Година

IV.

БаРllа, I Августъ 1891 Г.

Броii 23

БАРНЕНСКИИ ОБщинакий ВtСТНИКЪ
Излазя ТDИ ПiYiтя въ M1ICBдa
оБIшнопепно на 1, 10

II

ПlIс~ra, CTaTJlII, П:l}J1I 11 !'СI!'ШО ЩО С за
II'J;~ТIIIIIШ СР Ilраща ",) l'Р:ЦСl;:Q-О'зЩIlПСh:ОТ()

20 чIIс.'Ш.

JГIlРШЦСIIJlС въ Вара:!.

цtната на вtстника за година е

4

За обявления се плаща по

лева.

15

стотинки

на рtдъ.

~~~~~~~~=------~ ~~~~~~~
(;.'
~ri'~~~~~~~~~~"""~~m~~~~~
~-~~~~
~

~

ПРОГРАММА

]

~

[

3А

~

~ гrър~~оствснното отнраз,цпувапне п]жз,цпишl, "Възшест- ~

11
11
Ji

в:ието на HeroBo Ц. Височество, ФЕРДIIIIАIIДЪ 1, па Л,
БългаРСЕИИ Престолr-ь", уТр"В, па 2-:й Апгусrтъ 1891 год., ~1

въ гр. Ва}Лlа.

~

11

1.

lf

Часа къыъ 9 сутр1шЬ'rа ще се СНЬрППI
БОJIiествеШIa'L'а литургил ВЪ БългаРCI\а-

1

~ та Съборна Църква "Успtнпе, ПIJеспл-

1 тил ВОГОРОДlЩи".

4

н.

Сл'!щъ Божестпеппата ЛIIТУРГШI, ча-

.~ са 'I'очно ио 9 нреди/rладаЪ. ще се О'l'слу·

1
j

~

ЖИ 01''1 Българското Духовенство ~IOле-

бен'Ь за дългоденствието H~ Господарл
Кплзt1, на поллпата ВЪПЪ града, падъ

~ l\юрето, зздъ ПРИl\lOрската Градско-Об-

'~ щипсла гращша,

~

~

lII.

~
4\~
~

На l\IOЛf.бствпсто ще прпсжтстнува'rъ,
осв'Внъ граждапит'h II ЧlllIOШIllЦИ'l"Б, ВСПЧI\И началници па реЛПГИО3IПIтt въ града ООЩИlПJ, заедно съ IIодв'hДОJIC'ГВСПIIIIТ'В
:h
учи

~(;

лпщпи lIастол'гелствз, учитеЛIIТ'ь

J1
11

отъ ВСИЧКИ'llth l\гhстни УЧIIJшща-Дьржавни, Общественни и чаСТНll.

1

.

~ IПIЪ духовни лица, цьрковнит' ,у, II

~

J&

'1!

телкит'h, съучсшщпт'h И

учи-

учеllUЧIШ'l''h

Гр. Вариа, 1 Ангустъ 189/ годппа.

~

~6

~

JI

~8·~~
8J}.
=ша:с==::ш==ma:r=:=ша:с==

•

{t,

1У.
По;щръ сш)рпшаПIfето па ЯО.Iс(jепа

ще пма парад'Ь па ВОIIСКIIТБ отъ яtст-

ШIЛ гаРПllЗОIlЪ.

w
~

r

[.
~

f

У.

~.
ШЩll до спьршваПIlСТО па ЛО.l:сбепа Tp'I;(jw.
ВСIIЧIШ дюгеНll, лагаюш 11

П}юдав-

ва да бжд",тъ затворени.

r~,.
t

VI.

Прсзъ цtшш день града ще бжде

окрасснъ съ llаРОДlIII, ЧПСТII II ЩШ.JIIЧIIП,

ЗПЮI(~IШ,-СЪ ШШВIl'L'О ВСlfчrш граiliдапп,

безъ lН1ЗЛШШ, 'ГР'l;бна да Оlil ШСН 'ГЪ ДЮlО-

JЮ'l"n, яагаЗJШ'l'!) Il дюгеШI'гJ) Сll,--а всчеlJи'а осв'G'l'ленъ.
,оп.

ще

Часа отъ

Cnllpll

5 до 9-1 О слtдъ IIлаДlI'Ь

воеflпа'''а }IУЗlll\'а въ ГрадскоL

1)

•

ОБЩШJСБата градина, ср'~щу

правптел-

~

ftl

tt

~

f

t~
~

1&
~~
~

ствеlllш:li ДЮIЪ, 1I ще има пародuо уве- ~)"
селсппе, при пущаНIIС фаерверюr.
~

ВарнеНeIШЙ ГраДСICо-ОБЩIlНСШI Е)ютъ: ~I. Колони.
с·
еI~lщтарь: в . Д .
=

,..",

Gтоиковъ.
-

~
~

~)~

~

~

=~~~~ . ~~~

~~~~"",~

Стр.

Брой

Варнепссий Общинесий НВСТНИСЪ

2.

ИЗ80ДЪ ОТЪ рtшенинта на Варн. Градско-Общинский
Съвtтъ.

17· Ю.дии 1891 г.
389. Ваяв.ление'.го Вход. No. 3648

ва направа ка
на.лъ ва нечистотии въ у.лиц:\ "Царь-Борисъ" да ее
има предъ видъ при направата на общитВ кана.ли
за истичанпе нечистотппт-В ивъ града.

39О. Одобрява се отдавзнието па Арифъ Уста Ред
=кебов'L ~ocTallKaTa па сто погонни метра д-В.лани I~амь·
ни ва по краищата на тротоарит-В въ У~lица "Пре
с.лавска", ПО три .1eBa едина погош'нъ метръ.

23

отъ стойностьта на отстжпеното му rpaACrco
rcaTo втория таrcситъ той п.лати на време, спQ
p-RА'h 'rcarcTo е опреА'Б.1ено съ р1зшепието No. 338-90 год.
397. Във.лага ее на Общинското Управ.ление да

.лева

r

-

м.всто

ИВВЬрШИ нужнит.в поправrcи въ ПОll1'Бщението па
щинсrcото

-

ги

по

Управ.ление

-

стжпа.ла,

Об-

черчевета и

дру

ступаНСI~И начивъ, ш~то се г.ласу:~а и

нуж

ната за това сумма отъ теrcущии общипсrcии БЮАжетъ.
298. Одобряватъ ее проиввсденит-В па 12 и 13
того Uбщински търгове ва ПРОАавапие град(\rcи м-Вста

392. Да се отиустне чревъ Варненската осржжна
постоянна коммиссия на Си.листренссото осржжно

уч. и се във.лагатъ: 1) Търга ва М-ВСТОТО
160 кв. метра вьрху Сидери Еовачевъ,
45 стот. кв; метръ; 2) Търга за м.вСТОТО
160 св. метра вьрху Русси Георгиевъ,
61 сТ. I~B. JlIетръ и 3) Търга ва м-Встото
No. 7, въ ~варта.лъ ХХПI, отъ 265 кв. метра вьрху
Гава Дякова, по 1 .левъ и 22 ст. rcB. метръ.
400. Градското м1зсто No. отъ 160 СВ. метра при
И.1джзъ-Табил; ОТСТ.iYiпено по p-ВшеНIlе No. 42 О'оГЪ т.
г. на А.1.еrcсаНАРЪ JLевтеровъ ва 240 .лева, неисп.лате

управ.лениеВВ3Ш1О0бравно 200 .лева ва доrcарвание
нужпия ва общинсrcа работа праВIIте.лственъ ва.ляrcъ

но о време, да се отнеме ОТЪ· наимепований и ее ивва
да па търгъ, съ Ilьрвопача.лпа ц.вна по единъ .левъ

391. Одобрява се ивработенил отъ Градсеото тех·
ническо отд-В.ление п.ланъ No. 335 ва отваряние на
една пова у.лица, отъ осеJllЪ метра широчина, въ I
участъкъ на града Варна, между JlшгавпитВ на Барухъ
ПревеНТR и м.встото на Нюманъ Ие~медовъ, ср.вщу
АЬрвенппй мостъ.

отъ гр. СИ~НIстра до границата на BapHeBcrcoTo оrcрж
жие, а отъ тая ПОС~l-Вднята до Варна докарвани ето му
Аа стане ва см-Втса на Общината.
393. Иеканното отъ дюснIO Тахировъ градссо

:м:'1сто, .л.ь~I:аще предъ пеговото въ Пуч. No. 985, да
се оц.вни отъ ~ОIlПlШССIIЯ, състояща отъ и. д. кметссия
ПОМОЩНIIКЪ Мустафа

Абду.лраХll1ановъ,

съв.вта-ГеОРГll Ноевъ, МаХIllУД'Ь

ч.леновет.в на

ЕРЖl\lСКИЙ лГраАСЕШI

инжинеръ.

394.
се

Събарянието кжщата на

ОТ~10ЖII ва

Бр. ПараСI\ОВЛ Аа

идущата ГОДИШI.

395. 3аяв.лението на ЕИIшлrcIl Фотева, Георги и
Фоти я. Ибишови, Вх. No. 5162, съ I:oeTO исrcатъ Аа
имъ се вап.лати ОТЪ Общипата поне 2000 .лева ва съ
борената ИIIIЪ по в-Вхтоетъ I~жща въ I. уч. No. 421,
като неосновате...1НО, се оставя бевпuе.л'Бдствие.
396. Дава се на я. Д. Пириоти срокъ ДО 26 ОК
ТОМВрИЙ т. г. ва исп.лащаНlIС
пьрвий т~шситъ 800

За к.жпанието и плаванието*).
Дtiicтвието на Ъ'ЖИ3Н1Iето върху
рата. Механическото състояние

11

че.,овечесRИЛ

хи.шчесюlЛ

11

значение-.

то и"ъ лги Rжланието.-Морска и р'kЧН:I вода. Прави.1а за RжпаниеТQ.- Ко
ra не Tp'k6B:I да се R.У.IJ\ШЪ, 11 З:l кого К.ii\панието е IIO.,'kзно. П.,авание 11 ира
ВИ.,[,та MJ'.-Koii слос06ъ за И.lаВ:Iние е наи до6ъръ? Какъ мо&:еыъ да се
паучIIыъ да п.,аваы??

К;У,ЩlJшето е елно отъ пзii .нобlаштt. удово.:tствил презъ
.лЪ'fОТО. При б.llЗГОРЗЗУМПО ПОJlзуваnпе, това удово.:tствие KO~KO
то с прпятно,

TOJlI\Ona

с и по.,7;зно,

кю,то

за

ЗДFаВIИ:t.,

ТaIШ

сл.що И за БОJlIIJи:7; хора. Нъ, l,aIi:TO И I!C'};I\o друго УДОВО.:tствие,
R;v;панието вмъсто ПО.:1за може да принссс зваЧIlТР.,еnъ връдъ,
особеНlJO I\Ora'IO този I,OJ!TO се 1,л.ШI с О1Ъ l1t.що БОJlСНЪ.
Пррди вrпчко да рззг.:t'};даме на I,paTI\O дtJ!ствпето JЩ I,Ж
панието

върху че.:tовt.чеСКIlЯ

оргаНПЗ~IЪ.

Г.lавлата
рата

pO.:tL при к;:;;панието ПРlшаДJltжu на те~lПерату
на въздуха II водата. Да начеuемъ ОТЪ въздуха.
Общеприето е, че нс трi;бва да се К;:;;ПШIЪ, 31:0 теЮJера

+

+

турата на въздуха е по IШЗl\а отъ
250 Ц (и.ш
200 по· Рео
1I1юра), особенно зко времето е Р.:tзжно. Причината за това пра
ВIMO .,егко се раБбира:въ противенъ. с.:tУЧ3l1: чр.:tовы\ъ .:terl\o
1I10же да настине. Освi;въ това, прп си.,енъ вътъръ сл.що ни гро
:ш

опасностъ да НЗСТnНl:lIIЪ, дзже

al\o

те~шературата на въздуха

е по го.лiша отъ 250 Ц. Работата е тъзи, че согато има вътъръ
ВОАата отъ Tt..:tOTO нл ТВЪРАО}; бързо се испарлва II при пспаре
нпето си ПОГ.:tъща много

топ.:tпва,

по

1,031'0

причина

T7;.:tOTO

ссоро н си.,но се истудлва. Ето ззщо С.lt.АЪ кл.пзнието трt.бва
КО.:1КОТО

е възможно

по скоро Аа се истриваме

11

Аа се об,iщчзие;

сжщо Tal\a е ПОJl.Ъзно да се съб.:1ИЧЗlllе и об.:tпчзие
МЪСТО, налр. к;:;;па.:tнл, I\ОЛТО ПП пазп ОТ'Ь вЪтъра.

въ

закрпто

НЪ МНОГО по го.лt.мо значение прп к;:;;панпето иматъ тем

nepa'l'ypaTa,

мрханичсскотс5 състолнпе и ХUlllИчессил съставъ на

ВОАата,· а особенно ТСllшерзтурата. ВОАата, I\ЗI\ТО е извt.с:rно, и въ
)10рето, и въ рt.ЮlТt., е по стуАена

отъ

Те1,щературата на чо

вt.ЧССI\ОТО Tt..:tO. Ззтова, :Когато Tii.:tOTO се потоплва

въ

ВОАата

то губп часть отъ топ.:tIIната си, и CO.'I'OТO е пого.,ыIIa

}Jазнп,

Иаъ

сп •• НауШI и жизнь", прев. А. Н. ко

и v'
отъ
по 1 .левъ и
No. 207 отъ
по 1 .левъ и

IV'

No. 209

и

по.ловина кв.

метръ.

401. м.встото на Apll1eHercaTa Цьрrcовпа Община,
въ II участъкъ на града Варва, No. -1234. вьрху кое·
то неможе да се повво.ли ниrcаrcва ПОСТРОЙL:а, сато JlIa.лОI\I.врпо 87. 23 rcB3A. lI1етра - Аа се щжупи отъ
Общипсrcото Управ.ление по 15 .лева кваАратнил мстръ.
402. ОАобрява се търга ва UТАавание ПОАЪ наеllIЪ'
ва до J~рая на теrcущата ГОАина градсеата барака въ

ПI

y':I. No. 716,.ср-hщу нравите.лственниЙ хамбаръ, и
4S .1ева, п.лате

се във.лага вьрху JLеuтеръ Статевъ ва
ни въ брой.

403. Във.лага се на общинск()то управ.ление да
направи нужното ва боядиевание граАската пuжарна
ку..,а отъ вънъ, а 6тъ вътр'в само стаит-h II СТЖ.1бит-В.

404. Ч.1енъ пьрвии отъ прави.лниrcз ва Д:lвание помо
щи на б.вдни въ Варненската Община да се ивм-Вни
Tarca: "Право па оБЩU'JlС7Са ПОМОЩ?; U.:Itam?;: а) онъ3и ч.ле
пове на общината, които еж неАжгапи, сar:ати и нецата въ температурит:Б, ТО.:1кова загубата е ПО-ГО.:17;ма. При това

оргаНIIЗМЪ. Те.шерату

съставъ ШI водата

въ

I\ръвеНОСНИТБ СЪС.<Yiди, 1\0JlTO се наl\шратъ на повьрхностьта на
Tii.ilOTO, се св'иватъ п I\pOЬBLTa се YCTpel\IJIBa къмто вжтрt.шпптt.
органи на Tt..:tOTO. Тъй I,aTO въ този с.:tучаЙ работата на СЪРА"
цето се уве.:tичава,

то сьрдцебиението

става ио често. Темпетатурата

се уси.:tва,

а

дишанпето

B.<Yitp-n въ Tii.:tOTO се повишава,

ВСАt.дствие на което и обмt.нлванието на веществата-сс уси~ва,
ппщеЩlрпте.:tН1IТt.

оргаНII работлтъ

уСИ.:1но,

и

всt.ки знае,

че

CJl.t.AOЬ Кiliпапиет,) зппеТIIта cTVBa по добъръ. ВС.ilt.дствие ПСТIIна

нието,

I1Сllаренпето

отъ повърхносr-ьта

ва

Tii.ilOTO се Уlllа.lява и
I;oeTO се усп.:tвз
ОТЛЪ.lенпето па пикочьта. Свиванието на ВЪНШНIlТt. I;ръвеносни:
даже съвсiшъ се прt.кратява, въ замt.на

на

със;v;ли става ВС.:tt.дствие раздражението на нервптt., и въобще
кжпанието ТВЬРАО}; спдно дъйствува на· нервната система. Нъ

нервитъ, отъ li:OИТО зависи СВIIванпето на I;ръвеноснптt. СЪСЖАИ,

с.:tЪдъ пън:ое вреllIе се УllIОрЯВа.тъ. Затова, Ю'О сжпанпето се про

Аъ.:tжава твърдо}; дъ.:tго, то

I\ръвеноснптt.

СЪСЖДIl

('тъ

иовърх

ностъта на Tii.:tOTO се рас.:tаблватъ, кръвьта се застоява въ тъхъ,

тъ.I.O:(} nосuнява, съ една дума става ЛВ.:1lшие, съвършенно обрат

I

но на това, I\Of\TO бива, I\огато 'l'7;JlOTO с(\ потопи въ водата. Отъ

ТУI\Ъ става лвно защо е връдно да се стои дъ.:tго

.

Bpel\le въ ВОАата.
За здравъ че.:tов:Бкъ вай б.:tагопрплтпата температура на

водата аа I\жпание е отъ
lIIЗ.:tко се раздражава при

210-250 ц. Нервната спстема наи
250-300 Ц (затова сл.панието БЪ та

кава вода, l\aKTO казватъ, ,,1I1з.:tко расх.:tаАлва"). Теll1пература по
АО.:tнл отъ 210 ц. (170 Р.) Аt.Йствува сп.лно на нервната систеll1а
и заТова не само е ВРЪАна, нъ и ВЪ много cJlY'J"all Ааже ТВЬРАО};
опасна. у старцитt. и а.:tкоо.лицит-Е, напр., стЪницитt. на кръве
носнитt. СЪСЖАП оБИI\НОВенно сж крt.ХI\И, .легко расс;:;;сваеми

(еК.:tерозъ, атеР1l10ЗНО състолние). При бързото оттичанпе на кръвъ
та отъ иовьрхностъта на тE.:tOTO, Ha.:tt.raHneTO на кръвьта въ
артериитt. на вжтрЪшнитt. органи CI\OPO .и СIМПО се уве.:tпчава,
стt.ницптt. на артерпитЪ иогжтъ да се раСRжсатъ,-И ако това

стане въ МОЗЪRа, става

"УАаръ", "апоп.:t~ссил", съ ВСПЧЮlтВ иу

печз.:tНП пос.:tt.АСТВИЛ (C~ILpn, пара.:tичъ и Т. н.). Само за папъ.л

но ЗАравптt. хора, въ видъ на ИСК,1Iюченпе, може да се П03ВО"lИ

Брои

23

ВарнеНCIшii ОБЩШICIшii: Вiютнш~

способни ваъ работа; б) ПОА~ВЬРJlенит~
() тъ нешш'ьстни
~
'Ь
РОАитеJlИ А 'ца и в) ОНЪВИ б13АНИ :лщтеJlИ на общината,

:кuито, ма:каръ и способни :кыl1ъ ТРУАЪ, СЖ остана

~И временно бевъ среАства ва сжществувание по БЪ _
ствие и Т. н.
'
А

4~5. Да се A~Ae срокъ на ДИIl1ИТръ ННСОJlОВЪ АО
първии О:ктомврии ва ИСПJl.зщание AЪ~lгa :му къмъ об.
щината, 84 Jlева и 40 ст. ПРОИСХОА5JЩЪ О'l'Ъ покупка

на граАС:КО м.вСТО.

406. ОАобрава се ОТАаванието па ЕII1ИНЪ ЛБАУJl.
~OBЪ, направата на

Аесетъ

СII1.втоносни

ва

xoJla

970.

.il.ena UJl.атеви отъ ~ ХУН на текущиа ОБЩИНlIКИ б1О _

:a~eTЪ.

когато СУll1мата

ВИАъ:ва

НУЖАата,

:коато се

отъ

~leBa, Аа шш

а

lIРП~lO.

AOK.:taAa на пконома,
съ които се УАобрава Аостаюшuето на I~y

ПРОТОКОJl.3,

пенпт.в преАМЪТ[1 по стопаUСЮl начип'Ь, U.1Л по Аобро

ВОJlПО съг.:tасuе II РRспuс~ата па ПРОАаnача, б~зъ които

книжа, ако

кассиера отпусне

h-БКО:l СУJl1ма ще отго

варя.

3) По еАИНЪ пр1ШIIСЪ отъ товп
се

вржчи на ГраАClШЯ ПКОН{)МЪ п на

ПРIIказъ

Аа

ГраАСIШЯ кас

сперъ ва рЖltОВОАСТlЮ.

Гр. Варна,

15 Маи 1891 Г.

:nI.

I~Jllетъ
аМ

JCoдопи.

190.

ПОАписанниii I~l\Iетъ па Варпенската ГраАска Об
щина, ВЪВЪ

!Смета на Варненската Гра"ска община, преАЪ

е по-веqе

20,
жено прu п~ште~Iшата ваПОВЪАЬ, -

DFl1FАЗИ ПО БАFНЕНСЕАТА rРАДСRА ОБЩИНА
127.

3.

те~:шо, Аа е УАобренъ отъ Цеuтра~шото УПрaIменuе,

А

.;n

Стр.

основанпе на

ЧJl..

88,

пунктъ

23-иii отъ

васона ва ГраАСIШТ-В Общини,

Jlостановихъ:

укава ва установавание

ВЪ Вярненс:кото ГраАСКО - Общинско УпраВJlение по
Аобъръ р1зАЪ при опраВАаванието на СУММlI, които се

1) До второ распор'1ЖАаппс l:.lанпсто на доБитыIъъ
въ гpaAc~aTa скотобоипа Аа се почва сутръпъ Отъ 5

]]враСХОАватъ по ступански начинъ,

ИJlИ пи АоБРОВОJl

часа 11 Аа се UРОАъ.:tжава Ао

но

Аребни н1зща

вечерь отъ

СЪГJl.ашение ва Аоставянпе равни

:канцеJtзриата

и Т'

п.

СJl13.

АУЮЩИЯ р1зАЪ:

1) Иконома при Варн. ГР3Аско-Общинско
се

купува

В3АЪJlжава, щото
по

ступански

Управ

ва наПРЪАЪ :когато И:\Ш Аа

нач!2'НЪ,

И~lИ

по

е

невъвможно

по

:когато

неОТJtожность,

които

При
ще

ч'lЫh,

ИСПJlащанието

AORJl.3ABa

Аа

суммата неповпшапа

когато нужната СУ1l1ма е отъ

2)

20 JleBa

TOBiI.

ва

и писменно

граАСКЮI

касиерь тръбва Аа

опраВАатеJlепъ

та ваПОВЪАЬ,

съБJl1ОАава,

АОКУ1l1ен'IЪ

СУМl\Iата на коато е АО

при

щото

п.:tатежна

да се кжп,ятъ въ ръчна вода, на БОЛТО ТСМIIЕ'ратурата е Н)О
Ц. (120-160 Р.), нъ не по AOJlY,
Сетнъ, важно значенпе lПIа 1IIаханпческото
състояние на
водата. Bz.HJUm'l; ус:корлватъ 11 УСIJJlватъ реакцилта, колто се
причинява тъ кашанпето. Пърно, ВЪJlнението причинява бързо
промънявание на НОДНИТ"\.; частици ОКО.1О TtJlOTO; постоянно при
тичатъ нови ~Jlop.l-e на студена вода, ][ TtJlOTO пзгубва повече
ТОПJllша. BTOFO, ВЪJlНИТЪ (особенно, юю ВЪJlненпето е TOJlKOBa
СИ.1НО. ЩОТО ьъ водата да IIlI:a ~IНOгO пъсыъ)) У,'J,ряrm; lIIЪ,7/0rnо

rаздражава'lЪ

нерЕИ'l"\.;.

TreTo, B'l.1HelllleTO при

чинява УСIlJlенни СВIIвания на 1III1ШЦИТЪ; за да сс 33/,Ър:ЖШIЪ
на :краьата ('П, Hepi1AKo сж потръБНII знаЧIJТС.11I11 УСIIJlIIЯ; ощс е

по трудно да се ВЪрВХI ИJlИ да ('е

ПJlава

сръшу

ЬЪ.1I1ИТЪ

сръшу течеВllето.

Отъ ту:ка стаЕа ясно, че чоьъкъ

ПО.1Зn'

се

може

KOJlKOTO

ВЪ

да

рыI,'

КАЬПll

110 ДЪ.1го

1О

часа

преАII П"'ШАП·В. а

час'а.

по

въ

ДЪ.1го

ПI :М:ЪСОТО

ва вar~.:tаIIIШ АобllТЪКЪ

пвнаса отъ градската ва~lхапа
Ае

то

iЗреме

съ

въ

~l:lщарь

не 1I1O~I,e Аа се

B:l. ПРОАапъ преАU

A't

бn;

АR1Ilгосапо.

IV М13СОПРОАавцит':h, ICOIlTO Itо~штъ
ГР3Аскзта

скотобоiiна,

ск. АJlЖ~ШIll

ра, Аа ПРО1l1иватъ, Аобр'В
пе остаnатъ

А()БI1Т'Ы~Ъ въ

Аа туратъ СШНl хо

АЪСIшт'h У

C3.JlXaHaTa, та Аа

СJl.·ВАЪ к.:tанието НUЩШШI неЧIIСТUТПII.

съставени

Jl.eBa,

ш~тове, ще

съг.:tасно

Аа се накавватъ съ г.luба АО

съ ч ..l .

Общпни.

Гр. Варна,

П.1И

Е'дп::швn

сзеро,

отъ

Tllxa 0'1Ъ I,0.11,OTO въ бързо

96,

отъ вщ,она ва

25

ГраАСIШТЪ

23 IОJl.ИИ 1891 ГОАпна.

20 Jl.еяа ВК.l1Оqи-

200

и 1I1tханпчеСIШ

7

у НаРУШIIтеJlИТЪ на тоа 11111 ПРlIкавъ, по наА~lЪ~IШО

нагор13;

20 JleB3

на п.:tатежнитЪ ваПОВЪАИ,

се ИВАаватъ ва овначената въ ПЬрВШ'i пунктъ

при.:tоженпя

Ао

СJl.13АШШ Аа БЖАе преГJl.ЪАанъ отъ ГР3АС~1I1l
Il.1П ГраАСКII ветерпнаренъ <l>с ..1Ашеръ.

АоБРОВОJlНО

СЪГJlасие преАМЪТП, :купуванието на които чревъ търгъ
устно,

3

П Нпкоii: не може Аа BaI~o.:t1I Аоб[Iтыъъ ПРСАI1; ПО·

,

Постановихъ:
Ст. 1. Да се установи отъ Анесь нататыIъъ

ление

ва

3а I~"leTa: -Ив. J1!"к1f,зовr,.

то море. Въ НЪКОll С.1УЧЮl такова раз.шчпе пшt 11 Нl'акти
чеС150 з.~ачение; въ ръчната вода ТЪ311 ма.lIШ рlld.Н1'111 '1 въ
състаВ/t

II

пматъ OгpO~IНO значенпе

пра

употръБВJшаllllето па

ТЪЗII вода за ПlIение. }IОрСIшта вода при устнята lIа IJ'\;;ШТЪ,
отъ ПрIШЪСИТЪна пръсната, става по pi>AIl:a, така ЩОТО 1~ОflабlI

тъ потъватъ

по

ДЪ.1б,'КО,' по колто прпчина

II прпстанища

та тръбва да се правя тъ по дъ.lБОlШ, ОТЪ KO.IKOTO при чисто
морската Бода. Нъ ТЪ3И ТЪJШОСТlI прп Кdiпанието нъматъ 1'0.1Ъ~1O значение (разбира се, l~aTo IlСIМЮЧШIЪ чистотата на во
дата) 11 достаточно е да се раЗД'},.l11 водата въ това отношение
само па ръчна 11 1II0рсн:а. ЫОрСIшта вода се ОТ.1I1чава ло това,
'10 съдържа го.1·].шо I~O.1II'IeCTBO ~lIIllера.нш СО.lIl, IIpll топа преоб
.1здаlOЩС зпаЧСlше llМатъ XJlOPIlCTl1T1; СЪС"IlUСIШJI (готваРСЮt
COJlh Il Х.10рпста маГНСЗllЯ). Общото ItO.ШЧССТВО lIа МlIIlерз.НlIlТ'];
COJlll въ повечето СnрОIlСй.сн:п р']нш сс I~о.lсбас отъ 0,OG5 дО О,В!:Ю
грамма на .1I1ТРЪ; а въ МОРСII:ата

вода СЪ"Ьр:I,3I1IIСТО

па СО.l11Т');

да се :кж

AocTllra по п']шогз до 35 граШIa на .штръ, т. с. 50 п,r:.ТII поnс
че, при това само готварската CO.lh достига отъ 25-30 грашщ

С.1Ъдва, че не е възмr жно да се ус TaHOB]l общъ СрОJ{Ъ за КАЬпа

на .1итръ. Спорtдъ З11а.1113а, llапр:шевъ отъ проФсссора прп Но
ВОрОССIInския УНIIВСрСIlтетъ А. Вериго, водата на Черно.Иоре
б.11130 до Одесса на 1000 части съдържа твьрдъ остаты:ъъ 10'912

течна рiша; БЪ ~IOPb'J'O прп СII.1;НО ВЪ..1неIlие тръбва

ПIlМЪ по 1I:a..1Ko времс, от ъ КО.1:КОТО когато е то ТIIХО. ОТЪ това

ние; Т03Н СРОКЪ завиеll: отъ те~lПерат урата. на водата

Бодата е ПО студена, ТО.1кова :кй.панието тръбва да

(КО.1кото

се ПРОДЪJl

жю,а ПО ~Ia.111:0 време); O'IЪ ФIIЕПЧес'кото II състояние (при въJl

BeHlle

и въ бързо,теЧНIIТЪ ръки по 1IIа.1:КО, отъ КО.1БОТО ВЪ (зе

ро и при спо:койно състоянпе на водата); най сетнъ, отъ своп
СТВОТО не ('a~'aTa вода (въ ръчната вода 1I10же~IЪ да се I,ЖПИllIЪ

по ДЪ.1го Bpellle, отъ КО.1кото в'). морската).

Общото

праБlJ.lО

е

тшсова, че и напъ.'lIIО здравпя човы\,' при температура на водата

210-250 Ц (170-200 Р) и при С.1або течение на ръката и.1и

(И.1И въ тиха морска) не тръбва да се кй.пи повече отъ 25 мин.

ХПllшчес:кия съставъ на водата особенно се раЗ.1l1чава въ

:морс:ката и рi.чната вода, при това, както въ ръЮlТЪ, така и
въ 1I10peTO водата не е на ВСЪБ3ДЪ еднаква. всы1lllуеиввъство,'
че ръчвата вода 1I1сже да (lЬдe ~lеГIШ и твърда, чиста и ка.1иа;

въ морето ири УСТIIята на ры\т-Б водата съдържа по го..l-Бма

прпмъсь пръсна вода, сжщо 1I10рската вода не е еднаква въ пе

рпода ва с)'ша и въ ДЪЖАОВНО време, при бръговет-Б и въ откри-

части, въ

което ЧI1С.l0:

rO'l'\lapCI>R

СО;lЬ
ХДОРИСI а. ;\ШГИС3I1Я

8ю
0'99

Сtрио

0"0

lшссла-маrlJС3l1Л

СtРНО·lшселиИ щ ..щиЙ
0'58
Бромпс'l'n' ~IarHe3l1a
• • 0'0165
Иодиста магне:шя на 56 JlИТРll вода е ная-Брено 0'000286 гр.

~TAiwtHOTO тВг.lO ири

150 1,0002'5.

Тъп като морската пода съдържа повече содп, то тя дiэй
ствува ио раздражите.шо на че.lOвЪческото Tt.lO. Осв-Бнъ това

тръбва да се I~аже за още едн!> "iэлствпе на Бодата. :Като се по
топпмъ въ водата, ний избутваме таь.-ъnъ обемъ отъ нея, какъв
то е обема на нашето t-Б.lО. Вс.л-Бдствие ва това водата на.лЪга
на насъ отъ всичкиТ'h страни п всичкото нате тВ..lО "ато .'!и '/е
се завива CIl е.ласmuчеСЮL бюtmll.
(С.l-Бдва)

Стр.

отъ г.

ТАР:0:ФА.

~

НаIlllIенованпе

п родаванпе

HR

съ чаша И.'!II

ППТllетата

БУТП.i!Шl

f::
..lсrщ !t:.T.

11

2
3
4

Нира

~ДHa чаша

Вишнапъ
.;lеь:ьоръ

5

.кОНЯI,ъ

()

Апсентъ

7
8

Rермутъ
Аnrеръ
Ыастш.:а

!.J

"

Сумада

"

-

"
"

-

"

"
"

"

Rафе

13

Паста

Паста едва

14

ДОПАУР~I:l

Една чаша

15
1~

"

Jl.ОН:рlЪ
О.1:1Д['О

Елно парче
"

ППСl~ОТll

23
24

О.ШДI'О

» Порцпя
» бут. гол.

Бпра Bl1ellCI~a

I D _Бпра
,.,
20 i)ъ.lГЪр. бпра
21 СпФонъ
22 .1ШIOпала

,., бут. ма.'!.
1 бут. мал.

Шампан.

1

,.,
,.,

II
111

25
26

-

71

"
"

71

-

20
2()

10

-

115
]5

IОлеровъ, оц1>нена на

ОТЪ ВАРНЕН, ГР. ОБЩ.
На

4

Августо т. г;

прu със1>дп: Вптанъ' Нпколовъ, Х. Исса Сю.1:еiiыановъ,
Хасанъ ЕЮluеровъ и Лазаръ Rолевъ, оц1>пена на 14 ,х.
30 ст. ; 4) Нива отъ 87 уврата въ и1>стностьта "Добрпq

15
15
15
15
15
15
120
120
15
15
15

СI~II'П"'ТЬ'"

8
4

1=

l'i p .

1

иа

Вариеnс7СО

ии 07СО.лuu, ва uзбираиuе иа

25

дути 'l(,.леJlове ва Вариви.

ненската ОКРi\iжпа ПостояuнаI\.Оi\ШПССllНраспред-h.ление
на ОКРi\iжието, шще'Iaтано пъ 12-22 броii ш-. "Варпенскuii
ОБЩИНСЕU ВсВСТПllКЪ".
Нзбориm* ще r;e JlОЩlаТl> во ОВJlа'Ц,е1lUJl дет, 1иса иа 8
соуmР*1еыuа.

Bapne1lclcama uВбuрате.лиа ОU:О.llид, съставена
оп оБЩИНIlт'h BI\PHCHCI~a, в,j •.левсr~а, Д~I;:свез.шiiсr~а
ДжсфеlМИЙСIса и Дереrсьоi!сrса u.Jta да- ивбере 1еетири (4),
ч.ле1l0ве на OlСРi\iЖUШI съп~.тъ.
Като обявява гористо, СЪГ.шсио ~ъ ч.л. 27 отъ за·
Iсопа зR OI,p;-'-;ЖПlIт-h съв1>тп, ВарuеПСI;:ОТО Градско-Об

ЩIIПСЕО Уарав.ленuс ПОIсаппа ВСUЧIШ Ч.l.енове на общи-
ната си, ИJllсВющu избирате.шо праuо, да се пам-hрятъ
на означеното време пъ ПОllJ-Бщепието на Варненското
ОЕрili.ЖПО Управ.ление 31\ взс:мание участие въ избора

Гр. Добрпчъ,

1

23 IОIшii 18Ю год.

Ю.Пlii

годпна.

1891

П. С,,'ьдебенъ Приставъ: д. Ваnuтаи0в'О·.

3001

ПодппсаННllii обявявалъ, че на

19

Августъ

1891

год. ще прошшеда пуБЮIчна продажба на сл1>дующия
ПСДВШЮIlI[Ъ JПIОТЪ,

IПIенно:

една

Ежща,

находяща

пъ гр. Добричъ, въ IV' участ-:i.IСЪ, подъ No.

~89,

се

съ

соба п хашспе, построена отъ ЕИРl1ПЧЪ, ПOI;:ривъ Ее
реllIПДСПЪ, при със1>ди: Кара Хюсепнъ А.lиевъ, Са.IП
l\IустаФовъ, Ах:нсдъ ИСl\Iап.'IОВЪ и Георги Адеш;:овъ,
оц1>нена отъ

ищеца

за

90

~leBa,

прпнадл1>жаща на

АХ"IСДЪ Абду~ыовъ О'ГЪ гр. Добричъ.
Гр. Добричъ,

24

IО.'1пii

1891

год.

I·пii Поиощник:ь С;у;д. Приставъ: д. Еаnиmаnово

Отъ
въ

orep. СЖДЪ

26-пй Авгусl'Ъ АО

Еанцс.ларията си

26-ий СептеllIВрИИ т.

въ гр- Добричь ще

Г~

продава"IЪ

на пуб.лиqенъ· търгъ:
1-0 Чаиръ, ('ъ пива въеАПО,
отъ 4 уврата; 2-0 Нива отъ 71/2 уврата; 3-0 Нива ~ypyчешме ио.лу

Подппсаннпii оБЯВЯПЮIЪ" че на 12 Авгуетъ 1891 г.

ще lIlюпзпеда пуБJIпчната продажба на сл1>дуiощuя неДВШIШllIЪ IlИОТЪ, IIlIЮНВО: едпа Еi\iща, находяща се пъ

г. Добрпчъ, въ I-ii: участы;:ъ, подъ ЫО. 630, съ една
стая, едно х~шеве, едпнъ ДЮIЪ II ШIеВНПRЪ, оц1>нена отъ
из"ава
м
: Ва р не н.

оц1>нена- отъ

.Jg 2092

2990.

11em<tp7> А. 11011087>

23

Хо.

КlIIетъ: JJ1. Rо.лоиu
СеЕретарь: В. д. СТОЙ7Соп

l'еД1ШТОРЪ-UТГОВОРНПЬ;Ъ:

2999

ищеца за 125 лева, принадл1>жаща на Ради ВеШIЕОВЪ
отъ С. СУЮЧУI;:Ъ, продавае:lIa ср1>щу дълга ::I1У Е'ЫIЪ
св1>щеННIша ЦОНII Станевъ отъ С. ЕЗII Веи.

избирате.л

200 •• ева, ПРПН::J,Д.'I1>~Еаща на Паве.'IЪ Петровъ

г·

1991

П. С;у;деб. Прl1ставъ: д. Ваnиmаиово.

с7СUЙ ОlCjJ;кжеио СОВ/Ппо, съг.ШСНО паправеното отъ Вар

ищеца за

ТО.1I:IИ

джи Иванъ, ПlfiТЪ и ЧЮ[УР,,1JIЙ:CI~И п;у;ть,

СобераТl>

аМ

23

Подппсаннпп оБЯВЯВЮIЪ, че на 19 августъ 1891 го
ДIIIШ ще продаВЮIЪ на пубо!шченъ търгъ сл:1>дующето
пеДШIЖШlЮ ШIущество, пиенно: една нива отъ 30 упра
та, Пilходяща се въ зе)Jлпщето на с. СуЮЧуЕЪ, въ
21r1;СТIIостьта "УЗУIIЪ Баир"таръ,« прп със1>дп: Гаiiдар

се

ОТЪ СlliДЕБ. ПРИСТАВИ ПРИ ВАРН.

Доuрпчъ,

.Ая.

4169-

1la 10

Воз.1УI~Ъ, оц1>нена на 95 •• ева 70

ЖIIещ\, отъ г. Добричъ.

~ТПРАВЛЕНИЕ

uзбuра.те.лит{;

1I

ст.; паходпщп се въ зея.1пщето на с. КЮIIe,;1:еръ, прпна
шtДл1>жаЩII на нае.1'Б,J;нпцпт1; на l\IЮСЛЮ:lIЪ Чауша, Ъ:ОII
то се проданатъ за дъдга IШЪ ыъмъ 3еП:Iiебъ 1\1. Бояд

!=
1=

·12

прп със1>дп: п",-ть, Нитанъ Нш~о.ювъ, Ча

I~ll,POro!1Y СЮ.1:еii:\шнъ

60
50

()

44 ~.eBa; 2) Ипва отъ 44 уврата въ

странп Вптанъ НJШО~10ВЪ, СюлеИ:\IaНЪ ЧЮ;:lfiРЪИбрап
11ОВЪ 1I МеХ:;\Iедъ Муетафовъ, оч1>нена на 48 л. 40 ст, ; 3)
Нпва отъ 13 уврата въ )I1>стностьта "Юиеръ Янж,"

то OlСjJ;кжие с;к сви/саnи -да

Гр. Варна,

-I;:ыl'".u

му

м1>етностьта "ИН.'1еръ-башп," при със1;дп: отъ дв1;т'!;

ОБЯВЛЕIIИН.
.JIя.

дълг,n,

1 П. Сlfiдеб. Прпетавъ: Д RanUTa1l0BlJ.

-- 12-зg

20

4

СТ •

15
15

5 12 8

l'

Ш1Ч.

}

151
- 20
2UI
15 -

-- 25

"
"
"

Европеj[Сl~О вино

..leB[I.

10 10 10 10 1U10 10 lб
-~O 10 10 10 1
1
60 -- 140 -

))-

12

16
17

1.=

"

10 ДЖIIUIJеНI,а
11 Вино

ср Lщу-.1>
-

.м. 2991 •
Подписащшii оuявяпа)IЪ, че па 12 Августъ 1891 г.
ще прошзведа- пуU.i1Пчната- продажба на с.1:1>дуюЩпя
Щ:ЩВIIЖIШЪ ШIOтъ, IПIенно: 1) Инва отъ 40 уврата въ
l\I1>СТНОС'Ii'ъта "Шарапъ-полу," прп със1;дп: отъ дв1;т'!;
страПII пн,ть, Хаджи Иеса Сюлеiiмановъ 11 Ферадъ

о..
о

продапаеlI а

Гр. Добрпqъ, 23 10ЮIll 1891 г.

:продаваемитt питиета и сладка въ Традско-Общинсната
l'радина срtщу Правителствений домъ.

~

ДО б рпчъ,

23.

1\'0.;110 Иванопъ QТЪ Сlfiщпii градъ.

3.\

~

Врой

ВарнеПСl'IIii ОБЩIJНСIшii В1>сТНПЕЪ

4.

"

отъ

10

уврата,

наХОАЯЩИ

"

се въ синора на

с. (RОЕаРАжа) Бояна, принаА.л-Бжащана Сю.'1ЮШЪ Сю.леЙ

мавовъ, отъ Сi\iЩIJТО се.1.0, пролавае1'tIИ се за ИСП.1.аща
ние ДЪ.lга му ЕыlIь Георги 3а~IФИРОВЪ отъ гр. Доб

ричъ. по испъ.л. .1.ИСТ'Ь
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