущата,

Ц впъта е достатъчно дълга, то мож~ да се

предпввш~а

ако

и .'\еь:о

отрав-янпе.

Никотина
статъчни

8 сиJtна отрова. 1-2 грамма отъ него сж до

ва отравяние. IIр~дъ ВIIДЪ на туп,

ши е длъженъ да се погрпжп ва

ВС-ВКII I<:ОПТО пу

безопасностъта на вдравпето

си. Отъ каваното до тукъ СА-Вдва, че ПО.1езно би би.ш: 1) при
пушението

се разJtага

едн
пр

заR:iYi.снявание

уважите.ляи причини

отговаря

v

ПОСТЖП."1еНIIята

градскитi>

щоиъ догори

часть отъ шшотина д-1нlствпте.IНО

безъ

.на

:llOЖНО, съ укззанне причинитi>;
i) представлява всi>ки понедi>oI"1НIIКЪ

.IИВО:

пушспието

,

:кассиера

IШЪ,

TOI"r не бп.тЪ врСДlIте.1СНЪ ва В,,\раВlIста. Това отчастп е справедедпа

на падежитi>

-

('."1уqаЙ

6.

прих~ди, прпбпранието на I<:ОИТО се УI<:аже за невъз

на."10ЗII

откупqицптi>

въ

,

за пстиqанпето на наемнитi> срокове

НIIe

нансовата часть;

о

срокове'

З \ предстаВ."1ява

храшша въ Общинската касса или по УI<:азанпето на
клета, ГII внася на хранеппе въ Еоnчежнпчеството 1I.'1И
пъ БЪ.1гарската Народпа Банка;
б) ПРОIIзвсжда расходптi>, СЪГ.1асно съ дадепитi>

и наб.лодава

б ирни

ШIето

Ч."1. 4. Д."1ъжностьта на градския бпрникъ-кассиеръ е:
а) прпе:IIа градско-общпнскитi>
приходи и ги съ

1I1у П."1ате'I<:ШI sаповiДII,

б

съ иранието

п1'tlотн, :като

5).

ГЛАВА П

:I<:eTa

БраН:

Варн:еНСRНЙ ОБЩIIНСRпii ВiЮТНIIКЪ

2.

прп

да

не

се

довършва

паппросата,

а

да

се хвьрJtя

21,0 дв-Б третп отъ нея, п 2) да се употр-Вб-яватъ

пушенпето

КОлКОI<:О

се

:lIOже

по

дъJtги

}rундщуцп;

добрпя предпаЗИТЕ:ль въ такива СJtучап е -lCо.1tlt1lIЩ то. Нпкотина MH01'0 добр-Б

но

на й

перге.1е

се 'раствар-я ,въ ВОДата; вс-Вкиму

е

ивв-Встно 1~акъвъ жъJtтъ цв-Втъ п KaI<:Ba отвратите.1на lIIИрПв ,та

придобива водата, когато се пропустне

превъ нел тютюневъ пу

шекъ. Както II тр-Вбнз да се очаI<:ва, подобенъ ра ство ръ ВЮ'А ю
чава

силна

отрова;

и~raJtо

е

добенъ растворъ. BcJt-Вдствие
у КО.1и-яна (нергеАето),
тютюневпл

Фир-ясва

ДШIЪ

IIревъ

случаи' на

callIootpab-яние

посто-янното

съ

което ПрОIIвлива отъ преМIIпаванието
нея,

растворени-я

по

ВЪ.ilнение на водата

НПКОТIIНЪ

и, по тови начинъ, да поuадя. въ устата

ыo~e

на

да IIЗ

п б-БАИТ-В дробове

на пушащш!:;вада не ПрОПв.шва туй, ПОл-Взно бп БIIлО да се IIрпбавл

въ водата Н-ВI<:О-Я неивсФиряюща ЖIJДЬ:ОСТЪ, виноканенна кисе.ilИН;;\

II др. т.;

нпкотина, като а.ша .... опдъ, добр-В се съедпн-ява

lIПт-h, а Юlсе.,\ПНИТ-В на непзсФпр-яющпт-В

съ киселп

СОдll не се испаряватъ.

Танпна се съединява съ ВСIIЧRП алка.шдп, които Crti не раство-

'

