['оди на Х 1.

В<1РIl<1.

CJ'hOn01'<I, 1s lОлпй 1S9S г.

БАFНЕнекий ОЕщинакий Еtстникъ
113Лll3л ЧЕТJIРII ПЖПI llЪ М1Ю:ЦА,

Писма, статии, пари

ОБИlшовенно BCtRn' С.кботn..

За 06RвлеНИR се плаща за

10

"
"

сг.

дума:

3

.

На първа стр:шпца

лева.

Отдtленъ брой

що е за

Управление въ Варна

Цtна на вtетника за година е

4

11 ВСIIЧКО

въствика се праща до Градско-Общинското

втора страница

C'l'OT.

2 "
1 ,.

трета и четвърта страници

ИЗ80ДЪ отъ рtшеНИRта на Варненский Общинский Gъвtтъ

та, по

42

.'1.

99

ст. на кабина,

11247 ."1. 75

-

ст., ЕО,,'ШО

ТО И да ее събере.

7

Юлий

191 Просбата на М.

1898 zod.

~OO. f\:упеното отъ общината отъ Варнен.

ФuлиnО83, предприемачь на.

5000

ДOCTaBKaT~ потpi;бнит':h ва градскит':h У.'lИЦИ

20Htm Jtempa
Пollати

сумма

обработени бурдурни

остатъка

отъ

стойностьта

на тия

камъни, Ш\

Hi627 лева, н .... съдружницит'h му О. ДшtЮnРО63

и А. ТрандафUЛО80 ивъ
Еато ивдадената

ТНуменъ, да

сеУДОВ.'lетвори,

нему платежна вапов':hдъ подъ

отъ т. година, се
му

по

ка.lсзпи, ва Д>l се ис

JW 572

вам':hни съ друга, на името на тия

съдружници.

192 3а преработванието и допъ.шаниетона Правuл-.

ДItJtllmро .к. БЮ;ЛО60 M':hCTO въ ГУ' уч. кв.

Драzуле6'6,

KOgTO и да се снабди ва него, съ надл':hж
Удобри B~

20 1.
троенит':h

Наулз

пр':hаъ

АндО1l06'6

окончате.1НОТО

1\пшаol"1ата

се даде СРОЕЪ, аа ИСПЛRщанието ддъжимата му на об·

щината отъ ОТЕупа на м':hркит':h и тегли.'ШИТ':h ва

год

сумма

3709

1896

лева, да се остави бе8Ъ посл':hДСТВIIе.

Натоварва постоянното присжтствие да по бъраа съ
събиранието ва тая сумма. като приведе въ испълне
ние часъ по

скоро, И8дадениИ: ва неlЖ~ ИСПЪ,,"1нителенъ

листь

194 Да се поавuли на Мелисия Р. Фоиа инъ Вар'
на да пустне въ общ. град. кана,,"1Ъ, НflХОДЯЩЪ се въ

ул. "Драгоманъ", канала аа неЧIlСТОТИИТ':h на

К,Yiщата

си въ сжщата улица подъ .А1. н·jша, слъдъ ю"то ваплати
ва това такса,

400 лева,
195 Приема ва ръдовни призивнитt СI'IИСЪЦИ на но·

вобранцит':h отъ ХАЛI набоvъ на Вариен

Град. Об

щина и натоварва I-I:метството да ги пр'hдстави по при
надл':hжнос'Ч>.

196

Неuривнава ва собственникъ на БИВШf\та ,шр

па мелmщаl..(сега ханъ въ Ш уч. подъ No !-:I) Цари

градский житель, Шарл'О В. Шарло и ватов" проше·
нието, по исканото, отъ дов':hрителя Jl-IY Жаu'О ДОРОlllС,
свид':hтелство, ва сна6дяванието

му съ Ерiшостенъ a~TЪ

ва тая бивша .iJеелница, да се остави бевъ посл':hдствие.

197
.ловята

Да се

направи

"Сотира", при

.iltocma

на

ловята на

П.<YiТЯ

Д.

водящъ

ва

Ерахтовъ и А.

ЕУЦОПУ.,10, ва ЕОЯТО ц':hль въ най СЕОрО Bp':hMe да ва
проивн':hде търгъ. Потр':hбната ва тоя мость сумма, 400
.лена да ('е наеие отъ § хш на тъвгодишний бюджетъ.

198 Исканието на настоятелство на хлt6арското

еснафСЕО сдружение, ва да се повиши нарка (цъната) на

п равр':hшава исплащанието,
II:IIЪ и о(шобождеНllето, вне

QTOЬ СТОЙlIо~тьта

сенш! ва т':hхъ Дtюозитъ

отъ С;Yiщиii

ги на общината наема ва н. год. отъ граДСЕИТ':h ."lfОР
tlШ бани, ва 215 кабини, на сумма, спор':hдъ Еонтрак-

Наумов"Ь.

удобрява окончате.1НОТО приемание

202.
ЩlIнската

Feoput

напра

.косm83 ограда на об

приморска градина, спор':hдъ прото~ода Вх.
()тъ н. год. нй. отредt:JнаТIi, ва с.ъ.щата ц':h.'lЬ

ко~ши(:ия. и раар':hш \в:L да му се

повърне деповита и

ваП.1>1ТИ остатъка 01'Ъ етопно~тьта, C~"1ЪДЪ като се на

прави отбивъ ОТЪ цt..1ата стойность на прt.дприятие
то,

50/°.
~03. Поемнитt УСЛОВИR ва nтдаванието

пъ ОТЕУПЪ

ва пр ввъ 18~9 година граДСК:IТ':h':h берuu: mеглеllие сто
ии l' .юъреll11е храllи да се съставlЖТЪ СЪГ.1аСНО пр':hд
писанието на l\1инистертвотона ВifiТр':hшнит':h A':h."1a П"ДЪ
}ig 2251 отъ 6 И 10т111 н г. 3d съставянието на тил
поеини УС.10ВИЯ, Ka~TO

11

.:ш ония аа другит':h

граДСЮf

берl1l1, които НlIШ да C~ отдад<YiТЪ аа пръв'Ь с.ъ.щата го·
ДИНR, иазна'lава l\:uММИССИЯ съетоящ:\О ТЪ Н. 1\:~leTa: I~.
U, НО!lОВЪ И съuiПВlIЦIlТ'В: Н Енчевъ 11 Н. ВЪ.1ка
НОВЪ. ТИЯ поемни УСЛОВИR с.тВдъ съ~таI!ННИОТ() ИJl1Ъ, да.

1\IY

се

пр·Ьдставы;тъ

ва ра8г:хеждаuие

нъ

иаi! U.НllJICOTO

му дl1сt.даuие,.

и удобрiшие.

204. Да се индаде па f{,UрUfШ3 Георщево иаъ Вар
34 отъ дакона ва Нотарпусит-k
свидt.l'е.1СТВО аа продаванието B:l. кк.щата си въ IV" уч.
.;\1 н'1>ма, ва едно съ часть отъ двора П, отъ 177 40/100 ЕВ.
М. 1I1':hCTO,
Шl ИСЮIНОТО 1I1у ПО чл

При
ко въ

ввемението

искава

телство,

на това рt.шение Г. I~MeTa Же

мнение да не се llвдава

ващото

строителния

исканото

участъкъ,

аа

свид~

продавание

часть отъ който, се иска туй свид'hтедство, е вед':h,,"1ИМЪ.

Издадени постановлеНИR за сна6ДRванието СЪ Kptn. ак
тове за притежаеми ОТЪ турско BptMe недвижимости (ЧJl.
4 отъ Закона за замtНRВ. турскитt документи и пр ).
(Продължение

отъ

.л':hдствие.

Да се впише въ надл'hжнит':hсчетоводни кни

на пос

пр':hдприе1\IaЧа.

о~таТЪR:а

продаваемий се нъ града ХJlt6ъ, да се остави беаъ пос

199

оть

'Jlуждmщu въ двора на пом':hщеНllет()

,,11. 7761

1

приемание

година

на общинското управ;rеНllе

в':hТ!IИЦИТ':h: Дим. ТраR:ОВЪ и Н.

1 0доро МаР1l0nОЛСКU, да му

l'

ниii кръпостенъ актъ.

вената отъ предприемача

193 Прошението на

бук.

д!) Съборната църква,ОТЪ 3;);). 19 кв' м., да се напи
ше въ над.тhжнит':h книги на общината върху Леmрь

uииа ва житнU1n1Ь пазари опр':hд-Бля ва СВОИ де.. егати
въ см':hсеиата Еоммиссия, която има да се състави ва
тая ц':hлъ: Пuмощ. Емета 1\. МИРОС.,1авовъ и Г. г. Съ
Евчевъ.

житель

III

ОТ"Ъ

брой

1892-fl7

пр-Бз"Ъ

] 893

28)

ГОд.

тод.

103 На Х. Шерuф'6 Ефеuдll ИбрUЯМО60: ва кжща
III участъкъ N 155, (пост. N 104).

та въ

Стр.

104) На ЮмеР7J Реизь Ю.неров1J: ва Еж-щата въ III
учаСТЪЕЪ N 469 (иост. N 105)
105) На СофUЛ Фотвва: ва Ежщата въ IV" уч.
.Ni 909 (пост. .N! 106)
106) На

1 уч.

""1

Елена ПОn1J .м.uхаuлова: ва Ежщата въ

122 (пост. N 107)

107) На Ллоюе Р. Лирилкова: ва ловето въ м. "Ва

я.ларъ" отъ 3881 ЕВ. М' при със-hди: Нико.ла Никовъ,
.яНЕУ ТОП8.1.0Г.1.У и шьть, (пuст.

за

N 108)

108) На Екатерина Иваnова, роаена Евстатиева:
часть отъ Ежщата въ 1 уч. .N! 248 (пост• .111. 109)
109) На Отояно PaaeB1J: ва кж-щата ВЪ IV уч. ,Л1 296

1/4.

(пост. МНО)
11 О) На ПеllКО OmaMOB1J: ва .ловето въ м. "Чаиръ
Ба.шръ" отъ 24:Ю 1:8. м., при сжс-:Вди: Емине Ханжпъ
:МеХ1l1едова и отъ ТРI1Т-:В страни п&ть, (пост• .N! 1 f 1)
111) На Христо, Ризо, ВаСUЛ1J, XapUaltМO, АСЩI

сия 1е Лоралuл 11в. РUЗО8U: ва Ежщата въ 1 уч. ом

174, (пос'!'. .Ni 112)
112) На Хасаll'Ъ Ефeuдu СlО.люмаnово: ва едно .;lOве въ м. "M<I~H~a

Кокарджа" отъ 1 декаръ, при съе-В·

АИ: Мустафа Бllдж,ш.лЖОГ.lУ, нас.л-hднпцит-h на Паве.IЪ
Еаменджиевъ, Артюнъ Гара6етовъ и Па.lабуюкъ Хю

сеинъ Ембп~въ, (пост. N 113)
113) На Пеmрь Gmолново Юшеnлuitсиu: а) ва кж
щата въ

IV'

уч.

~G/349'

N

б) ва кжm;ата въ сжщий уч.

едвата "\. 339, APYC8T<L бевъ Н-ръ ,съ еАИВЪ дюгенъ то
же бевъ НlHlepъ, неИЧЮl пuдъ единъ покривъ 11 в) ва
едно .лове въ м, "Ш ilшк:rь.пларъ~, отъ 134,0 ЕВ. М, при
съе-hди: Еяре.lерJКИ Тотю, ТаПТЖЕС.IИЫiтаДимо, ДЮIlНРЪ
llетровъ и ка('нпъ

ТРf\НД>lФИJlЪ .яневъ, .(оnст. И,) 114)
1 14) На llанделu Т. Сарандово: а) В11 1/4 чаеть О'l'Ъ
кжщата въ 1 уч. Но 336 и б) B;I.'1/4 ча('ть <JTlo. по.ло
вината магазия нъ r уч Ио 414, (пост. Но J 15)
115) На Параuшсвu Я.нковарод на Кондова: а) вз 1 /2
часть отъ дюгеня нъ III уч. Но 743 Il о) ва tAHO .ло

~e въ м. "Ная.шръ"

отъ 5~95 КН. м.

при със1.ди: НII

KtMa R:УЦ:lрОВЪ, Савва Авг~реНАИ Il П.УiТЬ (поr;т. Н.)

116)

1 \ 6) На МаР1ел, )l,ЮtШnРО. ВаС1tЛо, Елеllаtе Лу

1ШЯ Л·

КаЛ8уиорещu: а) 8а кжщата въ

1 уч. Но ~ 30,

б) ва едво .;lOBe отъ :П:З5 кв м, ПЪ м. "Сil.лтанатъ", прn
със1>ди: Х;tра.лН,1\lбu ФОЕ:Н, Евгени СIIГРI1СТЪ и п;nть.u

в) ва 1I1ага3UЯТil

въ

1 уч.

IJOДЪ НО 156 (Пfн:т. Но

117)

117) Гршоро Г. Калугероnуло: ва 1/4 часть отъ ЕСж
1 уч, ПО ::!2i (пост. НN (Но 118)
11 Н) Ва ЛалудllЛ Л. Авгереuидuсь-родеuа Продро

щата въ

.Jtooa

Брой

ВйрненCIШЙ ОБЩИНСЕИИ B-hСТВИЕЪ

2.

f{ОЗ.Jеа: за

магаЗШIта

нъ

1 уч. Ни 436 (ПОt:т. Но

Петко Еирияковъ, Сгефанъ Пере.линговъ, ПО.;lе и пжть.

(пост. Мо 126)
126) На .i1fусmафа ХасаНЛбо: ва .;lOBCTO ВЪ м. "Еьо-

mкжовит-В" отъ ~500 О м., при сжс'.hди: Емине Х. Ос
манова, Х. Хасанъ Ахмедовъ, гора и пжть (пое-г . .Ni
127)
) 27) На Лоджа Хюсеuuо ХаЛIШО80 и жена 1tIY
HaBttMe 'к ХюсеИElОВ!J: ва 1/2 часть итъ КНiщата въ Ш
уч. No 761 (пост

No 128)•
12R) На ФаmJtа .м.ехледова: ва Еж-m;f\та въ Ш уч.
No 185 (пост. No 129)
129) На Турхаио оеи te МюиареJt1J Мехледь BeeBll:
,ва кжщ1tта въ Ш уч. ~o 274. (пост. .м. 130).
130) На Вмлzарсиото Лравославuо ЦоРКОбnО На
стоятелство: ва КЖIЦит-h въ Ш уч. •М No Ы и 83.
(пост. No 131).
131) H1J. lПаХlmо, АхлеедОВ1J: ва К.'hщзта въ Ш уч.
.М 615.
(пост. N6 132)
1,32) На Али Ефеnдм ШаиUРО80: а) ва кж-щата въ
Ш уч No 618 и б) ва едво vюзе въ м, "Сесъ сеЮlесъ"
отъ 1 дек<\ръ, при СЪС-ВДИ: Ахмедъ Ефенди, Хаджи Са
аръ -ИбРИЯ:\fЪ и Нухъ Ага АНIJ04Н.ли. (пост . .Ni 133)

lЗ3} На JfаРlел ПОnо FeopZlleoa: ва Ежщата въ IV
3]5 (пост. .;11. 134).
134) H;J, НедlЬЛКО ПетРО80: за еАНО лоза въ 1\f. "Еоч

)ч. OI\Р

маръ", отъ

4805 О М., при със'lo>ди: Васи.;lЪ Парашке

повъ, ДИЯЮ\8ДИ СгаllШТОВЪ, Ге )рги .я:невъ и п;nть. (п()ст.

ом

135).
135) На Хафuзе MeXJleaOoa,

йеХАеедо l' Хаса1l0
Руждlе Мухаремови: 3:1 ;0"/240 Ч,IС'l'11 отъ КЖ-Щ:1та въ Ш
уч . .л~ 44::;. (по('т ом 136).
136) На Ди.щmzро Василево: }\) ва КЖЩ'IТ<L вь 1
уч' "\& 444 If (i) аа ед НО леве въ м. "Te1\:~" от ь 3:) 9 l
О м. при еъсi'АI': Х. ТеОХ:iрИ На~и.tt;RЪ, СОФНЛНИ Х.
СаВl!ова, Д'!ФНИ Фучиджи Боена
Боева (по(''Г. Н() 137)

Но

Иедю

120)

Баджи и

Фучиджи:

Георги ИНГ.lе3fl, ДЮflПРЪ Го.tUНЬ и отъ дв'Ьте стра

119) На .L1JехмедъАз1t3ово:ва едно .lоэе нъ м. "Го
..л1>АIa КU1ZаРДЖ<l.,I отъ :31/2 At;t;apa, при сжс-БД!!: Г~(JРГИ
А IJвав(шъ.

Джахи

137) HIl, Хаеан:о АХлtедО80: за КЖЩ:iта въ IП уч.
175. (П()С'г Нп 13.,)
138( Н<\ RuрuЛJШ Сmояftова: 8а К;nЩ'iта нъ Пуч.
Но 44 и ФУРШiта до н~я Н,) 1089. (и,>ст. Но 133).
13!)) Н-~ Д-ро Ваmmuсmа ВаЛШlаа: аа едно .;lозе
ВЪ м, "Рупи", ОТЪ 18UJ О ~c, JlPI1 сы:Аl1:: ИШiНЪ Гран
Ч'IРОВЪ, С JТПРЪ, TOA'>POIl ь. l\1'LрИО.н П, М'lАЖ<1.рова и
п;nть (пост. Н,) 140).
140) Н" ДшeumР7J Ив. Тра"оглу, з<\ едио .лове съ
КЬОШК:Ъ НЪ' М.' "Рупи" отъ 1750 КН. М" при съсhди:
ни О,fiть.(пос-г. Но

,./lОГIJВЪ (rl0CTaIOJВ.~~Bue Но

и

Но

119)
С;lКЖВ.Ыi Тодори

28

141)
140 1) Н,\ Садика' Ax.lteaooa: 3<1. ЮIiЩ;l.та
1145, (п,н,:т. Hu 14~)
t4~1

.А.еоIJiI,И

Н;\

Ш уч, Но

Х.

294

MaxJtyao

(ПОСТ. НО

ОIOJtющt1-l080:

8<1

въ Пуч'
кжщата въ

143)

120) На Деспина ЧеРllева: а) ва кжщата въ
уч
143) На Ахледо Алиево Хадорчалж: за кжщата въ
385 и б) В1!. ,Аовеl0 въ М. ,,8;Iя.ларъ" отъ f) 118 кв. Ш УЧ' Но 1~~ (ао!.:т. Но 144).
1\1., при
сжс-Вди: 3 Ifl И.шева, Е"рабатакъ Х НанЕСО,
144) На Локоuи А,nаnасова u Георги Л"ево: ва ед
Спиро Еундураджи Георгиевъ и грамади, (пост. Но 121) но .;lOBe нъ М. "Сатира" отъ 2750 КВ. М., при СЖС-ВДИ:
121) На Щерuюm, Матей, Аnостоло, Папио, Але Бекчи Щерю, Е JCтадинъ Мондино, СУ.;lтани Панкона
1tca'llap1J, [еорт, Пuйца Васuла, Марuя-k Андро.lеаии и пжть.· (шн~т. Но 145)
Валтад:JIClt Василеви: ва 1/2 часть' отъ дюгевн въ Ш
145) На НzшолаСmаниО60: аа едно .;loae въ 1If. "Cp-hуч. Но 743, (пост. Но 122)
Ана Ео~арджа" отъ 1814 КВ· ]\1., при сжс-Вди: Дuмитръ
122} На Фоти .АuгеЛО80:33. едно .;lO<JC въ м. ;;Tel'e" .яваI'ОВЪ, Стон нъ Ивановъ, Архимиди Стефановъ и
отъ 3240 кв. м. при сж.с1>ди: Георги Анастасовъ, То
пжть (пост. Но 14G)
АОРЪ ДраЕСОВЪ, ilашыъ Ве.ликовъ и пжть (пост. Но 123)
146) На Лараueкебzе ХрисmостО.1еова Велева: ва еА
12:3 На Дюео Maoltap l tefJo: ва СНiщата въ IY' уч .JJ1. но ,,1Озе въ 1\1. "Св. Нико.ла" О гъ 1530 кв. М., ПрИ СЖ
868 D ПОАЪ вея дю гена .;fJ. 15u2 (пост. М J.24.)
с1>ди: .яни Хр. Периди, Андр-Вя Табаковь, Димитъръ
124 На JЬш Сирополу: ва едно w'I03\j въ 111... Тесе" Георгиади и пжть (пост. Но 147)
отъ 6045 О М', при със:Вда: Анастаеъ Гарби, Танасъ
14'{) На Никола Яllаие8'О: а) ва 1/~ часть отъ ЕЖ:Маноогду А.ли Чаушъ D ПdiТЬ. (пост. .м 125)
щата въ Пуч. Н) 339, И б) ~a едво .;l038 въ М. nCp-:Вд
125 На Пандмu ОuгаЛО80: ва JIOBeTO въ м., ,,:Ма.;l на Еокарджа отъ 1200 Ев. м. при сжс-:Вди: Домни Па
ЕН ЕокаРАжа" отъ 9 Аекара, при със-hди: Капитанъ рушева, Димитръ СавваАЖИЕ:ОГ.1Уи пж-ть. (пост. Но 143)
Но

I
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148) На Х, Хасан'О Х. Ахледов'О: а) ва ка.щата
уч. Нв 455, б) за единъ дюгенъ въ Ш У'l. Но
672, В) ва една магавия въ m уч, Но 765 и г) за 1/1.
qасть отъ магаЗията въ 1 уч. Но 390 (пост. Но 149).
149) На МазЛл.мъ Х. Ахмедов'О: а) за Еа.щата въ
m уч, Hu 445 и б) ва 1/4 частъ отъ магазията въ 1
уч Но 390 (пост. Hu 150).
150) НХ домна Парушева: 3) ва кжщатв въ II уч.
Но 344- и б) ва едно ..иве нъ м. "ВаЯ.,1аръ" отъ 1993
ВЪ

Ст. П.

m

кола,

вечерно врiше, ще се

152).

накавватъ

ОБЯВЛЕНИЕ

ом

Гр

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРА ВЛЕНИЕ
ПРИКА3Ъ
20Ь

година

EM~Ta на гр. Варна. на ОС'НОRание ч.1. 11 отъ праmU.1ника за пуб~ИЧНИ1+' ФЙИТURИ,

ПОСТАНОВИХЪ:

Ст.

1 НИКОЙ файmоnджnл и 'КО1lдукmор'O на mpaJtA<t llСJ~И И да llзе~I' отъ когото И да
вовенье ПО вече отъ OIJ/JeA7>.1eHRT<l пъ Т<1РI1ФИ

"аро H'I;]',1(\ пра по

БИ.10 за
т-В ва фаЙТ\IНI1Т-В и ТРЮIК11!)lIт1; такси, които тарифи,
всiщо-И отъ Т'l;хъ е Д.1ъженъ A:-i държи пинаги окаче
ни на НИЙ

Ст. Н

В:1ДНО

M'I'l'TO

въ Ф<l~iтона и ТрИМJ;Ир<l.

Наруmите.1l1т-t тия ми распор-hдба ще се

2·) ..H~B1:I.

ваЮНШRТЪ съ Г.10ба дО

Варна,

16·ii IОниii 1898 год.

Обявава се на интересующит1; се че въ пом:1;ще
нието на Общинското УпраВ,,'1ение нъ покаванит1; по
долу дни, вс1;кога сл-h'дъ пладн1; отъ 3 часа до 5 петь,
ще се

продада.тъ

чр1;аъ

т-В

IlO.1.

d

чинове.

На

22

ю.шй съ цере'грожка на

та въ кварта.'1Ъ П

18

I

Енижата, ОТНаСЯЩИ се по продажбата на тил
1Ilъста, се намиратъ въ общинското т1;х. отд-Вление,
гд1;то могжтъ да се Г"iедатъ всiши присжтственъ день
и

часъ.

Стойпостьта на ыъстата ще

ва търга, а другата половина слъдь

Фзйтоuи,

града

.Аържжтъ

дъсната

винъги

Ничалнuкъ на Т'ВХ. отд1;дение

Ai

1898

rp.

ГОА.

7

И

13

"'l'я, и при спиравие Аа ве
.II.1И

пжтя.

тримкари

И ДР'

ко.л~, цир·

ца У.1ицата

ваставатъ

и.ли

пж

ВСР-ВАЪ У.1ицата

Варна,

13

8637
Юлий

1898

год.

Обявява се на г. г. гражданитъ че канцеларията
на Господина Варвенский Окр. Л1;каръ е пр1;мъстена

въ П

и Ol~олностьта му, тр'вова да
страна

м1;сеча.

Ипжинеръ: ЛаракулаJ;О87J.

ПОСТАНОВИХЪ:
вl~ич(ш

12

ОБЯВЛЕНИЕ

:Кмета ка гр. })apH1:I, на основание ч.~· ч.1.

UT. 1.

исшхаща на ,лва

пом. I~мет'Ь: Л. В. Поtlовь.

uа,.1,.17>ЖНII

от праВИ.1вика вз публичнит'в файтони въ града.

В:У.1ирующи ивъ

се

Па,ТИ, таIЩ: половината веднага сд1;дъ утвърждението

206

]QАИЙ

сжщий, :м1;ста

и

11.
25 Сliiщuii, м1;ста
та
14, 15 и 16.
28 СliiЩИЙ, м1;ста
та
20 и :Н
30 С8i.ЩIIil:, м:SCTa
та
24, II 25
1 Августъ м1;ста
та
30 и 31
На 3 Августъ съ перетрожка на 4 сжщий, и1;ста
та въ сжщий кварталъ .м 32, 33, 34, 35 и ;)6
На 5 Августъ съ перетрожка на 7 сжщий, м1;стата
въ квартавъ V М 37, 38, 39, 40 и 41
.
На 8 Августъ съ перетрожка на 10 сжщи:й, :м1;стз
'га въ сжщий кварталъ N 42. 43, 44, 45 и 46.

llРИКА3Ъ

Варна,

наддаватсденъ

23

.Jt1. .h1. 7, 8, 9, 10

!\:метъ: Ж. Ив. J-Eel~o въ.

Но

публичевъ

търгъ 40 правдни граДСIШ 1I11;ста, л1;жащu задъ "А.i'lИ
бей табия" !Съмъ ловята, а ИJl,lенно:

И Ст' Ш ИСQЪ.1неПl1ето т.'я ми ПРИК<l3Ь RЪЭ.1агамъ на

ГраДСil:О 06щиuскит'В (JаIlИТИР. прис'гани

7673

На 24 lОлиii съ перетрож~а на
въ сжщиИ: кварта.'1Ъ _"'м 1~, 13,
На 25 Ю.,шй съ перетрожка на
въ кварта.'1Ъ Ш ~.Ni 17, 18, 19;
На 29 Юлий съ перетрожка на
въ сжщий: кварталъ М М ~2, 23,
На 31 IОлиИ: съ перетрожка на
въ Еварталъ IV .м .N"i 27, 2~, 29,

(C.IiJ,JJ;Ba)

1898

.лева.

Еметъ: Ж. Ив. Жековъ

154).

154) На .FJJIUH8 Х. Хасаuова: ва кжщита въ Ш
429 (ПОСТ. НО 1Ыi)
] 55) На Хюр.~tЮ.'l'О Х. Хасаnова: ва кжщата въ Ш
Но 429 (пост. Но 156).
156) На 3еЙllе11l'l1 Х. ХасаН0ва: за кжщата въ Ш уч.
439 (пост. Но 157).

Юлий

50

нове.

уч, Но

18

СЪ Г.10ба до

и Ст. v" ИСПЪ.1нениеrо тоя ми ПРИI~авъ ВЪ3.1аl'ам:ъ
върху град. Санит. пристави ц над.л. по ..шцеiiСI::И чи

МеZllr\ОВЪ, Саидъ ИсмаИ.10ВЪ, Ф<\тма СЮ.1ю:uанова и

гр. Варна,

1I" С.лив

Ст. ш. Впр-Вганиrтv въ траJl,lЕарит1; Ilовече отъ
три !Соня, се строго вабранява.
Ст. IV. Наруmите.шт·В, тая ми расцор-Вдба, ще се

152) На дUJtuтр'O 'Каба Паруueев'О: за дюгеня въ 1
уч. Но 300 (IJOCT. НО 153).
153) Н,а Мл.ЗЛif\Jl'О А. Ах.~tедоб'О: ва едпо .,108е въ
М. "I:\:-Иошкъ Баа.ларъ" I)ТЪ 3624 О JI,I.,при със1;ли: А.1И

Но

:мющериli на

"PereHTCKa"

""1-

НИКО.,1ё\ fi:остадиновъ и Дuмитръ БеРll:ОВСКИ (пост.

Но

спиратъ ва

у.1uцит-В

ница"

151) На .кокони Аnдоnъ Rюллфчuева: а) ва К<Yiща.
та въ 1 уч . .;fJ. 144 и б) ва едво .,108е въ М. "Са.лта
натъ отъ 1328 О JI,[., при със1;,1,И: НИl'о..lа Анге.ловъ,

уч.

Всички Фаuтони, трамкари и др. такива

п"ющаДlC'\та, м-Вжду

О м. при със-Вди: Сnранди Теохаровъ, Ilо.лихровъ Ти
мидо, МУСК3ФИ8Я Димитрова и Пжть (пост, Но 151).

РЮЛСЮJl,lъ Х. Хасанова (постанuпление Но

-

уqастъкъ на

доиъ ~

гр.

Варна, удица

"Драгом:анъ"

1199.
п. Е:метъ: Р. Вое6'О
Сев:ретарь: П. В. Леmраnовr,

Страница
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4) CJl-ВДЪ това водата се распр-Ед-Еля по ЖII.JIищата оБИltно~
венно чр1>эъ о,,\овени тржби, Тия тржби не сж ОШIСНИ за отра_

НЕОФИЦИ.АЛЕНЪОТ дъЛЪ

вяние когато Пр:В3Ъ т-Бх&

За водата.

нава

nРОllсхожденuе 'На водата.
Морето е Г.АаВНПJJ резервуаръ, отъ гд-Бто ПРОПЗ.JIlJза ВОАата
що тече по повърхностьта п въ ДЪ.JIбочината на земята.

Морската вода не може да се пие ПО причина на ГО.JI-Бмата
та
минеРВ.JIизация (35 гр. въ .JIитрата). нъ отъ нея ПРОШJ.Jlи
затъ постоянно пари, състоящи отъ химическа чиста ВОАа, коя·
то се разм-Бсва съ въздуха и по;'!ъ в.лиянието на атмосферни

u

УС.JIовия, се пр:Бвръща на дъждъ.
Дliждовна в{)д~. Тая вода чр-Е<!ъ паданието си, измива ВЪ3
JJ.yxa, споре;!;ъ опитит-В ва Franckranda'a. Тя поиива ирахътъ
като растваря едновр:Бменно КИС~LOродъ, ВЪГ.JIе.JIИВЪ аНХИДРИАЪ,
нптрати, органичеСЕШ материи и

пр.

Дъждовната вода, вече вацапаНI1 чрtвъ пр:Бмиваванието си
пр-Бвъ въздуха, се събира, обикновенно, с.л-Бдъ като е TeK.JIa по
повьрхностьта на покривит:Б, 110 особен ни ВIII:Вети,,\ища наречени
щернtJ, Обаче, тя J\IOже да С.JIужи за пиепие ако не сж се съб
ра,,\и първит:h части, които сж изми,,\п въздуха и покривит1;.
Тая дъждовна вода, колто е наситена съ въг.lе,,\ивъ анхидридъ
И киC.tородъ, не тр-Вбва да се пр-Вкарва пр-Взъ ОJЮВЯНИ ·хржби.
']'ИJJ тржби се окис,,\яватъ И едно Jllа,,\ко КО..llичество отъ окисе

.:teHoTo

о,,\ово

се

раствзря

въ

водата,

а

това

дъждовна

въ иаверната

Продъджевпе от .. броii 23-Й

аммониакъ, нитрити и

е

Аостаточво

да се ШJ

изворна

MIIHaBa

присжтствието

вода, K<НtтO когцто мп

на въг,,\е.JIlIвоварнна.та

вода, Пр-ВЧ[J lIа минаваниеrо

на О,,\Овлнит1>

Освенъ това, ссждовете С.JIужащи ва вода често пжти не се

Вкратц-Б, ИЗЕорната вода, AO:JPi> у,,\овона, е 'тста. '1'я е ко.
лто тр:hбва да се употр:ВБЯН8, тя е рдинственната ВОАа кОнтО'
тръбва Аа се пр-Впоржчва, ПО Н8столщеwъ JI1НОГО общини се CTp:hмятъ

да

си дсставъктъ изворна вод:!; едничкото nрiшлствие

Тая вода, копто е чиста при
Э8къснлва

духа;

на

да

се зацапа

н:аквото

и· Аа

отъ

ИЗ,,\ШJaнието

допирани ето

ерастолние

отъ

си

си .отъ почвата,
о

извори

lIемята

тя

е

аит-В, ПРО.JIивната вода, а често пtliТII и ВУЖАницuт-Б,
л,,\нит-В

Водата отъ щернит-В бидейки, свободна отъ минера,,\ни со·
не

е

AOCTaTOtIHa

СЪЕършенно

магатъ за образуванието

Извори.

въ,

въ

за хранението,

вр-В)хе,

Дъждовната ВОАа, c.l-EA'}, паданието

-

еАEIзта

ва ваАИ, рi>кички

тtliкани

СИ

на зе

отъ т:Бхъ пронив:ва

немята, а другата тече и'} Ilовърхностьта

тя.

понеже тия со,,\и спо

на изв-Встни СО.JIи въ нашит-В

мята, се ра;мъ,,\я на АВ-В части:
ауванпето

СihЩОТО

1'1. и спомага

въ

за обра

и рЪки.

ВОАата, която прониква въ земята пр-Втърпява еАНО бавно
процеждание, което не само я освобождава отъ п,,\увающит-Б въ
нея твърди tIаСТИЦlI, нъ така сжщо и о'хъ МИftробит-Б, KaK'ro сж
доwаза,,\п това Пастьоръ и Жубертъ, съ ус,,\овие щото ВОАата да
пр-Вмине. пр-Взъ еди нъ Аостаточно дебе.1Ъ п,,\астъ, Тая вода И3·
,,\пза на по,,\-Бнпт-В пр1;въ еАНО отвърстие естествен но и,,\и ИС
куственно (артезиански
к"\аденецъ),
и състав,,\ява това, което
паричаме изворъ~ иаворната вода е с.л-Вдовате.JlНО БИОJlогичеСКlI
'Чltста.

Аъждовната

ВОАа въ подземното сп пжтуванпе,

впе на вы'lслпвилл
вера,,\ни

СО..lП,

анхидридъ,

ь:акто

ВЪГ..llе,,\ивоваряна,

Ний казахме че ако ко,,\ичеството
водата

неможе

да

с.1УЖИ

за

б.JIагодаре

Itойто тя съдържа, растварп ъш
магнезиана

и

пр.

на тия со,,\и е много

со,,\и.

l'O.JI-Емо

пиение.

J1зворната вода ако и Аа е чиста при ИЗ.JIизапnето си отъ
немята, тя може .~eCHO Аа се зацапа

al\:o

не се събере

и запз:щ.

3а тая Ц1ЫЬ тр-Ббва:

2) Да се YJl06Z1 извора съ иомощьта на приспособени га,,\е
рии и стаи. Тия постройки тр-Ббва да БЖАifiТЪ граж,,\иво покри
ти

съ

сводове,

запазенп

по

запазени

еАИНЪ

отъ

съвършенъ

всичE.tu

възможни

начинъ

отъ

нацапвания

съприкосновение

II
съ

чов-Вка.

ОчеВИАНО е че никога не тръбва да се 0.Щ8Я единъ изворъ
който се аап,,\ашва. отъ зацапванuе чр-Взъ прос)zуквание гни,,\ост·
ни натрупвания въ ОКО,,\НОuтъта му, като ПрЪС'Iъ пр-Бзъ която
се процежда ВОАа отъ гиршшт-В и..\п ВОАа пз,лизающа отъ не·
здравос,,\овни вав-Бдения.

2) ВОАата тръбва Аа се "овеАе въ града чр-Бзъ ВОАОПРОВО
ди съвършенно непроницаеми. ПОАОПРОВОДИтБ отъ дърво, пръстъ

и,,\п зиАъ тр-Ббва Аа се ивостаВJJТЪ съвършенно: т-Б просмукватъ
нечистотии отъ

окржжающата ги

земи и

ВОАата колто

тече

въ

тЪхъ може да се зацапа.

ВОАопрnводит-Б тр1>бва да бжджтъ пр:ВдпоЧТИТe.tно отъ чу
rунъ, Аа в,,\изатъ единъ въ ДРУГЪ и Аа

и.ИI каучуь."Ъ;

само ТИJl водопроводи

се

спояватъ

съ

O,llOBO

сж беlJопасни.

З) Изворната вода, пр-Бди Аа се распр-БА-Б"\п

ва въ града

се събира ВЪ еАНО вж1JсmZt.lшще. Това вм-Б-:ти,,\ище тръбна да
бжде съвършенно непроницаемо, да.lечъ o'rъ ЖII"\ищата, посеща
ваво и чистево спореА3
:на

атмосферната

НУЖАИтЪ и уеАинено

отъ изи-Бненилта

температура.

llеqатница ва Христо Н. Войнпсовъ, Вврн-;:'

и

въз

6ltнаг"

'Нe~

чиста. Тан нечистота се уве,,\ичава съ постолвното ОТАа.JIечзва·
ние на водата. понеже въ неък се в,,\иватъ у,,\ичнит-В ВОАИ, гири

тоя

.:tп, е много добра за сапунясвание,

се

ср-Fща въ скромнитi! имъ ФlJнансови ср-Бдства. Нъ АостаВЯНие
Аоброкачественна вода трtбва да стои за винаги на пръвъ п,,\анъ
и жерТВП'f-В, които се даватъ за ПОСТlIl'ание тая ц-Е,,\ъ се възна~
граждаватъ ХИ,i\яди пж.ти ОТЪ доБИТlIтi; резу,,\теТII.

бъгне вацапванието, КОЗ'IО би мог,,\о да раЗВI1J1И водата, която
тъ съдържатъ. Ыного граАове на иетокъ СИ доставятъ ВОАа по
начинъ.

co.~ь.

съе,l\И

заХ,i\юпватъ добр-Б и Иlмагатъ водата на вацапвание отъ праха и
АРУГИ заразите,,\ни въщества отъ окржжающзта срi>дз.

не

Осв-Бнъ това, щернит-В тръбва да бжджтъ непроницаеми и

вода:

ненил въ водата, особенно като образува единъ осаДОR:Ъ ОТЪ
зе~шпт:В СО.lИ въ впдъ на об,,\Ък.lO въ вжтрl;шностьта на ТРЖбата.
Въ жи"\ищата, водата за ппРвпе не тъбва Аа се точи ДЪ.il
го ВРЪМ6 uрЪди. уnотр-Вб,,\ението U: въ кот,,\и'r-Б, коФит-Б и пр •.
тя се стоп,,\я ,,\-Втно врi;ме и зародишит-Е могатъ да се ра3ВИJJ'!"Ь.
въ нея много скоро. Една вода, която съдържа 57 микроба въ
еАИНЪ кубически сантиметръ, т. е. в:оятое ТВЪРА-Е чиста; е съ
държа,,\а 456 -м-Вдъ като е пр-Встон,,\а три часа на температу_
ра 160 Ао 200 и 40000--C.JI':hА'}. Авадесетъ и чети ре часа (l\liqueI);
еАна изворна вода въ Туни съ, съдьржаща 1,700 заРОАпша при
истав:ание'rо и, е съдьржа.JIа 50080 с.l-Бдъ едно пр1>стояваниг
отъ 8 часа въ ссждъ при 170 температура (Besson).

да на

прави апасна тая IIос.л-ВДНJJта.

вжтр:Вшностьта имъ добръ цииентирана, за да може

28.

води и

Рi>чнитт

индустри~

пр.

води се насищатъ

скоро съ органически

JI1атврии,

амониакъ и пр. Отъ СИiJИ, каквито с;к ьъ начз,,\ото си, ТБ ста·
ватъ зе,,\ени, тъмни Ааже II чьрни. Въ тъхъ умиратъ растения

та, като

.почнемъ

отъ (Nastirtium ofticinale) и водорас"\ит-Б; та

и рибити даже почватъ да

не}югжтъ да

живъък1'Ъ

въ т:Вхъ;;

т1; ставатъ б,i\агопрпятна СРЪАа ва развитието на бактериит-Б.
Обаче, р-ВЧНИТ'В води се стр-Вмятъ да Rъзвърнатъ иървонаЧJМ
тата си чистота, чр:Взъ разр1;Аяванир, съ ВОАата,

която по.tyча~

ват'Ь отъ ПРИТОЦIIТ:В, чр-Езъ отайката на ТВЪРАИ.L't ВЪЩества и осо
бенно, чр-Взъ съвъкупвото д-Биствие на кис"\орода и с.лънчева·
та св-Вт"\ина, които убиватъ МИКрОбит-Б и ов:исе,,\лl'Згъ органи
ческит-Б вещества, Р:Вчнит-В води не np-БАстав,,\яватъ винаги тоя.
външеаъ видъ, които ни

застаВ,,\ЯIЩ

да ги ОТХВ'ЪР.JIЯ)Iе съвър

шенно. По ,нi>когашъ, както видъхме

тъ запазватъ и,,\и по,,\уч

ватъ отчасти ианово сволта бистрина 11 човъкъ може да ее ПО,i\ifi
же. да ги употрi;би:

но не

тр-Вбва да забраВJJме

никога,

че т'l7

трt;бва да се считат?> сi;мнumелни.
Водата ота езерата може Аа се каца па по сжщия начинъ.
както и р'вчната вода; с,,\ъдовате,,\ио и ТБ тр-Вбва да се считат'Ir
за СЪМНИТ!',,\НI1.

Водата отъ басеииит't, отъ б,,\атата, ТР'вбllа да сс ПСК.ilючп·
съВсБы .... отъ УЛО'l'рi;б.lенпе.
КJluденцu. Водата, KOJJ'IO се попива вч". земята образува.
подземни
въктъ

с,,\оевр,

вертика,,\ни

до

които

може

отвьрстия,

т.

Аа
е.

се

като

достигне
се

като

копащтъ

се

изро~

кдаденци.

ДЪ.JIБОКIIТЪ Iмадевци C<Yi запазени отъ неЧИСТОТИИТБ находящи
се ВЪРХУ повърхностнпт-В с,,\оеве на почвата. Т-В могжтъ Аа Аа
джтъ Аобра за пиение ,"ода, нъ чов-Бв:ъ неможе да бжде нив:ога·
сигуренъ за тъхната чистота,

lIовърхностнит:В
дапатъ

вода

IмаАенци,

присходнща

отъ

кuито

върхнитъ

се сръщатъ най· чисто,
с,,\оеое

на почвенната

f

вода, която често пжти е зацапана чр-Ваъ всы1кваниnтI1,' които
(таватъ въ тяя с,,\оеве: отъ НУЖАНИЦUТ:В, гиризит-В, см-Втовъте:

и пр. Освенъ това, It.iIаденцит-В сж почти виижгп а.л-Б иззидании
з,,\-Б покрити; даже когато сж заТВОрtШИ и покрити съ САна помпа
T-R ыrifiT'}, да се Зllцапатъ чр-Взъ всмуквания, които ставаТЪ
око,,\о Пl'оводнппитЪ
може

на тая помпа.

C.JI'BAOBaTe,,\HU к.~аденчевата ВОАа е често пжти нечиста или·
А 1 бжде такава.

~;щаНев;:с~ъ~~i;~~:т:~Т;;:н~:::~
ПР ОДАБА "Е,
~
новопостроената.
сжща на

асушерката

Аврамова въ

"А.JInбеЙ

Табая'"

Ао Приморссата градина състояще отъ 520 О м, Ва
споравум:ъние до г. П. В. Петраиовъ Н.'IП Петръ И·
вановъ въ Общ. У правление.

Ивдава Нарненссото Градссо Общинско :1 правление. -

