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Варна, 10 Ноемврий 1903 г.

ВАРНЕНСКИ ОБЩ

Брой 22.

ЪСТНИКЪ

ИЗЛИЗА Т Р И ПЖТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 числа

Пиела, статпп, иарп п сичко що е за
вЬстнпка се праща до Градско-Общпнското
Управление въ Варна.

Цена на вестника за година е
2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
„ втора страница
2 „
„ трета п четвърта страница . . 1 „

и з в о д ть
отъ

решенията н;. Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ.бр. 19 и 20

58. Да се отпусне отъ. общинската каса, въ авансъ
на постояното приежтетвие 350 лева за построяване на
времененъ язъ, който ще послужи за пречистване на
нечистотиите, които се вливатъ въ реката и то по сто
пански нячинъ.
Стореното за това да се докладва на съвета за
удобрение.
Протоколъ М 16 отъ 12 февруарий 1903 год.
57. Да се приеме оставката на общинския бирникъ
П. М. Богоевъ, понеже се назначава за контрольоръ при
същата. община.
58.
Представената гаранция на. П. М. Богоевъ
за длъжностьта контрольоръ понеже не е достатъчна, то
да се покани да я подпълни съ остатъкътъ.
59. Въ интереса на службата да со покани архитек
та Несторовь да си отеглв оставката, ако ли не то поне
до свършване на започнатите отъ него технически работи.
Съветникътъ Г. Антоновъ е на мнение да се приеме
оставката на Несторова
«0 Заявленията на Д Кирановъ, А. С. Овчаровъ,
Г. Ив. Ноевъ п К, Ив. Н.шоиъ съ които искатъ да за«'матъ вакантната длъжнооь общин. бирникъ да се ос
тавятъ безъ последствие.
Протоколъ М 17 о.ъ 13 февруарий 1УОЗ год.
61. I г г. съветниците : Пом. кмета 3. Зафировъ,
Д. Перелннговъ, Исманлъ Хасановъ и Г. Антоновъ еж
на мнение да се разрепп. на И. Ламбергъ безусловно
отварянето на кафе шантанъ въ зданието „бела визита"
II участъкъ.
II. Г. Кмета П. А. Кжрджиевъ и пом. кмета Т.
Раевъ еж на мнение, поне да се разреши, нъ съ задлъжение да направи и нуждникъ.
III. ожветнищле : Ив. Даямовъ, Пв. Вичевъ и Ю.
Гафоровъ, еж на мнение никакъ да не се разрешава.
62. Удобрява произведенип на 10 и 11 того търгъ
за отдаване на закупувачъ сбора до 31 декемврий 1903 г.
отъ правото за мерене съ общинските крини и го въз
лага на Михалъ Фплиповъ за надедената отъ него найвисока и износна за общината цена 12,208 лева до 31
декемврий 1903 год.
63 Удобрява произведений на 12 того търгъ за отдавание на закупчикъ печатането на общинския вестникъ, обяв
ления. за ги веди и лр за 1'арн гр. общ. управление пре.чъ
1903 I«1.ч. ». ю ьтздага върху носледниятъ малонадавачъ
Хр. ГаГр-ут-джисвъ за предложените отъ него цени както
следватъ. 1) за печатането обшин. вестн. единъ брой въ 500
екземпляри — 14 л. 2) 100 писма обявления и заповеди
7 2 кола форматъ - 80 ст. 5 0 0 - 3 80 лева, 1 0 0 0 - 6 лева

100— 1 / 2 к. форм. 2 стр. 1 левъ о0«—1/ 0 к. форм 2 стр'
4 л., 1000—7 л. 100 цели к. форми "1 50 ст. 500—6
1000 - 12 лева, 1 0 0 - 7-1 к. Форматъ 50 ст., 500 2'50,
1000 4 лева. Списъци или ведомости и наборни списаци големъ форматъ 3 л. 500 — 8 л. 1000 —15 л., 1000
плика само за печатъ Г5(> ст..
64. Реши се да се остави безъ носледстви заявле
нието на Г. Продановъ съ което нека да се снабди съ
крепостенъ актъ за местото на А Гние Исмаилова. нахо
дища се въ новата циганска махала, подъ № 25 по плана,
а сумата по дипозитната квитанция № 2402/902 да му
се повърне.
65 За Определение место въ град. градина _Царь
Освободитель" за поставяне бюста — паметникъ на Не
гово Сиятелство Графъ Игнатисвъ, както и за изработ
ване проекто-плана за бюста назначава комисия отъ следушщите лица: Общинските съветници г. г. Ст. Бабоджовъ,
Д. Перелннговъ, Нач-къ на общ. техн. отделение, окржжний инжинеръ, Държавний архитектъ и членовете отъ
Варн. Окржж. Постояна комисия, която комисия да съ
стави нуждний протоколъ И поемни условия, следъ което
тая последнята да внесе заедно съ всички книжа въ
общ. съветъ на удобрение, следъ което ще се обяви
търгъ за горнята цель.
Протоколъ Лк 19 отъ 18 февроарий 1903 год.
66. а) Да се сключи заемъ за сметка на Варн. Гр.
Община въ размеръ но 1,000,000 лева а нмено 01ъ оно
ва креднито учреждение ИЛИ синдикатъ които представнтъ най вигодни условни.
б) Глаеуванш. заемъ съ решение М 197 (протоколъ
Ж 4У) отъ 21 сентемврий да се слее съ този ноатЬденъ заемъ.
в) За гаранция на заема да се заложи приходите
отъ общинските налози — октроата, които годишно възлизатъ на 2 70000 лева.
г) Да се натовари постояното приежтетвне да хооатайствува чрезъ г. Министра на вътрешни дЬ.та предъ
Народното събрание за приеманнето му по законодателенъ редъ, съгласно забележката на чл. 60 пунктъ 5.
68. Приема представената гаранция отъ Петръ М.
Богоевъ, за длъжность контрольоръ при общинската каса
и му допуща да встъпи въ длъжность отъ 18 того, нъ
съ задлъжение обаче щото до назначаване на титуляренъ
бирникъ да испълнява и тая длъжность.
67. Натоварва се техническото отделение при об
щината да приготви нуждната иодробна сметка и поем
ни условия и планъ, като сжщевремево изучи въпросоткоептелно прекратя ваш; ето по ньтаттшното размервание ва тая вода въ началото на водопроводния каналъ.
59. Удобрява произведений на 15 того търгъ безъ
периторожка съ тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ подвързването на 2000 екземпляра книги, споредъ приготвените за тая цель поемни условия и образ
ци и го възлага върху последний малонадавачъ Димитръ
Ивановъ отъ гр. Шуменъ, за даваните отъ него най-нз-

Стр.
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Варненски Общински Ввстникъ

носни ценп, а имено: За едно парче книга отъ 20 см.
дължина 75 ст., за 2 > см. дължина - 90 ст. за Зл см.
дължина 1 левъ и за 40 см. дължина Г50 лева.
70. Удобрява произведени» на 12 того търгъ съ
тайна коакуренция за доставяне канцеларски материали
за Варненското градско общинско управление пре.ть 1903
год. и го възлага върху последний малонадавачъ Вар
ненски житель Христо Гайтанджиевъ за предложените
отъ него цени както следватъ:
1. Два вида книга за черновки но 2 20 й 2 40 л.
топа отъ 1000 листа.
2. Два вида документни книги по 2 40 и 2 8 0 тона.
3. Два вида чисти бела книги по 3 ^0 и 4 л. топа.
4. Два.вида чиста чертана книга по ."20 и 8 50 л. топа.
5. Едно кило мастило черно Г40 л.
6. Една дузина черни моливи X 2. 3, 4 90 ст.
Т. Една дузина цветни моливи Л« 700 2 лв.
8. Една дузина цветни моливи хартмуртъ № 700
3*60 лева.
9. Едно ечт.кло червено мастило 10 ст.
10. Едно стъкло мастило за печатъ 25 ст.
11. Една кутия пера № 76 НО ст.
1.2. Една кутия пера „Караьеловъ" 80 ст.
13. Една кутия пера „Готически1' Л? 5, 6, Г20л.
14. 100 листа попивателна книга 6 л
15 Една кутия червенъ восъкъ 2 / 2 кило 80 ст.
16. Едно стъкло замакъ 40 ст.
17. Единъ топъ трицввтенъ шнуръ 40 ст.
18. 100 Коли книга за маса 4*80 лв..19. Една дюшна гуми въ дърво 3'50 лв.
20 Една люзпна химически моливи 2 - 20 лв.
21 Една кутия гвоздепчета 80 ст.
22. Едно чиле конци 30 ст.
23. 100 плика М 46 40 ст.
24. 100 плика М 102 90 ст.
следва.

Брой 22

лища вредя не само тЬонотага на помещ 'чието, вслед
ствие бързото разваляне на въздуха въ такава жилища,
но и всичко това, което прави помещението тЬсно, като
напримеръ: мебели, ковори, картини, портрети и др. т .
Всичко онова, което намалява количеството на въздуха
вреди на здравието на хората и колкото повЬче вещи
има въ стаята, толкось, наистина, тя и$глежда наредена,
но въ нея трудно се диша а заболяванията и смъргьта значи
телно,се увеличавать. За доказателство значението на
жилищний въздухъ върху заболяванията и смьртностьта, азъ ще приведа изследванията и статистическите
дани на д ръ Андерсона, проф са-год-' Тепнля Корози и др.
Предприети били изследвания отъ д ръ Андерсона
относително, влиянието размера на помещението върху
смъртностьта на обитаемите отъ разни видове жилища.
Отъ събрания статистически материаль се оказало, че
общата градска смъртноель 20'7 на °/ 00 се покачва на
на 2 3 3 на °/ 00 за жители обитакнци жилища съ една
стая и спада на 18 8 за жилища съ две стаи, а до 17 2
за жилеща съ три стаи и т. н Особено готема е съмртностьта, въ малките жилища (съ една две стаи), на де
ца до 5 год. възрасть: Тя е 4 пжги по голема отъ смърт
ностьта на деца, отъ същата възрасть, обитающи жилъща
съ 4 стаи. Смъртностьта на новородените деца отъ пър
вия до 15 день, които се дохождали въ Дубинския въспитателенъ домъ, е стигала до 2944 на 7656 родени въ
теченое на четире години и веднага се е понизила на 279,
за същия периодъ време, когато била въведена нова
система вентилация. Но този начинъ повече оть 2500
смъртни случая, или 1 на 3 раждания, требвало би да
се препишатъ на развалений отъ въглената киселинавъздухъ

Средняга възрасть на человеческия животъ на оби
тателите огъ тесни жилища съответогвено се намалява
на 1/2, така че обитателите огъ широките жилища, могатъ да расчитатъ, срЬдньо, да приживеягъ 20 години
повече отъ тези, които еж принудени да живЬять въ
една стая съ цело семейство. Страдание въ дихателните
органи и въспаление на дробовете тукъ се срещата по
вече, отколкото въ големите; жилища. Тукъ умиратъ отъ
тези болести 26 на 10,000, а въ широките и удобни жи
лища — 7 —8. д ръ Са-^ег (ХипсЬ), редакторъ на 8сЬ\уе^еп^еЬе.' Магхег шг де-тп Ше^.чрг е,це привежда слеПродължение.
дующите статистически дани, които доказватъ по него
вото мнение, грамадното влияние на разваления жили»
Ний се свикваме съ тези условия и само за това щенъ въздухъ, върху животътъ и здравието на человека
се и задоволяваме. Но съ какви средств! съ каква цЬна На всеки 1000 человека, обитающи въ жилища съ 4 н
придобиваме ний тази способностг.? Ослабвана ла всичкн- повече стаи, умиратъ 12 3, въ жилища съ три стан 172;
т)ь пи отправления въ хранението и отдплпнето. При съ две 188; съ една — 22-3. 1Ь мннниего на д ръ
такова ослабване се поглъща *по-малко кислородъ. Ко Са.->г.гг'а средняга продължателносгь на. живота за обпгато стжпииъ въ развалена атмосфера нашето дишане тающнт* жилища отъ, 4 и повече стаи -е също попи 2
се затруднява. Вследствие на туй затрудняване всичките пъти по голема, огъ тезъ които обятаватъ въ жилища
ни жизнени отправления отслабватъ, следъ това диша съ една стая
нето ни на ново става леко, а това става заради туй,
Огъ 1090 чоносЬка, която живеятъ въ.жилища съ
защото като ослабнатъ функцн.,.:, на нашия органпзъмъ 4 и певече стаи, огъ 6Ь юдрзбни заболевания умиратъ
ний не се нуждаем ь огъ голЬмо количество кислородъ само 7 8 а отъ обитающите въжвлища сь една стая 26 7.
и не отделяме толкова много въглена киселина.
следва.
Безъ това приспособление на организъмътъ продъл
жителното стоение въ ризваленъ въздухъ било би невъз
можно. И тъй всичкото шастие. (*н-) на тези които не
обходнмос.ьта заставя да жнвеятъ въ тесни, пълни съ ДЕВНЕНСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО У ПРАТИ Е ЧИЕ
развалднъ въздухъ помещения се със гои въ това, че
'__ _ ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ
благодарение на слабото функциониране на техните ор
гани. вследствие пребиванието имъ повече или по малко
ОБЯВЛЕНИЕ
време пь рае-валенъ дъздухъ, --т. могъ.ъ да се задово
лят ь сь По-малко к .д-чеегш'. П11С,!0!.|> и., з яова само мо, М 2141
гатъ да стоит-ъ въ ра.п.а.м.. ь -п.:. .ухъ, бе./.. да чувегвуватъ г1»:ш страдания, к-што .чукег.упл напълно здравни
О-нцянс.кого Управление чее.ь има да обяви за зна
человекъ. Но тачи е.Тш.сгъ въ Функциите на органи>е ние на 1 нтерееукнците се, че въ канцеларията на същото
имъ. не мпнавч безъ поел ('.де: ние. — Тя гюсгепено крачка ще произведе публиченъ търгъ за огдавлнието на закта-.
по крачла разруипвл тЬхн ат » здрлчие и .те рано умиратт.. чици за време огъ 1 Ячуарии до 31-я Декемврий 1901
Требва ощ» да се номзт. че на живушитъ нь тесай жи год слЬдующаге-общински приходи, а'именно :

Значението на чистнятъ въздухъ и
санитарните м^рки.

Стр. _3^

Варненски Общински Вестннкъ.

1) Продажба на ецъръ добитъкъ (ингизапъ) първона
чална цена . .
200 лева
2) Клание добигъкъ (кръвнина) първ цена 100
3) Храната събирана на общинската борса
на реката Девня първоначална цена . . . 2500
Търгътъ ще се произведе ка.23-8 Октомврий г. г
които ще почне отъ обедъ и ще продължа слвдъ обвдъ
до тия часове : Интизапътъ до 2 х / 2 часа, кръвнияата до
3 и храната до 3 1 / 2 часа; а нерцгоржка 5 % на последньо наддаденигв сумми ще бъде на слЬдупщня день и
въ същите часове.
За право участие въ търгътъ изисква се залогъ 50/о
на първоначалните цени и свидетелство за чесгность,
(чл. 6 отъ ,Закона за публичните търгове"). Поемнпте
условия за тия приходи еж на расположение на интересующитЬ. които могатъ всеки присътственъ день и часъ
да ги видяъ въ канцелярнята на общ. управление.
с, Девня, 14 Октомврий 1903 год.

Брой 22

Напротивь като се предпочита да чака момента,
когато нуждата става непреодолима, та едва тогава се
отнася до Министерството и съ това създава само на се
бе са излишен ртзяоекч за писането на заявления, за
гербови марки, па даже и такива за дохажданието въ
столицата, з.1 Д1 хнатаиегвувг лично за удовлетворение
на противозаконна молба
Горнього като Ви съобщтвамъ, поканвамъ Ви да
съобщите на наседешито въ повЬрення Вн ранонъ, чрезъ
давание най-голйма г.ислость на настоящето, че то треб
ва да се ечабди пркзь разрвпинин за сечене сезонъ, съ
всичкиге оргименги и материали, които ще му съ нуждни презъ годината, защото Министерството е твърдо
решено, да осгаза безъ последствие вевкакви поедешни
молби, противо рвчащи на зекона за горите
Управляющъ Министерството, Глакенъ Пнспекторъ: (под.) С. Т. Гудевъ.
Началникъ на отделението: (под.) К. Бапкушевъ.
Верно : Сскретарь при Варненското Градско Око
лийско Управление : Симеонъ С. Арнаудовъ.

Кметъ: Г. Нойковъ
Писаръ : С. Ивановъ

ВАРНЕНСКО ГРАД ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЛОВЧАВСКА ЦЪРКОВНА ВОСЪЧНА ЛИВНИЦА.
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

9832

М 91
гр. Варна, 10-п Октомврий 1903 г.
гр. Ловечъ, 1 Октомврий 1903 год.
Понеже търгътъ обявенъ за 1 того съ обявление
•Ж 76 отъ 1 Септемврий н. год. не се състоя по неявявание на конкуренти, то Ловчанската църковна восъчна
ливнипа съобщава на г. г. пнтересующите се лица, че
за 15 того въ 3 часа после обедъ ще произведе новъ
търгъ въ помещението на същата съ явна конкуренция
на отдавание на предприемачъ, съ малонадавание на 1800
килограма восъкъ, приблизителната стойность на пред
приятието е 8100 лева.
Поемните условия се намиратъ въ канцеларията на
ливницата, коато отъ г. г. конкурентите желае може да
ги види всеки присътственъ день.
Предприемача требва да внесе 405 лева 5 % отъ
първоначалната цена.

Председатель: Св. Евстатий П. СтеФановъ
Касиеръ - Дг.ловодптель : Ф. Маневъ
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До Господа Раионтишь
ски Инспектори

Гор

и Л/ьспичеипиь

ГДо Господа Околийскмюъ

Нач-

Съобщава се за издирванпето 4-тбхъ крави на преселеница отъ Руссия, Ого Пулманъ, които еж изгубени
на 7 того край скотобоината. Белези: всичките червени
немска порода, на двете крави на десната опашка има
писано съ черна краска № 8 — и О. П., на третата
крава на опашката има писано К. Б., и на четвъртата
нема белези особенни.
Ако се пзднрятъ да ми се съобщи.
№ 9852
гр. Варна. 11 Октомврий 1903 год.
Съобщава се, че се дирятъ изгубените три билети
за купенъ добитъкъ, принадлежащи на жителя изъ е. Чамурлип, Добришко Околия Псли.мь Нслиевь И-о П о 9(8(51
отъ 21/У1 903 г, 33950 отъ 3/У1 903 год. и 34053
отъ 14/У1 903 юд издадени огь Добришкни откупчикъ.
ТЬзи билети сл; за слвдующигЬ добитъци: 1) биле.л, Н-о
97861 за единъ конь. 4 год червенъ:—алестъ, на гърба
отъ самаръ 4 бял и нетна, 4-теъ крака до китките и
опашката бе.ло; 2) билетъ Н-о 33950 за единъ конь, 4
годишень червенъ; и 3) билетъ Н-о 31054 за единъ конь
(жребец) червень, дамга С. Д. на челото има бе.до
Ако се намерятъ да се счптатъ невалидни.

.юици за св/ьденив).

СОФИЯ.

В ..ека година презъ забраненото з I ек -нл -.агирачието на горите време, въ Минисгерсгвию посгьпнлть кунъ
заявления, съ които 'заявителите молягъ да нмъ се раз
реши сеченитто на такива дървени породи кчквпто, съг
ласно чл. о 1 огЪ закона за горила не бива да се с в и г ъ
презъ ле.нпя сеюнъ.
Изобщо Министерството констатира, че населението
никога не се съобразява на време съ нужди.е, кон го
му предотоягъ презъ летото, «а още нрвди привърппмниего нл срока за експлоатацията, да се снабди по законенъ начинъ съ нужлния не.му материалъ.

Лй 10370
гр. Варна, 22 Октомврий 1903 год.
Собщава се за поднрвание биволицата на Варнен
ската жителка Милка Вълков;), съ й л ^ ш 7 8 год,. г:лраманеста, на челото има малко бел.», л1.:;ото \ хо .мико
отрвзано,
Ако се намери да сз сьог>щи ил. управление го ; м .
Градски Начялникъ: Из А. йиха..л-ЗВЪ

Сскретарь: Си.я. С. Арнаудовъ

Брой 22

Варненски Общински Вестникъ.

Стр. 4

КАВАРНЕНСКО ОБЩИНСКО УПРАВ1ЕНИЕ

• ВЪДОМОСТЬ

Л« 37^0

За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

гр. Каварна, 1 Октомврии 1103 год.
Обявявамъ на всички притежатели на земи и лозя,
които иматъ такива въ землии.е.о на гр. Каварна, че
измерванието се свърши, прост раненото на всеки кжсъ
земя е нанесено въ декларациите и последните еж оста
вени въ общин. канцелярия за преглеждане. Приканва се
всека притежатель да дойде да прегледа декларацията
си и ако остане недоволенъ отъ попълненията," да пода
де чрезъ мене на финансовия началникъ вли на главния
бпрвикъ необгербовано заявление иъ двенеделенъ срокъ,
считанъ отъ днесь до 14 тою.
На неподавшите въ срока заявление, оплакванията
нема да се уважават ь.

за презъ месецъ Октомврии 1903 год.
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гр. Варна, 1-й Октомврии 1903 год.
Вазнен.саркий Град. Ветеринаренъ Декарь: П. Бпчевъ,

Каварненский Общински Кметъ : Д. Вълчевъ

СА НИТАРНА СТАТИСТИ КА
За ражданията и улиранпята въ гр. Варна 1902/1903 година.
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За времето отъ 1 Януарий до 1 Октсмврий 1903 год.
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