Година

V

Варна,

1

Септемврии 1892 г.

Брои

25

ВАРНЕПСКИИ DБЩИНСКИЙ Б13СТНИI\Ъ
Излазя три ШfiТЯ въ M~ceдa,

Писма, статии, пари и рсичко що е за

В'ВСТIIИ&а се праща до Градско-ОБЩIIНСКОТО

оБI1Iщовенно на 1, 10 и 20 числа.

управ.lение въ

цtН1та на вtетника за година е

За обявления се плаща по

лева.

4

стотинки

ПОСТАНОБИХЪ:

мвсто за еАИНЪ аптекаръ, или аптекарски помощникъ
съ 160 лева мtсечна заплата. Желающитt Аа завзематъ

тая ДJlъжность Аа прtАставlЖТЪ

Общинското Управление.

НУЖАНИтt Аокументи въ

Ст.
И

1.

3а наПР-ВАЪ строго забраНЯВ3111Ъ пнасяниет()

продаванието

Ст. П.

Поправка. Въ прикааа N-o 203, печатзнъ пъ притурката
къмъ "В. Об. Вi>стникъ" брой 24, погръшво е писано въ П КО
.лона, 14·иЙ и 15 ий редове "ка'rранъ 15 грама" и тръбва да

50

15

на рtдъ.

~ Въ Варненската Градско-Общинска болница има вакантно

се чете: катранъ

BaplIa.

грама.

ВЪ

граА:\

дини

НаРУШIIТtМllТ'В

се нак:азuжтъ съ г.лоба Ао

1J

паПБШИ.

на тоя

25

11111

присааъ

.лева съг.л;iСНU ч.л.

96

ще.,
отъ..

за ГраАССИТ-В Общини.
С'1'. Ш.
Испъ.лнеВllето му
пъз.лага~IЪ па са
нитарпит-D ПРUl:тави при пов-Вренно'l'О ми у"раВ..1ение,
които строго Аа БАЫ'i'Г''Ь за това И за nc'hl~O нарушениа
BaCUHa

Аа

..

състаВ..151Нn ТЪ

ак:тоне.

ПРИКА3И ПО ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА.

ЕlI1етъ: .л!. Яодони

IIриказъ
~

Гр. Барна,

Изводъ отъ рtшенията

206

4 IОЛИИ.

24 Августъ, 1892 г.

EM~Ta H<t граАа Барна, сато взехъ ПР-ВАЪ виАъ
р-Вшението на СЪВ-В'1'а отъ 22 Августъ т. г. ПОАЪ No 309,
ПОСТАНОБИХЪ:

Ст.

1.

Urъ l-ии. Септемврий ДО

1· ий Ноемuрий

Г. х.л-Вба, изваЖАанъ за ПРОАань въ гр. Барна,

'1'.

Аа се

прnготвз отъ изиск:уемото се чисто житно брашно

,11,0-

бр-В испеченъ по Дu.л'hознuчеНlJТ-В Ц1ШИ и тег.ли.лси:
А). Първо качество (б1.лъ Хо'1.-Вбъ)
ЕАИНЪ х.л-Вбъ отъ еАИНЪ ки.логр. 171/2 ст.
Б). Второ качество (черъ Хо'1.-Вбъ)
ЕАИНЪ х.л-Вбъ отъ 1250 грамма 20 ст.
Ст. П. Нарушптео'1.ИТ-В на тоя ПРИl~авъ и на пра
ви.лник:а за Х..1i>барпт-В по haA..1-ВЖНО съставени отъ
оБЩIlНС~ИТ-В агенти И санитарни пристави актове, ще
Аа

Се

ПUАХВЪРо'1.Ы'iТЪ на

на Варнен. ГраА. Общ. Съвtтъ.

наказание съг.ласно закона,

248. Пр-Вдъ впдъ семеиното и :материално подо
жение на Петъръ Димитровъ дава :ы1y се срокъ до 1
Остомврий т. г. за исп,,'1ащание останаЛllЙ му дългъ.
съмъ Общината, състоящъ се отъ 198 лева.
249., Възлага се търга за прокопавание санадъ
за съединението единия расавъ на р. Д-Ввня еъ море

то върху пр'kдприемача .мпха.'lаки Юрдановъ за 813~
лепа и

6 C'l'OT.,
-

та I1 плана

СЪГ,,'1аСIЮ

отъ пърпонача.лщта
си отъ поеМШIтi1

250.

пваllие хаМУТllТ'В па оБЩИПСIСПТ-В

Апгустъ,

1892

г.

Кмета на Барненссата Градсса Община сато взехъ

пос.л-hдне

време

сато

Аини

почнж.;\и

и пжпеши,

каквито

Аа се продаватъ изъ граАа

въ
и

особенно сега, J~OraTO пр-Взъ силнитВ жеги вър.лува
между насе.лението в.лосачественна тр-Всса, е ВР-ВАИ
те.,{но

ва обществен ното

ВАравие,

то

за

въ

ПОо'1.аа

на

пос.л-hднето, въ АОl1ъ.лнение на приказа по общината

ва 6 lО.лиЙ т. г. подъ No 161 и на основание п. 23
на ч.л. 88 отъ засона ва градскитВ общини и ч.л. 15
отъ Санитарний

законЪ,

сонье и

1110.1.11

да му се

ВЪ м1;стностьта

-

ДОI1УС'ГIЮ

Me~cдy

да.

Фрап

тъii сато :м:1;стото

съ p'hNo 246 отъ 1888 г.
252. Възлага се пръдирпятието по поправката на
СаНДР08скиii ПSiть, именно: 1) направата на основнпй
слой, 2) ПОСТИ.'Iанпето на часъ.'Iа, 3) направата на JlIY,,'lдит'k И 4) направата на ригелит'k върху Басплъ

шение

пр-Вдъ видъ рапорта на граАско-общинссиИ: .,{-Всарь отъ
22 того подъ No 46!'1, с'Ь който :ми донася, че употрi>б
.лението за храна много зе.ленчукъ, а особенно heBP-В·1И
овощия,

с~ti1ТОUОСllИ

се възлага върху Д. Ивапопъ сарачъ 110 ~4 ,,'1ева и
50 ст. ПОМ'hсеЧllО до 31 ДС1~еl\ШР1lii '1'. Г.
i51. Остава безъ 1I0СЛ'!liJ,СТJlllе аШIШIClшето па Ни

за работенпе l~ереl\ШДИ е опр-вд;1;дено другад;в

.;11. 207

и гни.ли

8°//1

условия.

работи I~ереl\ШДЧНЛ'Ы~Ъ

Приказъ

25

см-Втка

Удобрнва се търга за llоправшше 11 1l0ДlCЪР

генсlCПИ пжть и "Фрапга-Дересн·

Гр. Барна,

УС,,'10ВИЯ,

СТОИНОСТJ>, безъ всiшаК:ВII ОТСТЖП

сола РаД1lНОВЪ, съ I~oeTO

Еметъ: :И. Водо'Ни.

поеМБИТ-В

тъй сато той прави наМ3..1ение съ

3арнфисъ п НИЕола Димитровъ, lЮИТО нюш.-IЯВ,У.Тъ ц-В
ната, прi1дставена отъ Д. AHl'e.'IOBa, съ ;) СТОТИНЮI по
4-т-Вхъ ГОРНlI пункта, Ш\lепuо: ПО j·Й пунктъ--75 CT.~
по 2-ii п.-27 ст., по 3-й П.-l .'1. 23 ст., по 4,ii П.-

38

СТОТIIВIШ.

253. РаврiШlава се па Гарабетъ Ховасаппянъ да.
II'kCTOTO си No No 494 R

построи житпа :магазия въ

495 уч. Ш. споредъ прi1дставеНН1IЙ :му за нея П.'1анъ
съ прошението си вх. No 5038,
254. Позво.llява се на :Мано.ть Х. ./Iефтеров'Ь
построи привр'kменна барака на праадното ;;н
въ улпциТ'h "С.'швнпца"

-

,,6-й (}>!Т С

' ;rl)',;i"-,

,.:.

; ,:',

Стр.

"шеНИR:ъ.парасж"

УС..'10впе, щото тая барав:а да бжде ПРП..'1ична, в:асвато
въобще изиска M'hCTOTO му, като на видно :u..встопо.;ю
жеНllе. При урегулиранието на горнит'h дв'В улици,
.лефтеровъ се вадъ.1Jжава да не пр..вдявява НIшасви
претенции ва обезщетение,
въ с...iучаЙ, че
тая ба
рака се събори.

за

откопаванието

пръстьта

отъ

5;00 суб.

та :му

~reTpa,

ц..вна

56

11

СТОТlIНСП за куб. И.

но се

упълноиощава K~IeTa

самъ лично,

и.:~и

чр-Взъ

пр..вдов..врено отъ него лице да пр..вдставлява Община

пр..вдложена

СЪГ.1аСНО поемни

та пр..вдъ СЖДИ.lищата, ако това стане нуждно.

25R.

тв

УСо10ВПЯ.
256. Назначава се КО:М~ШССШI, състояща се о'гъ
кмета, Ч.:lеновет..в: Ст. ЛваШЧ11евъ, Н. Енчевъ, Е. Ми

Пр-Вдъ видъ прошението на варнен. житель

ДраиФуса, съ което тои, основаваики се на р-Вшението
на l\Iинистерскип Съв..втъ отъ 26 :Май т. г. ПРОТОRОЛЪ
No 27, исса да иу се повърне оставения l\IY депозптъ
5316 .'Уева въ октроалното управление ПрИ изнасянието

рос.lавовъ, Ыа.хмудъ ЕржмсюIii и общпнскпи инжпнеръ,
ОТСaJ\rъ

хоято R:ОМ~ШССПЯ да опр..вд..в.ш "IIliCTO за сltJ1хаIШ,

старата жео1...взнична .НШИЯ, само ва пр..ввъ тая година,

при

него 204 вагона крана отъ Равградската и Ишш.лар

насипа на ста

се ВЪЗ.laI'а нему съ

отъ Варнен. Общ. Управление

ссата станцип, понеже това право било вече взето при
IIзнасянпет(I на тая храна отъ спом..внатит..в станции Р-В
чеНIIТВ храни сж стоварвани въ Варна и отъ Ноно
м..врени. С.l..вдов., спор..вдъ чл. 41 отъ "Правилника за
събирание градски берии" отъ 1891 Г., под.'1-Вжжтъ
на взеиание отъ т..вхъ "шеникъ-парасж". Сжщевр..вмен

рин жел..взнпченъ пжтъ, въсходящъ (пръстьта)на око
ло

25 .

шшамнието отъ тукашното пристанище внесенит-В отъ

255. удобрява се доброволното QЪГ.lасие на Об
ЩIШСRОТО Управление съ l1р..вдприемача ДШIIlТРЪ Ан
ге.l0ВЪ

Брой

ВарнеНС1~lJЙ Общинсв:ии в..встнив:ъ

2

ва

вънъ пр..ввъ Барнен. пристанище десятъчнит-В храни,

да не страджтъ ИIlтереСIIТ'h на интересующит..в се, понеже

съв..вта р..вши: да се ходатайствувапр-Вдъ Почитае:иото
Правителство за да остане въ СИ.lа до края на теку

ОRОRчаТС.1НОТО
тая

уреждание

на

тоя въпросъ

не ще стане

ГОДlIна.

2:>7.

щата година СК.lюченото съ

Остава се бевъ ПОС~l..вдствие

заЯВoIlението

на

А. Дяв:овпчь, пов'hреппиь:ъ на варнен. ЖИТ. търговеца

11Iшо.'1а ЦlIцилпаНОIlУЛО -съ

RoeTo 1>10.111

да не се взе:l\Iа

n

:и::

II

1892 годииа.

~

:.:

....""'

.-::

ф

Име и прtзиме на стопанина

Видъ на постройката

I

3.

Георги l\1УМД'Iшеnъ

8
9

Ыехмедъ Фсщо.l0ПЪ
П. Продаuовъ
А. l\Iоеl~ОВЪ
те. В. IIОIlUUЬ
Русси :I!\е.lеllЪ

16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
~7
2М

29
30
31

Садвантъ

,.

AT~1НaCOBЪ

7

15

у.шца

IОсеuнъ Е:\IУР.ювъ
СерIШЗЪ Аuпшовъ
Аг.рамъ Со.юмоновъ
Еuгuбаръ Х. 3еревовъ
Тодоръ ~IУl\IД:lшевъ
ОсJЩШЪ Иехмедовъ
ЫеХl\lедъ Бекировъ
Г~ври.1.Ъ IIанадотовъ
Коста ЛнаI:uевъ
Ст. То~н\с!'янъ
Ог. Нrшо.tOвъ
Върба Еръетевn
Р. Нико.l0nа
.А. "М. J3iмкина
Св-hщ.. Ка.ШRнджиеnъ
ИВ Стойь:овъ
АПАОНЪ Анастасовъ
Тоыа Димитровъ
Иванъ КсаНТОПУ..1.0СЪ

l\fУТФaIСЪ
CaJlOH'},

Пос. къмъ дюген.
.itедница
Сапвантъ
П.il-Ввникъ

Да мъ
Бараrса

Саiiвантъ

"
"

IСъош~ъ

Сапвантъ
Са.ilОНЪ
Дюгевъ
Ледница съ стаи
Ежща

"

кухня

"

"

Дюгенъ
Постройка
Дюг. съ стаи
гор. ет. на к.а;ща

:s: g;"'
:s: ~
'"

27

..lиния

ю.,.шй

l\IeTpa

40
45
20
26
57
72

Ц. Борисъ

25

rn
n

\!'
П
П
Ш
П
П

Ц~ Борисъ
ДъБЪРСRа

·27 Ю..lиЙ:

I1

ПI
ПI

N
1

лева

2
8
75

2
6
14
15
3
3
1
1
1
1
4
4
8
2

В..lаДИС..1.авъ

2
19

"v"
"v"

I"V"
I"V"

см.

l\IИ.ilадuнова
Татаръ капiя
Ц. Бо])исъ

m

I"V"

I

6
14
25
26
2
)·2
24
2

IП

"v"

TaI~ca

nocTpOllKaTIt

1

IV

"

Барака

3

IV

С аив.
" съ мутФаr•.

Стаи II
I~жща

П
П
Ш
Ш
П

'о

Взе~Iената

на

>'с

~ ~

V
I\!'

п poc'rpaHCTBO

:.:

-: ;I;

~
~

,

6

10
11
12
13
14

И.ilИ

с

:.:

Г. ДПl\lИТРОВЪ
Т. М'j'МДЖllевъ
ОСШШЪ )lехмедовъ
Ыехмедъ БеКlIрОnЪ

,)

4
5

Кой кварта.ilЪ,

':о

~

.)

>,

.
..'"
:о

~

А. ЫПТЮ:\lва

силно

с

r:;

1
2

октроата_

ще постраджтъ интересит-В на Общината и ще се на
рушu "праВIIлнпка за градскит..в берии" отъ 1891 г •

На 1l0euтiJ nосmрои1Си ео гр. ВаРllа nрiJзо .ttiJccцo Юлий

g

на

... ....

с

~

откупчика

пр. условие, тъп като въ противенъ случаи

2
6
ПpoБC..laBCICa

ст.

I

f

t 05

I 50

I 44
' 20
50
37
20

80
20
85
51
44
20
70
74
95
18
74
7:4 .
74
87

29
05
6;/, 75

4"-.,

,!

,

Брой
н

25

Варвепек:иii

31- ~

а

и

Ю

Общппск:uii В+'еТПIШЪ

~

нии r. г. на един'Ъ сп..\ометръ отъ се.Ю-

то 1'ypX~1Н..\apъ (ЕСRи-Джума..\ИИСR1\ОI::О.нш) се е ва.
:м-Ври..\ъ едипъ самообесенъ бъ..\гаринъ, на възрасть ОКО
.,'1.0 40 годишевь, ръсть ср-Вдень, брад<\ I::естенява
му
стаци черни, об.l-Бченъ въ бiыи конопени га~и! бо
зева абена ан'герия, СIIВЪ абянъ e..\ы~ъ, съ царву,ш,
пр1шасанъ съ СИНЬО-i\УRсти.·,енъ поясъ . .въ пощ~а ва са
:мооб-Всения сж HRm-Врени: 41/2 напо..\еова, 9 .1Е:ва ср-Вб
ро и 70 СТОТИПRи медь. Нас.л-hД8ИЦИт:h на )'мр-Ь.шп да
се ЯВIЖ.тъ за по.1учавание

на тая ('Yl\llIJa.

(Оп Вари. 01СР.

ЖП.Нlщата 1::11, защото чр-Бзъ тия праздвинп става непр-БI.Жlша
тото ЗЮI-БняваНIIС на сгр-БТIIЯ, топ.\ия въздухъ въ нашпт1> жп

.шща съ UO-П},ВСНllJf, выlпсIIъ,' у.шчснъ В'1здухъ. Това СС па
рuча npoBi;~ pHBaHJlC. I\о.шото раз.шката въ топ.шпата :.rеЖАУ
ВЪНШНIIЯ въздухъ 11 БЖЩIJIIЯ С по·го.\iща, ТО.шова ТОва пров-Б,
ТрЯВа1Il1С, т. <'. смiшяв:шието на разпа.\СНIIе въздух'Ъ съ
пр1>с
нпя става ПО-СIЮРО, косто паii-добр-Б сс ос-Бща зшrъсъ n което
иап'};р',о вс-Бкому сс е с.\учва.lO ла 1IСШIта, c-БдеЙСШI до вън
шната стiш3. зuuъсъ, когато 01'Ъ ст1;пата "Д)'ха", к:н;;то Шlзватъ

пъ обшшовеllНUЯ ЖIIВОТЪ. Отъ това провi;трлваНIIС

Управление)

u нагретъ
х.\ЗДСIIЪ,

въ:!духъ

1JI1

отъ у.шцата п, nко да по

разва.\СЮIЯ

се С)I1;нява съ пр-Бсенъ

бiппс Т1Л

см1:нз,

IIШI 6и

З1ЦУШНОСТЬ 11 бlJХАIС се разбо.\1>.ш.

n БО.11iСТIIТ'Б * ).

про

ста ПрIIЧlllШ, '1(1 ВЪ сдно 11 с,у,ЩО пр':!mс нс могж.тъ да CTOЬТi.TЪ
ВЪ с,\по Al'1;сто два IIр1;ДAl1;Т3 I1 вода 11 ВЪВДУХЪ. Едно оТ'Ь
дв'Вт1:. Ali:u ВО,\ат:\ ПОШl"IIСl1lе с., ,.! чаit по въ ,\ървото, lIапр. 31.0
ТО бп сс IН\МОIЧНJ.н)

А-РЪ М. ПеРФИJlьевъ

Ш1ТО

2.
О..tt'Ьрсяваиuе НД почвата. ,Почвата, 1Ст/1O UРUЧ'U'
иа иа Jlt1l0го 6o.71:licTU.
Почва ее нарича това, което 1'аЗIlМЪ, Т"'Й, косТо въ
J

06ш;;,

новенния животъ се нарича зеJlIЯ, ама (\п.\О то П-ВI::ЪКЪ 1I.1n
г.лина, камъкъ и-"и чернозсмъ n т. п. Въ д1:ЙСТВIIте.лность
р1;дко се ср-Вща почва, състояща само отъ ('дно в1>щество, ItaTO
напр. еамо отъ п1>съкъ, 1I.Ш камъкъ 11 т, н. И~lа, наистнна,
пустини, състоящи се само отъ п-Бсъкъ, П.Ш отъ камъне, 110 изобщо
р1;"КО. :Много по-често въ състава на

почвата в.шзатъ разни вещества: и п1:СЪБЪ, и г.лIlна, и ма.лко
и.ли го.л'1;ио ко.личество черноземъ. Ний н1:ма да говоримъ за

значен пето на почвата въ се.\СКОТО стопанство, ще кажемъ

само:

Еаll:ВО значсние има тя З::L нашето здрюше.

Почвата на наШliТоВ ниви и .НIВади ниii ц-Внимъ по бере-

кетя на пос1;вит1>, а почвата, на която С;Ь построени ~'II.\Dщата
НИ
тр1:бр,а да ц'1;нимъ ТЪil: врtзди .IlU тя, U.'lU 1/е 1/0 нощет?
3l!paeue, П1;съка се О'l'.lDчава О'lЪ г.лD~а'l'~ _~o това, че топ

t1HOrO хуб~во попива водата, I,oe:ro веБК('И наь1>рно е за61>.\1;звалъ, ~апр. с-,,1>дъ сп.1нит1; дъж,'\ове: п1:съка6пва само мокъръ и
по
него
n15l1Ia гь(\.лч~та. а .IIJ'1\IЪ прппече С'.lънце, Jt.Ш духне
в1;търъ, не ос'! ана нити (',,1;да отъ Е.lага. Съвс1:мъ ДРУГII nзчества ПlIIа г-"ината : тя не попива водата, пое.,15дНJlта застава
по нея и бавно П3С'l-хва, т. е, пспарнва С\;'. НО на каБрато почва

выllll11lяя

('УХ'Ь

ОТЪ ЛЪЖ,\Ъ,
IIЪВ,\ухъ

ТОГ:lЗ'Ь

ЩС

НС С

'!'01l3

IIСУШII

т:щ

ВО"II,

о 11I\СI1 о,
тн

ще

ТЪй

се

lIе·

lIаР1l и ,\ЪрIlО'1 о OTIIOBO ЩС ес ПрОВ'I;трп, Друга с р:.t.ботатu, :шо
jJрllЧПН:J.та З:l 1I.1:11':lта па t'Tim I\'гl; tJ JIOCT01iIllI:l, ВЪ свърсr;;а СЪ
в.1ажносТI.та на IIVЧВата. Т:ш lblaгa 110,\11 нодир1> СН много з.,u
1111. Пр'];зъ ТОJI.ШГО прiше оТ'ь ГОДlшаТа 111. Т:ЩаJШ сдпа Itшща
ще б",де МlIOI'U :ШДУШIJО, нъ Iгlша Да е понс СТУ,\СНО. А въ
с'гудено вр']ше, ,нна'l'а, l;:oJ!'ro е заМ'!;СТII.Ц в'Ъз,\ухз IIЪ СТ']mпт'h,

1
ще ЗЗМРЪ3I1С; 'l'Ul'И:Jl, ра:ш' :l1Jll.lalllreTO lIа въадуха ЩС сс досущъ
спр-Б, СТ'}ШIIТ'Н Щ(~ 11СТIIII,У,ТЪ 11 ще l;;ра,\~'.1'Ъ ТОП.шн3.та па на.
ПШТ1; ~raJ.НlЩII. 11. "о.шо I1Ol.le'le ТI)П.'ПМЪ ЖII.НI1I~а1'а сп, ТО.нива
по-го.\iша Щf) ста ва В.шr'аТI1 П тn., "01111 11{)-;Ш,\УПIIIО Ще шr б,,,де;
110 I::T1:IIIIT1; ще 3t'~IC ,\а течс ПОТ .... TJ,xoь ще в1щ СТУДЪ, 11 n.ia1'a.
А знайно с, че В.шгата п студа в.,iн;:жтъ c.,i.,\'!> себс сп BC'hБаli:ВП Ю\СТШIRU,

Отъ вспчi;:о гор-hrшзаtJо с.л'Едва. че п.1.аЖflата ПО'IJЩ ирави
:'I;:и.шщето 1111 В.ШЖIIО II задушно и таn B.lt\rз Il заДУШ1lе пе
можеlllЪ нп наil-ма.нш да прiшаХНС~IЪ чг+' аъ СII.1110 ОТОП.\lшпе
както обшшовеПIlО Вl;рватъ неОПИТНИТЕ u I1сзнаЮЩ1I хора.
Нека СПО~Н'НС}IЪ още Il туй, че В.1агата. 1'31'0 ес сбира II
стича подъ Жп.шщсто прави ДЮШС:'Iето В.\аЖНО, Il това е то 'IрП'
чпната, гд1:то по ni'.KO:ll п.жть "духа отъ ,\о.\у".
Но ОСВ'}шь

на тпя свойства на почвата,

т. е. па

В.,а1'ата

пр1;дп ВСИ'1I;:О отъ сюшт]; пзсъ,

по при

и.\п сухостьта и, Тр'};бна да обfJаЩЫIС ОЩС НО·ГО.\1:~1U вшшанпе
на 'ЧUС1nоmаmа и. А IШБЪ И отъ KaI;:BO се 1,8ЗН3,"1 ЧlIстотата на
почвата? НulI''1есто п

чпна rJa неЭJ13Нllето II нехаiiспюто нп. Се.'Сlшtl "воръ се O~IЪP

ПРПЧllНЯР3

не 1\Iа.\КО вр1:да за З,1равпето.

еява често п.штп отъ неЧПI::ТIJТШI'Гт. па ДО~lаШШlт-Б ЖИВОТНП,
КОllТО KO..1r,OTO 1'рщк.шво 11 да 1'11 lIзпася~1П c~ lIаr.ъ тс'нштi; не
ЧIlСТОТIIII ПОПlшатъ въ ЗСМЯТа 11 т:шъ Ti; заПОЧI1,У.тъ да ГПIIЫ;ТЪ
разва.\JlТЪ въздуха 1I м:цrtо по ~la.lI;;O сс П[ЮМ1,I\:J1[\'Г'Ь въ C'l'iHllIl'·E.
С.лi;Д()Шlте.\н(), въ (',\110 11 (',У.що IIpe~IC 11 Iп.:!,\уха n СТ'!;I1I1Т!> 11 а
ЖII.НlЩата 1111 ще б,У.",у ..гъ заразеНII 01'Ъ IIp-]ЦIIII. l'IIIIЮЩIlI1'!ЩССТI!Il
Да IIРIJТУРШ11о ('CI':l "ЪМЪ c~!'I;Ta ОЩl1 11 ('ДНО 1,0.,'I;мо 1i:().ш'1С;~ВО
ХОРСЮI lIеЧlIстоТII!!, (1O~1I111 11 1':lаllll 6o!i:.'yr\1I 11 :ЩРП:М'ЩIf.
lllH,
IIC'!JI(:TOТlIII p'1;,'I;o сс lIeXJI'J.p.l1oY.TЪ II HCII'II\O 10lЩ 'r.1'j;(J, особснно
въ 1'0р·j;ЩIllIIIТ'};, Гll11С, HOII"I. lIеП:lРJша 'С(" 1I0НЛТ:1. сс r1;\(~пр1,СЩ\
въ възлуха Н3 1I1\1II11Ti; ~J:lI.шща 11 то;) В'LЗ,'ухъ 1'0 Дllшамс n:щъ ННС.
C.li;AoBaTe.IIIO, (,С3'Ь пр1 уРс.Ш'JСlше ~rож(')rъ да Ш1ЖС)(1" чс
таюIВ3 ЖИ.шща с;,; съграДСlI1I 111. 601,,'YI,a 11 "а.11,1'I1, - нi;що
ttoeTo разна.,я въздуха, ICOrlJTO rшit ,\ШШIМС, а топа IIС мо,):е да
пе бшдС вредно за пашето эдраlШС.

се Аоказва съ тоя прость

ОШI'IЪ:' да ВiJемемъ една опе·

думата

и да е расп('.л(ЖСIJО

се.l0ТО.

БИ.lа

тя

П15СЪ'1на,

и.щ Г.l,ппеtта,

горнит1; П..1аетоне 11а ПО'1в:.та на у.нщата се съсн1ШТ'Ь, г.I~ВПО
отъ това поето въ О(JflЮlOвеllНИЯ ЖllВОТЪ наричаме IiCl.llb, въ

тая nа.1Ь' в-"пэа lIItж,i\У другото 11 СМ15ТЪТ'Ь отъ ~Ю!I:J()ТIIII'Ii;, а

по дво}оовет1> и избllТоВ ь:ъмъ всичко това I::C притуря още мно·
го чов'1;ШКlI неЧ11СТОТIШ, КОIIТО се ТРУПa'iТЪ Ta~IЪ съ 1'0,11Ш11 11
р1;ДЕО се ДllГ;';ТЪ.

П1;сък •.ннаl'а почва, "акто 1,l1захме по ГОр15, ;\061·15 попива
:в.лагата, за това тя бива суха 11 не останя В.,аГI1 въ шнпитi;

жи.лища. При Г.lIIнестата по'1 1<:), нм>пы,' B.~aгaTa се събира на

повърхностьта и ma.1Ko-по-ма.шо, lIеЗl1бi1.1'1;заIlО се впива въ дър-

ветата, въ гредит1: и прониква въ жи.шщата. А H.la1'a'I:t на ст1>нитоВ въ жи.лIJщата

Че CT1>J.JllT1:, (jи.1П 1''1; АървеIIll. и.1п каменни,

8.\а1'а

ЖII.шщата

01Ъ I.IЬJДУХn, I;;ОIlТО ЩС сс lIСТIII;;а тогазъ l1а В'ЫIЪ, по ТЪЗll

атъ

такива м1;ста с;,; твърдоВ

въ

Да сп пр'];дстаВIIМЪ ссга, че 1;;,Тi.щата Ш1 е построена па
в.,ажна почва. 1\3I;;ВО Щ\J стане тогшщ? Водата IIo.\el;;a-.\скз,
I.ато ПО е.ННШU, ще ес I,ачпа ОТ'Ь До,'у на гор':!; u ПО.1Iша-.\ска
ще IIСПЪ.Шll ВСIIЧЮI праЗДIlIIIIll, "опто по-пр':!;,\п сж. бо.ш заетп

НЕОФИЦИАЛЕНЪ ОТДf,ЛЪ

Почвата.

3.

ПЪ.шеНll съ възД)'х'Ь. Значението па тпя трапчишш II.Ш праЗА
нпни е го.\-Бмо. А"о т'!> lIе u-Бх,n, Шlil АЫ,ЧНО 611XllC дпша.НI ВЪ

чувствува.ш

Бес'Вдп 38 здрarшето

Стр.

ее

паппвжтъ СЪ

чена ~ухла и.\п пърчс дърво, да го пр1:тег.шмъ п пос.лоВ спу·
етим'Ь въ B~дa И.нт да го IJставпмъ на В..1аженъ въздухъ; подиръ
,

н1;ко.лко вр1;ме отново' да притег.'lПМЪту

х.лата и Нl дървото R3БВО

•

,

СЪ БI1RВО :.lOжемъ да сп ПОМОГПС)[Ъ пъ таюша с.\уч:.I1'i? Ar;;o

е

за

п1>.10

се.Ю,

расво ~ожено

па

В.ш,юта

почва,

то почвата ~Iоже да се II('У 11111, [;;ато сс направятъ y.\YHI1 п сто
кове, за да Alоже водата да се стпча по т1;хъ въ ПО-НIIСЮIт1;

б.\ИЗli:о.\15жаЩII м'1;ста; Т~Я вода lIюже да ее стича 11 нъ р-ьli:aTa,
.L

щс ВПД1lМЪ? Т'1; ще тежжтъ по-вече. Защо? Защото т1: сж по- , aRO таБана има. 110 ВЪ ты;;ъвъ с,'учаil: трi;бва да се г.\сда, щото

пи.ли вода п КЪМЪ т1>хната т ьжпна се
та на водата.
.L

е прибави \а п

•

С.жщото става я съ етi>нит'1; на наШIIТоВ жи.лища.

t-БЖlIна·

В

одата 11

оч вата и:tп на ПОIIърхностъта
които- сс нампратъ ВЪ п·
Ъ'Ктъ В \ажно годно:ш гнпение

в.лагата
•
'
u сепопивж.тъ отъ дървото и го прав
"
,
Н
с свършва вр'1;дата ОТЪ в.лаи за ТОва нетраяно. о съ това нс с
u

гата

•

Ясно е

,

че ако дървото И.\ll

тух.\Зта ПО1'.л8iщатъ

1

вода II

въ Т:ВХЪ таБИ ва

ставатъ по-тi:жкп, ТО тр1;ба, знсаъчив,од:а';~:ва е АОС"'ЩЬ в1:рно
праз "нини

"

,

копто се напълватъ·

и наистина има TaRllBa празднини п въ дървО

J.L

то и въ тух..\Ит·ь

ШКТО и ВЪ вс1;КО11 другъ строите.'lенъ матерпа.лъ, -

i. окоет;
n .щ
,

"'ога се взр'hм'!> въ тух.лата и

даже се вижда и съ просто око ..
АЪрвото Въ "~PBOTO п.ли TyX.'IaTa нис ще види мъ м~.'LICП трап."
о АЪРВО или ТJ'х.ла опватъ на-

ЧИНItи и дупчици, КОИТО у сухот
*) Пр(>дъ.lжение отъ брой 17.

гпри;mтh да се пстпчж.Т'Ь
с.\учаЙ р-Бчната пода ще

употр1:б.\евпе.

по-до.\у отъ ce.loTOj въ
се омърси 11 ще стане

противенъ
вр1>дна
за

I{,жща, CI;;OPO ..-'освършена IlcRa nросушаваП!lС, пров-БТРflваШlе
особенно 31;;0 с правена ОТ'Ь В.,ажснъ дърво.\ш;;ъ·, това пров'h
тр1:ваШIe по.\1>3110 с да става .л1>т1;.
Гюбрето 1I3Ъ двороветт. тр1>бва ГРIJ~RЛИВО да се ПСХIlЪР,\1Ш,

а тЪй

RaTO

IlI:ХВЪР.лIiY.тъ

теЧНIlт-Б нечистотии
съ ItО.лз, то

б

(RaTo

.L

ШШО'1ьта) НСИОГ.YiТЪ дасе

Ао р'ь е отъ

пр1:копава П.Ш ир-Бравя почвата n

.1_

BpJHre

.L

на врьме

да се

пос.,+. да сс засипва, aRD

може, съ п'1;СЪ&Ъ, пепе.\ъ, суха ПрЪСТ'Ь, В<Бг.\ищаj това дп!,~

е наЙ-добрi;.

ЧОВ15ШIшт-Б неЧllСТОТПU тр1;бва поне

BeAtJ"-

;., .; ;;(

се пзнасятъ; ако по n'hlron IIрll'1ИНП тавв -' •. ' :t ,:'." ,~,)

('"

~,r. :"

.

Стр.

о :ЕЗ

'rр1>бва ОТ'Ъ вр1>ме на врiше Аа се мflfJява М-ВСТОТО за испраж
нениеТQ (НУЖАНИЦИТ'k), стариТ'k Аа се закопаватъ п п~сипватъ
съ суха IIрЪСТЪ; на такива м-Вста Аобр-Б се прихващатъ разни
Tpi>BU и О::lОЩНП дървета.
Особенно важно е да се паз!Ж.тъ ВСII'ШИ м-Вр~и,аа чисто
тата на въздуха и почвата ВЪ време на заразите.ши ОО.l-Бсти.
ВЪ заключение
да кзжеиъ
нiн.олко
думи за вр-Вдпото

ВАплние върху нашето ЗАра вие на запр-Внит-Б

пзобщо

и

Брой

ВарнеНСБ:ИП: Общинскии Вf>СТНИIСЪ

4.

особенно

на

блатата.

Rсiи.иму

·25

s3: :в JI Е :в: .и ~.

(застоя.ли), води

и.звi>стната

тр1>ска зависи именно отъ съt.-БАСТВОТО на тия б.lата.

~.laTHa

Нап в-Бр

ното Cpi>ACTBO Аа се избави
"lовi>къ отъ тая
пзнурите.ша и
упорна болi>сть е Аа се ИЗСУШa'iтъ блатата; но тъи ШlТО това нА

е С110редъ кесията на се.лскптh U на нi>кои отъ граДСШIТ-В
общини то трi>бва тав:ивато да се заАово.ляватъ съ ДОСТa'iпнит~l>

Jli>рв:п, 'отъ които ще споменемъ с.л-ВАУЮЩИТ-В: 'rрi>БВ1\, до ко.ш()

се иож~, да се llзбi>гва
навъртанието около таь:пва б.А~та, а
най повече вечерно Bpi>Me и още повече спанието тамъ, ocooeH~O
пъкъ на го.лата земя; не трi>бва да се пие блатна вода. Нап
опасното врiще за прихващанието на Tpi>cKaTa е отъ захожда
нието на слънцето до изгрi;ванuето
му. Ако Tpi>cкaTa е вече
прихваНa'iла чов-Uв:а, то не трi>бва нищо друго, осв-Внь да се

цi;рп и то най-добр:В съ хина (сулфато). колто е достатъчно
пзв1>стна сега II по ce.laTa (може ла се достави отъ Еол-да-е
аптеICа за грошъ или за

60

пари

часа прi>ди втрисанпеsrо).

5- 6

едпнъ прахъ и да се

Ако Hi>Ma Хlша,

rъ.tTa

'ro добрi> е да

се употрi>бява пилинъ.

Въ еАна особ на ПРliтурка КЪМ'Ъ "Варнен. Общ, Вi>стникъ С
24, е напечатанъ пршсазъ ПОД'Ъ No 2()3, които дава ука

брой

зания, каIСЪ да се помогне за спирани~то на
з ..lОкачсственната
Tpi;cIC3, която вър.лува въ града ни Варна и KaKВJl пр-Вдпази

т6.шu

j\[-БРКII

трi>6па

ла

се

взеиa'iТЪ,

гости нова1'а гостеНlCа-холерата,

за да не

ни доде

колто вече рi>доиъ

на

посi>щава

европейскптh градове и държави. Са>що тъп въ броеве 21-22,
отъ »В. О. Вi>стнпкъ': подробно се расправЫ'>.тъ !Ii>ркитi> и наста
в.lеПИJIта, които трi>бва да се вземa'iТЪ противъ хо.л~рата. BC~Koи
гражданинъ, въ JIHJ'e!'eca lIа сиоего собствеНElО и на оощественното

здравне трi>бва тОЧNО ·lt 40бросr,вt;сrmю да ИСПЪ.llни означенитi>
тамъ <,ъвi>ти и прi>Аписания. 3а по-го.л-Вио у.ле~неНl!lе на насе
.'lеНШJ'IО даватъ се и сл-hдующитБ в:ратки поясненил:

1) Жi>.li>зната варь, за която се

приказа No. 203

11

съ която тр-hбва

СПОI\Ii>нува

Аа се иажa'iТЪ

въ

горния

стенитi> на

нуждницптi> се приг()тов.лява така: къмъ обикновенната варена
вода, съ която винаги

се ыIжa'iтъъ

CTi>HUTi>,

туря

се

дребенъ

саЧII-Кa'iбръсъ и се чака Ао [сато той се раСТОПII. С.li>лъ това се
IIIЗЖЫ'>.ТЪ стенитh.

2) Катранътъ, коНто се употрi>БJIва за пречuстванuе на нуж

ДНИЦПТ'k е Сa'iщий, които се употрi>бява за М8зание КО.1а. Трi>БJlа

Аа се туря за вс-Вкии човi>къ

на день

по

граШIа

50

катранъ

на 500 грамма вода и тая течность да се влива въ нуждшша.
3) 3а очистван пето въздуха въ стаит~ 3а ЖИН-ВНllе ~l'урл
се ВЪ тi>хъ една чаша пълна СЪ 2 части оцетъ и I частъ сuирт'Ъ.
AKU хората не IlIOГ.<\iТЪ да ТЪРПЫ'>.ТЪ ъшризмата на оцета, то
~ЪMЪ неl'О се притуря bm-hСТО спиртъ

4) Да се пази да се не пие

1 часть одеколонъ.
нечиста вода. RладеНЧОВilта

c;j

~

ф

~
~

о

Q
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~~
ф

t!:I
>Q

о

~

О

'i

с":

~ ~

8 t!:I~
~ ~
iF' "'1:
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които Аа

гниЫ'>.тъ.

да се пзбi>гва пиение К.IIаАенчова вода.

Въобще, тр-Вбва

5) Отъ Градск. Санит. Отдi>.леuие се ОТПУЩa'iтъ дезинфек,

ционни cpi>AcTBa саъlО на б ВАНПтi>, но
иожнптi> I'раждани.

не се продаватъ

на за
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

.Ni

вода строго трi>бва да се прi>г.н;жда, да не би въ в:.ладешща да
Ш'fa растнте.ши остатъци,

,а

:z:

>Q

47Ь6

Варна. 27 Августъ, 189<! год.

Приканватъ се ВСИЧlСИ притежате,,'ш на лозя въ
ВарнеНСБ:ата Градска Община, да исплатБYiТЪ ВСИЧR:И

А"~ЪЖИМи отъ Т$ХЪ Държавни и ОБЩИНСБ:И недобори,

и се снабдЫ5.ТЪ още отъ сега съ

нуждното

телuо за гроедоберъ, безъ каквото никому

Цtiре,ше 'На oxmи~ama -чрtsll вода. - Дов:торъ Ебергъ въ
Буеносъ-Аiiросъ CЪBi>TBa охтичавиТ-В Аа СИ оБыпатъъ цi>.lОТО

тi>.lo съ студена ВОАа при ОО. Такива об~иванил, споредъ неl'О
вптi> наб.lюдени, успов:ояватъ каш.лицата и Аокзрватъ оuрi>сни.

допустне бранието

ВОАа ири 70 п го ДЪРЖa'iТЪ въ неЫ'>. отъ единъ иигъ Ао 2-3 минути

Отъ 27 отхичави, които

еж се ПО.lзува.ли отъ горi>описаний
спосо6ъ, оздраве.ли сж 6, ПО.llУЧИЛИ облi>в:ч:ение - 9, OCTaHa.lН
безъ пзdненпе-2 и умрЫи-l0. Всич:в:п Оздравe.ll.И би.lН въ
начa.ll.ОТО на охтиката. Иеоздраве.лИТ'h ПОЛУ'Ш.IIи отъ обмнванието
поне :raн ПО.llза, ч:е прi>станa.ll.И Аа потБЫ'>.ТЪ.

(Изъ "И. и Ж. ц
Отrовориикъ: Петzр& А. ПQ1JQn

No. 33)

чакm.тъ

по

при

за Кметъ: Т. И. Ноево.
за Секретарь: Гaaвu

Пача.;I. на Финан. Отдt,;'I. П. В. ПетраноlfO

Варненско Б'ЪJlгарско УЧИJlИЩНО НастоитеJlСТВО
ОБЯВЛЕНИЕ.

спорi>дъ нуждата. "Такава ванна може да се употрi>би при Bci>кa
една степенъ на болi>стьта,при което винаl'И се ПО.llучва обл:Вn;ченuе.

се

лозята си, за да не бждm.тъ

нудени отпослf>, ВС.tf>дствие нава.шца, Дl\
нtколко дни за ТnБ:ова.

тмснъ сънь. Ако обминанието не помогне за това, по Ебергъ
прибi>гва К'Ьмъ об.:швание съ 8 литри ВОАа при ОО. Ако пыIъ
'и това не помогне, тогава охтичавия го потапы'i'I~Ъ въ ванна Съ

позво,,'!и

не ще

.J\i.

4994.

'ГъpCЬYiTЪ се 7 учите.'1И и 5 учите.ши съ въвна.
граЖАеuuе: ин Първостепеннит'В учите.tи 200 .{ева, на
второстепеннuт-В - 300, на треrостспеннит-h 360
и на вр-Вменнитh, СВЪрШИRша ПЪ,;lНО
уча.lИще п~1И гимнавия 300.

пеД8гогичесICО

гр. Варна, 29 Августъ. 1892 г.
Ивдава: Вари. Гр3А. Общ. УпраllAеИllе

Пр-hАс-hАате~lЬ: Волони.
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