Година

V

Варна, 20 Лнуарий 1892 г.

Брой 3

ВАРНЕНСКИЯ DБЩИНСХИЙ Б~СТПИКЪ
Иалнвн ТDИ ПiYiтн въ JII~ceцa,

Писма, статии, пари п рспчко що е за

в-Бстника се праща до Градско-Общинското

обикновенно на 1, 1 О и 20 ЧИС;i1а.

управо\сние ВЪ Варна.

цtната на вtстника за година е

4

За обявления се плаща по

лева.

15

стотинни

на рtдъ.

- Непл~;ившитt абонамента си за "Варненский Общин
,СКИ Вtстникъ се поканватъ да побързатъсъисплащанието му.

ПРАВИЛНИЕЪ
за вжтръшнил ръдъ на Варненската Градско-Об

',Поnравf(U. У брой

1-2 отъ т. 1'-. на стр: 8,~ъ табо\ицата щинсrcа Биб •.шотеrcа.
~-за,пазарнит:В ц-Бни презъ 1891 годипа:~Ср-БщJ Пdр:ВдниЙМ1. 11,
ГЛ А В А 1.
. вЮ>сто 11 д, 20 ст, ч:ети 1 .л. 20 Сl'.; СрЕЩу NQ 22. вм-Бсто 35
'СТ"1'~ети 95 ст., <;.р:Вщу No No 37....;.42, ви-Бсто' "едипъ", . четн
ДДожн,ОGТU и права па мужащum'l; во Duбдuотетсаmа .
."сто , ср-Бщу No No 42-45, четп:..един'Б ,КIIJLограмъ"; ср-Бщу
Ч.1.. 1. Вжтр-Вшнил р'hдъ въ бllб.1.иотеката се па
,Н-о 48, вм-Бсто. 31 д. 78 ст.; ч~ти 21д,. 78 ст.;, ср-Бщу Н-о 55
ви отъ е.LJ,ИНЪ биб.,шотеrcарь, единъ подбиб.1.иотеrcарь п
вм-Всто 1 .л. 80 ст. и 1 д. оО СТ., чети 7 д. 80 ст. и 7 д. 50
отъ потр-Вбното ЧИС.1.0

стотинки.
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С.1.уги.

Ч.1.. 2. Биб.1.иотеrcарл, подбиб.,шотеrcарл п останж

,ИЗВОАЪОТЪ рtшенията на Варн. ГраАско-Общ. Съвt1ъ. -лит-В С.1.ужите.ли се навначаватъ ()тъ Общинсrcил Еllетъ,
Навначението на пьрвит-n ДВШ\1a става

18 ДЕЕЕМВРИИ]891 год.

по

препоржrcа

на биб.1.иотечнил ко,митеТЪ,а на С.1.угит-В по препорж-

',685. ВЪЗJlага се на Общинското УпраВJI~ние да ката на бпб.1.иотеrcарл .
.Аостави нi>кои принаД.1.i>жноети за пожарната K01lIaHAa,
3абiJ.лfJЖf(а. Акоср:Вдствата не ПОЗ80.1нватъ да се пздьржа
686. Аа се навначи .1.ице ва провi>рлвание и под- специаJLНО JLице за бибо\потскарь, може на пьрво време на тан
печатвание 1II'БРI~ИТ']> и тег.1.И.1.КИТЪ, съ възнаграждение, ДО\ЪЖНОСТЬ да бжде назначенъ н-Бкой отъ СJLужащит:В при дьр
'по 1ОО .1.ева на МЪеецъ.

жавнит-Б но\и общински учрежденпнвъ Варна, :Като му се даде

'687. Да се IiIJоизвеАе новъ търгъ, за отдавание иsн-Бстно възнаграждение dпред-Бо\ено ОТЪ Общинскин Съв:Втъ,
пъ откупъ сбора на гpaДC~OTO пра.во отъ продажба на
Ч.1.. 3. Биб.АI10теrcарл, f'oIITO е· по право 'ыенъ и
.едъръ добитъкъ въ Варна ва презъ 1892 година, съ сеrcре1'арь на биб.1.иотечнил ко~штетъ, отъ името на ко
пьрвонаЧ3J1на ц-Вна 4400 .1.ева.
митета, . има Г.1.авнил надворъ
надъ биб.1.иотеката· ТОИ
.
688. Да се отпустне добавъчно въвнаграждение се грижи ва под!,\ьржание пзапазвание въ Ц-n.1.0СТЬ
на помощни~а ва Градския ипжинеръ I~. Папазилнъ всичкит-n пейни Шlущества и надзирава щото подбиб·
'отъ 400 .1.ева, ва гA-tтО е ПСПЪ.1.ШШЗЛЪ въ продъ-лже- .1.иотеrcарн и оставж~lИТБ С.1.ужащи при' бпб~шотеrcата

,

ние на сеДС1\П, 1\l'kсеца
инжинеръ.

II

Д.1.ъжностьта на Гjlадсrcии да"ИСПЪ.1.пнватъ въ точность А.1.ъашостит-nси. Въ C~lY

689. Одобрява се отда.ванието подъ наемъ ва превъ
1892 година: 1) Градс[~iш дюгепъ ср-Вщу агепциата
".А.оидъ" No 385-юt Х. Сотиръ Х. А.1.ексиевъ ва 150
.-лева; 2) rpaACJ~aTa магавия въ 1 уч- No 386--на Самуи-лъ А. Митрано за 700 .1.ева; 3) Градската :магазил
въ 1 уч No 387=-ва Н. ЦИЦИЛНОПУ.1.0 ва 800 .1.сва;
4)
No 277
1
.
,Аиевъ ва 120 .1.ева; 5) Грздскит-В бараки при табаханитоВ въ ЛI уч. No No 74 и 75-на Бохоръ Еоенъ за
160 -лева; 6) Бараката въ 1 уч, No 82-ва Георги Янакевъ ва' 428 .1.ева И 7) Дюгенл въ 1 уч. No 63-на
,Д И1IIИТ РЪ' Атанасовъ за 1 ОО ~leBa.
() 90. ВЪВ.1.ага се на Общинското УпраН.1.сние да

Градскил' дюгснъ

чап, че

биб.1.иотекарл е ТИТУJl~Iрепъ, Toii ще

прлмиа ОТГОUОРПIIrcъ ва ВСIIЧrcи ивгубени

пещи па UПU.1.иотеката.

11

бжде п

ПОПР'hдепп

Ч.1.. 4. ПодБИUJlUОТСl~арл заllI'hстпа БПUJlIIоте[~арл
въ ПС-ВI~о Bpe~le, когато П()~.1.'hДUIIii: пе се u:l1\l'hpna пъ
пом-Вщснието на биб.1.иотею\та: Toii се грижи ва ПОД!,\ЬР
жание па р'Ьда, тишината, чистотата въ пом'вщеппсто'

въ уч.-на ЯНИ .А.СОН- той раздапа

11

прпе1\Ш бпб.1.иотечвптiJ. книги отъ чи~

та':,е.1.ИТ-В, KaI~TO за въ чита..lището, пъ биб.шотеIшта,
тъи и ва въ дома имъ; сл.що така, той прие~ra нопит-n
в-Встници и списание, КОИТО, ПОС.1.-hднит-В, СЛ'вдъ като
имъ ПРП.1.0ЖИ биб.1.иотечнил печатъ наiI,ма.шо на три
м-nста, распор-Вжда ги на съотв-Втствующит-В 1IL1>ста въ
са.1.0на за четение и се

ГрШЕШ за

пазлппето

ИllЪ въ

направи нужното за отдавание подъ наемъ ва презъ добъръ р-Вдъ отъ страна на пос-ВтптеollИТ-В.
1892 година, по Аоброво.1.НО СЪГ.1.аспе, градскит-Вдюгени
Ч~l. 5. Ако БИU.1.потеrcарл не е ТIIТУ.1.лренъ, под
и бараки,търговет-В за които и С.1.i>дъ второ uблвява- биб.1.иотеrcарл е .1.ИЧПШI ОТГОВОРНПКЪ ва nci>Ka пвгубеаа
ние не сж l\lОГ.1.И да се състолтъ, като се И1llaТЪ предъ И.1.И повр-Вдена вещь на БПU.1.IIотеката.

видъ наеllfНИТ-В цiшп ва ТЪ8II година, повишени съ 20%..
Чд, 6. ПолБПU.1.потекарл пе ложе да се отд1ЦП
19 ДЕЕЕМВРИИ
отъ помъщението на бпб~ШОТСI~ата, въ часовет'k, когато
691.. Отъ 1 Януарип до 1 Мартъ 1892 гn!,\паа тл е отворена, осп-Внъ съ ПОЗВО.1.еШlе отъ Uпб.шоте
Х.1.-nба ивважданъ ва проданъ пъ град<\ Варна Ar. се карл, въ KoiiTO С.1.учйii пос.1-ВДниii го tial\I1>стпа.
приготвя отъ изискуемото се чпсто ~китно брашно,
Ч.1.. 7. С~l)ТИТ'h се грпжат'Ь pi>AOBHO за преЧIIСТ
,2I,обр-В испеченъ, пьрвото качество--е,дпна КИJlограJlIl\IЪ ванпето, ОТОП.l.ението и OCB-nТ.1.ениато па ПОl\lъщеНIIСТО;
25 стотпнки, а втотото-ки.юграмма 221/2 етот.
тв ваг ..тВждатъ, щ')то да не се изнася нищо uтъ uuб694. Гласува се окончате.1.НО бюджета на община. .1.иотечнил пмотъ безъ знанието па бпб.шотскаря IЫИ
та ва презъ 1892 година-приходи на cYMlIIa 534:515 подбпб..шотеrcарл, на които, въ ВСIIЧrcо, тв се uодчи-

..1.ева, а расходи-595,709 .1.ева.

няватъ и безъ равр-Вшенпе отъ които т-n не l\ЮГЖТЪ
Аа се отда.лечаватъ отъ ПОl\I'hщенпето на БПU.1.110теrcата.

Стр.

2

3а6(;.лiзж"а~ Аъ:о Шlа възможность поне единъ отъ СJlУГИТ13
трt.бва да нощува въ nО~ГБщението па бибJlиотеката.

Ч.1. 8 ВСИЧIШ С,ilужзщи прибиб.шотекатас&д.tЪЖНИ

Аа се отпасл'l'Ъ пристойно КЪ:lIЪ lIос'hтите.tИТ-В И да
отб-Вгnатъ ПС'ЬКО прерiшанпе съ lIос.t1>дпит-h.
Г Л А В А

Бllб.tпотеЮlта е

отворена

за

пуб.tиката

nс-Вrш Д'lыппrlепъ дeнr. отъ l-й Апри.il.ИИ ДО 1-и Ок

томврпii, часа отъ 61/2 до 111/2 преди п.tадв-В, а отъ
l-ii ОКТОМИрllii до 1-ii Апрп.1иiI отъ 8 до 1'11/2 СУТ
рiшы.'а JI отъ 1 ДО 6 I1счерьта. Въ праЗАПUЧНИ ДНИ биб
.шотеIшта сс оть:рпва пъ 10 часа сутрiшьта, съ ис
к.,ночеппе пъ ШЩIlОlIa.tIIlIТ'h праsдппцп, въ КОИТО предъ

об11ДЪ вс се отщнша. 3ЮZРПШНIIlСТО става пъ uравдникъ

c."iA'!> об'},ДЪ ПЪ '1а('ОНС'1';l; озпзчеl1И по-гор-n.
Ч.t. 10. П прсзъ ТРИ'Г'}; АНИ па пра3АIIIша Рожде

ство ХРИСТОВО п па ВЪСl:РСССППС Хрпстово биб.tПОТ~

ШI'га с ~аЩJ1lта. С,,;щ() тю~а тл е заr:рпта едпа сеА:l1Ица,

пое.l'11ДШI'l'3 Ш1 м'Ьссцъ Апгустъ З<I ПрОll1>ряванпе и общо
ПIJCЧПС'l'Щll1lJС.

Г Л А В А
Пt:,I'-I,О

..шп,е

111.
може

праШI,ilЯШ,ъ 'C2ii

страПСIШ отъ UпU.ПНiТСЧПIIЯ RОl\ш'тетъ, по

от

оп.tаквзпие

отъ БIJU.il.llOтеI:t1рп П.Пl подUпб.шотеRаря.
Ч ..' I. 12. Ы.lздежuт'.в, KOllTO не СЖ напърши.tИ 16
ГОNlПll пе се АОDУЩf1ТЪ Аа пос1>щавзтъ бuU.tuотеRата.

Ч.1. 13. УIJCIIПЦlI отъ IV I:.il.асъ на·гороВ, отъ };ое
n А:1 бп.10 УЧII.шщс, lIIОГ.ЪТЪ Аа посоВщаватъ би6.1ИО

TClcaTa. aI:O

Il~rnтъ ва таса

Ч.l. 15. llушението тютюнъ, разсхожданието,при
чиплваниетоШУl\IЪ: пп/,()[:от() гorюгенпе п четение строго

вiж.tиво съ всич~и служащи въ биб.лиотекаТfI, както
и помежду СИ и да не се съпротив ..шватъ шt биб"шо

течното уuраВ,ilение, при ИСПЪ,ilпепие на Д.il.ъжиостит-В му.

Ч.л. 17. 3абрашша се стгого да се правятъ БаквптО
и да би.tО знакове и б1>.iI.-nЖЮI по ЕНИГПТ'В и в-Встни
цитоВ, които се НЮIi>рватъ па раСПО.1Ожението на по
c-Втите.il.ИТ'В.
Ч.:I. 18. Всички

ПО3ВО.lеипе отъ Апреr:тора

си.

14. Вс']н:п, Koii'l'o ~~е ..ще Аа посъщава биб.лио
TCI:aT:1 tp-l,(,ва NI. се спаuдн 3[1, това съ бu.летъ отъ
бп().lJIO:~сmчщ, I:oiiTO сс Аава Uе3П.ШТlIО ва до 31-ii Де
J;елшрпн на ГОАнната II '1'0 ПСАпаl'а С.il.1>АЪ поискпапието.

ct.J

оuначава:

ШIСТО,

преЗllllIето,

въврьстьта

Месна или раститеJ1на храна.*)
Отдавно

Ч.t.

r,11Ш OT'f,

Т]ОП'lа;ъ ПрCI:':ущеСТ3СIIII()

т-Ъхъ

съ ,\['};(;П[l,

паСТОJ1ватъ

се

:J:a

храни

храна, а други въодушевени

отъ 'шето ХУ)lаIШII иден, от~шъргатъ CЪBC'Ь~lЪ месната храна, като
uрс,раппъ да (;0 храIIП ЧОН'lн;ъ 11 ('1...1 Ю 'I1Iте.lt но съ растптеJlпа (вегета

ршшцп П.НТ ФIlТОФilГU). В:н:то nегетариапцит'в,

Ta~a

и

иревьр

ЖСIJЦИТ1; на М1;еI1пта храна сс Тр)'"ДЛТЪ по разпи начини да до

ка:т.. атъ СПjlfiпс,РJшос'tьта

па 'l"RХПОТО мл:hнпе.

дa~H~, юн.;то шгJШl1СТО на еднпт1>, 'хю,а II

Hnii
APyrllT13.

Изв'1;стпо с, че, Прll вс1ша работа, една
ОРГЮШЗ)lЪ се J:ЗР:'СХО,1а

ще раЗГJl1>

часть Отъ нашил

п J:J. да се поддържа топ винаги въ равно

В-:l;спс и за да мог."гъ да сс образуватъ НОIШ
теннето на оргаIfН3~Щ, тозn

раСХ(lДЪ

тъкани

трi;бва да се

ири рас

llaBaRca

съ

съотвi;Т:ТВУIOщшr матерна.1Ъ. Отъ Ty~a пз.lиза, че месната храна
КаТО наи б.lllзr..:а IЮ съст.\!щ си до иашил оргаНllЗМЪ, е (\обрата
храна.

При nСJI'ШО че растите.шата храна съдържа бi;дтъчни вещества, ОТЪ

141101'0

I.. ОПТО

по ЗШ.Н;О

Г.1аВ1I0

въ пея

,

състои

отъ

ко

'Iе,10в1;ческото

•'ROTO

ТоВО ЖIIВОТПIIт1; 6'J:;.1ТЪЧlIИ вещества

T.L
' j j ,1 О.

въ 'L'ИВОТ пата

....,

К"ТО
,«

нъ

.L

Ть С;У;

храна; при

по

6.'шзкц ПО, състаВа до тыliшllт:h Н<\ ЮIIПШI ОРГЩlIIЗJ>lЪ, ЮIОГО по J1erKO JlIOГ.1>ТЪ да
c,~

усвош::атъ,

• Rегетарпанцпт:в пъ основата на своето учение

турлтъ
Фн,та, че Т]е.10в1>чr~Т:Пfr оргаНJШМЪ по строението СИ ОТ'Ъ Ca:r.laта

природа

") llpeB.

е ПjJP; .~uначеRЪ

А. Н, К.

20.

ВС'lши,

КОИТО же.il.ае да прочита Г1ШГИ пъ

з<\ ра~тите.1На

храна,

;"lИСТЪ

въ ь:опто

подписна

заГ.lавпето

на

оная

книга, конто иска, като представя нри туп и ГОДlIШНП5I

сп БИ.il.етъ. Исr:аната книга, ако се Hal\l~pBa въ бпб.il.UО
Ter:aTa, lIIУ се дава на чпса, ваедпо съ заюшия БIl.~ст,Ъ,
на гърба на които, с.1~;riJ,Ъ н:ат() се по{\ппше, че е взе.il.Ъ

кипгата, поврьща

rI)

набиб.лиотеr:аря: п.ли подбпб.il.ИО

текаря:, КI)ПТО го 33Аьржа

A1)

попрьщапuето на ЮlUгата и

ГОДИШНlШ l1IУ БU.1етъ.

Ч.t. 21. Пос,l'ТИТС.il.ит1> lIIOГЖТЪ да вsе~штъ б'!ы-hжки

и да прапятъ И3В,;l'),ченпя о'Гъ I:НПГПТ+'

II

сппсанпята

въ пс-Бr~о вре:не, а отъ в'hСТllИЦПТ+' само ТОГН3Ъ, {:огато

тоВ сж ,шм'!нштъ съ нови бгоепе.

Ч.л. 22. Отари КНlIГИ Р:ШОПИСll се дапатъ па uос-Б

тите.lИТ·В за ПО.il.учвание въ чита.il.uщето само съ ПIIС
менно разрi>шение IJТЪ биб.lиотеЧНIIЯ КQ;)штетъ, псr~ано

чрезъ биб.шотекарл.
ЧА. 23. Ни еАИНЪ

пос,hтите,ilЬ не 1I1Oже въ едНО И

ЧОВi;~Ъ пиа 32 зж6а, отъ I":ОПТО

;lш'!mШI ОТJ!ОСll'l'f',ШО храната, СЪ колто тр-Вбва

да сс ХJЮIIII чон'lа;ъ:

ИВ.А.ожепи

сж винаги на распо.ложението на. пуб.tш.:ата;

~ЖТfIIЩUТ-:Н СА.. снабдени

съ ТЖ,ШI възвишения, приспособени за Аа

Bpl':.rc МС'Ж,\у У'ICППТ-r. с;у;щсстнуватъ "Н'Б сыJ']шъъ

ПI)()ТlIlJо!ю.10~m!II

и сппсанШI

прочитаНllето llllIЪ на отр-Вдепото имъ 1I11>сто.
Ч.л. 19. Еата.tОВИТ-В на ЮIигит1> на бпб.il.lIотекета

Ч.l.

Въ Uп.teта

воВстнпцп

на :JI1ассата, l\]()ГЖТЪ Аа се четжтъ свободно отъ вс1>кой:
посоВтите.lЬ, пъ т1> трi>бва ВllНiliГИ АП се оставлтъ С.il.1>дъ

зае:llепъ

бсзъ }нныика па по.1Ъ,

паСТ(lЯЩПЯ

3аб1J.л'IJжка. БИJlета не иоже да се дава па друго J1lще за

ПОJlзувание II тръбва винаги да се ha1lI-:Нрва въ nOC-:НТIlтеJlЛ.

БИU.il.иотеI~арл И,АIl на неговил UОllIОЩШШЪ еАПНЪ особепъ

до пос'lнцапа UllU.ШОТСlzата, осв'lшъ ОНИЯ, I,OIlTO еж ва
р:tзеЗIl съ 111шоа uрп.1·hпчпна Uо ..l'},СТЬ II ОППЛ, };tJИТО
порадп liСШ\ЧПтtШllе

се подписва въ особна кпига, че ще пази прави.tНIша.

саllIОТО полгhщение на биб..НIOтекаТi1, трi>бва Аа АаАе на

Права 11 Д;Z?;;;ТC/lОСТU 1еа 1l01;'1n1tTe.llUT7J.

11.

И ваIIянието на пос1>тите.tЯ. ПО,ilучате.tЯ шt тоя БИ.il.етъ

се эапретяватъ ВЪ биб.1иотеRата.
Ч.t. 1 fJ. Посi;тите.il.ИТ-n сж Д.il.ЪЖНИ да се отнасятъ

11.

Bpe.1teTO 81i ва1lлтие 80 бuб.lluотетсаmа.

Ч.t. 9.

Ч.1.

Брой 3

ВарненCI~ИЙ ОБЩИНСIШЙ Вiстникъ

дъвqатъ

иегка

II..tи

ИОJlУ1lIеГIЩ храна. I{,учешr;llТ13 му зжбu не се подаватъ изъ ыеж

ду другпт13 З.1>бl1

затова Т:В не МОГ.Бтъ да раскъсватъ сурово

11

ыесо. Д,;lЪЖlшзта на Пl1щеварптеJlНlIЛ

кана.1Ъ шестъ пЖ,ти над

иинана {\.ilЪЖlшата

на

че самата

поr,аава на чов13ка да се храни съ храна, ПО,

npnpoAa

T13.ltOTO,

ьxa.ltIl:o СМI1~ате.1на отъ месото

П

'

отъ ~oeTO трi;бвз да се заБJlЮЧИ,
пъ по СМI1дате.1ПО отъ

тревата

,

о строенпето на иищеваритеJlIШЯ l'ЗlIaJlЪ най БJlПЗС~О

•

до чо-

B13Ka столтъ човiшоподоБНИТБ ~Iаймуни: урангъ-утанга, шшшан
зето, ГОрIIJI.ш. Т:Взи жнвотнп И~Iатъ Сж'що TOJlROBa зжбп, БОJl
както и у
е

шестъ

човi;ка,

пищеварпте.;tнил

пжти ПО ДЪ.ilъгъ отъ

l,анаJlЪ,

TEJlOTO

като

у

чов13ка

имъ; повърхнината

на

З.Бб~Т13 ШIЪ има СЖЩШI видъ, както и у ЧОI3:ВI,а. В~П'ч
кит
т13ЗII маймунп се хранятъ ие~.ltючпте.1ао съ расти

TeJlHa

xpaha-ПJlодове,

ижи~н,

развити ФИЗП'Iеcrш-отъ
саJlЮ

Зl\

защнщавание

,

и

даже СЪ цв-Втя,

п еж

много

по

човiша; кучешкит-В имъ зж6и СJlужатъ,
на падани е,

а ниъ:ога пе ги

употр13б.лл-

ватъ за добивзние на животна храна. Отъ тука ИЗВ-ВСТНlrл ес.
те<:твоиспитатеJlЬ Ковье заКJlIOчава, чо чов-Вкъ е прпспособенъ З3
раСТПТСJlна храна, нъ та трi;бпа да 6жде иегка ИJlИ ПОJlуиегв:а.

Споредъ Геnmера обаче, месо-Вднитt. животни Шlатъ Еъса
муцуна

II

праВПJlНО

раСПОдожеJ{И

З.1>бп,

когато

ЧСJ!ЮСТПт-Б

на

траво:hднит1> еж много ио ДЪJll'И спор13дъ зжбит13 ШIЪ

п пред·

НПЦllТ-В иыIъ еж ДЪJlечъ отъ ЕЖТНИЦИТ13. А извi;стно С

че СJlЗ

60ТО развитие нап СИJlНО ОТJlичава чов13qеското J1ице:

1:0JlKOTO

с

ио БJlагородно дIщето на човiша, TOJlKOBa по ма.1КО се за613J113з"

ват'Ъ чеJlЮСТIIТ13 му. CJl13AoBaTeJlHO, по развитието на чеJlЮСТИТЪ
чедов13къ стои ио б.itII3'.ЖО до мссо13диит13 животни.

Брой

Ва рнеНСЮlii ОБЩUНСЮВI BtCTHllIn'

3

Стр.

3

LI,JI. 30. Нlшоii не JlIO:I,C да взеllIе за четенпе у AOJlIa

СЛ'iщо време д" задьра,~а за ПрОЧПТЪ въ за~НIТя. па бuб

11 попече
ОТЪ единъ новъ брой ОТЪ В'ЬСТНIIЦП 1I СПlIсашш, Старп
В-ВСТНИЦИ и списания !lЮГж'ТЪ да се I.!3е~штъ въ повече
броеве.
Ч,JI. 24. Енuги II списания, ~ОlIТО се щзе:lIатъ за

Ч~1.. 32. 3aeTIlt-Б за четсппс IШПГП вънъ ТР'Ьбва
Аа се пронрьщатъ неповр-Бдени, ва вс1>ка повр1>да зае

четеllие въ

мате~lЯ е А~lъжеuъ да

.,{lIотеЕСата

повече

ОТЪ

едпа

~НIIГП; Ta~a С'ж'що

ЧllТ;\,JIнята ~lOгж.тъ да

uет;шх,тъ на

распо

почече

отъ

Ч~1..

три

~ППГU

на

едппъ

ПЖТЬ.

oI111цето, соето saell1a IШIlГ3,

31.

ваlПIето п, се подписва въ особспъ за

заП.IaТIl

при

топа

lыи

ПО"IУЧ

регпстръ.

С10йностьта на

Iшигата IЫП Г,JIоба по УСJlIотреШIСТО па бпб,JIIlотекаря.

~ОЖ('!!IIСТО три дена п:'р-l>дъ ва еАI!ПЪ II t'х.ЩЬ пос-hТII~
те,JIЬ Сл-Бдъ този сро,; ", ;шо се ЯЩI НОllЪ Чllтате.j1Ь за

Г~l.Обата пе lIIo~,e да ПНАмппава пъ пш~оii С~1.учаii CToii-

СЛ'iщтга ~ппга И,JIП СШl~анпе, Т'В се ,\пватъ на пос.l1>д

пОстьта

вия,

а

a~o

Ч,JI.

ПИЦИ

не

се

яви

'ГfШЪВЪ,

ПО"lЗУIJа се

ПЬРllIIЯ.

Взетит-В ~llИГII, СПllсашIЯ 1I~111 стари в1>ет

25.

за четение

въ

бllб~ПI()теI,П,

ПОВрЪЩН';Ъ се

па

па

ЮIIlгата.

Ч~1.. 33. Вг:iша Аздепа 1ШПГ3 ва четеппе выlъ се
заппсва въ Ана регистра, паР-ВАепи по пsбученъ р-Бдъ
еДllппii шt Iшепnта па аВТОРПТ1~ 11 заг~шппето

биб~'Iоте~аря ПрИ напущапието па бпб,JIпотеIШ отъ по

ГПТ13, а Другпii' -

c-Бтите,JIIIТ..в, ~оито еж, се по.13УШ\,JIП съ т+.хъ.

матъ IШIlГПТ-1;.

Ч,JI.

~Ilоте~ата се отправятъ до 6IJ6.,lII()теl~аря, а ;ша аП~l;Ш

ванията еж, посочени протпвъ ПОС"l-}"ДНШI, т'Ъ (;е отпра.
вятъ до биб,JIllотеЧШЫI I'ОШlтетъ.

ГЛ А В А
3аедtа?tuе

Ч,JI.
Te~aTa

IV.

Днватъ се за четен пе ВЪНЪ

вспч~и

~НИГII

С,JI13,4ующит-k много

СЪЧТf неНIIЯ, стари I,ПИГП п }J.... ~UIIПСII,
ЦII~"lопедпп,

отъ биб.l1lO

II СПIlС3НПЯ, съ ПСI:~lIочеIlПС па
ск;ьли II 'РО3СI~ОШПО подвьрвани
p-J~ЧIlIIЦII

П

I1П

пзо6раженпа, П,JIашmе, Щlр'ГП, ПО.l11ТJIчеСШI

в1>стници О'l'Ъ теI~УЩf\та годпна п ПО('~l'.БДПl1тl:; два брол
ОТЪ перподичеСКИТ1;

28.

книги

вънъ отъ

ПllСllЮННО

сппса ппя,

Неiш:п

КОйТО

пека

биб~lIInтеI,ата,

па биб.,lпотекаря.

и ВtI,JIОГЪ ОТЪ

10

llзе~lе за

Af\

Д"lъженъ

е

четенпе

Af\

заявп

IШТО прп ВИЯБ.lеНllето впе~е

,JIеШl за едпа кпига, а за повече отъ

3аб6Jl1зжка. ОсвоБОЖl\аватъ се

15.

отъ за.l0ГЪ дьржаВIIптi> П

Ч,JI,
сания

отъ

и ЖИ,JIището

31-п Декеl\ШРllll

се опре,J,'В.А.ЯТЪ

11

маЧа

,\Iuже

н.

да

АIЩ !;;ъ~!ъ

uuб~шотекиря 11 НОl:П

на <;а~:\Iaте.1Я_

на го,\ИШ\Т<I.

"JIero

взеие

месната

То тота

еДIlНЪ

па I:Шlгит'j;,

~Ol1TO вас

l1ЖТЬ.

горпнт]; два I1РОТl!IН)1!о.lО:I;НП

храна, ",ато сс

СП~lа до

сготви,

lI:mО,\rI IIplliiaBIOII>

paL:TI1Tc.lIlII

стана

чесr;;ПТБ з;ь,би, НI1I! трi>бва да з:ш.fЮ'1I01Ъ,

СГО,\на

храна,

отъ

БО.l"'ОТО

съ

предн

ДРУГЪ I1'];ш)ii пе е IICI-".,l" IШJlгата.
Ч~l. 26. Al,O при IIСТlIч:iШIС~Г() па СрОIШ, заС,!НIча
пе ПОllЬРПС ЮlIIгпт1:;, Toii пе г.н)Uяла пя. ш: рвнт-}; ! О
ДНII ПО 20 СТО-I'НШШ, а за с.l'};,J,УJOЩIIТ'J.; по ".10 СТ. па
АСНЪ, п c~l-I;A" I,OCTO
~Пllгата etJ впема, по пачпнъ,

I~oiiTO ynpaB~leIIIleTo па 6пб~ШОТСI:ата Шllll'ЬРП па Ао6р-Б,

а

наtшача губи правото да НВСllЩ за IНtпре,\Ъ юшги;
Ч~l. 37. При ГОАlIшната ПрОВ'];рIЩ, ВСПЧI~UТ"В I~НПГII
се вземат'!> обратно ПРСАII cp(H~a.
Ч.,t. 38. ННРУШllте,JIU1"J.; Шl Ч.l. Ч~l. 15,16 п 17 отъ
праПI1~lШII~а се пртшанватъ naii JlIIIOrO АШ! ПЖТII нnр-Бдъ
о'Гъ 6пб.1Il0теI,аря Аа се съобраЗЯI:атъ съ пря.ПП~lппrcfi.

Акъ с~т.Бдъ тона пе се пuпрапатъ, пор-вшенпеrо на
БIlБ~шаТСЧНIIЯ I~ОШIтетъ" губятъ правото да пос1>ща
бllб.1110теI,аТа.

чов'1;

това

pacTIITPk

нове'!() съ еГОТlIсна

човi:шъ се е занпмава.лъ съ

ПОШ1.Зf!а,

съ ~!ес!ш

.'1.0r.джпikтво,

ч() ,ЧОII];КЬ

храна.
сеТIГR

още

Отъ
съ

въ

!1:\.'Ш.10

скотовъд

~BO И саИ0 сх!;дъ това е наСТ;\'iпа.1Ъ пеРllода н<\ :зе~[.lе,\klП~ТО.
Че дi>йствително

Rаmало31t

човi>ri:Ъ

i\1oai:e

да се храШI

1IС];.lЮЧПТС.lI!О

съ

П,Нl:Ш С~\IЩ '1:1.стъ 3:1.харъ; 'г.lъстиш[Т'J; с.,;що ги

гu.l'Jшата часть 01' 1, IЩL:l'llТ

по богатъ )lатсриа.l"Т.,

[;;ОС [·0 и;зраства

h:OllTO

се хранлтъ

обаче ПОl;;азва,

СЮIO

съ овчо

П

че е нсвъзыо~шlO

КОПСI\;О

месо.

да се храпп

човi>в:ъ са~IO съ

Ы~CHa храна: ако въ ц"i;.ш Европа се ваI;;О.IЯТЪ

всичкитi>

крави,

волове,

овце JI свини П ако ~H'COTO IШЪ сс раз

дi>.ш по равно lI1ежду 280.000,000 жители на r вропа, то BCi>II:llМУ би се паднало годишно 126 IШЛОГр. т. С. OIi:O.lO 345 граюra
на

РаСТllте.lната храна, като състояща Г.laВПО отъ

В<YiглеХII"

отъ "0.1I;;ОТО

~':IIIЮТIIата.

върху

съст:\ва

И.1И

('ДШIствеппа

l:aTO

ТЪЧШI вещсства,

lJbPXY

JIiiцtУ1'О,

1I:!

отъ

състава на м.,'!ЩО

храна 11<\ Д"!;ТСТО,

захаръ 11 Т.!ЪСТlIна.

вещества,
за

азотпсти
с.1уЖИ

вещества
СЮIO

за

НИll Щ'J ][а

lIаНСТIIнна,

с..ь.

още да

че

сс заI;;.'1.ючава

с;ь,ЩШlt:!шта

п.)ддържанпе

Пос.l-БДllIIтi> JIс.'1.i>дваuuя

"акто

на тыI;анuт{;,'
и

нъ отъ това не тр"hБВ:1

останало

оргаНJI3nЩ.

поыазватъ,

п ДРУГIIтi>, С.1ужатъ пс само
на

животната

проса,

}шJ!: ще ВIIДШIЪ,
хранеНlIе,

Il

раСТllтелпата храна.

фаr.:тове,

на

Ero

а
пъ

че п :130тпс1'пт:Б

за

образован ие

п

т.IЪСТИIIIIТi>,

нъ с;ь,що както вх.г.1ехидратuтi>

ПО,\ДЬР;'I:анпе

храна,

ТОП.ншата

ТОП.нша.

Съ една дy~[a, отъ RОЯТО страна 11 да 110г.1i>ДПЮIЪ
~leCIIOTO

день.

ПО

ОСВ1ШЪ захаръ 11 Т.lъстина НИЙ намиране ВПlIаГII и п13I;;ОIl: ББЛ

ВСИЧI;;ОТО

СтаТПСТlIката

Шltll'О:

Сl,,\[,ржат 1, I~'J>

I3I11ПIaIllIC

мi>РЮIЪ го.11шu f;;о.lичество

че само сднитi>

и киргизитi>,

1;

)цадото, ЖIIВО'1'I10',

то, (;;ОСТО С,'JЖll

не зналтъ друга храна, освi>нъ риба, ~leco 0'1'10 С.'1.еIШ

ра31Щ Дll;,ечь

IIма

l"c611 си l'о.llщо 1;;0ЛИ'lеСТIЮ 1'JlЪСТИН:I; НОЛ!> I,o~:aT;L -1'.11.1;'1'11[(:\.'1':\ сс от,\'1;.lJl въ 'гъ
I,О;Щ го.l"!ЩО I;O.1I1·ICCTBO, щото отъ нен
ааВlIСИ П'ЫIlJII11IJ1 вн,\ъ
па 'IOl!'!:r,a. Въ това: ОТНОIIIС!II[С ра'~ТlIте.l!шта xpaH:.t "ава ШIОГО

Животна храна, това най-добрi> пи показватъ еСЮНI0сптi>, KOIITO

II

и щtве1lТПРl(.

Ч,JI. 39. Въ rpnAcI:aTa бllб~lII()ТСI,а се Аьрjf,атъ С~l-Б
ДУЮЩ\lт1> r.ата,JIОЗИ: а) O~HOI!CIlI> J.::lта.lОl'Ъ П.IИ I~npTo
чеllЪ, ПОДВllжепъ I~атп.lОГЪ; б) ПlIlJсuтарспъ I,ата~lОГЪ

сурова.

е хранилъ

V.

Г Л А ВА

А"о обърнсмъ

Историята на ЧОВ'Бчеството

на'й старо Bpe~le се

;щ

чо ЧОII;}:r,ь Tp'l;')B:t ла

се храни съ мегка П.ilП по.lумеГIШ хр:ша, бп.1а тл отъ
но или животно пропсхождеПll() 11 нра

НСЩСL:ТJНI,

по П3П[)('АЪ.

ДПII. Тон CPOI~" по <!:ШВ.lf'НJIС пп заС:ll:1'1а, СДIШЪ
IIСТlIчаI1llето :11)', l\lо~щ~ да се ПРОДЪ"l~I~I1, ;шо

30

името,

въ I~ЩIТ(! (; издаN~НО. ВЪ

'ше.ЮТО

п ТОЗ1l фаr;;тъ, че ЧОI~'lшъ не 'Ь,\С СУР()lН[

11 че

ва

взетпт1:;

I~IIIIГП за прочп'l'Ъ сс llзс~raтъ паН JlШОГО

35.

ПОЗВ(J,JIите~lНОТО за ВЗЮIaппе IШИГП п СПlI

29.

се ПОАТJIIсва

преЗI1l\lето

Ч.,l.

Щ1ТЪ

оБЩИНС",ll Jчр~ждеНllЯ.,

НIl~ОЙ пе МО'IЮ да BBCJlle АРУГП IШПГП :шо

34.

пе е попьрпа~1.Ъ

дент,

1С1lUгu ва 1ееmС7lИе 87,'lt?; от?; бuблuоmе7сата.

27.

Ч.А..

Ч~1..

26. ОIынквания ПрОТJlВЪ с.1УЖЮЦllт1~ пъ биб

на IШII

зя. имената па .Нlчатn, копто зае

I;;ОПТО

Факти, I~O([TO

защо нпii

говоря тъ
говорятъ

въ
пъ

на въ

IlО.lза

па

ПО.на

на

T1'136Ba да доде мъ до това

Арати и В.d'iглероди, С.ilУЖlI главно за поддьржание на животна

зar,.\ючеШlе, че човtщr, е nРUС1!особенr, да се хранн со СД6сеuа Жlt

та топлина j нъ не трi>бва да се забl,авя, че тя съдьржа тъй

вО1llно-расmuтсдна

JI a30TIICTlI вещества.
~leCHaTa храна обикновенно

сжщо достатъчно количество

Превьрженцитi> на

не обръ

щатъ внимание на това, че тъканпт"i; на нашая органп;щъ

състолтъ само отъ едни азотисти вещества.

'Гашl. напр

не

въ съ

ставнитБ части на н-Бкой органи, като напр. lI1УСI.улптi>, мозъка,

храна.

Стр.

В) в:ата.\огъ

на книгитВ по аВТОрИТБ ИМЪj

ПРИЕА3Ъ

.;\'1.
Бъзъ

ПрИЕанвамъ

ВСИЧЕИ

явятъ съ

пос.лЪднит-В най ЕЖСНО дО

ГраДСЕИЙ Нача.\никъ: Ж. Ilоповъ.

СтитистиqеСRИбюлетинъ

б). ltпига, въ която пос·Втпте.\ит·В исв:авв:атъ же

за смьртностьта въ г.

списание

по

РОДЪ

Мtсеци

дьржатъ отъ биб.\иотекаря и ПОАбиб.\иотев:аря, а ин
вентаря се ДЪРЖП отъ ГраДCl;о-Общинсв:отоУправ.\ение.
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- На G Фепруариii, СЪ переТОрЖЕа до 10 сжщий
пъ пом1>щепието па ВарпенскотоГраДСЕо-ОБЩUНСЕОУ~

Варnа, 10 Л1еуарuu 1892 гОдшеа
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съ гор-

тъp~ за отдаuапиепа преДПрпемачъчистешrетона гpaд~
ски
у.шци за три годипп Bpe:lIe, съ 25 Ео.\а.
Пьрпонача.лната цъна е 90,000 .\ева.
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отъ 5 11 1О .1СIШ, ТР'};бпа "а ги впеСЕ.тъ най кжсно до
] -" IIАУЩllii ФевруаРllii пъ Оlсра>:ЕШIТБ 11 ОI~О.\ИЙСКИ lСОП
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1891
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Януарий
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Бан~а,
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:вЪ8РАСТЪ

~

щомъ се утвърди 01.'Ъ ВарнеНClI:ИЙ Градско- ОБЩИНСЕИЙ

Народпа

родъ

~

Настuящия праюынив:ъ B.:toБBBa нъ си.\а,

Бъ""н'арс~ата

Варна ирезъ истекшаrа

I

в). I~nllra за г.\обитЪ:

г). Два регистра ва заетитi> на вънъ книги.
Ч.\. 42. всичв:ит-nивброени книги и в:аТ/i.\ОЗИ се

Ч.\. 43

15 Мартъ т. Г.

системи, безъ свидБте.\ства, ще бжджтъ предавани въ
сждъ, а намъреното въ т-hxъ оржжие ще се ЕОНФИСЕува.
Барна, 3 Януарий 1892 година.

жате.\ст пото;

книга

18-й того,

насе.лението на

свидЪте.лства, че оржжията подъ иввъстни номера и
оТ.личите.лни БЪ.лЪви, сж ТБхна собственность.
.il.ицата, въ' в:оито с.\ъАъ иетичанието на гор-В-оа
начений срокъ се ham-n ратъ ПУШЕИ отъ споменатитh

хни,

T-n ще от
U·В.Т\;ЗВRТЪ Шttената си, званието, народностьта и мъсто
нова

отъ

въ повъреното ми управ.\ение, ва да имъ се издадiYiТЪ

м..вдующит-n:
а). Itпига за пос-nтите.\ит-n, въ която

па н']ШОЯ

No 10457, отъ

.лица

те1rШТ-В: "ЕРИ1rПСИ", "БеРАанки" и "Ман.лихеръ", Аа се

Н~артончетата за всичв:ит'h съчинения се държатъ на·
Р'ЬдеПI1 по азбученъ р-nдъ въ особенни дървени в:утии.
Ч.\; 41. Осв-nнъ горнитi> книги държатъ се и

.1апие ва исписвапие
П.\II п-hСТПШ~Ъj

ония

Варненский:

града Варна, които ИJ\ШТЪ собственни ПУШЕИ отъ сис

ж). в:ав:ъвъ му е Форматаj з) зав:о.\в:о е в:упено; и) Въ
в:). в:ога е постжпи.ла

4

основание ОЕРЖ~RIIОТО на Г·на

Окржженъ Управите.\ь, подъ

г) пмето на издате.АЯj д). КО.\В:О и в:ав:ви в:арти и изо
браженияима; е). числото на страницит-Вна BC-nJtИ неговъ
ТОJl1Ъ OTA·t>.tHO въ предис.\овието и ВЪ самия тев:стъ;

:сой до.шпъ. се пом-Вщаваj
гатn пъ биб.НlOтев:ата.

3

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО· ГРААСКО·ОКОЛИИСКО УПРАВЛЕНИЕ.

г). си сте

татиченъ в:ата.\огъ по съдьржание на в:нигитi>j е). Еа
та.\огъ за старит-h книги и РЖВ:ОПИСИj ж). Еата.\огъ ва
периодичесв:ит-h списания и хата.\огъ за подарени книги.
Ч.t. 40.' ОСНОВНИЯ в:ата.\огъ СЪСТОИ отъ отдi>.tни
хартончета, еднав:ва ве.\ичипа, на вс-Вв:о едно отъ в:оито сс
отбiы-Взва: а) името на автора на съчинениеТОjб) броя
на пзд:шиеТОj в). M-nСТОтО и годината на напечатваниеТОj

па

Брой

Барненссий ОБЩИНСI:ИЙ Бiютникъ

4

а.

t::

ИВi\ава Общ. УпраВАенне

Печатница на Хр. Н. Войнпковъ

Варна.

