Година VП

Bal!!la, 21

rопий 1894 Г.

Брой %0

ЕАРНЕПСКИЙ ОБЩИПСКИЙ В13СТПИ~Ъ
А

Писма, статии, пари и всичко що е _а
ВЕстника се праща до Градско·Общинското
управ.lение въ Варна.

Излиза тDи ПIТИ въ I~ccдa,

оБИI~новенно на 1, 1О и 20 числа.

За обявления се плаща за реАЪ:

Цtната на вtетника за година е
Аева.
Отдtленъ брой

На първа страница

4

ст.

10

Петръ СТR]IОВЪ
По С.l.учаЙ именнии

та

си день, на 29·Й того, нъма

да приема посъщенин по домашни причини.

и зводъ

отъ

Рtшен. на Варнен, Град. Общин. Съвtтъ.

постройв:ата

на една

житна борса и се във.лага

върху пос.лоВдния наддавачъ,
775 .l.eB3 и 91 ст.

Васи.l.Ъ Наумовъ,

за

20,

93. 1) Прошението на наемате.l.Я, Пр. Басмаджиевъ,
на двоВтоВ Градсв:о-Общински Градини, находящи се:
едиат.а ср-Вщу Правите.лствения домъ, а другата ср-Вщу
морето,

тин

относите.лно

градини

пр-Вхвър.лянието

върху

именуемий

()стнва безъ пос.лоВдствие;

управ.леието

на

се Д. C~ ДUl\ШТР~ПЪ,

П) Да се съобщи

БаСlllаджи.

еву, че той, ако не исв:а да бжде ПРЮIЪ съдържате.ль
Ю\

градинит-В,

тр-Вбuа да иска

пр-Вхвър.лянието

ИlIIЪ

върху .лице познато на Общината;
ина къ съn-Нта ~и
запавва правото да отдаде въпроснит-Б градини ДРУ'
гиму,

94.

Назначава се в:омисия,

състояща отъ

едного

отъ г. г. ПОl\IOЩНИЦИТ'h на г. кмета, градския архитекl'Ъ

и съв-Втницит-В: Ст. .я:вашчиевъ, Ст. Цаневъ и Н. Бо
евъ, която да отиде на

:м-Встото

ва

Варнен.

жите.l.Ь

П. ЕI1:РИЯEZОВЪ, в:оитu иев:а обевщетение ва съборенит-В
му отъ Общ._ стари дюгени, да оц-Вни м-Встото и да опр-Н
д'h.l.И стоинuстьта на въпроснит-h съборени дюгени
подъ No No 844-845, а съставенийи: въ този с.лУ'IаЙ
ПРОТОКU.l.Ъ да се внесе въ СъвоЬта ва nземание съот
ветствующе р-Вшение.

95. Да се позво.ли на Варнен' жите.l.Ь Ив. Петровъ
да построи вд~:ние на собственното си праздно М'НСТО
въ Ш уч. No 784 ср-Вщу Правите.лстпеНl1И хамбаръ,
но съ ус.ловие да отстжпи отъ· него м-Всто 89 I~B. ме
тра за урегу.лирание на с.лiшата У.1Ица в:раи него, It
Аа взеяе отъ градското м-Всто, съседно съ неговОТО 9
)св метра, в:ато му се съобщи, че въ противенъ с.лучаЙ
ще се отчужди вс-Вц-В.ло неговото м-Всто въ по.лза на

Общината, понеже и тъй отварлнието на спомi>ната
С..1.-Бш\ у.лица не е въ интереса на Общината.
96. Дн се отпустне една сумма въ равм-Връ 20000
лева отъ § ХIП на те:кущий Общинсв:и бюджетъ, в:о
ятu

да се употр-Вби

за

пов:ривапие

на

една

часть

отъ расходит-В, :коит() ще се напранятъ по ПР'lшарвание

то на пжт,я, между Варна и Евв:синоградъ, при м-Вст
Н"стьта ,.Баиръ-Баши", прi>въ друго м-Всто, въ

с.луч"й

че Правите.лuтвото и.ли Постоннната Еоммис

сия ввематъ

върху си направата на каванин пжть.

..,

9·Й МАИ

1894

год.

97. Във.лага се ва Общивс:кото УпраВ..1.ение грижа-

втора и трета страница

"

четвърта страница

по,скорошното

15

стот.

1О
5

• .

построявавие пърху

"
"

находящето

се ср-Вщу старата Мllтница градско м-Всто едно под
ХОДЯЩО за агенция на Бъ.лгар. Търговско Параходно
Дружес'Гво вдание,
в:оето по р-nшепието на CЫrВTa,
да се

29 АПРИ.АИЙ 1894 год.
92. Удобрнва се проивведений на 12 того търгъ
съ 'l'aii:Ha в:vнв:уревцин, ва отдаванието на ПР-ВДПРИС'
мачъ

ва

• . ••

71

Ааде

ПОДЪ паемъ по

доброво.;tНО съг.ласие

Р-ВЧАНОТО дружествu ва спомънатата ц-В.ль.
98. Да се опр·hд-В.ли ц-hпата па х.л'hба

ч.л.

на

(СЪГоАасно

13 "тъ "ПраВП.IНJIка ва х.л'hбарит-В" въ гр. Варпа)

изважданъ ва продапъ, въ течение па два м-Всеца отъ
1fi-и того, тю~а:

а) Пърп() I~aqeCTBO (б-В.лъ Х.l.-Вбъ) единъ х.л-Вбъ отъ
ГР~ll\Iма да се продава по 20 стотипки,
б) Второ I~ачестпо (qеръ Х.l-Вбъ) отъ 1429 грамма
да се продава ПО 20 СТОТIШIШ.
311. тия цiшtl ВЪВ.13га се па I~Me'1'cTBoTO грижата
веднага да обяви съ прикавъ за зпапие па насмени
ето 11 ИСПЪ.l.неuпето му отъ страпа па х.л-Нбопродав

1250

цtlТ-В,

99. Да стане па ОБЩИlIСl::! c~r'hTIza погр-Вбението
на покоиния варненски гражднНJШЪ, Петъръ А. По
повъ, тъй като тои е би.лъ l\ШОГО години на Общин
ска С.lужба и е привесъ.лъ не ма",1Е:О зас-'иги на Об·
щината,

в:ато нейнъ Ч.lевъ и

чиновникъ,

и

поnеже

l\lатериа.l.ВОТО състояние на оставеното отъ него т-Вж
ко семейство е съвс-Бмъ незавидно.
100. Да се възвърватъ отъ Общинското Управ.ле
ние на Бъ.лгар. Народн:}, Банка-ВарненClШЙ в:.лонъ
пнесенит-В отъ HeЫi
ва
Ава пжти 72 -'ева и 4 ст.
за градсв:о правъ върху патента uр-Взъ МlIна.лата 1893 г.
10!. Натоварва се Общинското Управ.ление да на

прави нуждното ва отдавание на пръдприемачъ ЧР'hвъ
пуб"шченъ търгъ. пО възможность по-екоро, достав:ка
та на др-Вхи и uбущ:\ за по~~арникарuт-В при СЖЩОТО
упраВ.l.еШIе и Iшпжата по търга CBo~Bp-НMeHHO да се

ппесътъ па удоБР'IШIIе пъ Съв'Ьта.
102. llъв.лага СС па ОБЩIIПСI~ОТО Упрап.лспие гри
жата ва отдапание Ш\ ПР'uлприема'lЪ, ПО доброво.лно
съг.лаСIIС, ва пр-hвъ т. г. подкощшието 11 ц'J1рсппето па
Градс[~о.ОБЩИПСI:И'l'·h
СМ'UТОПОСПП в:оuье u попраВlCата
ШL С~I'ЬТОНОСПIlТ'Н I~O",la.
103. Да се произпеде пъ пъв~южно по-св:оро ПР'Б
ме,

новъ

търгъ В3 отдавапие подъ

наемъ ва ПР'hвъ

ТЪВГОДИIПниii .лЪтенъ сеВiJПЪ дп-Нт-Б Градско.Общински
морски бани,

тъп като пр-l.д.ложената сумма отъ по

с.лоВДНIIИ I~онв:урентъ за наемъ,
6·Й

того,

ва

въ

сжщата ЦЬ.IЬ търгъ,

проивведений на
е

неудов.летвори

те.лна.

104. Удобрява се извършената на 26-и Иартъ т.
г., по доброво.лно СЪГ",lасие продажба па едно градсв:о
М-ВСТО отъ 546 в:в. метра, находяще се въ Варненсв:и
т-В .ловья, въ м-Встностьта "Ван.ларъ" и го ВЪЗ.1ага
'върху Нико.ла П. Еорчевъ ва 9 .лева.
105. Удобрява се пропвведений па 7-й того търгъ
по отдаванието на пр-Вдприемачъ доставв:ата на 200
Фенера ва Градско·Общинсв:анужда и го нъв.лага вър
ху .я:нако Иав:ри по петь .лева и

74

ст. едпнъ.

Стр.

"ВарнеНСRИЙ ОБЩИНСRИЙ B-hствиJcы

2

пр-Вдстави НУЖАНИТ-В за това ДОR8зате.лства, ще БЖАе закарано
подъ конвой до над.л-Вжната в.ластЬ.

О&RВЛЕНИЕ

ГААВА П.

4632

8аlU1ечеИllе O~ ПраВIIЛИlIна аа СЛ'Jжllата
иа поrраИllчиата

11

ЧJJ..

92.

Всички

пжтници,

RОИТО

граница', ще БЖАЖТЪ третирани по

VJ.

минаватъ

взеиа ср-Вщу тБхъ мisрки, тя
кротъкъ

J.

ромьнската

учтивъ начинъ

ничната стража. Въ с.лучаЙ че пос.л.-Вднята

Пазението на rраницата.
ГААВА

Попицейени ."рни по rраницата.

иаставлеИIIRта

стража.

ЧАСТЬ

20

друго JJ.ице, което би си да.ло Rачеството на Финансовъ агентъ
и би ПОИСКЭ.il.О да упражни правата на такъвъ безъ Аа може Аа

ОТЬ ВАРНЕНСКОТО ОКРЖЖПО УПРАВJIEНИЕ.
Л

Брой

I

тр'Б6ва да

отъ погра

БЖАе принудена да

постжпи

по

тихъ И

начинъ.

Ч.л. 96. Кога стане НУЖАа да се арестува н-Вкой пжтникъ

С.лужбата за пазението на границата има за ц-В.ль:
а) Да забранява минаванието на границата пр-Взъ други
освiшъ отъ опр-Вд-В.ленит-В за тая ц-В.ль пунктове;
б) ТЪИ като пограНИ'lната .линия е ОПР-ВА~ена Аа се пази

85.

за нарушение на закона, арестуванието става безъ ма.лтретира

ние и ВИНОВНИRЪТЪ се преАRва на аАминистративнит-В в.ласти.

ЧJJ.. 97. Въ с.лУ'IаЙ, че н-Вкой ЧУЖАЪ подданникъ СПОJJ.УЧИ
да изб-Вга въ н-Вкой ЧУЖАЪ корабъ и се постави ПОАЪ покрови

Аа не се позво.лява на ЧУЖАенци Аа

те.лството на пави.льонътъ на този корабъ, дорабанцит-В сь

се уетановяватъ по границата и.ли Аа се по.лзуватъ отъ земитоВ

д.лъжни Аа уважжтъ пави.лонътъ и Аа се постараъктЪ да взсматъ

Аа не ставатъ нарушения,

н отъ пасбищата, които сж по нея чроВзъ с-Вчението на дърва
и.ли Rосението на clHO;
В) Да не се по&во.лява с-Вчението на Аърва отъ находяши
ТБ се по ~YHaBeкaTa граница острови;

1') Аа се Аава
RaRTO и при други

помощь

на корабит-В

въ

с.лучаЙ

на буря,

С.iiучаЙноети, въ които си ШlПсква помощь.
А) Да се дава помощь на финансовит-В агенти прн иепъ.л
невието на с.лужебнитоВ имъ обязаности.

Ч;Л.

86. ЧаеовиитоВ и патру.лит':k по пограничната .линия

сж д.лъжни да наБJJЮАаватъ ц~иъктъ си районъ и щомъ н-Вкое
съмвите.лно движение прив.лече

роижнската територия,

вниманиети

тоВ заПОВ-ВАватъ

имъ,

ако

на .лицата

то

е

въ

Аа се при

ЧУЖАснецътъс.л-Вдъ споразум'hниесъ капитанинъ~'Ь на корабътъ,
а ако

нужда, ще се отнесжтъ чр-Взъ

c'raHe

наА.л-ВжниЙ

RОН.лсу.лъ.

Ч.л. 98. 3а RaКЪВЪ и

Аа би.ло

нача.лНИКЪТЪ

RОНФ.ликтъ

си до

съобщава се

веАнага на RоиеНАанътъ на пунктътъ и.ли на гарнизоиътъ, и
ако, стане нужда, тои отива .лично на м-Встото за въс'rанов.ле
нието ва редътъ, ЕII.ТО се съобразява съ распор-ВЖАаНИJIта, за
които стана дума по-гор-В, и до.лага на по.лковия комаНАИРЪ за
по важнитБ с.лучШ.
Ч.л.

99,

3а такива конф.ликти съобщава се веАнага на наА

.л-Вжнит-В ОRрЖЖНИ уиравите.ли; RомаНАантит-В на ЧI1СТИт-Б ИJJ.И

на гарнизонит-В искатъ съд-Вйствието на аАминистративнит-в.

б.лИЖЖ1"Ь и ги закарватъ въ наЙ.б.'lИЖНИЯ пикетъ; ако пос.л-ВА

в.ласти, въ с.лУ'lаЙ че ТБ не сж въ ПОJJ.ожение сами ,ца уравнятъ

нитБ, с.л:НАЪ направената имъ соммация,

конф.ликтит-В.

ОТRaЖЖТЪ Аа

се ПОА'

чинятъ, съ.лАатитБ можжтъ да употр-Вбятъ оржжие и Аа стр-В
.il.ятъ IIЪ С.il.учШ на НУЖАа.
Чо'!. 87. НачЭ.il.НUКЪТЪ на KapayJJa распитва Аокаранит-В
.il.ИЦII. и ако

сь

виновни,

закарва

ги до

преХОАНИЙ

rи ПР:НАава на Аежурния оФuцеръ, който се
струкциитБ,

пунктъ и

съобразява съ ин

които ще по.лучи по с.лучая.

Чо'!. 88. Вclки финансовъ агентъ, за Аа МQже Аа обиКЭ.il.Я
по границата и за Аа му б.d5.Ае Аопустнато Аа иска помощь отъ
пикетътъ, ще носи за знакъ QПР-ВД-ВJlената отъ Финансовий
Мивистръ за агентпт-В униформа.
Чл. 89. Вс-Вки пжтъ Еогато еАИНЪ Фин~нсовъ Агентъ
ИСR8 да обикоо'!И границата, тр-Вбва да съобщи за това на На
ча.лникътъ на наЙ-б.лижния карауJJ.Ъ. кои'rо, ако е НУЖАНО, Аава
му

еАИНЪ

и.ли

пове'lе

съ.лАати

ОТ'Ъ

пикетътъ

за да му

помагатъ.

Ч.л. 90. ВЪ с.лучаИ, че финансовия агентъ поиска помощь
за пpi;с.л-ВАванието на контрабаНАИСТИ;. на"lа.лникътъ на пикета
е д.лъженъ Аа му даАе НУЖДНОТО чис.ло хора

сериозна, Аа ОТИАе саыъ на м-Встото
циитБ.

ЧJJ..

91.

Финансовия

агентъ

и, ако работата е

за Аа му РЖКОВОАИ опера

безъ

с.лужба и.ли безъ от.лпчите.лна УНИФОРМ'а,

реАовна

sаПОВ-ВАЬ

по

п.ли Еоето и Аа би.ло

ЧJJ.

100.

ВоеннитБ погранични в.ласти въ отношенията си

съ ЧУЖАИт-Б военни кораби пазятъ формаJJ.ИОСТИТ-В ПР-ВАВИАени
въ M-ВЖ,ll,yнародното иореко право.

Пунктовет-В, пр-Взъ RОИТО е позво.лено пр-Вминаванието на
Добрдужанската граница, отивайки за Бъ.лгария, СЖ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Островъ

Кароанъ
Теке-Аереси
Асар.лакъ
Кара Омеръ
Хан.лжкъ

1
12
17
25
35

иитарственъ пунктъ

агентъ
агентъ
агентъ
ПУНRТЪ

"
"
"
"

45

пунктъ

"

Като обявявамъ настоящето ИЗВJJ.-Вчение

отъ

прави.лника

за Роиж.нската погранична СJJ.ужба въ ДоБРУАжа, съдържащъ,
списъка на пунктоветБ, пр-Взъ RОИТО се Аопуска своБОАенъ про

пускъ за въ Романия, BCJJ.-ВАствие ПР-ВАписанието на Г-ра Ми
нистра На В.жтр-ВшнитБ Работи отъ 24-й Маи т. г. подъ No 6148

умо.1явамъ воеинит-Б и ИИТНИ'Iескит-Б в.ласти и ПР-ВДJJ.агамъ на

аАынистративно.по.лицеiiсRитБ и

общински в.ласти, особенно

на пограничнит-В, да иматъ настоящето за св-Вдение, Аа го раз
г.ласятъ на насе.лението, щото НИI\:ОЙ Аа не проВминава Т.d5.ЗИ

те ТРУА:! И раЗГJJ.еАаЙте печатния .листь, който ще ви

IIОДJIJdОТ:В::ИК''Ъ_

вржчатъ

при ВХОАа на ВJJ.изание въ за.лата. Въ този JJ.истъ ст. напечата

ни "основниТ'h нача.ла на своБОАната ре.лигиозна община." "Ний
разбираме ПОАЪ Аумата ре.лигия

"Сво60Ана реnиrии."
Ако вие въ НеА~Я сутринь се Аоб.лижите Ао единь отъ
беЗЧl1с.леннитi. стъ.лпов~ за заJJ.-Впявание на обявления, които

-

ще заб~-Вжите ПР-ВАИ всич·

ко на .листътъ не н-Вкакво си Еакво и Аа е отношение къмЪ
свьрхъестественно н-Вкое сжщество, което се намира вънъ отъ
си-Вта, а прие.d5.ЩО на вспчкинасъ ма.лко и.ли много съзнате.лно
стреыление,'

-

Аа

сие

въ

хармонично

отношение

ЕЪМЪ окржжа

СТЪРЧ.d5.тъ почти на всички .жг.ли и кржстопжтища на Бер.линъ,
то ПР-ВАИ всичко ще JJИ прив.лече вниианието еАНО ма.лко чер

ющия насъ си-Втъ, ЕаТО се ржководииъ отъ

вено оБЯНJJ.ение съ наАПИСЪ: «Freireligiose Gemeinde». Това обя
мение кани бер.линци Аа пос-Втъктъ утринната "с.лужба" на об
щината и пос.лушатъ "ПрОПОВ-ВАника" i1. По названието иможе
да се помпс.ли, че тжзи "своБОАна ре.лигиозна
община" е еАна
отъ ония сектантски группи, които еж ТВЪРА-В много въ ЗапаА
на Европа. АЕО вие ('е заинтересувате отъ това и ОТИАете по
адресътъ, ПОШlзанъ въ обяв.1ението, ще се нам-Врите
въ една
обширна, просто нареАена за.ла на обикновенна гостинница, ко·

шенията на съв-Встьта. За источникъ на реJJ.ИГИJlта за насъ

лто е пъ.лна съ реАЪ CTO~OBe

съзрете

едно

В'1озвишено

и, на

м-Вето

САина

краи

съ ораторска

на която

трибуна.

часътъ за.лата ще се испъ.лне съ мжже и жени,

най

По

ще

10

повечетО

Dзъ ср-Вдния R.ласъ. С.л-Вдъ че'l"ВЬРТЬ часъ ще чуете приятно
ме.лодично п-Вние на своВтеки стихове, иеПЪJJ.нявано отъ МJJ.ади
К.ёЪЖСКИ и жеНСRИ Г.llaCoBe, а сетн-В ИЗJJ.иза на катеАрата про

пов-Вдвика (еАИВЪ отъ ч.леноветБ на обществото)

и произнася

j>-Вчь съ наученъ и общественъ характеръ; с.л-ВАЪ "пропов-Вдьта"
отново пвкъ се разнаcl ЧУАесното ме.лОАИЧНО п-Вние-и се свър

шва "с.лужбата". Ако же.лаете да се запознаете

съ РЖROВОАЯ

щвтБ пр.иципи на Т.ёЪЗИ своеобразна община, вий не си считай-

своя"а

в;ктр-Вшна хармония, т. е. отъ .любовьта Rъыъ

собствен на

правото

и вну

cJJ.y-

жи ПРИРОАата и разума, които, както всичко на св-Вта,
ПОАЧИ
няватъ се на закона на движението и развитието,
вс.л'JзАствие
което,

отъ

своята

теоретическа

страна,

реJJ.игията

за

иасъ

не

6"

по.ложите.лна, опр-Вд-В.лена в-Вра, а пове'Iе може Аа се каже -стрем
.ление къмъ всестранни ДЪJJ.боки познания. Въ практическо от·
ношение реJJигията за насъ е

-

нравственность,

каквато тя се

съзира въ че.llОВ-ВШRИТ-В, т. е, социа.лни и по.литически отноше
ния, и за това ний же;.1аdМЪ да ги разберемъ и, Еато ги разбе

ремъ, да ги оБJiаГОРОАИМЪ. Нашето висше нравственно ИЗИСRва
ние се

състои

въ

стреМJJ.ението КЪИ'Ь такова общо б.лаго, въ

което сжщеврi;иенно Аа б.ёЪде най-добр-В осжщественно и JJ.ично

то щастие на вclкиго". Като ПРО'Iетете това, азъ в-Врвамъ да си
съобразите, че тyRa имате работа съ 6АНО общество, което се
стреми по твърд-В сиоеобразенъ начинъ да разясни социа.лния
въпросъ и, което отождествява ре.лИl'Jlя.rа съ мора.ла.

"Свободната ре.лигиозна община" И3.il.иза,

че

е Наи нова

Форм&, въ ROято в.лиза движението на своБОАНИт-h МИМите.ли в'Ь

начaJJ.ОТО на ЫХ в-Вкъ. Това движение постепенно е измi>нава-

Брой
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граница кжл-Вто И Аа БИJlО, а само ва и-Встата, КОИТО сж ПР-ВА
вазна'!еви за това, ,lJ,а не би ,lJ,а постра,lJ,а

н-вкой.

Настоящето ии оБЯВJlение се отнас.в къиъ онова отъ 5-й

Февруарий т. г. полъ Ма.. 944.

Гр. Варва, 31 Май 1894 Щ<\.

3а Варнен. Окржж. УПрЯВИТeJlЬ: Т. А. чеРНеВ .
Секретаръ по Инострав Rорресповлевция: д-Р'" В. ДочеВ

.

о ТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО OKOJ11lIiCKO YllPABJ1EНlIE.
Съ писмо ПОАЪ No. 4743, отъ 11 Юнии 1894 год.
Варненското ГраАСКО-Околиисио Управление съобщава
СJltАующитt произшествия, станали въ граАЪ Варна
прtзъ mtсецъ Май, т. г.
" 1) На 3 Май т. г; веивв-Встви Rрадци обра.ли
отъ сжнджчето ва живущия ТУЕЪ

маЕедовецъ .il.амбо

Трзичевъ, RваРТDРУЮЩЪ въ дома ва Варвевеца Дими
търъ Rаравопу.ло, 2 вапо.леова и едивъ сребъренъ
чаСОВВDRЪ.

2)

На

6

сжщии се вам-Ври при .лагера, до

dовята, Варвенеца Димитръ Димовъ Базиргяповъ, паk
ва.лъ бо.л-Ввъ и до Еато се отнесе до бо.лницата еж по
:иива.лъ. 3) На 9 сжщий Еогато тр-Вна отпжтува.лъ ва

Руссе, по тжтямежду 218 -

680 RИ.ilометръ е вара

ви.лъ по г.лавата и .л'Ввин краЕЪ Jиа.ilО...1.13тния Георги

Ивавовъ, отъ тон градъ.

4) На 13 сжщий, живущия

ТУЕЪ анадо.лецъ Ахмедъ Мустафовъ и йерсийския под'

данниRЪ Васи.лъ Яневъ Арабов.лу, като се скара.ли, по
Са.\13дния нарани...1.Ъ първия съ коби.лица въ г.лавата.

5) На 17 С7iiЩИЙ ВарвевеЦ1\ Со.лаRЪ Миха.лъ Христовъ

ОТRраднж.лъ ОТЪ дюгеня на съжите.ля си Петръ Пара

ШRевовъ 25 въ.лневи пояса и,
деня ся вам~ри убитъ чр-Ввъ

Стр.
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ПРИМОРСЕСИТ"h градове, гд-Вто е ма..\ко пр~снава с.лад&&
вода, тя много хубаво може да се

вам13НИ

съ 1I0рСса

ва ПО.i'Iивание на у.лИЦИrn и ивмивание на водосто
цит-В. Журнала "Le Genie civil" (1893 г.) отбiЫЯ8ва
още единъ вовъ прим13рЪ въ това отношение, а имен
но градътъ Great-Yarmouth въ Англия.
Водопроводното дружество ва тови градъ е распо
.лага...1.0 съ ТО...1.сова ма.лсо СQ~'1ичество с.лвдка вода, щото та

р~шите...1.НQ ве е стига~Ia ва исчиствание ив"ь водоето
чнит~ трж.би (кана...1.ИТ'h) на вечистотииТ'hj направени
би.ле 14 ревервуара, отъ Б:ОПТО н-Всои еъ 14 куб. ме
тра вм-Встимостъ. Градътъ се е по.лвува.лъ съ 6 Т8&И
ва ревервуари и харче.лъ 13800 .лева ва 45000 суб.
метра вода.

Тогава

р-Вши.ли

да ПlIставятъ Вр1:8Ъ

една Rу.ла

съвидена отъ тух.лИ, единъ мета.личес~и-чугуненъ

водоемъ, съ вм-Встимость 100 Rуб. метра j дъното
1
на водоема е би.ло 13 / t -M. по-висосо отъ морссата·
повърхноеть при ()т.ливъ и

3 т. 660 ПО-ВИСОко отъ вай

високата часть на града. Съ помоща на гавовъ ДВИ
гате.,tь Отто,
отъ 8 сонссп СИ.1и,- който въ единъ
часъ истег.ля и.ли въссачва 113 суб. метра BOAa.-ре·
вервуара се пъ.лни
съ мореса вода. HR тржбата,
между

uснованието

на водоема и

СМУЕН.lOТО,

н~правенъ

е другъ ВОАоемъ,
2 м. 28 въ диам~гръ и 4 м. 57
дъ.лжипа, въ сойто се ОТД~.ilЯ п-Всъка. Ревервуара. се
чисти

само веднъжъ въ годипата и

тн ЕСа се о тстраня

ва поврежданието ва бутз..\ото отъ п~съса.
Г...1.аввия водоемъ, на
Еу"шта, се намира на
едно растояние отъ 214 метра О'l'Ъ смуса...1.0ТО; общата
дължина ва тржбит-В, съ RОИТО се равваея водата ивъ
града, е 141/2 си.лометра при диаметри отъ 75 до 175
МП...1.им. Почти ВСИЧКИ'l"В ВОДОСТОЦИ на ГР:1ДЗ днесъ IIНО

6) На 29 сж.щий пр-Ввъ

го хубаво се иuмиватъ и у...1.ицитВ редовно и И80би...1.

падание

по

отъ

морский

бр':kгъ ГРЪЦЕСий поддаННИRЪ Панайотъ Джиmимось.

Варненский Град. Нача.лнисъ: Т. А. Чернев"'Ь.

Сесретарь: т.· ДJНeaapOB"'Ь."

НЕОФИЦИАJlЕН.Ъ ОТДf>ЛЪ.
::!?е, Э::Е И

_

Употрia6вванието на морсната ВОАа аа

се

поливатъ.

успъха е би..\ъ то.лсова СПО...1.уч..\ивъ, ЩQТО граДСR:ИТ-В
в.ласти и на дру~ия бр'hгъ на р1шата Уаче, rA1:lTO ..\-Бжи
остаВа...1.ата

часть

па

града.

уреди.ли

ТОЕова

сжщо

ПРИСDособ.ление, аЕО ТОва въ нача.10ТО и да не се е пр-Вд
ПО..lага.ло. На ваи ВИСОG:ата точка на Т.d:iВИ частъ на
града би.лъ направенъ новъ водремъ, отъ бетопъ, съ
вм-Встимостъ 336 куб. метра и снабденъ съ 6 ки.ломе
тра трж.би, при диаметръ отъ 150 ми.лим. Равнuскит'h па
всичсо това за Ц-В...1.ИЯ градъ във.лев.1И на 187,000 ...1.~Ba.
Тови ПрИМtJрь е достоенъ B/l. подражание отъ всич

rраАСНИ НУJНАИ. :Много пж.ти се е Rавва.ло, че въ

ки крайморски градове,

своя характеръ и отъ чнсто РeJIИГИОЗНО, най-сетн-В обржща
се въ социа.ilНО течение. Историята
на евободното-реJlИГИОЗНО
Авижевие прi;,IJ,стаВ.IIява ясевъ образецъ на овова В.ilияние, кое
то показва характера на епохата на вс-ВЕСО историчеСRО лвиже
ние. СоциаJl1Iата проБJlемБа (задача), колто занииава почти всич
вата основа на съвр-Вменната л-ВЙствите.tность въ Германия, сж
наJlОЖИJlИ особенъ отпечатъкъ на това ,l\вижР.ние, което е изник
наJlО възъ ПО'!вата на стреМJlеннята къмъ реJlигиозна своБО,l\а.
:Когато полиръ па,lJ,анието на НаПОJlеона I-й въ ц-БJlа Евро

вс-Бкакъвъ поволъ, пропов-Блницит-Б се наказваха съ AOЬJlrOBP'h
менъ затворъ изъ тюриит-В иди се изгонваха вънъ отъ пр-в
Л-ВJlИТ-В на Германия. Обаче. въ 1859 ГОАпва, h-БмскитВ реФор

.10

па настана

реакция

н запа,llНИТ-В

правитеJlства

съперничахж

еАНО съ ЛРУ1'0 въ потжпквавието на наролната своболз, като.ilПШ
ката черква и ортолоксаJlНОТО протестанство въ ГО.ll-Бма сте
пень отъ всвки ЛРУГЪ пжтъ се стремяха Аа искоренжтъ кри
тическата

МИС.ilЪ

и Аа JЖ.

ПОА'IRВЖТЪ

ПрОТИ8Ъ това пос1;гатеJlСТВО

на

черковнИJI

аВТОРИТI1ТЪ.

на духовната свобода най естествен

ио ПОАИГНЖ се протестъ. и въ начаJlОТО на чеТИРИ,llесетът.Бхъ
(1840-45) ГОАННИ рациона.1истическит.Бпротестанти на Герма
ния съелиниха се въ съюза: "прпятеJlИ на св-Вта," КОЙТО имаше
за цiмь ~,IIa прi;осиове царството на Iисуса въ АУхътъ на
простото евz;НI'e.1ие и новото вр-Вме с • Сжщия кипежъ се появп
и BCP':h,lJ,OЬ ПО-ГО.il-Вмата част:r. на германскит-В КOIТOJIпци, У които
той пр'h,lJ,В всичко се появи въ

непривнаванието авторитета на

Рииъ. Но това Авижение не се ПРО,llЪJlЖИ много. RaТОJlи'!еската
черква, иезуитиТ-В, ортолокса.ilНИТ-В протестантсltН пастори ПО,1J,

lCa'!пха ожеСТО'Iено Аа се борJiКТ'Ь съ свопт.h ОТКОJlеШНD врагове.
Въ Пруссвя, Бавария, Австрия И APYtn п-Виски ,lJ,ържавв 'ево

БОАНИТ'J! общини се ПО,IJ,XIl'ЬРJlИха въ пет,lJ,есетьТ-Вхъ
l'Oi\D'ВП на таКИВ,. говевии, Щi)ТО застрашавате

(1850-55)

rи с>Ьвърше1t

нно ОНИ'lтожение. ОбщиввтВ се аатвараха от'ь ПОJlJщията безъ

които се по.лвуват'Ь

мат()рскн общини, РЖI.ОВОАеЙIШ се отъ

еъ огра-

принципа: "СИJlата е въ

СПJlотяванието", съеАиниха сс въ едно ц-БJlО общество подъ наз
вание: "Съюзъ на своБОДНIIТ-В ре.tигпозни общини". Тогава се
призна, че раЗНОГJl8СПСТО въ РСJlИГИО3ШIТ-В догми
11 обря,IJ,И
пi,~щ HUKaKBo значение, че на пръвъ П,l\анъ
тр-Ббва ла стои
т-Бхната обща ц-Б.ilЪ свободата на JlШСJlИТ-В и отхвърJlяпието

на авторитета. Н'hкои общини съ течение l!а
Jlяха отъ себе си вс-Бки JlШСТИЦIIЗЪИЪ
съвършенно отъ външната обрJJДНОСТЪ

вр-Вмето

отхвър

(таинство), отказаха се
п приеха характера ва

обикновенни фереЙНlt съ опр-БД-В.llени цВ.ш. Тия особенности нэй
вече .всно се иска заха въ Бер.шнската община. Въ .1862 1.'. ЧJlено
веn на общината постановиха да отстранжтъ органа (музика) и
нм-Бсто ОJlтаръ ла ИЗАИГН~ТЪ проста ораторска трибуна за про
повi>Аника; сетн-В постепенно исчезнаха обрядитБ: кръщание,
пр'hчистявание, в-Внчание; К\>ИФИРМ!lЦИJlта
(утверждение)
от
СТIfiПИ своето

M':hCTO

на простото

ТЪJ)жество

при

на въспитаННИЦИ'l-Б изъ УЧИ.IIището на общuната.

Ц3JIJJзаНtlР.'М

По BaiTP-ВШ

ното си устройство БеРJlинската община въ нищо се ве раЗ.il.И
чава отъ обикновенната ферейна. Тя се упраВJlЯва ОТ'Ь
единъ
комитетъ, който
се избира вС'Б&а година отъ общото събрание
ва ЧJlеновеТ-В. Това ПОСJli>лньото състаВJlява висшата инстанция
въ всички
лi;Jlа
и въпроси.
Общината
има своя бибJlИ
отека,
.въ която, нареАЪ
съ ре.шI.'ИОЗВИтh
книги,
ИJlа
и
много ВIIДНИ издания съ
на.ученъ
п обществеиъ
характеръ.

Стр.
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вичено ко~ичество пр-hсна c~aДKa вода. Морскатавода
не сама че тъй сжщо хубаво очиства воДостоцитh,
:като c~aдв:aTa, но и още, бдагодарениена со~итh, в:ои
то т.з: съдържа, поддържа въ у~ицит-h посто.з:нва ~eг
:ка B~aгa. ко.з:то пр-Вчи на обравуваниетои повдигание
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Естественно,-ВИПОТО. което съдържа въ себе си още
и други киселини, поопtт..tожwrе..1НО д'hЙствува.
Оцетената. м~ечната. випокаменната и

~имонеВа·

та кисе~ини д-Вйствуватъ разрушите~но на хо,лернит-В
бацидди и

уничтожаватъ

ииъ зародиша ВЪ

петъ ми

то на прахътъ, чревъ който се распространяватъ TO~·

нути-при 2 на 1000 Ч. и въ десетъ минути при 1 на

:кова варавите~ни бо~оБсти, за КОИТО ~eCTO

1000.

забравяме.

Дiaйствието на виното, бирата и Hiaкои орrаничесни нисепини на хоnернитia

Чая и каФето, см-Всени съ вода, не ивм1;няватъ
състоянието на бактериитh въ неЪУ>. даже c.-t1;,'I,Ъ по
~овинъ

часъ.

Ако водата е ПОАоsрите~па, да не би да съдържа

бантерии и норемния ТИФО3"'Ь.
Понеже е неВЪВМОЖEIО чов-Jшъ безъ да пие ноБщо,
а съврiшеннитh хигиенисти дов:авватъ, че тuФова и

дава на воiiскит-В да ПИЪУ>.ТЪ ВЪ даденъ сдучай оби

xo~epaTa се

кновенна ~имовада, която по австрийската Фарм:а&опе.я

по~учаватъ

чревъ

водата ва

пиенъе,

естественно, въ ходерно вр-Вме уве~ичава

то

се употре

б~ението ва бирата ивипото. ФактитоБ, наб"lюдавани
вънъ отъ ~абораТОРИЯТR не докавватъ, че пияницитЪ

еж по-добр1э защитени отъ епидемиитоБ, OT1CO~KOTO пи
ющит"h само вода. Въ вс1эв:и с~учай интересно е да
се равбере, вредни ~и сж спuрт.ливит-В питиета като
проводници на бактериит-В и~и по Н'hв:ои други при
чини.

ОuититоБ, проивведени въ това

направ~енис отъ

ходерви

разрушите,лно д..вЙствие на ТЖВII бод-Встъ.
кое вино, даже чисто,

м.-tадз ~у.-tтура

д-в~eHO

ЖИТЕОСТU,

часъ, ва

ти (в:васъ, мая)
въ

и

IЖ

да

ги

И

700

въ

избавБYiТЪ

и баЕтерии, ЕОИТО

сант.

ходеренъ

родиша

на

xO"lepaTa

"Виuата,

ум:ъртвявади

въ. растояuпе

равведени

па

сж доста

1

в:уб.

съвършенно ва

петъ

съ дести.;{ирапа

м:иuути.

вода

1:3

дади

ежщи.з: реsудтатъ; H-ВБ:о,лЕО вида отъ т-Вхъ при 1 чаша
вино на 4 вода се паЕЪ Уlllъртвяuади ХО.l..ернит'h бацид.-tп
въ

течение на

петъ l\JИUУТИ, а

пыlъъ

други

въ

Отъ тi>ви опити ив,лиза, че може бевuакавано да
се пие вода, която съдържа хо~ерн:и бацидди, ако т.з:,
водата, прi;дварите~I10 е пр-Всто.з:да петъ минути вр'вме
разсм-Всена съ една трет.з: вино. Бирата об~адава. с&щи
т-В свойства, но д'hйствува по-uодека; ва неБYi се иска
отъ 5 до 1 О минути вроБме, ва да уничтожи вс'Вка
д'h.з:те,лностъ на ходернит-В баци.-tди; с~оБАоватедно. СЪ
бирата по М8iЧНО може да се ПО.l..учи xo~epHa кудтура.
Своето раврушите.l..НО, за бав:териит-В, свойство ви
ното и бирата Д.il.ЪЖ8iТЪ не на спирта, а на. нисепи
нитii. Ако се отдi>.-tи спирта и се прибави вода ва
се

докара

разм'hръ,

КО.i1ичеството

то тя пакъ

на

ЖИТКОСТЬТI1

ще си остане

за да може раки.з:та да уничтожи

въ

въ

С8iЩИ.з:

антисептична. А

хо~ернит-В баци.-t.ли

минути, тр-Вбва тя ла се ввеме 45%.
Автора се е убi>ди~ъ, че растворъ отъ засъхна.ла
винена тригъя (отайка) 0,56 на 100 ч. при 200 и смоБсе

5

ва въ едно

ко~ичество отъ 20 куб. сант. на 1 куб.
сант. растворъ отъ ХО.ilерни баци~~и, разрушава варо
диша на xo~epaTa въ по-кжсо вр-Вме отъ 1 О :минути.
P'AaKTO}!'lo-отrОIlОРИ~,Iilд. Х. Добре'5.

ска

око~и.з:, 'въ

ЕРДЖIIЙ,

Ce.l.aTa:

Бунар.

I\ар<lЛfIЙ, Хасанча,

Хайдаръ Еcrидже, Дорадий, Есет~ий, Б Iгдадж.Чамур
~ийJ Башъ-Бунаръ и Айджнъ-ЧуФ <1 , Дf)бричсв::\
око
.l.ия И въ седата Теке и Ада-R~исе, Балчикска 01<:ОдИ.я,
се

появи.-tа

по

едриа

рогатъ добитъкъ бо.-t-Встъта

"Шапъ".

Нарненската Градсr~о-ОБЩИНСЕСа
Е')ММII~СИЯ като
съобщава горi>ИВ.-tоженото ва всеобщ,) Знание на насе
.l.ението, пр-ВдупроБждава го щото, строго да се пр-hд
павва.

отъ

купувание

добитъкъ

отъ

гор-ВкаВdНИТВ

оrcо~ии.

.it1. 4677

десетъ

:минути.

да

Въ Байрамъ-Бунарската община, Куртъ

отъ Фермен

ВlIнаги

куб. сант. отъ вс-Вко вино на

растворъ

Гр. Варна, 10-й Юний ~894 год.

течение

виното.

20

аЕО се взе

на немогжтъ да сс

No 4632

на

Вината ва т-Вви опити биле нвети отъ най хуба
ви.з: погребъ въ Висна и отъ равни ~овъя ивъ AO.il.H3
Австрия, Дидмация и Унгария,
ВСllчкит1> вина д-ВЙствува.ш. смъртоносно на хо

~ерния вародишъ;

освенъ

КОИТО

ОБЯВЛЕНИЯ.

пр-В

среда. Иострит-В

при

се

раствори,

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА-ОБЩИНСКА RОММIICСИН.

рав

испитуеми

вве~и капчици отъ Т8i8И житкостъ

на четвъртъ
много

xo~epa

въ горнит-В

несди ыi въ раз.l.ична ПlIтатедна

.пастеривира" ~И

СИЛНИ

(Ивъ .Вtетникъ общеетвев:в:оц гигiев:ы: и пракrичеекоц меI\ИJ~ИВ:И··.)

СД13ДЪ което, тъй ск..що поди ръ опр-Вд-В.-tе

но вр-Вме,

вината

органически кисе~ини,

тав:ива

пос.;i1> равмiюи.ли опр-В

:Е:одичество отъ него

10 и.-tИ 5 МИНУТИ. Ако ви

тав:а:

отъ

въде на въ деСТИ"l.ирава вода;

1> .1311. КО н-В
ВЪ петнаде

употр'Вбятъ на практика.

1) 3аРОАиwа на холерата.
Взета е

ниg:акво

може да убие баци~~ит-В по-рано отъ ПОдUВИВЪ часъ.
Вирата е тъй сжщо нед-Вйствите~ва, -а така е&щ') и
матъ

точно

и да се

ното е см1>сено съ ma.-tRо вода, то нито едно вино не

всич~ит..в

съвършенно

едвамъ ги убlIва

сетъ мину'ги, а камо ~И въ

проФ. Г. Бабеса и ученит-В отъ "Германското сани

това

то по-добр...в. е да се пие

съдържа органичееки кисе~ини 4 на 1000.
2) Бациnnитia на тифоаа.
Виното и бирата, за з.-tа честъ, н-Вм:атъ

тарн.) бюро", каратъ ни да пр1эДllо~агаме, че вивото
и бирата не еж бдагоприятни ва 'Iшвота на хо.лерни
Tll и тифовни бактерии. Ивс~-Вдвани.з:та ЮJ Риск'а до
кавватъ

баци,лли,

Гр. Варна, ll-й IОний 1894 год.

ВС"lоБдствие отношението на Г ш\ В<lрllенс&ий
Град. Нача.-tникъ отъ днесь подъ Н-о 4699, Варнен
ската Градсв:о-Общинска Еоммиссия, чеетъ има да о
бяви ва внание на градското наседение, че въ С. Гев
рекдеръ Варненска ОR:О..1И.з: се е пояВи.-tа по овцет-В
бо~i>стъта "Шарка" bc.-t..вАствие на което да се пр-Вд
павва отъ купувэние на овце ивъ горнЪ')то

ce.l.o.

No 4679
Гр. Варна, 11 й Юний 1894 год.

Варненската Градско-Общинска Еоммисси.з: съоб
щава за всеобщо ~JВание, че БО~'hстъта Ша~ъ" по
едри.з: рогатъ добитъкъ въ ce~aTa: Rочак~, Пашаидъ,
Нико.-tаевка, Ха~ач~ий и B'В~eBO, ВарнеНСЕСа ОЕСодия;
Хасарджикъ, Т. ApHaYT~apъ и Тестеджий, llравадиii
ска Околи.з:, е& е прекрати~а.

Ва Пр-Вдс1;дате.лъ па Еоммиссита: Н. НаЙАенов"'Ь.

Иадава Вари. Град. общ. УпрauеИИ8

СеЕСретарь: д. Мутафов"'Ь.
Вар.а-П''1ат••~ аа Хр. Н. Воit•• КОIIЪ

