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РОС01ЙСКОЕ 1ШИЕРАТОР0КОЕ ВИЦЕ-КОНСУЛСТВО
№ 102
Марта 18 дня 1902 год.
Госиодину Варненвкому Окружному Управител ю.
Господина Управитель,
Идг4ю честь довести до сведйнк Вашего, что но вееподданнейшемъ доклад* содержаятя телеграми .поен отъ 19
минувшаго Феераля, Его Величеству Государю Императору благоутодяо бнло повйлетъ передать предетавятелямъ
местннхъ властей a naceieum гор. Варни Вмсочайшую благодарность за вмраженння чувства глубочайшей призяателноети и одушевляющей нхъ яредаяностн яо случаю нразнован1Я 25 летяей годорщвин освобождения Болгарш.
Прямите, Милоетяшй Государь увереше въ моелъ отличномъпочтеяк и яредаяностн.
Вице-Консулъ (под.) К. Черкавски
•Верно, при Варяепското-Окржжно Управление
Секретарь: II. П. Кутиковъ

С. Петербургъ,
До Негово Имиераторско Височество Великия Ii/сязо
Александрь Михаиловичь.
Днесь при тържественото празцпувание на своето осво
бождение отъ тежкото си петь вековно робство, Варненци,
съ годемо удоволствие като си припомниха, че едннетнепий
следъ освобождението пи Височайшпй Имиераторскпй гость
"на България сте биле Ваше Императорско Височество, патовариха ме съ приятната длъжпость да Ви поднеса по този
случай техните най горещи поздравления и благопожелашш.
гр. Варна, 19 Февруарпп 1902 год.
Кметъ: Р. Матеевъ

Явна благодарностъ
/

Изводъ отъ решенията на Варнен. Градско-Общински
Съветъ взети въ заседанията му презъ месецъ
Мартъ 1а02 година.
48. Съгласно решението на Общинекий Съветъ иодъ
№ 243 отъ 1901 год. L/ЬВБТНИКЪ.Ъ 1-нь Д-рь Васановпчь докладва за санитарното състояние на гр. Варна
и за тези мерки, които требва да се взематъ за асеаиизацията му. Споредъ мнението на докладчика здраво
словното състояние награда зависело: 1) отъ почвата и
местоположението; 2) отъ състоянието на улиците и жи
лищата и д) отъ водите, които се употребявате за пиене.
Относително първиятъ пунктъ докладчикьгь обръща вни
манието особенно върху Девненското блато, което, както
се знае, лежи на югъ отъ гр. Варна и служи за изворъ
на често върлующа епидемично въ градътъ „малария"
(блатна треска), тъй като въ това блачо се вжднтъ без
брой комари, които сиоредъ най новите изследвания
(Grassi, Celli, В. Koch и др.^), причиняватъ съ ухаованието
гореказаната болесть, като внасятъ въ кръвь.а тъй на
речените „маларийни яласмодии". Докладчика демоастратира при това отъ най новото съчинение на Angela Celli
„Malaria", както комарите „Anopheles", носители на пласм^диитЬ, тъй също и разните фази въ развитието по
следните въ пръвьта. Въ какви размери върлувала въ
населението тжзи болесть можело да се види отъ това,
че ирезъ 1901 год. въ градско общинската амбулатория
на 13237 болни се падало 4552 болни отъ треска, или
34, 3 % отъ общото число на болните прегледани амбу
латорно само отъ градските лекари. Ако обаче къмъ това
число се притурело още 4—5000 болни, които, както се
предполага, че не се лекуватъ, пли сами се лекувагь, било
частно пли —въ болничните амбулатории и въ болниците,
то ще се получело на 35000 градско население, годишно
боледуватъ приблизително 10000 или 28, 5 % отъ треска.
Докладчикътъ тукъ говори за големи.о значение на
тжзи, всека година епидемично ярезъ летшп* месеци
върлующа, болесть, както въ здравословно, тъй и въ
економическо отношение, като обръща вниманието на
Съвета и върху това, че отъ „маларията" най много
страда градското население отъ Ш и хУ участъци, които
еж расиоложени най близо до Девненското блато. Освенъ
това въ пределите на самия градъ, именио въ IV участъкъ има още едно малко блато, заобиколено отъ всич
ките страни отъ кжщи, които, споредъ наблюдението на
докладчика, еж твърце често влажни и вероятно оказвали
неблагогворно влияние върху здравието на околното на
селение.

Нейно Царско Височество Княгиня Клпнентила, въ постояните си грпжп за подобрение 'състоянието на. бедните
отъ гдето и да еж; въ последното си прибпвание въ градътъ Варна, благоволи да подари за сжщнте ЮОО лева
златни, които имъ се раздадоха но случай цразднпцпте на
Рождество Хриетово, като се купиха на повечето отъ т*хъ
Относително втория пункъ Г-нъ Д-ръ Басановнчь
обуща. За този Височайши подаръкъ, Варненский Градско
указва
на нехпгиеничното състояние на жилищата и мръ
Общ. Кметъ лично и отъ страна на бедните, като благодари
сотиите
изь непосланите съ нищо улици. На колко са
на Нейно Царско Височество, благопожелава й дългоденствие
мите жилища лошо влияатъ върху здравието на хората,
п щастливъ жпвотъ, за да може за дълго време да изтрива
можело да се види отъ това, че туберкулозата въ гр.
сълзите на-бедните срещу такива тържествени дни.
Варна, особенно изъ бедното население, което живее въ
мизерни
кжщи, е твърде много расиространена и че чие' . '
Кметъ: • Р. Матеевъ

лото на умрелите въ града често пжти бивало по големо и санитарний лекарь, градский архитектъ да изработи и
отъ онова на родените. Действително въ турската часть представи въ съвета образецъ на ефтини, здрави въ
отъ III участъкъ, въ некои квартали отъ IV участъкъ хигиеническо отношение кжщи, за по несъстоятелното на
(циганска махала) се намигать такива кжщи, които по селение, споредъ който образецъ за напредъ да се строятъ
недостаточно :тьта на размъритЬ си и количеството на жилищата въ гр. Варна.
49) Съгласно решението на общинский съвътъ подъ
въздуха, нечистотиите вътре и по дворовет*, недостаМ
243
отъ м. 1901 г. члена отъ съвета г н ь Д-ръ Ба
точностьта на светлината и др. нехигиенични условия
могжтъ да се гледатъ като удобни места за развъждание сановичь докладва проекта за подигание града Варна въ
на разнообразни болести и ний требва да се чудимъ като лечебно и културно отношение. Споредъ неговото мнение
виждаме подобни хижи, какъ така общинското управлене града Варна, като лечебно место (Kurort) располагалъ:
до сега е позволявало на тезь места да се строятъ по 1) Съ климата който летно време благодарение на морето
добни жилища. И водата, която изобщо въ економия на никога не бивалъ горещъ, какго на конпитента, има много
человеческия организмъ играе толкова важна роля и съ приятнв осенъ и относително доста топли, безъ много
която, ако е нечиста, се нанасягь многобройни болести, снегъ, зимни месеци. 2) Студени морски бани, които
така също е била и въ града неудовлетворителна. Въ рационални употребявани, както и живение край морето,
гр. Варна не минавало нито една година да иема рас- дейс.вуватъ благотворно върху: а) разни нервни стра
пространенъ изъ населението, въ големъ или по малъкъ дания и др. б) скрофулозни заболевания, особеннно у де
размеръ, коременъ тифусъ, който скгорно се занасялъ цата;' 3) Благодарение на хубави есенни месеци и много
съ вода. така сжщо често пжти се наблюдавало още ди добро грозде съ време, града Варна ще може да стане
зентерията и нвкои други болести на червага.
удобно место за лекувание известни болести съ грозде.
Тъй като при отсжтствие на материални средства 4) Съ време като се почне приготвяние на сгъстена
идеалната ассанизация на града (канализация, посшлание морска вода (Sool) яа употребявание въ морските бани
ва улицагв съ калдаржми, докарванне на доброкачественна (Soolseebaeder) Варненските бани ще придоб.нятъ още по
вода въ херметически канали и др.), за сега е немислима, големо значение въ лечебно отношение и по разнообразно
то докладчика предлага,- въ интереса на общественното променение въ церението на разни болести. 5) Тъй като
здравие, да се наиравяло поне това, което, при сегашните меягду морето и девненското езеро се намира големо
условия, е възможно и което е изпълнимо съ малки сред блато, остатъкъ отъ бившето тукъ море, отъ което съ
ства. Саоредъ негочото мнение, Съвета требва да се време, вероятно, ще можало да се приготовява „блатенъ
погрижи: 1) за изеушаванне на Девненското блато, като екстрактъ" (Moorextraci), за тъй наречените блатни бани
се прокара по него цела мрежа по дълбоки и по плитки (Moorbaeder), които при лекувание на подагра, исхиасъ,
канали и каналчега и за залесяванието му съ такива тежки случаи на ревматизма и др. играятъ голема роля,
дървета, които попиватъ много вода (Eucalyptus globulus то и значение на гр. Варна, въ лечебно отношение, ще
и др.); 2) блатото въ IV участъкъ требва да се засипе се усили; и най сетне 6) Манастиря „Св. Константинъ*
съ. пръсгь и да се обърне въ паркъ; 3) улиците „Вла- въ Евксиноградските лозя ще служи като прекрасно
диславъ", „Пиротска", „Мария Луиза", площада покрай место за построяваяие на едно хидротерапевтическо за
г Съборната Църква", двора на окржжною управление
ведение, отъ което се чувствува голема нужда, или^са^
да се наеждятъ още тази пролетъ съ големи дървета паториумъ било за нервни болна, било за окрофулозни.
(Alianllms и др.), които ще запазсатъ улиците и кжщите За да може гр. Варна да се подигне като климато-левъ централната часть на града отъ силни ветрове, които чебна сганция вт културно отношение, а съ това да може
тукъ, както се знае, често пжти върлуватъ и восятъ съ съ време да привлича и по големо число нуждающите
себесн големо количество песъкъ и прахъ и 4) при се отъ лечението въ града ни — отъ което градското
разрегаавание яа новите постройки да се обръща по го население ще има материална полза, Общинския съветъ,
лемо внимание не само върху архитектурата на домовете споредъ мнението на на г-нъ Д ръ Басановичь, ако иска
въ естетическо, но и въ здравословно отношение, като се да разбира добре положението, требва не само да се по
изработи и определи тппътъ на най прости и най евтени грижи за ассанизация на града, украсяванието му въ
хигиенично-здрави кжщи.
естетическо отношение, нъ и да съдействува систематично
Обшинскцц Съветъ като изслуша доклада на Г-нъ 1 за развитието на комфорта за живение на тези отъ бан
Д ръ Басаиовичь, призна полезностьта на предлагаемпте ските гости, които презъ сезона на морските бани търмерки пс ассапизацинта на града, които приема напълно сятъ въ гр. Варна развлечение и церение на своите бо
и сжщевременно му изказва благодарность, за гдвто е лести; за това докладчика предлага за сега: 1) да се
положилъ грижа за изучванне и даванне мнение за по разшири приморския паркъ до Евксиноградското Шосе
добрение града въ санитарното отношение, за товаршга: и да се увеличатъ културите поне съ 2 ронда и едно
I. Доклада на Г на Д-ръ Басановичь да се напечата въ место за игри (Laivn.-Tennis-Spielplatz), като се поставятъ
Варненский Общинский Вестникъ. II. Назначава една за поголемо удобство на посетителите въ определени
санитарна коммисия състояща отъ г. Кмета или помо места отъ 2—3 алтани, единъ павилионъ за музика, по
щниците му, г.г. общинските сьветници: Д-ръ Басановичь, вече пейки и други
подобни; / 2X-^K£^J^o^^ L Kp^njd0 1 ^
Or. X. ПЬйчевъ и Никола Боевъ, общинските санитарни рето единъ те^еиъ пжть къмъ ЕвкЬиноградъГза~разходка
лекари, общинските инжинеръ и архитектъ, която да (Fussweg),, която за мнозина нервно То~лнй~е~"необх6д¥ма,
изучи града въ здравословно отношение и да представи аГЧ?ь^реме"да".се"~има "предъ видъ ~ приобретението на
проекти за подобрение града въ това отношение, а главно
~^^?1.^^Щ9^^Ш!Ш^^^^^^"^^Уа^^^я
по море и
за намаление блатната тртска (малария). Като има предъ
3) да се посрои въ града или въ приморската градина
видъ предложенията, направени днесь на съвета отъ члена
едно големо касино {Kurhaus) въ което да има салонъ
му г-нъ Д ръ Басановичь. III. Блатото въ IV участъкъ
да се напълне съ пръсть и да се залеси, за което г-нъ за, ядение, кафчне, стаи за билярдъ, за. конверзация, са
градский инжинеръ и градский градинаръ да-представятъ лонъ за читалня съ нужните местни и чуздестранни
за разглежгание и удобрение въ съввта нуждните пла вестници и т. н.; Тъй като при недостатъчностьта на
нове и сметки. IV) улиците: „Мусалата, Преславска", стаите въ мвстните'хотели, болшинство отъ посетителите
„Владнелавъ и Пиротска", „Мария Луиза", площада на морските бани живеятъ въ частни кжщи, които еж
около Съборната църква и двора на Окр. Управление често пжти въ примитивно състояние и безъ всекакви
да се насадятъ съ Алиаитусъ и др. дървета, споредъ удобства, то докладчика обръща вниманието и върху не
сметката, представена отъ градский градинаръ. „Пирот маловажния квартиренъ въпросъ. Тъй като при сегаш
ска" съ по i реда дървета. V) Въ споразумение съ окр. ните условия по това не еж възможни значителни реформи,
то той предлага да се учреди поне едно квартирно бюро
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при общинското управление, коего бюро да държи точни
списъци на стаите въ хотелите и въ частните домове,
които се даватъ подъ наемъ за сезона на баните, да опре
дели цената имъ, да се погрижи за чистотата и изобщо
да улеснява гостите въ търсението на квартирите. Об
щинския Съветъ като има грижа да подигне града вь
санитарно-лечебно отношение и като е харчило до сега
и за напредъ ще има нужда да харчи отъ своите сред
ства • за ассанизацията и украсявание на града, подържание на приморската градина и др. подобни, както и
за улеснязаниего живота на сезонните гости, тсй, спорсдъ
мнението на докладчика, има и право да възложи извветна
часть отъ тези разноски и върху самите посетители на
морските бани и 2) върху всичките Варненски жители,
които извличал, отъ тези гости непосредствен..а пол:!,.,
като хотелиери, реегорангнери, винари и др подобни. Съ
тази цель почти въ всичките европейски лечебни мЬсга
(курорти) има предвидена известна лечебна такса (Кнгtaxe) и музична такса (Musik-taxe), която нлащагъ гости гв;
така сжщо сжществувало особеяъ данъкъ, съ който се
облагатъ притежателите на кжщите, x-тгелите, ресторан
тите, бирариите и др.. които получавать изввсгна печалба
отъ сезонните гости. Отъ сумите, събирани по то.<и начинъ, се подържатъ градини, паркове, пжгища, промснади,
съдържал, се касина, музични канели, читални, обна
родвал, се списъци на посетителите (Kurliste) и др. Какво
големо значение могжнь да имал» тези такси върху бла- госъстоянисю на градя, г. .Д-рт» Ьасановичь привежда
за примеръ известния Карлсбадъ, който съ своето 15000
население, съ 50000 посетители презъ 1з01 г., е ималь
общинския бюджетъ 4353442 крони. За да имаме понятие
за големината на тези лечебни такси докладчика цитира не
кои такси отъ курорти, които той познава лично Тъйнапримеръ: въ Меранъ всЬкий пжгникъ, ако той живее въ града
3 дена на 4-й день е длъжснъ да плаща такса седмична, въ I
класъ 4, П класъ 3 и въ III 2 корони и следъ 12 седмици
неплаща нищо Таксата се плаща отъ всичките посети
тели, които еж по стари отъ 15 години Отъ лечебната
такса се освобождавал.; 1) ТБЗИ'посетители, които въ ку
рорта иматъ недвижими имоти; 2) лекарите и техните
евмеетва 3) офицери и другите ЧИНОВНИЦИ ОТЪ IX клаесъ
на горе; 4) работници и др. бедни;'лицата, като гувер
нантки, бонни, учители, които придружавал, други се
меиства, плащатъ половина такса. Такса за музика не
се взема. Въ Бадъ Гастеинъ всеки чузденецъ, който 5
дена живее въ местото, е длъженъ да плаща чрезъ до
макина, гдето живее, въ I класъ 30 корони лечебна такса,
20 корони музична и 2 корони за бедни, въ III класа
16 кр. лечебна такса, 6 музична, 2 за бедни, въ IV кл.
8 кр лечебна такса, 2 музична, 1 кр. за бедни и вь V
класа само 4 кр. лечебна такса;, лицата, които придру
жавал» болни, плащатъ намалени такси; освобождавал»
се отъ всичките такси: лекарите, децата до малки отъ
14 годишна възрасть, слугите и бедните. Въ Карлсбадъ
всеки посетитель, който живее въ курорта повече отъ
8 дена, плаша таксата въ I класа, 20 кр , въ II 12, въ
111 8 и въ IV (двцата по малки ото 14 години и слу
гите) по 2 корони. Музична такса се плаща отделно
Съ намалени такса се полауватъ военни лица и дребни
чиновници; лекаръте неплащатъ никакъ. Въ Маркенбадъ
лЬчебната .такса, въ I кл. е 20 кр въ II кл. 12, въ Ш
кл. 8, и въ IV (деца и слуги) 2 кр , музична такса се
плаша споредъ сжшите норми, както и въ Карлсбадъ,
отделно. Въ Франценсбадъ въ I класъ лечебна такса е
20 кр. въ II 12, I H — 8 , въ IV 1'40 кр.: отделно му
зична такса. Огъ лечебната такса се освобождаватъ 1)
всичките лекари' съ техните семества; 2) всичките ав
стрийски офицери до. ранга капитанъ съ техните семей
ства, вдовици и деца и . ЗУ онези чиновници, които по
лучавал, по малко отъ 1680 корони годишно. Въ Ауко
лечебна такса, на чов*ка месечно е 4 корони, децата
по малки отъ 12 години и слугите плащатъ по *Д отъ
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таксата. Въ Боценъ Грисъ лечебната такса, за ц/Ьлъ ссзонъ е 16 крони, включително и музичната такса. Въ
Аусзее (Aussee) възрастите плащатъ сезонно 6 крони,
дъцата отъ 2—12 години възрасть 3 кр. слугите 2 кр.
Освобождаватъ се отъ таксата: 1) децата по малки отъ
2 години; 2) он*зп отъ чузденцитт, които иматъ въ ку
рорта недвижими имоти; 3) офицери и чинокницн, които
по служебни работ.т се намира.ъ in. гради; !) всичките
лекари; •••) всичките войници и 6) бедно болните, които
притежавал, свидетелства за бедность Отъ всичките
горБннтирани такси най подходящите, споредъ мнението
на докладчика, за града Варна, е тая на гр. Aussee,
конто при сегашните ни икономически условия може да
се приеме за норма, а именно: възрастните да плащатъ се
зонно 6 депа, децата отъ 2 — 12 год. възрт.сть по 3
лева u дйцага но малки отъ 2 год. л слугите, конто ири
дружаватъ болните, по 1 лева. При това и у насъ, както
и въ горепоменатите европейски курорти, требва да се
освобождаватъ отъ таксата, а) медицинските лекари и
семействата имъ, б) онези чиновници, които получаватъ
по малко отъ 1500 лева; в) всичките войници (долнп
чинове ; г) бедните болни; и д) които притежавал» въ
Варнен. Община недвижими имоти. Въ всичките гореномЬнати лечебни места, които въ организационно отношение
требва да служатъ и за насъ като образецъ, сжществуватъ специални лечебни комисии или комитети (Сигсотmission Curcomite), които се грнжатъ за поддигание на
тЬзи места въ лечебно и културно отношение. Освенъ това
има още особенни дружества, за украсявание. (Verschoeneriinqsverein), състоящи отъ частни лица, които, както по
казва самото название, полагатъ големи грижи за укра
шение на курортите, подържание на парковите, променадц и т. н. За примеръ, отъ какви лица състоятъ ле
чебните КОМИСИИ, може да служи гр. Гмунденъ. Лечеб
ната комисия въ тоя градъ е подъ председателството на.
окръжния началникъ (JBezirkshau-ptmanri). Членовете еж:
градскип кметъ, окржжний и гр. лекари, училищний инспекторъ и шестима по влиятелни граждани, Въ гр. Ме
ранъ комиесията състои отъ 13 члена и то повече отъ
тези граждане, които иматъ печалба отъ посетители, въ
размеръ не по малъкъ отъ 200 крони, кметътъ е членъ
по право. Комисията избира отъ средата си постоянно
за три годпшенъ периодъ приежтетвие, (Kurvemaltung)
състояще отъ единъ председатель (Kurvorsteher) единъ
упранигель, единъ каесиеринъ, единъ бухадте^ъ! като
членове въ това приежтетвие влизатъ още директора на
музпчната капела и инспектора на градините. И у насъ
въ Варна имало нужда да се основе особна комисия отъ
12 — 13 членове, въ която требва да влизатъ градскообщинский кметъ, поне двама общински съветници, окр.
и общински санитарни лекари, градский началникъ. град
ските инжпнери и архитекта, общин. градинаръ и още
3 — 4 граждане. Комисията требва да има седалището
си въ общинското управление, и да избира отъ средата
си постоянно приежтетвие споредъ примера на гр. Ме
ранъ. Задачнта на комисията требва да бжде, споредъ
мнението на докладчика: 1) заведванпе на квартирното
бюро; '2) еъбиранието таксите отъ посетителите: 3) воденпето точна статистика на лицата, които идватъ въ гр.
Варна, пр*зъ сезона на морските бани; 4) изппепавието
известни вестници, за читалнята; 5) пздаванпето списъкъ
на посетителите; 6) подобрението на морските бани и
изобщо подигание на града въ културво и лечебно отно
шение. При испълнение на горепоменатите задачи, ко
мисията требва да се ржководи отъ специаленъ правплникъ, който ще се изработи отъ самата лечебна комиесия. Относително въвежданието на лечебната такса,
и облаганието на хотелиерите, гостилничарите и др. съ
особевъ данъкъ, за въ полза на фонда, който ще служи
за подиганието на града въ лечебно отношение, доклад
чика е ва мнение, да се помоли общински съветникъ
г-нъ Кр. Мирский, като депутгтъ отъ гр. Варна, въ най

близката сесия на народното събрание да внесе една
алинея 16 къмъ чл 86 отъ закона за гр. общини въ
смисълъ: ,,въ общините гдето има морски и минерални
бани (терми) и които служатъ като лечебни места, отъ
посетителите ее взема оеобенна такса въ полза на фонда.
за подигание тези места въ лечебно и културно отно
шение". Съвета като ислуша доклада на г нъ Д ръ Баейновичъ, и като взе предъ вадъ големата полза, която
може да се придобие за населението на града въ здра
вословно и економическо отношение, така сжщо и за ио
сетителите на баните on» систиматично осжщественнп
асеанизацпонните мерки, както и отъ пр*длагаемите отъ
докладчика мерки за подигапието на града Варни, въ
културно и лечебно отношение,
Р Ъ III И:
I. Приема но приндипъ доклада на г-нъ Д-ръ Бясановичъ и постановява да се обнародва in extenso въ Варненский Общинский Вестникъ II. Да се разшири при
морска га градина до Евксиноградскин пжтъ и да се кул
тивира, слоредъ плана представен.. оть общ. градннаръ.
III. Да се поставятъ за сега въ тази градина единъ павилионъ за музика и 2 ио големи беседки, спор*дъ
плана и указанията на комисията, коя го се назначава
за тая цель подъ председателството на г. Кмета и г-да
Д-ръ Басановичъ и градекий Инжинеръ и Архитектъ
(§ 13-та расходния бюджетъ). IV. Да се набавягь за гра
дината 20 нови европейски пейки, да се поправятъ
сулцествукиците стари и да се поставятъ въ разни месга
изъ градината 60 прости дъсчени пейки за удобство на
посетителите. ( § 1 3 оть разходния бюджетъ) У. Да се
възложи на горепоменатата комисия «'учванието и траспраяието на крайморскиягь променаденъ пжть. VI. Да
се има предъ видъ иоорояванието на лечебното касино
спорвдъ планя, който ще се изработи по късно. VII. Да
се основе лечебна комисия въ съставъ указанъ въ до
клада на г. Д-ръ Басановичъ, а сега се назначава една
комисия подъ председателството на г Кмета, отъ г. г.
Общ. Съветници: Д-ръ Басановичь, Ст. X. Пвйчевъ, Об
щиеский Санитаренъ Лекарь Общинский инжинеръ и
архитектъ, която да има грижа за подобрение на града,
въ лечебно отношение. VIII. Да се учреди при общин
ското управление квартирно бюро и IX. Да се отпуетнатъ
отъ общин. касса 200 лева премия за описание на града
Варна, като климагично-лБчебна станция, ако бюджета
располага съ такава сумма.
50) I. Удобряватъ се сметката, поемите условия
и постановлението на постоянното ириежтетвие, по която
е възложена направата на шосето върху Канмакъ Ах
медовъ. II. Удобрява се првхвт рлянието на това пред
приятие отъ Канмакъ Ахмедокъ върху Манолъ Коиачевъ.
III. Удобрява се протокола на комисията отъ 8 Декемврий х. г., ошосително купените отъ Ат. Зидаровъ и
Ставри Никовъ 206*33 кубич. метра камъни по 5 лева
кубика, като следуемата се сумма се задържи cptmy
сметката имъ за купеното,имъ отъ общината место. Тази
сума да се прикара безъ 36 и 60 ст. които еж пзрасходвани за нареждапието на камъните или всичко да се
прикара 995 лева 05 ст. сюйноетьта на камъните. IV.
Удобрява се контракта сключенъ между общината и
Георги Колимовъ, за принасянието на купените камъни
оть Ат. Зндзровъ и др. V. Удобрява се протокола на
комисията, по купуванпею камъни отъ Благой Иейчевъ
по 2 л. 80 ст. куб. метръ еключений по това контракъ
и протокола на комисията по приеманнето яа дос.авенип
материялъ. VI. Удобрява се распорежданието на Начал
ника на Техническото Отделение по приместванието стаг
рата ограда покрай шосето до самото ново шосе. VII.
МалонаддавателягЬ за доставката на песъка по добро
волно съгласие отъ Христо Атанасовъ и рапорта J» 18
отъ 1 Февруарии относихелно измерванието на песъка,
отъ който рапортъ се вижда, че Христо Атанасовъ е
доставилъ 117 куб. метра песъвъ, за конто требвало да

му се заплати 9 5 л. 60 ст. се удобряватъ VIII. Удобрява
се покупката на 18 куб. метра чакълъ по 3 л. кубика
отъ Кшмакъ Ахмедовъ. IX. Удобрява се протокола на
комисията по прпеманието на шосето и окончателната
ситуация, която възлиза на сумма 3427 лева 15 ст.
Срешу тази поправка Началника на Техническото Отде
ление е и.расходвалъ 1000 лева отпуснати му въ авансъ
за кой го расходъ да нрелоави нуждните оправдателни
документи на г-на Бирника, а остатъка да се всплати
но• принадлежност, като се вземе сумата отъ надлежний
паржграфъ.
5.) Удобрява ряспорежданията на постоянното приежтетвие, като предлага на г-нъ Бирника да приеме оправ
дателните документи отъ Началника на Техническото
ОгдБление, срещу отпусгнатип му въ авансъ съ платежна
заповедь Но 1 сумма 500 лева. Удобрява се тъй сжщо
рапорта Но 60 на Началника н» '\ ехняческото Отделе
ние и протокола на комисията отъ 25 Януарий т. г. по
прпеманието материяла, камъните о.ъ доставчика Рако
Вуячичъ
52) Върху въпроса по задочното решение на I и
Вирненский Мир. Сждия подъ Но 1052, по искатъ на
Апостолъ Саввовъ за 851 левъ 60 ст. и, 2) задочното
решение на с&щий сждия подъ Но 1053—за 680 лева
90 ст. Съвета като взе предъ видъ, че отъ нредставенитв 2 платежни заповеди отъ ишеца не е нредегавилъ
нуждните оправдателни документи, а особенно по задоч
ното решение подъ Но 1052 реши: упълномощава г.
Кмета да обжалва горепоменатигв решения.
53) Назначава комисия отъ г. г. Кр. Мирсквй, Д-рь
Басановичъ, двамата градски лекари, единъ отъ помо
щниците на кмета, общ Юристъ-конс"лть, като се по
моли отъ кметството и г-нъ Варненския" Градский Началникъ, която комисия да приготви проектъ за изме
нение и допълние nil сжшрствующите сега правилници
за шянтаните и проституш яга.
54) Г. Удобрява приказа Но 227/1901 г. на кмет
ството. II. Да се състави предварително списъкъ отъ
общинските санитарни пристави, на кои места може да
се поставятъ сергии за продавание на разни стоки и
изважлание столове и маси предъ кафенетата кръчми и
др. III. За определение на разредите, таксата за поставяние на столове и маеси предъ кафенетата кръчми и
др. заведения а така сжщо и где именно може да се
поставятъ." столове, маси и сергии, споредъ представения
списъкъ отъ санитарните агенти, назначава комисия състояще отъ г. г. Д-ръ Басановичь, Ст. X. Иейчевъ и
единъ отъ помощниците на кмета.
55) I. По. прпнципъ съвета се съгласява да отстжпи
исканото на просителя Стефанъ Георгиевъ место около
„Максуда", върху което да построи единъ бюфетъ и за
леси същото съ разни дръвчета нъ съ условие да предстази предварително една скица за бюфета, който ще
поотрои. а така сжщо и планъ за градината. II. йгЬдъ
като представи горните сведения въ Общ Управление,
съвета ще се занимае повторно съ тоя въпросъ и ше му
упред+ли числото на годините Ш Това решение на
съвета да се съобши просителю.
56) I. Да се прпложе въ испълненпе решението на обскпй съвета подъ J\/s 71 отъ 22-it Май 1901 год. отяосителпо построявапието паметникъ на покойнпй Дядо Колони.
II. За тая ГГБЛЬ пзбпра комисия, еъстояща отъ г. г. Варн.
Окр. Управитель, Кмета на града, членовете, Кр. Мирекий,
Я. Славчевъ и В. Каракашевъ; за събирание волни помощи
и пожертвувание за допълваше сумата по постройката на
въпросний паметникъ. III. Комисията да,избере место где
именно требва да се постави вд,просний надгробенъ памет
никъ, като предварително вземе съгласието на митрополията.
57) Да се направи проектъ отъ г. Началникъ Инжйнера при Общинското Управление за раздавание нраздни
общински места на бездомни бедни, Варненски семейства,
който проектъ да представи на Съвета.
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58) Разрешава на г. помощ. Клета, Спасъ Н. Шива;ровъ седемъ дпи отпуекъ, по домашна причини, счптанъ оть
дена на подзуванието му, а до завръщанпето му натоварва
съ дяъжяостьта му члена отъ Съвета Джендо Георгпевъ.
59) Да ее посадятъ въ най късо време съ фиданка
улиците-. „Пиротска" и _Фердпнандъ" отъ копто улица „Ииротека" съ четири реда, а улица „Фердпнандъ" съ едпнъ
редъ, отъ къмъ морето, отъ Русското Агвпство до зданието
на X. Панако и да се поставятъ неколко фенери.

зидарията надъ основите. VIII. За земенката работа въ
деретата да се шаща на надница по 3 лева. IX. За напра
вата па малките укрепления въ деретата съ колове п ка
мъни, да се плаща за всеки ::олъ, както тези отъ надлеж
ните плетпп по 0 1 0 ст. за забпвание на дълбочина наймалко 50 с. м. по 0 2 0 ст. X. За направата на бентове отъ
обпкяовенпп-здрави, прави дървета, дълги отъ 4 до 5 метра,
а дебели въ средата пай малко 12 сантиметра въ дпаметръ,
включително разноските за доставката на материалите работа,
забпвапието коловете и пепълванпето празднпнпте между
60) По предложението на г-на Д-ръ Басановпчь реши: дърветата съ едрп камани, всичко извършено съгласно плана,
Да се основе въ гр. Варна: I. Едпнъ Музеи въ които да се плаща на кубически метръ по 12 'лева. XI. За на
да ее събпратъ а) архиологичнп предмвти, (монети, над права на бентове отъ общпнекий дървенъ матерпалъ, дру
писи, статуи и други подобни отъ Тракийското и Гръцко- гото както въ 10, да се плаща на куб. метръ 5.50 лева.
рпмско време и б) Материали за антропология и етнография XII. За превоза на 225 парчета общински дървета отъ
на сегашното население. Музея да носи название Варненский салханпте и градската градина, за направата на бептовете
Градский Музей. II. Една Архпологпчна комисия, състояща. въ Кемеръ-дере да се заплати 800 лева п XIII. Цената за
•отъ членовете на бпблпогечнип комптетъ, въ която да влп- всеки кубически метръ пзкопъ, между Евкеиноградский мость
затъ като членове: Общпнекий Съветникъ Д-ръ Баеановпчь, и язъ VI да се увеличи съ 40 ст. за превоза на пзхвъручителя Карлъ Шкориплъ. Комисията да се заеме съ орга- лянието па ископаната пръеть въ морето.
низиранието на музея. III. Сбирката отъ археологпчни пред
62) Освенъ лицата, които влизатъ като членове въ
мети, която е собственность на града, да служи за основание
бпблпотечппа комитетъ, то пазпачаватъ се още за членове
на музея. IV. Да се поканятъ частни лица, които притежаватъ некои старини, както и тукашната гръцка митрополия, въ сжщпй комптетъ и г. г. члена Д-ръ Басановпчь и учителя
•въ която има събрани многобройни надписи и др.> предмети Карлъ Шкорпилъ.
да ги предадхтъ въ гр. музей. V.' Да се задължатъ град
ските архитекти, инжиаери, както и предприемачите по построяванпето на здания, да събиратъ намерените въ4 земята
;археологични предмети, човешки черепп и др. да ги пре
давате въ гр. музеи и VI. Тъп като при сегашното финан
НА
сово състояние на Общината не е възможно да се построи
особенно помещение за музея, то да се помоли Министер
ството на Народното Просвещение, да разреши временпо да
ее помещава „Музея" въ зданието на тукашната Девическа
по
Гимназия.

ПРТШИСИ ОТЪ AKTOBET'B
[КОШНШША

61) I. За направата па наеипитеотъ двете странп на
Джаферлийскин и Балчпшкий мостове, съгласно плановете
включително трамбуванието на пръстьта п изравняванието на
откосите да се плаща на кубический метръ по 70 стотинки.
II. Доставка на чакълъ за дрениранпе устоите при Евкеино
градский мость на кубич. метръ 5*50 л. Ш. За направата
шосе при мостовете съ каменна постилка, безъ осжовенъ
калдъръмъ, включително разноските за доставката на мате
риалите, иастиланпе чакъла и песъка, валянпето, да сн плаща
на квадр. метръ 2 ж. 20 ет. IY. Доставка на жълтоборовн
греди за направата на Евкеиноградский мость включително
обработвание и поставяние на местото и пр. както J)S XI
отъ ведомостьта на- цените да се плаща на куб. метръ 115
лева. Зидария съ хидравлически разтворъ отъ делапи Шу
менски камани, за направата на Евкеиноградский мость да
•се плаща на кубич. метръ 90 д.
Забплпжка: Въ цената на де.ланите камтни влиза и
добавачното възнаграждение на предприемачите, за изработвание дървената конструкция на моста по шаблонъ п нр.

ШШШ

извършените Финансови операции въ варненската
общинска каеса за време отъ 1899 до 1901 г.
(Продължение отъ брои 5-й).

Понеже наемателя Ив. Явашчпевъ и С-пе незаконно ех
присвоили гореозначената еума и ионеже п сега на поканата
ми да внееатъ тая сума по принадлвжность отказаха да направятъ това, съетавпхъ отделенъ актъ за присвояванпе Дър
жавни суми, за нредаваппето пмъ въ схдъ.
3) По платежни заповеди .»«* 1582—1584—15S5 отъ
30 Мартъ 1899 год. (гл. I s VII б, 98 г.) п поеледпата
но (гл. I # § 22 б. 98 г.) платено на Варнепскин жптель Ахмедъ Бпджановъ, 20,901 л. 40 ет. стойпость. па 92,913 пар
чета бандърмекп камъни, за ностплане некои улици на градъ
Варна, доставени безъ търгъ и контрактъ. За оиравдаппе на
тай сума нрп гореозначените нлатожпи запов1;дп се оказаха
само три сметки, издадени отъ Ахмедъ Бпджановъ за 92,913
парчета камъни по 22 1 /з ст. едипътъ камъкъ; всичко 20,90.3
л. 40 ст., които сметки не ех заверепи отъ никого за получванието на камъните. Въ делата на Общинското Упра
Съгласно JVa XVII отъ ведомостьта на единичните цени вление се оказа едно заявление, съ дата 23 Февруарпй 1899
за зидария съ делани Еникьовски или Кестричски камани да г. подадено отъ Ахмедъ Бпджановъ,^ съ което като съобщава
•се плаща на кубически метръ по 64,5 л. (80 л. намалението на Варпен. Град. Общ, Кметъ, чз презъ годините 1897—
• 80-0194). Предприемачите доставихх, обаче Шуменски ка- 98—99, доставплъ за общинското управление горното колнмъкъ, тъй като гореспоменатите кариери не работели. Тъй честло камъни за нрнеманпето па които пемало съставени
че цената 90 лева на куб. метръ се определи като се има протоколи, нито решеппя отъ общ съветъ за купувапьето
предъ видъ, местната цена на Шумненския деланъ камъкъ пмъ, молп да си нареди рабцтата по тия камъни, за да може
и сиетема на дървената конструкция. Y. Изкопа за пзравне- да му ее пеплатп горната еума. Върху това заявление пма
вание бреговете на канала надъ облицовката въ стремната сложена отъ кмета следующата резолюцпия; „да се направи .
му часть 'и намалението му талюса до 1:1, да се счита за справка имали протоколи за приемането па въпросните ка
землената работа, отъ II категория, тъй като ископаната мъни и решения отъ съвета за достовянпето пмъ. Понеже
еправката паправена отъ секретаря яа Общпн. Управление
.пръеть требва да се изхвърля въ морето: VI. Въ конструк
гласи, че решения отъ съвета, за купуванието на камъните
цията на таргите при джаферлппския мость да се плаща за
нема, нито пхкъ пма протоколи за приемането пмъ, общин.
всеки погоненъ метръ забитъ коль по 1 левъ. VII. За на
съветъ подъ председателството на кмета Ж. Жековъ и въ
правата праговете въ стремната часть на канала съ грубо
приехтетвпето на помощниците: Г. Ноевъ, К. Мирославовъ
делани камъни на горния редъ, въобще тъй както язовете,
и съветниците: А. Саввовъ, Н. Енчевъ, М. Сюкязовъ п Г,
.да се плаща Ина гкубический метръ зидария, тъй както за

Варненский Об^ин№ий_^тникъ

Стр. 6

В. Касабовъ съ решение J№ 111 отъ 26 Мартъ 1899 год.
постановява да се заплати на Ахмедъ Биджанъ 14,013 лв.
• стойностьта на 62,280 парчета камъни, п съ оешение .№ 136
отъ сжщата дата да се заплати на сжший 6892 дв. 40 ет.
стойностьта па 30633 парчета камъни, а всичко 20,905 л.
40 за 92,913 парчета камъни по цена 22 г / 2 ст. на единъ
камъкъ. Ва пздаванието на тия две решения съвета се
основалъ на три нротскола по приемането на камъните, които
се оказаха въ делата на общинското управление; обаче отъ
направеното разследвание се установява какво, че предметните
протоколи не ех съставени въ времен а приемането на каманпте, а ся съставени следъ като Ахмедъ Бпджановъ е подалъ
въпросното заявление. Че протокола съ дата 29 0-темврий
1897 г. за приемането на 30,600 парчета камъни и ония отъ
4 Януарпй 1899 г. за приемането на 30,680 п. камъни, ех
написани въ единъ и сжщп день (27 Мартъ 1899 г.). Оевенъ гореизложеното отъ предметните протоколи се вижда,
че камъните еж доставени на 19 Септемврий 1897 г. на 21
Февруарпп 1898 г. и на 4 Януарпй 1899 г. а решения за
изплащане стойностьта имъ, вземени чакъ на 26 Мартъ 1899
г. следователно, когато еж доставени камъните не е имало
решение за купуванпето имъ и общ. управление не е имало
известие за доставянето горното колочество камъни.
Понеже доставката на въпросните камъни е извършена
въиреки чл. 20 отъ правилника за счетоводството на град.
общ. управления и чл. 42 отъ закона за публичните търгове
и понеже общ. съветъ съ нередовни протоколи по приемането
па камъните и незакопп решения по изплашането стойностьта'
имъ, е уформнла разхода отъ 20,905 л. 40 ст. отговорностьта
за нзправплното израеходвапе на тая сума остава върху бившпй Варненски Гр. Общпн. Кметъ и съветниците подписав
ши гореозначените две решения, противъ които се състави
оделенъ актъ.
IV.
Отъ проверката на операциите по расхода извършени
отъ Варненското Град. Общ бирникъ П. Ивановъ. за време
отъ 1 Януарпй до 12 Май 1899 год. намерихъ следующвто:
1). Съ платежни заповеди означени въ долъпоименований
списъкъ изплатени презъ 98—99 год. отпуснато заплатата
яа служащите при общ. управление, на учителите и слуги
те при основните училища за 1898 г., а припадающата се
сума за данъкъ върху занятието, окржжна вржхнпна и учидшщенъ налогъ не внесена въ Държавното еъкровище, по
неже платежните заповеди еж издадени само за чистата сума,
която се следва за заплатата, обаче съ платежна заповедь
J8 1134|99 г. изтеглени отъ общинската каса 7178 л. 27
ст. и внесени дапъкъ върху занятието,, окржжна връхнина
и учплищенъ налогъ срещу следующите платежни заповеди:
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370
424
453
662
723
831
953
1104
1401
1020
644
708
809
981

Суииа по Данъкъ Окръжна Учнлпплатежната върху за връхнина щенъ Всичко Забе
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29 45
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Брой 8 и 9

39 40 — 80
98£Г
— 90
1416, - 44
984 2 35 35
86
167 • 1782 52 55 19
149180 44 76
299
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'
1397 1177 57 30 40
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Всичко 7045 к. 45 която сума е внесена въ Държавното
съкровище срещу квитанции № J\s 5095 и 5096)99 год. _
Забплпжка. Настоящнй пунктъ 4 се вппсва въ акта,
за да се знае, че припадающата сума за данъкъ върху за
нятието и връхнина е внесена въ държавното съкровище,
тъй като при платежните заповеди, които еж неплатени презъ
1898 и 99 год. нема приложени квитанции за внееений
данъкъ.

Расходъ по гл. чл. I § I б. 98 г.
5) Въ требователната ведомоеть на служащите при
Общин. Уцравлеяпе за заплата, за месецъ Ноемврнй 1898
год. приложена при платежната заповедь Л? 1399|99 год.
Г. Виктория Иванова, пълномощница на горския надзиратель
Пв. Поаовъ, не раснпсала за получване заплатата на Попова
отъ 300 л. Писара Т. Атанасовъ, не расппеалъ за получване
заплатата си 39 лв. 66 ст. и старший фигурантъ Uв. Каса
бовъ не расписалъ за 90 лева, а всичко неоправдани 429
л. 66 ст.
6) Въ требователната ведомоеть за заплатата на сжщпте презъ м-цъ Декемврий 98 год. приложена при плат-.
жена .заповедь J\S 15l|99 год. старший, фигурантъ Ив. Ка
сабовъ, не расписалъ за получване заплатата си за 9 лева,
горския надзиратель- Ив.Поповъ не расписалъ за 300 лв.
всичко неоправдани 309 л. Общин. Кметъ Ж. Ив. Жековъ

!Брой 8 и 9

Варненскпй Общпяский Веетнпкъ

получилъ заплатата за м-цъ Декеяврпй 98 г. 500 л., когато
•като народенъ предетавптель той се е завърналъ отъ София
и вст&иилъ въ изпълнение длъжноетьта си на 22 Декемвр.
$$ г. съгласно приказа М 378 отъ сжщата дата; следова
телно требвало да получи заплата само за 9 днп—116 лв.
•66 ст., а не 500 лева отъ което следва, че неправилно му
е платено 383 лева 31 ст.
7). По платежна заповедь М. 1470|99 год. платено на
-общинския съветниЕсъ М. Сукизиянъ 40 л. -възнаграждение
за участието му въ комисията по преглежданпе избирателните
списъци. При платежната заповедь нема приложена заверена
сметка, че Сукизиянъ, е вгелъ участие въ комисията и че
работата е траяла 8 дни.
8). По платежна заповедь № 1459|99 год. платено на
-общ. съветнпкъ Оеманъ Демировъ 40 лв. за участието му
въ комисията по определение средното число производство
на посетите пространства земи. При платежната заповедь
нема заверена сметка за извършената работа.
9) По платежната заповедь Ж 1514[99 г. платено па
общ. съветникъ Оеманъ Демировъ 8 л., като членъ въ ко
мисията по преглеждане места въ градските лозя, които ще
требва, да се заградятъ съ плетъ. Прп платежната заповедь
нека заверна сметка за извършената работа.
10). По платежна заповедь J\S 1557(99 г. платено на
секретаря при Общинското Управленже, Петрановъ 150 лв.
възнаграждение за редактиране общин. вестникъ -за време
• отъ 1 Януарий до 1 Юняп 98 г., върху която сума не е
удържано данъкъ върху занятието 4 л. 50 ст. окр. връх.
45 ст. училпщенъ налогъ 23 .ст. а всичко 5. 18 ст.
11). По платежна заповедь № 999J99 год. платено на
Д-ръ Ксантовъ 153 л. адвокатско право за дело протпвъ
>Общ. Управление. П,,п платежната заповедь нема никакви
документи за оправдание расхода.

предетавптель въ гр. Варна, вместо досегашния такъвъ г.
Вплхелмъ Станекъ, който е преместенъ въ гр. Портъ-Саидъ.
Споредъ нотата на тукашното Австро-Унгарско ВпцеКонсулство отъ 27 того J\S 658 новоназначеннй тптуляренъ Впце-Консулъ, г. Егонъ де Флюглъ. на 27 того е
поелъ управлението на поверенното му Впце-Конеулство.
Окр. .Управитель: П. Станчевъ
Секретарь: II. П. Кутиковъ
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§ V. 6. 98 г,
12) По платежна заповедь J\s 1366(98 год. платено на
предприемача С. Стояновъ 498 л. 40 ст. за направа на
дрехи за общ. служащи, върху която сума не е удържано
данъкъ върху занятието 1 л. окр. връхнина 10 ст. учил.
налогъ 0.5 ст. всичко 1 л. 15 ст.
13). По платежна заповедь М 1508J99 год. платено
на Щ. В. Марковъ 340 лв. за направа ботуши на общин.
пожарникари. При платежната заповедь нема сметка нито
-протоколъ за приемане ботушите. Съ решение М 271J98 г.
постановено горната сума да се раздаде на пожарникарите,
които сами да си купятъ чизми, обаче въ приложенпй при
платежната заповедь раздавателен/ь спиеъкъ нпкой пожар;никаръ не се е разписалъ за получване определената сума
за чизми;
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Отдт,д. Административно

ВЪДОМОСТЬ

J\s 2881

3a числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

гр. Варна, 29 Мартъ 1902 година.
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за презъ месецъ Мартъ 1902 год.
ета

До Г. г. -Шуменския Окр. Управитедь, Председателя
•на Варненскпй Окр. Садъ, Управителя на Варненската Мит
ница, Началника на Т. II. Станция, Управитель Лекаря на
I кл. Държавна Болница, Варненский Градски Кяетъ и Варненский Град. Окол. Началникъ.
_
Вследствие предписанието на Министерството на Вън: шните Дела и на изповеданията отъ 6 Февруарий т.. г.
подъ J\/s 932, честь имамъ да съобщя на горните длъжностни
лица, за знание, че Австро-Унгарското Правителство е на
значено г-на Егонъ де Флюглъ (Egon de Fhlugle) за свой
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гр. Варна, 1-й Априлъ 1902 год.
за Варненский Град. Ветерпнаренъ Лекарь: 11. Бичевъ

челото, опашката я дирните крака по малко бело 3) крава
на 5 год., косъмъ сивъ, десното ухо полукърнухо, а левото
отъ дире изрезано. 4) телица на 2 год., косъмъ кумурестъ
и 5) яалаю мъжко на 3 години, косъмъ черъ.
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Дирятъ се ступаните на задържаните добитъци въ
Добричската градска община, а именно:
1) Една биволица, 4 год карамаяеста, .дъсното ухо отъ
предъ разцепено, а левото отъ задъ и на опашката малко бело;
2) Една биволица на челото има бело, двете очи ча
кърести, четиртехъ крака, китките и опашката до полови
ната бели и
3) Една биволица 2 год., на челото малко бело, сжщ<>
и на опашката бело и десното ухо разцеиено.

ft

S-4

•' . Дирятъ се следующпте изгубени добитъци отъ Валчикската околия, а пзгенно:
1) Отъ' ступанството на Никола Хр. Ючормапс^и единъ
волъ на 6 год., косъмъ сивъ, десното ухо отъ върха отре
зано ойма, левото ухо отъ долу подбръснато и на деената
задна кълка буквата „Ю", единъ волъ на 7 год. косъмъ
сивъ, десното ухо отъ върха_ отрезано и на заднята кълка
буквата „Юа.2) На Костадинъ Нпколовъ отъ с. Гяуръ-Суючукъ, една
кобила съ белези: демпръ гьокъ и на левата плешка ,,К. Н";
кобила — довриеста съ дамга на левата плешка „К. Н.";
. кобила косъмъ довриеста съ сжшата дамга и едно таиче
мжжко на 2 год., косъмъ доврпесть съ схщата дамга.
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Съобщава се, че на жителя отъ с. Емиръ-кьой, Анхиалска околия, Манджерани Маноловъ му е изгубенъ единъ
конь съ белези: 6 годишенъ, ржеть дребенъ, косъмъ сивъ,
жребецъ и десното му око «тЪпо.
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Дирята се, стопаните па следующпте изгубени добитъци
находящп се пзъ общпппте на Добричека околия, а именно:
1) Въ 'Сръдньо-Чаяурлийската обншна се намира една
биволица (юва) 10 год. косъяъ черъ, деспото ухо стрела,
левото око чакъресто, на опашката п чадото бело и на десната задна кълка има дамга въ впдъ па мееецъ;
2) Въ Хардалииската община се намира единъ волъ
(юва) 12 годпшепъ, косъяъ сив?,, левото ухо разцепено, на
деснпя кракъ отт. разсечело нпщанъ и рога чивга;
3) Въ Гелпнджпкската община се нампратъ: 1) биво
лица на 6 години, челото.бело, края па десното ухо отрезано; 2) биволица 12 год., челото, опашката и задните крака
има бело, десното око чакъресто; 3) едно женско малаче
на 3 год. двете очи чакърести и 4) едно мъжко малаче на
една година, чедото п опашката бело;
'
4) Въ Каралпйската община се нампратъ: 1) биволица
на 4 год., косъмъ черъ, дирните крака и опашката бели,
на левата кълка дамга полумееецъ, 2) малаче мъжко на 2
год., косъмъ черенъ, делото ухо отъ върха отрезано, на

Съобщава се, че жителя отъ Тевколарска община, Ново
загорска околия. Колю. Георгиевъ му е откраднатъ коня отъ
неизвестни крадци, съ белези: 9 г., косъмъ червенъ, ръстъ
ервденъ и десния преденъ кракъ топукъ.Оъобш&ва ее, че на жителя отъ с. Воянпкъ, Бургашка
околия, Аристиди Коетадиновъ му е откраднатъ коня съ бе
лези: 5 год., ръетъ среденъ, косъмъ кестене-дорестъ, отъ
деената страна на бутадамга . щ " задния кракъ на китката
бело и опашка дълга.
'
Дпрп се биволицата на Димитръ йваницовъ отъ. селоЕнпджа-Хайдаръ, Добричека околия, която на 2 Мартъ н. г..
се изгубила отъ селеката черда. Отличителните й белези
еж: на 8 год., черна па трите и крака има бело.
Съобщава се за радгласявание, че въ с. с. ГюзенджеАланъ, Разградска околия, въ Големо-Враново и Тетево,
Русенска околия, въ Брешлеяъ и Кютюклпй, Тутраканска
околия е констатирана болестьта въ първото село „Шапъ"
и „Краета", а въ последните „Краста" по овцете и въ
Тетево, Русенска околия „Сапъ" но конете.

Издава Варненското Градско Общинско Управление

Печатница на Христо Н. Войяиковъ—Варна

