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Писма, статии нари <> всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинсното
Управление вь Варна

Обикновенно на 10, 20 и 30 числа.
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РОСИЙСКОЕ

Пр*ппсъ.

ИНШЕРАТОРСКОЕ

ДИПЛОМАШЕШЕ ДШСТВО

Имету

градъ

Варни

Г-дину Матгъеву

БСЛГАР1И
Co<pin, 17 Сетембря 1901 года

Дипломатическое Агенство имеетъ честь передатъ Ватъ, Милостевь1Й Господарь, по поручен.ю Императорсшю

Министерства

Еностраннихъ

Дгъля,

Ви-

сочайтую благодарность за повергнутьня Вами отъ
имени грагнданъ гр. Вариш къ стопанъ Ею И.тсраторепаю

Величества,

Брой 18

ч у в с т в а ОДушевляющеЙ В а с ъ Пре-

данности по случаю празднован.я готовщинь. дня
вступлен.я русскихъ войскъ въ Варну.
(под.) Управляющш Дипломатпческимъ
Агенствомъ: Хитевъ.
В е р н о:
и. д. Секретарь: П. Атанасовъ.

Изводъ отъ решенията на Варненский Градский
Общинский Съветъ.
(Продължение отъ брой 17-й)

138.—( ъглаено чл чл. 29, 32, 33 и 45 отъ закона
за градските общини приема оставките на членовете отъ
съвета Киро Кировъ, Ашула Дервишовъ и Диматръ
Тракоглу.
:
139. - .1 Да даде г-яъ Кмета обяснениия на съвета
съ подробни сведения за хвърлените върху него обви
нения отъ г-да излезлите съветници, като представи и
заявлението на т4зи бивши съветници, подадено на т-на
Варненский Окр. Управитель за првеманве оставките имъ.
2. Да се възложи яа Г-на Кмета да представи въ
15 дни отъ днесъ, списъкъ на всички общински креди
тори, включително и на бившите общински служащи,
както и на сегашните такива, за до края на Септемяр.
т. г , съ означение на вс*ки кредиторъ името и през
името, суммата и падежа на всеко земане.
8. Б ъ сжщий 15 двевевъ срокъ да представи г-нь
Кмедъ списъкъ на всички общински длъжввпи,.съ озна
чение каква сумма, кога се е следвало да се- заплати и
"се придружи тоя спясъкъ съ нужднитЬ докумевти. Списъкътъ да има сведений и за това, кой длъжникъ колко
е внесълъ и то колко въ налични сумми и колко въ
платежни заповеди и на чие име еж били издадени тЬзи
платежни заповеди.
4. Въ сжщвй 15-дневенъ срокъ да се представи
списъсъ на всички днешни общински служащи съ озна
чение, кой каква служба върши, каква плата получава
и кому колко дължи до 30-й Септемврий т..г. (Предло
жение отъ Г-на Мирски).
5, Д а се представи на Съвета ведомость на всички

приходи и расходп, които еж извършени отъ датата на
приеманието на Тричленната Комисия и до сега. (Иреддложение отъ Г на Бакърджиева).
6. Да се назначи пето-членна Коммисия, която да
провери всички извършени операции по прихода и расхода въ Общинското Бирничество, отъ времето когато
е приела Тричленната Коммисия и до сега. (Предложение
отъ Г-нъ Житаровъ.)
Тъзи Коммисия да състои отъ членовете на Съвета:
Кръстю Мирски, Дж. Георгиевъ, Н. Житаровъ. Спасч.
Шиваровъ и Н Боевъ и да бжде тя поканена да почне
действията си незабавно, като най нащгкдъ провери
главния отчетъ за приходите на общината за 1900 год.,
съглвено чл, III отъ зокона за градските общини (така
и за миналите години), слЬдъ това да пристжпи къмъ
другата ревизия.
- 7. Прие се предложението на члена на Съвета Г-нъ
В. Каракашевъ, щото по економически съображения по
мощниците на Кмета за сега да 6ЖДА;ТЪ двама вместо
трима и
8. По предложението на Г-на Мирски абонамента
На общински весгникъ {отъ 1 Октомврий до 31 Декемврий т. г. да бжджтъ 50 стотинки, единия брой да се
продава по 5 ст. за да има по тоя начинъ възможность
да се осветляватъ грижданите съ общинките работи,
140..- Прошението на Варненский житель запасенъ
Поднолковннкъ, Емануилъ Добриновъ, относително зая
влението му, че некои отъ Общинските Съветница имали
родство по между си и пр. да се изпрати заедно съ преписъ
отъ решението на Общвнский Съветъ на Г-на Варнен
ский Окр. Управитель на зависяще разпореждание.
141. - I. Произведения на 20 и 22 Септемврие т, г.
търгъ за отдавание на закупувачь експлоатацията на
общинския налогь „Кръвнина-1 за време до 31 ДекемвриЙ
т. г. да се ве утвърждава, понеже получената въ него
цена 2808 леве 75 ст. на месецъ е крайно низска.
II. Натоварва се постоянното ириежтетвие въ едно
вай близо време да обяви новъ търгъ за съшата цель
съ първоначална цена 6000 лева на месецъ и
III. За членове на коммисията по произвежданието
на търгътъ, назвачаватъ се Съветниците: Спасъ Шпвароъ и Никола Боевъ, а за запасни такива—Джендо
Георгиевъ и Василъ Каракашевъ.
142.-Ватоварва се Г-нъ Кмета, най кжено до 1-й
Октомврий т. г. да уволни ТЕЗИ отъ общинските служащи^
съ уволнението на които нема да пострада службата
на общината и съ, тъзи мерка да може да се постигне
пелтьта, като се запази щото да не бн да стане превишеяие на § 1 до като трае бюджетното упражнение за н. г.
143 Натоварва постоянното приежтетвие на Съвета
щото въ растояние на единъ месецъ отъ днесъ, да направи
нужното распорежданне за събираяие всичките глоби
наложния до сега съ постановления.
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7. Понеже мишките и плхховете, а заедно съ техъ
бълхите, дървениците, мухите и др. насекоми ех едни отъ
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
най-главните разпростра-нители на чумната зараза, препо
ръчва се на населението техното изтребление по начини,
каквито ех изброени въ „Мерките които трева да се взе3 А. П О В -ЗЕ5 Д Ь
матъ още сега за проготвяние на страната за борба съ чу
Но. 238
мата", извлечение отъ които Кметството едновременно сътая
Варна, 26 Октомвр. ] 901 г.
заповедь ще издаде при особно обявление.
8. Забранено е да се сущатъ вътре въ градьтъ кожи отъ
Вследствие окрхжното предписание на Г-на Варненскпй
закланъ
или умрелъ макаръ и не отъ заразителна болесть
Окр. Управптель отъ 1-пй того подъ JIH 2402, основано на
добптъкъ
(говеда, биволи, овци, кози, конье и пр.)
протокола на Варненски! Окрхженъ Хнгпенпчески Съветъ
9.
Умрелий
добитъкъ требва незабавно да се изнася на
отъ 28 Септемврий т. г. подъ J\ls 4, и възъ основание на
определенното
за
това место вънъ отъ градътъ и да се за
„Мерките които треба да се взематъ още сега за приготвяние
равя
на
далбочина
не по малко отъ два метра, безъ кожата,
страната за борба съ чумата, въ случаи появяванието й въ
ако
е
умрелъ
отъ
не
заразителна болесть; ако ли добитъка
княжеството", „Полицейските Правила за упазвание общее
умрелъ
отъ
чума,
злокачественна пъпка (сибирска язва,
ственното здравие" и Чл. 64 отъ Закона Град. общини,
pustnl maligna) или друга заразителна болесть, то требва да
З А П О В Ъ Д В Й ^ Ъ :
е заровенъ съ кожата. .
•
10. Всеки пхть, когато умре добитъкъ отъ каквато и
1. Въ Частните жилища и помещения, като: кхщп,
дюгянп, магазип, хамбари, складове, яххри и пр., притежа да е заразителната болесть, ступанинътъ длъженъ е тутакси
телите или наемателите имъ длхжни ех да нодържатъ най- да известява за това на местните полицейски органи.
11. Добптъкъ, закланъ бвзъ позволението на надлеж
голема чистота, а именно: всичките отделения на кхщята,
дюкяните, магазппте, требва да се пзмитатъ измиватъ или ната ветеринарна власть, неможе да се продава.
12. Массите п пхньовете, въ месарниците, върху
пзмазватъ; дворовите, градините и улиците предъ кхщята,
дюгените магазпите, хамбарите складовете и пр. да се пз които се реже и сече месото за проданъ, всеки день да се
митатъ и изчпетватъ отъ всекакъвъ сметъ, калъ, локви и пзмиватъ съ топла вода; месото да се покрива съ бели плат
остатъци, които ироизвеждатъ гниение, освенъ гюброто отъ нени и всекога чисти покривала, а самп продавачите-месари
домашния добптъкъ, което служи за торъ и които требва да да носятъ бели платнени престилки, да се пази най-голема,
се събира на купъ въ единъ кхтъ отъ двора, по възможноеть чистота по стените, пода и вобще въ целия месарски дюгянъ. а за пепотребните дребни късове месо и: кости, въ
по далечь отъ жилищата.
2. Въ обществените жилища и помещпння като: учи всека месарница да има по едно корито или каче, което да
лища, пансиони, държавни, окрхжнии общински канцеларии, се чисти всеки день следъ продажбата. Това се отнаея и
казарми, болници, "манастири, черкви, джамии, синагоги, хо къмъ рибарниците.
13 Лица, които' еж болни отъ" некаква заразителна бо
тели, ханища, затвори, и полицейски арести, фабрики, и во
лесть
немогхтъ лично да нродаватъ каквато и да било стока,
деници, екотобойни, гостилници кафенета и кръчми, бани,
а
още
повече съестни продукти и пития.
железнопхтнп станции, пристанища, вагони, кола запревоз^
ванпе, еъответствующите притежатели, управители, директори,
14. Месо, зеленчукъ, овощия, и въобще всекакъвъ видъ
началници, или власти, да нодържатъ най-голема чистота, а съестни продукти/ требва да бхдхтъ пресни и отъ добро каименно: 'всичките отделения на горецоменатите жилища и . чеетво. Ако при приглежданието на такива продукти, са
помещения се измитатъ, измиватъ или измазватъ. Съ дворо нитарните органи забележатъ че те вонятъ, ех гнили и
вете, градините и предъ улицпте на тия жилища и поме зловредни за здравието, унпщожаватъ се, а на продавача
щения, ще се постхпва по схщпя начинъ, както съ частните се налага заслуженото наказание. • • ' - ; .
жилища и помещения.
15. Всякаква храна и прехрана, като брашно, масло
3. Всичкия сметъ, събранъ отъ жилищата, помеще сирене оризъ и пр. требва да бадатъ неповредени, добронията, дворищата и предъ улиците ще се събира въ особни качеетвенни и да са продаватъ въ чисти обвивки и ехдове,
корита сандъчета иди тенегеета, които да се оставятъ до като се държатъ отделно отъ предметите, които могхтъ да
входните врата въ дворищата, за да бхдхтъ прибирани отъ пмъ придадхтъ лопгь, тежъкъ и чуждъ дххъ.
•
сметоносппте кола. Изхвърлянието на сметъ въ трапчпIS. За ястията приготвяни въ гостилниците, кебапчий
ните, запустели кладенпцп и въ ръката се забраняванай-строго. ниците и пр. требва винаги да се - употребяватъ пресни,
. 4. Въ двора на всеко частно жилище и помещение, доброкачественнп и не зловредни продукти ; схдовете имъ
освенъ нуждпикъ, требва да се направи и яма за помията. да ех добре калаи-дисани, покривките и кърпите да бхдхтъ
Както нужниците, тъй и помийните ями, требва да бхдхтъ чисти, а вилиците, ножовете и пиятите да бхдхтъ гриж
заградени и покрити, да се не препълнятъ - и да се чистятъ ливо измивани, въ гореща вода следъ всеко употребление.
колкото се може по често, а особенно презъ летнотнв време
17. Въ хотелите и ханищата, гдвто спятъ пхтници,
на годината и най-малко два пхти презъ месеца да се по- леглата требва да се държатъ въ най-голема чистота,
сппватъ съ негасена варь или съ. железень кабрузъ разме- *стап#е добре измити, преметени и измазани, всичките пук
сенъ съ вода, а най-вече, когато върлува некоя болесть.
натини, промежутъци и дупки старателно замазани и запу
5. Всичките праздни места или развалини, въ които шени и пречистени отъ разни паразити като бълхи, дърве
приходящите могхтъ да извършватъ естественнитт. си нужди, ници и-др. насекоми.
да се заградятъ отъ претежателите пмъ въ 3 дневенъ срокъ
18. Забранено е да се продаватъ и стари дрехи, ризи,
отъ днееъ, а ако не направятъ това сами, Общин. Управ всекакви облекла, завивки и постелки, които ех носили хора
ление ще направи потребното за техна сметка.
отъ някоя заразителна болесть. Забранено е също така да
6. Всичките частни кладенци да се иззидатъ и около се продаватъ всредъ града въ магазин всекакви изобщо
устието пмъ да се направи калдърхмъ съ достатъченъ на- стари дрехи, завивки и постелки; Такивато дрехи и пр. вещи
клонъ, за да не може пролетата вода да се възвръща и следъ преглежданието имъ отъ лекаря, веднага ще се унивтича обратно въ кладенците. Тия последните требва да щожаватъ.
иматъ вапакъ или етреха sa да се запазватъ отъ напрапгвание.
19 Всеки ступанинъ и управителъ на жилище или по
Местото около кладениците требва да се държи чисто.
мещение, ако върлува некоя заразителна болестъ, длхжни
Кладенците требва да бхдхтъ далечь отъ гробищата, ех да съобщаватъ на полицейската властъ веднага за всеко
вупшцата, нужниците и помийните ями. Кладенците, които се заболевание въ семейството между пасажерите, слугите и пр.
намърсяватъ отъ околностьта и това намърсявание неможе
20 На съдържателите на гостилници, ханища или др.
да се отстрани, требва да се затварятъ.
заведения най строго се забранява да даватъ комуто и
ПрЬписъ
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да било, постелки, ризи, чаршафи и въобще всичко що е било
въ употребление у болни отъ заразителни болести.
21 Предъ видъ важностьта на делото и голЬхото не
щастие, което причинява чумата, въ случай на появяванието
й, Г. г. гражданите требва въ точность да изпълняватъ
всичко онова, въ тая ми заповедъ, което се касае до техъ
техните собственни иди наети жилища, помещения, мага
зини, дюкяни и пр. като не забравям,, че преди всичко, не
зависимо отъ мерките които правителството взема, те сами
требва да се въодушевятъ и погрижатъ за собственната си
безопастность. Повтарямъ; че на назначените подкоммисспи
най строго е внушено да преглеждатъ всеки дворъ, всеко
:жилище и всеко помещение и за намерените нередовности,
нечистоти и несъобразявания съ тая ми заповедъ, ще съставляватъ надлежните актове, на основание на които, съ
гласно чл. 72 отъ Закона за градските общини, виновните
ще бхдхтъ най строго наказвани съ глоба.
Изпълнението на тая ми заповедь възлагамь на Под
комисиите за които е речь въ Гл. I чл. 1 бук. В на „Мер
ките и пр." на Санитарното отделение при ОбщпнскогоУправление, началниците на сметоносците, нощната стража, по
жарната команда на участъковите и финансовите агенти и
всичките служащи въ Общинското Управление, а Г-на Варненский Град. Началникъ моля да внуши на нодведомственната нему полицейска стража, да дава на общинските ор
гани нужното отъ своя страна съдейстие и сама да следи
•за испълнение въ точность на изброените въ нея мерки.
(Под.) Председатель на Коямиссията на вземание
мерки противъ чумната зараза, Кметъ: Р. М а т е е в ъ.
• Верно,
и. д. Секретарь: П. А т а н а с о в ъ.
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Въ изпълнение взетото въ протокола •№ А отг» 28-п
септемврий т. г на Варненский Окр. Хигиеничееки ОьвЬтъ
решение и „Мерките които требва да се взематъ още сега
за борба съ чумата, въ случай появяванието й въ княже
ството", Варненското Градско Общинско Управление обявява
на г. г. Гражданите, че подкоммисепите, предвидени въ тия
„мерки" "еж съставени вече и отъ 8-й того ех започнали
своите ревизии по чистотата въ дворищата, жилищата, по
мещенията, гостинниците, бакалницпте, кръчмите и пр., изпълнава ли се точно заповедьта на кметството отъ 12 того
подъ J\s 238, като съставятъ актове и подвеждатъ подъ
отговорность неизпълнившите я.
.Освенъ това, Общинското Упрбвление като счита че
е въ интереса на г. г. Гражданите да знаятъ както своите
длъжности, така и правата и длъжностите на тия подкоамиссии, обявява за знание потребните, извлечения отъ тия
„мерки":
,
,
.

ГЛАВА IЧл. I б) Окр&жнитгь градове. Комисията за тия градове
се съставя отъ! председателя — киетъть и членове: град
ските декари, единъ воененъ лекарь, градскяягъ началникъ
и, гдето нема такьвъ, околийскиятъ началникъ, по едпяъ
гражданинъ отъ всека махала, едно духовно лице, по назна
чение отъ архиерея, училищдиятъ инсиекгоръ, а тахъ, гдето
има турско население, ижамииътъ. Огъ състава на тая ко
мисия се назначаватъ две или повече подкомисии, на които
се онределятъ по една или повече махали, въ които те ще
работятъ. За всичко извършено тия подкомисия щз довлад-
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ватъ веднага на компепята въ пълния и съставъ. Послед
ната требва да се събира, колкото пжтп стане нуждно, за
одобренпе на" приложените мерки и даване по нататъшни на
ставления и разпоредби;

„II. Наставления з а оздравявание
населенигЬ nrfcera.
Назначените комисии за оздравявание паселените места
ще се грижатъ за следующето:
1) Подържане чистотата въ частнитп и общественитгь:
жилища, иомтцения, улици, площади, пазари, градини,
бани, нуждници и канали;
2) Снабдяване населението съ чиста за пиене вода, като
обръща вниманието на: изворитгь, чешмитп, кладениципь,
руъкитщ вадитп, блатата, и пристанищата, и
3) Добросъвестно и точно изпълнение на: 1) аолицейскитп правила за уиазване общественото здраве (изра
ботени отъ медпцпнткпя съветъ и утвърдени съ указъ J3
151, отъ 5 септемврий 1880 год.), и 2) всичките настав
ления, рпшенип и ирпдписания, издадени отъ централ.
нпте и местни санитарни власти.
А.

1) За частнитп жилища и иомпщения, като: кхщи,
дюкяни, мази, хамбари, складове, яхъри и пр., комисиите ще
изискватъ отъ притежателите да поддържатъ най-голема чи
стота, именно: всичките отделения на кхщята, дюкяните
мазптетребва да се пзмптатъ, пзмпватъ или измазватъ; дво
ровете, градините и улиците предъ кхщяга, дюгенпте и
магазппте да се пзмптатъ и очистватъ отъ всекакъвъ сметъ,
калъ, локви и остатъци пропзвеждающи гниене, освенъ гюбрето отъ домашния добптъкъ, което служи за торъ и което
требва да се събира на купъ въ едпнъ кжтъ отъ двора, но
възможность по-далечъ отъ жилищата.
Съществующите нуждницп въ частните жилища и по
метения да се пзчиетятъ, заградятъ и покрпятъ. Те требва
да се поеипватъ отъ време на време съ едпнъ доста дебелъ пласгъ отъ негасена варь.
Въ частните жилища и помещения, особенно въ градо
вете, гдето нема пито нуждници, нито помийни ями, да се
задължатъ домовладелцпте да си направятъ по единъ нужДНЕКЪ и една помийна яма за всеки дворъ.
Отъ частните притежатели на хамбари, складове, яхъря
и пр. да се изисква тъй схщо да поддържатъ голема чистота,
както въ помещението и двора, тъй схщо и на улицата предъ
помещението.
2) За общественитт жилища и полтщения, като'.
училища, пансиони, държавни, окръжни и общински канце
ларии, казарми, болппци, мапастпри, черкви, джамии и сина
гоги, хотели и ханпща, затвори и полицейски арести, фаб
рики и воденици, скотобойни, гостилници, кафепега и кръчми,
бани, железпопхтян станции, пристанища, вагони и кола за
превозване и пр., комисиите ще изискватъ отъ съответствените притежатели, управители, директори, началници или
власти да поддържатъ наи-голема чистота, именно: всичките
отделения на горепоменатите жилища и помещения требва
да се измитатъ, измпватъ или пзмазватъ. Съ дворовете, гра
дините и предъ улиците, на тия жилища и помещения ще
се постжпва по схщпя начиаъ, както и съ частните жилища
и помещения.
Пречистването на улиците, площадите, пазарите, об- :
ществениге градини и находящите се при техъ нужтници да
се възложа на съответстующето общинско управление, което
требва да се задължи да не оставя никаква сметове, калъ,
локви, умрели животни, иди каквито и да ех други нечи
стотии по улиците, площадите, пазарите и обществените гра
дини. Освенъ това, комисията • ще изисква отъ общппсвохо
управление да помага, до колкото може, на изнасянето и от
странението отъ частните дворове разните сметове въ одределените за това отвънъ града места.
Всички улици, площади, пазари и градини да се xfixarb
сутринь рано, поне два пхти въ неделята.
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Публичните нужднпцп и нужднпците въ обществените
в.
. жилища и помещения да се държатъ въ най-голема чистота.
Що се отнася до грижата за добросъвестно и точноТе требва да се заградятъ, покрпятъ, изпразватъ, споредъ изпълнение на полицейските правила, за" упазване обществе
нуждата, и отъ време на време да се дезинфицирать, като ното здраве, и наставленията, издадени отъ централните
се изсипва въ техъ негасена варь или друго некое дезин- и местни санитарни власти, комисиите, при обиколките на
фекциозно средство.
участъците си, поканватъ заинтересуваните лица да поправятъ
Общинските управления требва да се снабдятъ съ до намерените нередовноети и пмъ обясняватъ точно онова, което
статъчно кола, нуждни за изхвърляне както сметьта, тъй требва да се направи за нуждното подобрение.
и нечистотите, отъ кхщята и улиците въ определеното за
Ако, следъ напомнюването и обяснението, заинтере
това место.
суваното лице не извърши изискванията на комисията, тая
Въ градовете и селата, гдето има праздни места или последната съставлява актъ и поканва еъответетвующето об
развалини, РЪ които проходящите могатъ да извършватъ щинско управление да направи нуждните подобрения за
естествените си нужди, да се заградятъ.
сметка на заинтересуваното лице. .
Комисиите възлагатъ на местните общински управле
III. Наставления за изтяг&блението на
ния миенето, чистенето и дезпнфсктпрането на публичните
м
и
ш к и т е , плъховете» паразг*тит-$» и вр~&капали и нуждшщи, гдето такива има.
днит~Ь н а с е к о м и .
Комисиите требва да пяатъ особени грижи завсекпдневното поддържанпе и контролпрание чистотата въ слеМишките и плъховете еж едни отъ най-главните раз
дующите заведения: хлебарниците, месарниците, рибарни
пространители на чумната зараза, къмъ която те сами ех.
ците, млекарниците, бакалниците, продавачнпците на пло
много чувствителни. Чумните епизоти по тезп животни често
дове п зеленчуци, хотелите и ханпщата, гостилниците, кръч
пхтп предшествуватъ епидемиите по хората, и когато те замите, кафенетата и текетата; съ една речь, вредъ, гдето
болеятъотт. чума, последната не закъснява да се появи вь
се продаватъ употребяватъ съестни предмети. Помеще
впдъ на опидемия и между населението въ местностите, гдето
нията на тия заведения требва да се отлпчаватъ еъ при
те живеятъ или презъ гдето мянатъ. Обхванати отъ силпа ,
мерна чпстота. Сждовете, чиниите, чашите, ножовете и пр.
паника, заболелите отъ чума мишки се разбегватъ по ВСИЧКИ
требва да се измиватъ всекой день и всекой пжть, следъ
направления, а заедно съ това разнасятъ болестьта и въ
употреблението имъ. Лавиците, масите и подътъ на тия по
нез?разените до тогазъ места. Отъ друга страна,разните на- •'
мещения требва да се измиватъ тоже всеки день. Нечистите
кожни паразити, като бълхи, въшки, дървеници, отъ които
и помийни води отъ тия заведения, както и гнилите съедни се срещатъ при животните и человека, а други из
естнп предмети, требва да се изфърлятъ и унпщожаватъ.
ключително при человека, служатъ като посредници при
Комисиите ще обръщатъ особено внимание и върху предаванпето на заразата отъ животните на човека и отъ
доброкачеетвеностьта на всички съестни предмзти, които човекъ на човекъ. Други пъкъ насекоми,'като мухите, бръм
•се приготовяяватъ или продаватъ въ поменатите заведения. барите и пр., които дохождатъ въ съприкосновение съ за
разителния материалъ, способствуватъ за разпространението
Б.
на болестьта, като учърсяватъ хранителните продукти и раз
ните предмети, до копто се докосватъ.
Що се отнася до снабдяване населението съ чиста за
Ето защо, за предпазването на една страна отъ чумата,
пиене вода комисията требва да обръща внимание на сде- а тъй схщо и за бързото прекратяване, на една чумна епи
дующето:
• • . • • • ' •
демия, тамъ, гдето тя се появи, требва да се обърне найИзвориттъ требва или да-се изградятъ или да се съ- големо внимание на изтреблението на поменатите,животни,.
биратъ въ чешми, които даватъ повече и по-чпста вода.
паразити и насекоми, безъ което останалите санитарни
Чешмипт—хазните имъ — да се пречистятъ и да се меркп не могатъ да постпгнатъ напълно цельта си.
пртледатъ ' кюнципь, да ли еж навре дъ здрави и да ли
За изтреблението на горепоменатлте животнии пара
ш мпнаватр прпж или много близу до юькои нездраво зити препорхчватъ се следующпте мерки:
словни мгьстности (нуждници, гробища, дерета, които ги нанърсяватъ).
А. За мишките и плъховете.
Кладенците требва да се пззидатъ н около' устието
1) Поддържане па най-го-тЪма чистота въ жилищата и
пмъ. да се панравп калдъръмъ съ доста големъ наклопъ,
за да не може пролетата вода да се възвръща и втича въ другите помещения, както и държане добре затворени на
кладенците. Клапдепцпте требва да бжджтъ снабдени съ всичките съестни продукти, които ех ,способни да. привликапакъ иди стреха, за да могатъ се запази отъ напрашване. чатъ мишките въ жилищата и да благонриятетвуватъ за техното размножаване.
. Местносгьта около кладенците требва да се държи чисто.
2) Възпрепятствуване влизането на мишки и плъхове
Кладенците требва да бждатъ далечъ отъ гробищата,
въ
жилищата
п другите помещения, като се зацушатъ всич
купищата, пуждниците и помийните ями. Кладенците, които
ките
дупки,
презъ
които те биха могли да се промъкнатъ.
се намърсяватъ отъ околностьта и това намърсяване не
Отверстията,
които
ех
необходими, като душницитт., олуцитег
ложе да се отстрани, требва да се затворятъ.
отверстията
за
печки
и пр., требва да бждатъ , снабдени
Текущите води и бреговете имъ : реки, езера, вадп,
съ
металически
мрежи.
Особено
внимание въ това отношение
требва да се поддържатъ въ най-голема чистота, като се
требва
да
.
се
обръща
на
зимниците,
таваните, яхърите,
пази да нема нуждници надъ техъ и да не се хвърлятъ въ
плевниците,
водениците,
хамбарите,
складовете
за памукъ
техъ или по бреговете имъ умрели животни или нечисто
и
вълна,
бакалниците
и
други
такива
помещения
и заведе
тии отъ дворовете, нужднпците, помийните ями и фабриките.
ния,
които
ех
обикновени
свърталища
на
тези
животни.
Въ реките и вадите, отъ гдето населението черпи вода
3) Изтреблението на мишките и плъховете, тамъ, гдето
за пиене, не требва да се позволява {кпен9не на конопи,
те
вече
схществуватъ, се поетига:
кожи или каквито и да ех органически вещества.
а) чрезъ завъждане на животни, които ех естественни ;
Въ всекой градъ или село, гдето има застояла вода
требителп'
на мишките и плъховете, особено на котки: не*
въ барп, ДОЛЧИНЕИ и пр., требва да се изкоиаятъ вади, за
понеже
и
тези
последните ех възприемчиви за чумата, то
да може да се изтича водата, и да не произвожда, гнилостни
въ
време
на
епидемия
требва да се отстпанятъ. зашото и
изпарения.
,. ,-..
те
ставатъ
опасни;
Тамъ, гдето нема възмржность да се достави на насе
б) чрезъ залавяне посредствомъ разни мрежи и капаниг , ,
лението-чиста вода за пиене, требва комисията, да съветва
употреблението преварена вода.
, . -• ..•••. ' , '.••...
.
(Следва)
Печатница на Хр. В". Войниковъ, Варна.
Издава Варнеяскою Град. Общ. Управление.

(Осемнадесета притурка)
•a

Кратко изложение за работят*
и положението на Барпен. Градско Общипско
Управление.
(Продължение отъ седемнадесетата притурка)

3) Улица „Бенковска" IV уч.
4) Улпца „XIV'и линия, IV уч;
. 5) Улица „XX"
,,
jV уч;
6) Известна частъ улица. „Оборище" въ IV уч.
IV Освпнъ юрнитгь, допустнати еж и елтьдуюгцш
противозаконни работи:
li He еж предвидени цените за вжтрепшпте части
на кварталите и до колко метра на вжтрт» ще ся прнлагатъ означените цени:
2) По едната страна на улиците „Солунска" и „Балжк-пазаръ"' вътрешните квартали, или" улици еж озна
чени съ XI категерпя, или по 36 л. кв. м. когато мест
ните условия и значение никой ПУ.ТЪ не еж изисквали,
нито ще изискватъ некога тъкова оценяванпе съ разлика,
отъ десятъ категории, или съ 20 л. разлика единъ кв.
метръ. —
Строго погледнато на самите места оценени по 36 л.
кв м. споредъ мнението на технич. отделение, били иодолни отъ ония, оценени по 16* л. и то като ся еждп по
сегашното положение на града. А когато ся съпоставя
ла оценката на сжщата месгность съ мЬстностьта въ
улиците ,Св. Георги", „Богданова" и др. съ известна
часть отъ улицата „Васплъ-Левски" кждЬто наклона на
10 метра, билъ 4 метра, тамь ся виждало още по-голема
несправедливость, и тъкава дето мнозина граждани ос
тавали крайно доволни, а други крайно ощетени.

филовъ е билъ въ технич. отделение до 13 Януар. т. г.
което ся доказва отъ писмото 13/1/901 г. подъ Но. 530,
до началника на Варнен. технпч. участъкъ, копието на
което е писано отъ вего, а на 14 съший е заминалъ за
•Пловдивъ, като нойникъ и не ся вече завърналъ.
Излиза следователно, че проежществуванпето на Началникъ на техннч. отделение, въ лицето на г. Траядафилова, плана е билъ подтшеанъ отъ кондуктора К, Иапазиянъ. Последний твърди, че следъ подппсванпею на оце
нителння протоколъ, билъ му подносенъ и оценителния
иланъ за поднисъ, и той отказалъ да го подпише, но
отпосле, по повторна заповедъ отъ кмета г. Райкова,
билъ принудень да го подпише, както п протокола.
Запитани служащите къде еж съхранява малкия
оригиналенъ иланъ, съставекъ отъ Паруснядиса, обясниха
че когато билъ нзиеханъ отъ кметството, дето било ра
ботено нещо не билъ вече повърнътъ въ технпч отделе
ние, подпревъ сега, не ся оказа на никжде.
Споредъ едно писмо отъ м-то па общ. сгради отъ
2/X/i>00 год. подъ Но. 29072, получено въ кметствот0
на 4/Х/900 г. Вх. Но. И139, ся устан#вява, че регула
циония планъ е билъ утвърденъ съ Бисоч. указъ още н а
18 Сепгем. 900 г. подъ Но, 71, до когато оценителната
Забележки:
коммасия, споредъ чл. 9 отъ закона за благоустройство
1) По търгътъ на Нпкола Станковь за поправяиие?
то, и окржжното Но. 2244 требаше да има свър ш е н и
градските
калджръми, М-то на Вьтр. дела, съ писмо отъ';
протокола и плана и тогава да обяви и гражданите.
31/1/901 подъ № 717, отговаря, че нежелае да узако
А~Оттг"друго~ тгасмо~~отБ~-ежщото -Министерство., съ нява беззаконията на бившето Варнен. кметство, а оста
дата 14 Декемвр й 1900 г. подъ Но. 37765, Вх. Но. вя последното отговорно предъ закон * за неспазванщ
14859, ся вижда, че съ него е иепратенъ вече утварде интересите на общината.
ния-регулационния иланъ, заедно бъ Височайшия указъ
2) По 1 мялпонпя заемъ, М-то на Вътрешните дела
подъ Но. 71 Ако прочее следъ това еж съставени и подписа съ писмо
отъ 15 Февруар. 901 г, подъ Л? Ю22 казва
ни upo-бкола и оценителния шпнь, яветвуааче ri> съ съста че решенията
общината, подъ Л? М '61 и 281 (про
вени въпреки закона и окржжното, съ което е разясненъ за токоли J\s J\/s на
4
п
нЬмали законна сила, яащото за
кона; че еж съставени и подписани вече следъ смьртьта на сключваниего на тоя33)заемъ
нЬмало специялно разрешение
Началника на технич. отделение Парусиядисъ. и до тол въ формата, която предвижда
чл. 60 за градските общини.
кова набързо, дето ся констатираха редъ работи, отъ Наистина съ указа отъ 14/ХН/97
г. J\s 465 е билъ
които некои гриждани ся крайно облагодвтелствуватъ, а разрешенъ заемъ отъ известна Лондонска
но сь
други съсипватъ, а заедно съ това и общинските инте нея като не е моглъ да бжде сключенъ, то банка,
разрешението
реси, едва ли невь размЬръ на повече отъ два милиона за заеха, който бивщия Варнен. кмегъ г. Ранковъ е склюлева За доказателство на всичко изложено, етужатъ сле- чилъ съ финансовата група Луи Шанель въ Париж ь,лующите факти, констатирани въ самия оценителенъ иланъ, немало значение я сила като така и решението отъ
подкрепени н отъ садържанието на оценителния протоколъ, 2/XU/1899 подъ Мк 307 (протоколъ № 58), неможало
а именно:
да има сила, защото не било угвьрдено отъ М-то, съгла
I Re ess. означени въ плана цгъни на мгьстата въ
сно чл. 40 отъ закона за градъ общини; а утвърждение
старата часть на града въ:
-.. ....
то му отъ бившия окржж управнтелъ, като неправилно,
1) учица „ \итония-\ П уч. по целата длъжйна;
неможело да имъ значение.
2 улица „Мала-цреславска •, II уч. по целата длъжйна.
3) Допълнятъ се сведенията относително скотобой3) продължение отъ улици „Гургулятг" III уч., V; ната, че г. Д-рь Бичевъ е направил* съобщението за
4) продължение отъ улица „Драгоманъ" П уч.
Табаковъ, пе по друга причина, освенъ възъ основание
Ь) Началото и края на улица „Парушева" I уч.
испратеното на него отъ общтш. управление записка, съ
6) Новоотворената улица, която свързва улиците дата. 17/1 за Табаковъ, е уваженъ отъ 16 Януарпй, а той
Драгоманъ и Шумнеската;
съобщи, че не бплъ издавалъ на сжщия расписки още огь
7) Двора па митницата;
.15 Декемвр. 900 г.
8) Джамията „Кале", която ся отчуждава по плана; Ь
4) Допълнятъ ся сведенията по адвокатското въз
У) Улиците „Манчестерска" „Разградска" и частъ Пнаграждение съ това, че отъ дадените на Г-на Петръ
отъ улицата „Оборище"; и
тДрагулевъ 875 л. 67 ст, той е получплъ за адвокатско
10) Всичките слепи късжци
! възнаграждение има само 450 л. а останалите 425 д. 75 ст.
II Не еж означени цпни па мпетата въ новата частъ
|били за мита и др. еждебни разноски.—
на града вз:
Съ изложените до тукъ комиисяята свършва мате11 Продължение отъ улица „Струмска";
рияла
до сега разследвамъ, ако и да има и другь прн2) Продължение отъ улица „Храбрий"
готвенъ,
остава за бжджщия съставъ.—
3) Улица ,, Македонска" V уч. по целата ддъжяна;
4) Местата задъ V уч. къмъ болницата;
гр. Варна 7 Мартъ 1901. год.
5) Улица „Дреново", П* уч.

