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Варна, Ср^да 25-й Септемврпй 1902 г.

ВАРНЕНСКИ! ОБЩИНСКИ

Брой 24

тпт

ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ ИЩЦА
Обикнзсеняо на 10, 20 и 30 числа.

Пнсма, статии пари и всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна

Цена на вестника за годниа е

За обявления се плаща за дума •
На първа страница
. . 8 стот
, втора страница
. . . .
2 „
1 „
я трета и четвьрта страници .

2 лева.
Отделенъ брой 5 ci.

Д-ръ Ст. Т. Попповъ
Специалистъ по Акушерството,
Гинекологията и бол^ститъ1 1 на
пикочните
органи у женитъ и
1
мжжетъ .
, Награденъ съ МонтпЕленската
Университетска премия Bouisson.
Се прихМ^сти въ улица ,Дарь
Борисъ* № 807 сръ^щу Дебекъ
чошма" и улица .Дакъровска* въ
Варна.
ПРОГРАМА
ЗА

ТЪРЖЕСТВЕНОТО

ПООРЪЩйНЕ

въ гр. Варна
НА

НЕГОВО 1ШНЕРАТ. ВИСОЧЕСТВО ВЕЛШЙ : Ш З Ъ
ННКОЛАЛ Н В Ш Ш И П
i.
Негово Императорско Височество Великия Князъ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ де пристигне съ броненосеца
„Георгш Победоносец/ь" въ Варненското пристанище на
12,Септемврип 19,02 год. въ 8 часа атвдъ пладне.

Негово Царско Височество Княза ще се отправи
на броненосеца за да носети Негово Игяператорско Височество Великия Князъ въ качеството му на пр*дставитедь на Негово Императорско Величество Всеросейский Иглператоръ.
Негово Императорско Височество Великий Князъ
ще върне визитата на Негово Царско Височество Книз ъ т ъ на военниятъ параходъ „Надежда".
П.
Техни ИМПЕРАТОРСКО и ЦАРСКО ВИСОЧЕОт п д ,T,Q „o,fo!irt. ня cvrna въ 5 часа и 46 минути.

На брегътъ, на новопостроената скеля на приста
нището, до гарата, ще бждатъ посрещнати отъ Предсе
дателя на Министерский СъвЬтъ Г-нъ Д-ръ Даневъ,
Негово Внсокопросвещенство Варненскии н Преславски
Мктроподитъ Г. Снмеонъ, аташираннте офицери, Под
председателя на Народното Събрание Г-нъ Франгя,
които ще го приветствува отъ страна на Народното
представителство.
Почетна Рота отъ 8-й пеши приморски

на Нейно

Царско Височество Княгиня Мария Луиза полкт.
При поставената арка ще бждатъ представени Г. г.
Варненскии Окржженъ Управител ь, Председателя на
Общинската комисия, придруженъ отъ членовете, който
ще го приветствува съ добре дошелъ, като му поднесе
адресъ, и хлебъ и соль, Председателя на Окр.~Съветъу"
Председателя и Прокурора при Окръшшй. Сждъ, Дирек-.;
торите на Мъжката и Девическа Гимназии, Учцлищниятъ
Инспекторъ, Директора на Банката, Управитель —Лекаря
на Държавната Марипнска Болница Окр. Лекаръ, Окр.
Мюфтия, Гръцки, Арменскпй Архиерейски Наместници, и
Израилский Свещеннослужитель.
Следътехъ ще бждатъ представени: ПредЪтавителите на Дамското общество — Председателките и насто
ятелствата на трите женски браготворателнн дружества
въ града, отъ страна на които ще се поднесе на Височайщий Гостъ хлебъ, — соль и букетъ и руската колония,
която също що поднесе хлебъ и солъ.

На противоположната страна --задъ железнопжтната ,
линия, на определени места, ще бждагь наредени- я: «пу
шите въ града Народни Представители, Опълченци
Поборници и юнаците съ cnoirrf. знамена, Дамите, Град
ско Общинските и Окржжнп Съветници, чиновниците
отъ разните вЬдомосгвз, Търговците, Еснафите, Ученич
ките и учениците отъ двете Гимназии.
ВИСОЧАЙШИЯ тренъ ще чака при скелята и ще
потегли въ 6 и 15 минути за гр. Велико Търново.
ПрЬзъ целия день, кжщитЬ п магазините ще бждагъ
украсени съ руски и български флагове, а вечерьта
града ше бжде осветленъ въ честь на ВНСОЧАН1ПИЙ
ГОСТЪ.

ОТЪ КМЕТСТВОТО.
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А К Т Ъ
Д н е с ъ , аа 5 СептемвриЦ 1902 i\, долоподписанпй П.
Кжрджиевъ, председатель на Варнен Град. Общинска три
членна компсия, заедно с ъ членовете отъ са;щата: Т.
Р а е в ъ и 3 . Зафировъ в ъ присжтствието на бирника
Н . М. Богоевъ, произведохме ревпзия в ъ р х у операциите
извършени отъ бирника, ла, време отъ 1 Августъ до 3 1
сжщий 1902 година и намерихме:
1) Ч е всичките постъпила и нзрасходванп сумми
еж редовно записани по кнпгпте и тия последните, срав
нени, се съгласуватъ помежду си и с ъ расходо-оправдатедни документр, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления;
2) Че, като се спаднахж п з р а с х о д в а н т е суми,
споредъ книгите и документите, отъ постжнленията по

казани въ квитанционната книга, оказа се наличностьта
вт-рнз, споредъ както е показана в ъ касовата книга н
въ монетаря, а именно:
В ь злато . . . лева . ст.
„ сребро 8 5 9 1 0
„
• „
„ медни . . .
„ 45 „
3) Ч е неповърнатите въ депозитъ и на хранение
сумп и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж
записани въ депозитната кнпга, а за повърнатите п р е з ъ
истеклия месецъ, намериха се редовни р а з р е ш е н и я и
распискп. Прилага се една равносметка.
Председ.: П . КА;рджпевъ
Членове на общпнеката
тричленна комисия

{ Т . Раевъ
о у '
0
{ 3. Зафировъ
Бирникъ: П. М. Богоевъ
Членове:

Равносметка за състоянието на касата на Варненското Градско
Общинско Бирничество, при ревизията за мт>сецъ Августъ 1902 г.
ДА ДАВА
произведена на 5 Септемврий 1902 год.
ДА ЗЕМА
и:

к

ОУхАША

ft

Кому и за какво

о
К

СУИМА

Отъ кого и за какво

о

е

лева
На наличностьта споредъ касовата
„ депозптнп су.™ '
„ одържкп до 1 Августъ 1902 г.
„

„

пр£зъ Августъ 1 9 0 2 г.

ст.

лева

^
Отъ неплатена-заплатп

85910 45

—

38733 82,

в

неплатени надници

9490 84'

„

раеходп за 1 9 0 0 / 1 9 0 1 год. съ

272 68'

гласно описа, за това

|
обгербоване за псилатепп заплатп

45 90

„ обгербоване за неплатени наднпцп

17 60

,

1

„ обгербоване за заплатп п надници,
. првкарапп на расходъ

„

разни. раеходп, безъ,платежни

„

аванеп срещу платежни

„

Вьлгарската Народна Банка, въ
налпчность

1.1 20

„ сумите за уволпеппте войници

32 78:
8
9

„

Дончо М. Анковъ

„

паличность въ гербови марки

„

налпчность вгь брой

10
137906 |12

11

„ - аванси cpimy заплатп

12

Всичко

137906 -} 12

Всичко

137906 12

Баряа, 5 Септемврий 1902 год.
Председатель на Варнен. Град. Общ. Компсия: П. А, К я ф д ж и е в ъ
Общински Бирникъ: П. Б о г о е з ъ
Членове: { Т. Раевъ

{ 3. Заоировъ
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\isrn дщт.. огь вило, БИГЛ Н РДЩ
Мнения на 45 знаметити учени за влиянието на спиртните
питиета върху телесното, душевно и нравственно
здравие на децата.
(За сведение на родителите и възпитателите.;
(продължение отъ-брой 17-й)

Д-ръ Райнъ
Професоре при Ленения университета
Най гол*мото благодеяние, което родители!* мога.ъ
да окажатъ на дъцата си, то е да ги нриучатъ къмъ
простота въ облеклото, храната и питието. Постоянното
употребление спиртни питиета способствува за развитие
нервозность у младежь.а.

Д-ръ Сенаторъ
Професоръ но медицината въ Верлинъ.
Азъ считамъ употребяването спиртин питиета въ
детската възрас-ь за вредно, защото техната сжществена
съставна часть е алкохолътъ, който, като е известно,
при редко или еднократно употребление се явява като
силно действувайте средство за нервната и съдовата
системи, а при продължително и неумерено употребление
довежда до заболЬван*1 на различни органи, главно освенъ
показаните две системи, още и черния дробъ и бжбреците.
Да се дава на децата алкохолъ, когато нема никаква
бпастноеуь за живота (при болесть),—нема никаква нужда,
особено сега, когато сн^сиостьта огь извънредно раздразнедпе и безъ това е годема. Употреблението на алкохола
отъ децата не малко способствува за развитие нервозность
въ младото поколение. Алкохолътъ, постоянно употребявзнъ,
съвсемъ не служи за подкреиително средство, а, напротивъ,
опасностьта, която той принася на децата, е твърде голЬма.

Д-ръ Сииенсъ.
На брошурата Вя съчувстсувачъ о.ъ вепчка духна.
Когато и гдето съмъ могълъ, азъ веекжде съмъ
възставалъ противъ даването на децата вино и бира,
конто бихъ желалъ да ги видя заменени съ млеко, а
особена у болните деца. Алкохолътъ е силна отрова за
нервната система на детето и е уместенъ само при ntкой
болести, по назначение о.ъ лекаря, когато е необходимо
временно да се поддържа д-Ьятелнпсчьта на сърдцето.

Д-ръ Тучекъ
Професорь ир-и Марбургския университета.
Спиртните питиета могатъ да се даватъ на двцгта
само тогава, когато се назначав*тъ отъ лекарь, като
лекарство. Да се н; мучвагь д!.цатт, къмъ обикновонно
употребяване вино или бира за „подкреиа", „успокоение",
на храносмиланиего" — е прЬстжпление.
г,подобрение
Алкохолътъ прави децата нервозни и увеличава нервозвосьта гамъ, кждето има само предразположение къмт> нея,

Д-ръ Увелманъ
Проф',есоръ и Директора на хигиеничния институт
въ Рогцокъ. t
Азъ считамъ' за безъ ръзеждно и вредно да се
даватъ на децата каквито и да еж спиртни питиета, ако
само те не се назначаватъ отъ лекаря за лечебна цель.

Д-ръ Фидлеръ
Старши 'лчъкаръ на градската болниица въ Дрездень.
Да се дава на децата вино или бира е престъп
ление: употреблението спиртни питиета оказва вредно
душевното и телесно развитие на детето н способствува
за възникването лощи навици.

Д-ръ А. Фикъ
Проф. ио физиолошята при Вюрцбургски университет.
За фкзиолога не подлежи на съмнение, че въ ранната
детска възрасть, когато елементите на мозъчната ткань
се намира още въстадиума на развитието си, даже най
малките дози спиртни питиета оказватъ вредно действие.

Отр.

3

Д-ръ Августъ Форель
Проф. по психиатрията при Цюрихския университети.
Възъ ос.шва на многогодишенъ лекарски и научень
оантъ. специално относително устройството функциите н
ргзстропетвата на нервната система, а главно на мозъка,
азъ считамъ употреблението спиртни питиета, изобщо за
вредно, тъп като те, както е известно, засегатъ функ
циите и TiMHint на мозъка. Разбира се, че у детето,
т. е. въ епохата на най-бързото развитие на мозъка, това,
действие ще бжде по интензивно. Човегпкиятъ мозъкъ, съ
неговат-е милиони микроскопичееки клетки и разклонени
влакна, у двгего и най нвжнпятъ органъ, какъвто можемъ
само да си предегавимъ. Всичко което нарушава неговите
функции въдвгекдта вьзрасть не само разтропва неговото
състояние за известно време, но пречи и на по-натъшното
му развитие,- а заедно съ това и на развитието на всич
ки способности на душата, волята, ннтелигентностьта,
етиката и естетиката. Цораш това, обичая да се дава
на децата вино и бира е крайно оеждителенъ, защото
алкохолътъ не сам > прави децата нервозни и раздраз
нителни, но задържа н цвлото пмъ душевно развитие. По
тоя начннъ у децата се присажда зародншъть на бждащв
пиянство, нервяостъ и психопатия, като огь своя страна
силно способствува за общо специално израждане.
Д-ръ Фюрбрингеръ
Професоръ въ Верлинъ.
• '
Аъ считамъ за крайно вреденъ обнчаятъ да се дава
на децтга редовно бпра и ракия.

Д-ръ Г. Шилеръ
Проф. при университета и директоръ на гимназия
въ Хисепъ.
Дългогодишното каблкненне ме е убедило, че децата,
па даже п юноша се, които редовно получаватъ вечерно
време бира. сутрина често се оплаквагъ отъ слабость.
Upu малко злоупотребление съ алкохола младелште губягь
и отъ умственчата си сила. Агь не съмъ давалъ на де
цата си, нито бара нито инно до юношеската имъ възрасть,
поради което е у тЬхь. и отпосле не се яви никакво
ягеланпе да пиять.

Д-ръ йорнцъ Шгаитъ.
Когато въ 1862 г почнахъ своята практическа де
ятел ность, въ качество на лекарь, въ много семейства
се считаше за обикновено нещо да се дава на децата
(за подкрепление) вино и това се правеше, когато едвамъ
встъпваха въ втората си година. Когато практиката ма
се разшири, азъ решихъ спокойно да наблюдавамъ при
насяли алкохолътъ полза или не. Скоро, обаче се убедихъ,
че обикновено се получава тъкмо противоположенъ
резултатъ Деца, които получаваха алкохолъ, ни най-малко
не бЬха по-здрави огь другите.
Отпосле азъ счетохъ
вече за сноп нрвкъ дългъ да убеждамь родителите
съвършено да не даватъ на децата спиртни питиета,
u отъ това те имаха само полза.
Огь тогазъ азъ все повече почнахъ да се убЪждакамъ
въ вредното действие на алкохола върху децата (съ изктючение на оаезн случаи, когато той се дава като ле
карство по назначение на лекаря при тежки болести
или въ време на оздравяне).
Д-ръ А. Штицъ
Авторъ на съчинението: (Половия животъ на чов?ька и
хигиеническото възпитание на dwremo.
Ако крайните противници на алкохола отиватъ твърде
далечъ въ своите искания, то за нащата младежъ, азъ,
заедно съ твхъ, пзисквамъ пълно въздържение отъ
спиртни питиета . . Преди всичко азъ се обржщамъ къмъ
своите другари по професия, съ молба, да ирибегватъ
къмъ алкохола, като къмь лекарство, само въ крайни
случаи, при тежки заболевания на децата, а тъй сжщо
при всеки удобЬнь случаи да посочватъ на родителите
вредата огь употребление спиртни питиета. После обръ-
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Дирятъ се следукшите добитъци: 1) На Киро Тодощамъ се къмъ учителите и възпитателите и ги съветровъ
отъ гр. Добричь се изгубили на 18 срЬщу 19 того
вамъ не само да не служатъ въ това отношение за при3
коня
огъ които: 1) конь чилесть, 3 год. 2) конь червенъ,.
м*ръ на своите възпитаници, но постоянно да имъ обяс2
год.
десното
око слепо; 3) кобила, чвлеега 3 год. 2)
няватъ вредата и опастностите, които се заключаватъ въ
тази отрова. Ако родителите и възпитателите б*ха про На 22 срещу 23 того еж откраднати 3 коня на Иванъ
никнати отъ съзнанието относително вредата отъ алкохола Миловь отъ с. Касаплии. Отличителни^ имъ белези еж;.
за децата и заедно биха почнали да рабогятъ за отстра 1) конь, черенъ 7 год. 2) конь жребецъ, червенъ. 5 год.,
нението спиртните питиета изъ семействата, то младежа на заднята дЬсяа кълка има дъмга поради ухапване отъ
и следующето, поколение биха саечлиля много въ физи вълкъ; 3) Конь 4 год. карадовруесть, на десния му кракъ
ческо и душевно отношение и ние бихме могла да гле копитото бело; 3) На 22 срещу 23 того еж откраднали
4 коня на Минчо Стояновъ, отъ с. Ч. Куюсу съ бвлези;даме спокойно въ очите на бждащето.
1) кобила съ малко конче, 8 год. червена, 2) Конь, черь
Д-ръ ЦинглерФ.
7 год. 3) конь кулесть 7 год. 4) конь 12 г. алесгь; 4)
Професоре при Стразбургския университете.
Два коня на Исмаилъ Бей Кара Сзлиевь огъ с. Екисче,.
Азъ поздравлявамъ всичко, що е насочено къмъ съ белези: 1)" конь 7 год. черенъ, десний му алмаджикъ
борба съ неумереностьта, която се е развила въ среда повреденъ и 2) конь 10 год. червенъ; 5) .На 23 срещу
та на нашата младежъ и която способствува за раз 24 того се изгубили 3 коня на Манолъ Вълкановъ отъ
пространение на нервностьта въ нашия векъ. Съ това с. Харманлжкъ съ. белези; 1) конь жребецъ 4 год. чилестъ
азъ се обявявамъ за противникъ на употреблението ал 2) кобила 9 год. червенъ; 3) кобила, 7 год. червена 6)
кохолъ отъ децата.
На 25 того презъ нощьта неизвестни крадци откраднали
Д-ръ Шолцъ.
3 коня на Димо Стояновъ отъ с. Дурасли, съ белези:
Директоре оа лудницата ве Берлинъ
1) конь 8-9 год, косъмъ сивъ до слабините има малко
Алкохолътъ е отрова, особено за детския мозъкъ, подуто, двата дирнн крака охмузени; 2) конъ 8-9 год,който се намира още въ стадиума на развитието си. Да косъмъ сиво-бель, дирните крака сжщо охлузени, 3) 4 год.
се дава на децата вино, както се прави донекждЬ вслЬд- жребецъ, косъмъ червенъ на челото и носа има по една
ствие немарливостьта на родителите, а донекжде отъ по бела звезда, двата му дирни крака и предния леви бели
грешното желание да подкрепяватъ силите имъ,—значи отъ китките надолу; 7) Два коня на Панайотъ Николовъ
да се извърши престъпление по отношение къмъ бжда отъ с. Г. Добромиръ, романия съ белЬзи: 1) конъ алестъ,
щето поколение.
задните му крака китките бели 2) червенъ на челото
си има бело, . , , , . , , . . и на двата коня на
Д-ръ Щрюмпель
десните
крака има ударено дамга огъ доктора; 8) На
Професоре и директоре на клиниката ве Ерлангене.
20 того презъ нощьта се откраднати на Атанасъ МаАзъ се надеяамъ, че работата ще вземе другъ обратъ
рковъ отъ с Льусу Бей, следующите коне: 1) Жребецъ
когато се отстранятъ лъжливите представления за без6 год. тъмно червенъ, зъбите малко изръбени; 2) кобила
вредностьта или даже за ползата и мнимата лечебна сила
6 год. алеста; 3) Жребецъ 3 год. алЪсть левия кракъ до
на алкохола. Особено пъкъ значение азъ давамъ на за
китката бело; I) жребецъ на 3 год, чилестъ левата
прещението да се даватъ спиртни питиета на децата.
кълка дамга ( 5 ) .
. •
Просто за невервание е, съ какво лекомислие приучватъ
даже малките деца къмъ употребление на спиртни пи
ОБЯВЛЕНИЕ
тиета.
Л? 308
Д-ръ Ебщаинъ
23-вй Апршгь 1902 година.
Профеворе ири Тетингенския университете.
Моять възгледъ върху употреблението на алкохола
Възъ осноиание. чл. 21 п 22 отъ правилника за
отъ децата е съвсемъ простъ. На децата не е потре- реда и условията за купуване и продаване на едъръ
бенъ и не требва да имъ се дава, съ изключение на ония добитъкъ, Ахмашското селско общ. управление, обявява,
само случаи, когато лекарътъ счита за потребно да при ч вместо издадения на 1 Юлии т. г. пнтезапскн бнлетъ
бегне къмъ него, като къмъ 'лЬкаретво п го- приписва въ за покупка и поодажба на едъръ добитъкъ иодъ J)S
известна доза. Родители, които правятъ иначе, лошо по- 53259 серия М 30 огъ 1901 год. на Ахмедъ Исмаиловъ
стжпватъ съ децата си.
отъ с. Демирджнлеръ, Демирджилерска община за една
(Изъ сп. „Здраве)'кобила на 8 год. червена, на челото има малко бело, е
изгубена и на сжщиятъ Лхмедъ Исмаиловъ е издадено
Дирятъ се следугощитЬ добитъци: 1) Единъ конь преписъ отъ сжщия билетъ,
прпнадлЬжащь на Георги Петровъ отъ с. Тоични, Раз
Въ случаи, че се окаже оргнналвия негде да се
градска околия, съ белези: 16 г. косъмъ желть-червенъ, счита за невалнденъ.
на гърба обелено отъ седло; 2) Единъ конь принадлежащъ
на Алеко Рига отъ гр. Варна, съ белези: 12 год. косъмъ
чернпкъвъ въ гьовюсътъ и рескп.

въдомость

На 16 Юлий н. год. е била заловена у Стефанъ М.
Кавалджпевъ пзъ гр. Ст. Загора, фабрикантъ на тютю
невата фабрика „Орелъ", когато този последния е внасялъ
пари въ държавното контрольорство една 2—у левова
фалшифа монета, която се различавала отъ истенсквте
по това, че е направена отъ медь (бъкръ) посребрена,
а гърба и венеца нематъ почти никаква разлика.
На 19 того е заловена въ гр. Хасково една Фалшива
20 ст. монета отъ олово, която се различавала отъ истин
ските по своята легкость, груба изработка и гербътъ не
ясно отпечатанъ.
Пздава Варненското Градско Общинско Управление

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

за презъ месецъ Августъ 1902 год.
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