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ЯВНА БЛАГОДАРНОСТЬ.

ВАРНЕНСКА ГРАД. ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА

Семейството на покойния Велико Христовъ бла
годари на всички, които съ приежтетвието си на по
гребението почетоха останките на покойния, и на ония,
които телеграфически и писмено изказаха своите съ
болезнования. Понеже не ни е възможно по отделно
да благодаримъ за многобройните изказани съчувст
вия по този скърбенъ случай, то молимъ настоящето
да служи, като изразъ на нашата дълбока признатслностъ къмъ всички.

Презъ м*сецъ Октомврий т. 1902 година, Варнен
ската Градска Общинска Библиотека е била писе.ена въ
читалните сичко отъ! 8422 души, а книги за домашно
четене еж зели 303 души и за четене въ Библиотеката
- 1 0 1 души. Посетена е била Библиотеката отъ: S16 чи
новници, 801 свободни, 765 ученици, 236 учители, l'Jl
работници, 76 ученички, 46 книжари, 43 търговци 42
живописци, 39 учителки, 31 л*кари, 29 войници, 26 ре
дактори, 25 офицери, 23 адвокати, 18 прозбо.шгцн, 17
земледелци, 8 фоюграфи, 6 аптекари, 6 стражари, 3 милосердни сестри и 2 актьори. Но народность: 3221 бъл
гари. 97 арменци, 42 евреи, 3S гърци, 8 немци, 6 тур
ци, 5 руси и 5 черногорци. Четените книги възлнзатъ на
513,
отъ твхъ на български 343, на руски 162 и на
френски 18.
lio цредметъ най-много книги еж четени пс: биллетристика и периодическите издания.

Поправка. Въ предидущия брои при отпечатване
съболезнователната телеграма по смъргьга на Велико
Христовъ, погрешно е пропуснато „копие до в. „Народ
ни Права".
...... _
Съ Указъ огъ 8 Септемврвй т. г. подъ Jl? 299 се
утвърдиха, както изборите за членове на Варненския Град* ски Общински Съветъ, тъй сжгцо и прогласените за
общински съветници: Панаиотъ А. Кжрджиевъ, Т. Раевъ,
Ст. Бабаджовъ, 3. Вафировъ, Д. Перелинговъ, Т. Чирпанлиевъ, Георги Антоновъ, Ив. Даямовъ, Ив. Вичевъ,
А. Фока, Д. Ханджиевъ, рг. Юшенлийски, X. Налбантооглу, Ю. X. ГаФаровъ, X. X Томасовъ и Исмаилъ
Хасановъ.
Пр-Ьпнсъ отъ njrin-

У К А З Ъ
М
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Ний Фердинандъ 1 й, сь Божия милосгь и народната
воля, Князъ на България.
По предложение на Нашия Министръ на Вжтр*пГ
вите Работи, представено Намъ съ доклада >му отъ 15
того № 52а 1 и на основание чл. чл. 21 и 22 отъ зако
на за Градските общини,
Постановихме и постановяваме:
Да утвърдимъ за Кметъ на Варненската Градска
Община. Общинския съветникъ Панаиотъ А. Кжрджиевъ
а за негови помощници: Тодоръ Раевъ и Зафиръ Зафировъ, п тримата избрани отъ общинския съветъ, въ заеЪданието му отъ 16 Септемврий т. г.
Изпълнението на настоящия указъ възлагаме на На
шия Министръ на Вжтрешните Работи.
Издаденъ въ Евксиноградъ на 15 Октомврий 1902 г.
На първообразното съ собственната на Негово Цар
ско Височество ржка написано „Фердинандъ".—Приподпвсалъ Министръ на Вътрешните Работи Ал. Людекановъ.
Верно, за Началяикъ на Отделението (под.) Б. Атавасовъ.
5
Заверилъ преписа, Секретаръ при Варнен. Окржяс.
Управитель: Ив. Павдовъ.
Верно съ преписа,

Виблиотекарь: Н. Георгиевъ.
ИНТЕРЕСНИ

СВЪДЕНИЯ.

Америнанснитп библиотеки и читални за дгъца.
Съ цЪль да се привлекатъ децата и приучатъ на
навика да четатъ, при американските безплатни библио
теки еж устроени особени детски отделения. Техъ нриготовляватъ секога красиво и удобно, украсяватъ ги съ
картини,- бюстове, цветя, разни животни, натъпкани съ
сено или талашъ и др подобни предмети, а за ржковод»
е.по на четенията се назначавате специална библиотека
ри. Зъобше вземагь се енчки мерки за да е «ъ.шожгю
заингересуването на повече деца. Най добрата i: ть иодобии читални се намира въ Пипсбурп. НрЪзь 1900 го
дина тя е била посетена отъ 200,00 ) деца,. Книгите пъ
нея еж наредени по низки полици. Децата еж оставени
сами да си избиратъ книги Въ състава на библиотеката
влизатъ книги за секаква детска възрасть. Всички книга
еж подвързани съ твърде красива подвързия. За изби
ране на книги има каталогъ, съставенъ тъй сжщо за да
може много деца да заинтересува. Така напр.. на пър
вата му страница има надпвсъ: „Не желаете ли вий да
прочетете за героите на древните времена или за сърдчаностьта на моряците, за прелестните принцеси и де
войки, които обладаватъ чудно мелодични гласове? Ако
би да, то тукъ вий ще намерите списъка на такива кни
ги".
Съ сжщо такава цель на полиците поставятъ раз
кошни корнизи, въ които тургатъ картинки, илюстрирующи книгите отъ сички полици, надъ които еж устро
ени корнизи. Това средство се оказва твърде привлека
телно: подъ корнизите полиците се губятъ. За да заставятъ децата по често да се заглеждатъ, къмъ читалнята
всекон девь въ нея се поставя една таблица, която показва''
деньтъ, числото и месеца, и пояснява събитията изразяюща
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ствени въ паметь на известни дейци, поставя.ъ се тех
ните портрети. Децата отъ двора на училището прибегватъ
въ читалнята и бързатъ да узнаятъ чия паметь се чествува
въ ?оя день.
Два пжти въ неделята въ тия читални се устройватъ
събрания, за съвместни четения. „Jaulls of the kinq" Тенисона и слушане разкази за гръцките герои. Успехътъ
на тия събрания се доказва не само по количеството на
посетителите имъ, но и по туй, че въ дни, определени за
техъ, отказва се на исканията книги съ историческо съдър
жание, толкозъ големо бива техното търсене. Следъ
събранието въ четалнята се поставя портрета на този герой
или писатель, за когото е държана речь въ събранието.
За да приучатъ децата къмъ грижливо пазене книгите
и акуратность, въ г. Милвоке надъ входа въ читалнята
имало поставенъ надписъ: „Пазене библиотеката се пред
оставя на момченцата и момиченцата отъ Милвоке-. И
тия средства се указватъ твърде сполучливи: въ тая
читалня захвърлена и повредена книга—е редко явление.
Доверието и децата умвятъ да ценятъ.
Автора на горната статия особено ясно отбелезва
система за устройството на библиотека и доказва съ цифри
на ржка. че благодарение единствено на тая любовь
къмъ четене младежката среда въ америка се силно
развива.
(Прев. Н. Г.)
МИНИСТЕРСТВО НА В ^ Т Р Ъ Ш Н И Т Ъ РАБОТИ
Гражданска Санитарна Дирекция,

О К Р & Ж Н О

м ззз1.
Ст. София, Юлий 15 день 1890 г.
До Г. Г. Окржжнитгъ Управители, Окр&жнитчъ и
Околийските Лпкари.
Мнозина отъ нашето население, особенно селското,
еж си позволявали и позволяват ь да се противятъ на ор
ганите на санитарната власть, когато последните съ се
заемали да приложатъ некоя санитарна мерка, противъ
появяването на епидемическа, инфекциозна (заразителна)
болесть или пъкъ за ограниченето и прекратяването
на подобни болести. (Други пъкъ немърлисо се стнасять
къмъ установените предпазителни мерки противъ подоб
на болесть,' или умишлено ги нарушавагь.
Отъ друга страна мнозина си по^воляватъ да укрнвать болните отъ заразителни болести и да не съобщаватъ за техъ комуго се следва, или ако съобщаватъ не
ненълняватъ установените прогивъ заразата мерки за
предпазване. Всичките упоменати действия, било отъ
страна на кметовете и други органи на общинската или
друга некоя власть еж действия, коичо еж твърде опас
ни за обществото, преди сичко за неговото здраьне и
съ техъ могатъ да се причинятъ, непопраг.ими не възнаградими злинн и загуби.
За това нашиятъ новъ наказателенъ законъ, който
встъпи въ сила отъ 1 iJatt т. г. сматря подобни дейст
вия за престъпление и нарушения и предвижда за техъ
известни наказания. ..ОрЪди сичко секо лице, което се
противи на органите на Санитарната власть прп испълнение на служебните имъ обязаности, подпада на общо
основание, на наказанието предвидено въ чл. 154 отъ на
казателния законъ. който гласи: „Който се въсаротиви
сирямо наредби, възбрани, заповгьди или покана, сторе
на отъ публична власть, наказва се, за явно непокорство:
съ тъмниченъ затворъ до три месеца, или съ глоба до петcmomuns лева, ако не е предвидено за случая друго на
казание". Оня пъкъ, гкойто противозаконно припятствува на нгькой органъ отъ публична власть, когато послед
ния упражнява своитгъ права и длъжности, наказва се:
съ тъмниченъ затворъ до еднв година. (Чл. 145 отъ на
казателния законъ). Освевъ хгня наказания нашиятъ новъ
наказателенъ законъ предвижда и такива, които се отна-
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,. Който умишленно наруши официална наредба, из
дадена противъ распространението или иоявлението на
заразителна чотшка болесть, наказва се съ тъмниченъ
затворъ до шесть. месеца. Ако ли отъ това е последвала
смърть за другиго, то наказанието е тъмниченъ затворъ
не по малко отъ шесть месеца. А членъ 503 гласи: кой
то въпреки установената отъ закона пргьдпазливость се
отнася немърливо къмъ прилепчивите болести, наказва се:
съ запиране до единъ мгъсецъ или съ глоба до двеста л.
Ако ли отъ тая немърливость последва зараза, то нака
занието е запиране до два мгьсеца или глоба до двгьста
лева. Значи нашиятъ новъ наказателенъ законъ постжпва
твърде строго, както и следва съ нарушителите на взе
тите съгласно Санитарните закони и правилници отъ Са
нитарните власти мерки противъ прилепчивите, зарази
телни болести. Той наказва не само умишленнитгь нару
шители на тия мерки, но и непредпазливите, немърливитгъ нарушители. Освенъ това следва, че нашиятъ новъ
наказателенъ законъ счита тия нарушения за твърде важ
ни и твърде опасни за обществото. И наистина една при
лепчива заразителна болесть може да бжде даже по опас
на и но гибелна отъ колкото една война, ако членовете
на обществото, гражданите, се отнасятъ немърливо или
нарушаватъ установените мерки противъ подобна болесть.
Освевъ това тоя законъ предвижда въ чл. 504 на
казание и за онова лице. което не съобщи комуто се
следва, за появлеяието на прилепчива болесть между жи
телите и добитъка, както и за онова, което не взима ус
тановените предпазителни мерки. Тоя чл. гласи: който
не съобщи комуто требва появяването на
прилепчива
балстъ между жителитгь, като дифтеритъ (лошо гър
ло), Скарлатииа, Вариола (баба шарка) и помежду до
битъка, като моръ и др.\ както и онзи, който не взима
установените мерки за предпазване противъ заразата,
наказва се: „съ запиране до единъ мпеецъ или съ глоба
до сто лева". Първата половина отъ тоя членъ се отнася
до ония, които укриватъ болните отъ заразителни боле
сти и не ги съобщаватъ никакъ ила на време на над
лежните власти; а втората, последнята часть се отнася
освенъ до тия лица, но и до Г. г. Лекарите, Околий
ските началници, Кметовете и дгугите органи, ако не взематъ на време или никакъ, надлежни предпазителни мер
ки противъ подобна болесть.
\
Предъ видъ че въ последньо време върлуватъ изъ
княжеството, въ достатъченъ размерь разни прилепчиви
болести, усобно Вариолата. Дифтерита и Скарлатината;
че случаите на съпротивление спрямо Санитарните вла
сти ставатъ все по чести, а тъй сжщо и укриването на
болните и немърливото п не точно испълнение» на препоржчените отъ тиа органи мерки противъ распростране
нието на подобни болести и най сетне, че за успешното
ограничение и прекратяване на подобни прилепчиви бо
лести необходимо нужно е щото всеки гражданинъ и
всекой Санитаренъ и обществен! органъ съ най юлтъла,
точпость и добросъвгьстность даиспълнява евопте обязаности.
Предлагамъ на Г. г. Окръжните управители да даджтъ най голема гласность между населението на цити
раните по горе членове отъ наказателния законъ, съ
предупреждение, че секи единъ ще бжде строго наказанъ
ако си позволи да се въспротиви на санитарните орга
ни, при попълнението на тЬхната обязаность, умишленно
не непълни или немърливо непълни препоржченигЬ отъ
техъ мерки за ограничението и прекратяванието на при
лепчивите болести.* Распоредете за нарушителите неза
бавно да се съставлява полицейско дознание и тутакси
да се даватъ подъ еждъ.
Подписали: Министръ Д-ръ К. Стоиловъ, Директоръ
Д-ръ Г. Золотовичъ и Секретаръ X Вишинъ. Верно,
Подписалъ; И. Д. Варненски Окржжеяъ Лекаръ: М.
Железковъ.
"
Верно,
Варненски Градско Общински Санитаренъ Лекарь:
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Обявления

до копитата има кръсгь, на опашката бело, единия рогъ
има буквата „К*.
Дирятъ се стопаните на следующите добитъци: 1)
4) Не Филчо Георгиевъ отъ с. Джевизлий, Варнен
Въ Котленското окол. Управление имало една задържана ска околия, еж се изгубили двата бивола съ следующи
биволица съ белези: 7 - 8 год. ржсть ереденъ, косжмъ те белези: 1) биволъ 10 год, косъмъ черъ, съ едното
кулесть, двете уши ръзани отъ горе, на опашката малко око слепъ, на десното му ухо отзадъ и отпредъ имала
бело и съ едно малко малаче отъ около единъ мЪсецъ. бедегъ „копче'1. 2) Виволъ 10 год., косъмъ черъ, на че
2) Въ село Малкочево, Севлиевска околия, имало задър лото бело, на десното ухо отзадъ и отредъ бедегъ „копче".
жана една биволица съ бе.твзи: на 6 - 7 год. косъмъ
черъ, на челото и опашката бели петна. 3) Въ ДруманВъ с. Караджилари, Котленска околия, е било зало
ската сел. община, Луковинска околия, имало задържани вено едно съмнително лице съ нисъкъ ръсть, брада про
1) една биволица 7—8 год. косъмъ вранъ, левото ухо шарена, на 55 год. възрасть, което се е казало, че е отъ
кърно ухо и предуто, въ лесното цепо-ухо и на опаш гр. Сливенъ на име Иорги Ивановъ и че живеяло при
ката въ китката малко бело. и 2) единъ шопаръ. 1 год- „Сухата чешмя*1. На запитването отъ кмета по каква
косъмъ белъ къдравъ.
работа ходи, призналъ, че ходилъ да продава въ с. ТапгьНа 11-й того отъ домътъ на Иванъ Тиневъ Янковъ,
жителъ отъ гр- Варна му се открадналъ единъ катъръ,
съ следующите бел*зи: 20 год косъмъ б*лъ, опашката
му на края порезана.
Дирятъ се следните изгубени добитъци:
1) Коня на Андонъ Панайотовъ отъ е. Омарчево,
Ново-Загорска околия, съ бел*зи: 3 годишенъ, косъмъ
сивъ, съ дебела опашка,
2) Коня на Мурадъ Хасановъ отъ е. Чанакчий, съ
белези: 7 годишенъ, косъмъ черъ, съ седло.
3) Кравата на Денчо Енчевъ отъ г. Нова-Загора,
съ белези: 6 год., косъмъ белъ, роги кавръкъ, рога и
опашка къса, на десната кълка мазана съ катранъ.
4. Вола на Исмаилъ Якубовъ отъ с. Азапларъ, Добричска околия, 5 год., косъмъ сивъ, десното ухо ирикъ.
5) На Лечо Шеревъ и Иванъ Ивановъ отъ с. Баладжа, Добричска околия: 1) волъ 6 год., сивъ, роги
тънки и напредъ, 2) волъ 6 год., желтеникъвъ, рогите
прави.
6) Кобилата на Христо Стояновъ, отъ с. К.-Дере,
Ново-Загорска околия, съ белези: 8 год., червена, грива
черна и дълга, гърбътъ й пробитъ отъ седло колкото единъ
орехъ.
7) Една- кобила на Никола Славовъ отъ с. Гюловци,
Анхиалска околия, съ белези: 4 год., косъмъ червено,
тъменъ( на задницата между краката имала вълче хапане и на горнята бърна има малко бело.
8) Единъ конь на Никола Славовъ отъ сжщото село
съ белези: 5 год., ръсть ереденъ, косъмъ червенъ, дол
ната му бърна по дълга, задните кракг бели.
9) На Добри Колевъ о;ъ е. Богд»вово се изгубили
два вола съ белези 1) волъ 7 год., косъмъ сивъ, дес
ното ухо отзаде й левото отпредъ отрезанн. 2) Волъ 7
год, желтъ, левия рогъ счупенъ.
10) На Петръ Габе отъ с. Харманлжкъ на 4 сре
щу 5-й того се изгубили два вода съ белези: На 5 год.,
тьменъ-кафянъ, къси дебели крака, рога къси и въздебелв; втория 6 год., тъмноснвъ, къси дебели рога, ръсть
ереденъ.
11) На Иванъ Първановъ отъ с. Кьоселеръ, една
кобила 6 год., кара деврустъ.
12) На Киро Първановъ отъ с. Кьоселеръ, една ко
била 5 год., хачикъ желто-червена, на десното ухо малко
резано.

ара, Карнобатска околия, чютюнъ—елпезета, гдето продалъ около 3 оки, и че тоя тютюнъ го вземалъ отъ с.
Тергоба,. Ново-Загорска околия. Запитанъ има ли билетъ
за ковьчъ, когото ездялъ, отговорилъ, че го билъ оставилъ въ гр. Сливенъ. Црезъ нощьта това лице било ос
тавено да спи въ кжщата на единъ селенинъ, отъ гдето
избегалъ,' като оставилъ и коньтъ. Коньтъ ималъ следу
ющите белези: 6—7 год., кост мъ белъ, опашка и гри
ва б4ли.
На 18 срещу 19 того презъ нощьта неизвестни
лица отъ саята въ село Шахнидуси на Симеонъ Ива
новъ вь негово отежтетвие окрали 40 кози и 16 овце съ
белези: Козите левото ухо отзадъ кертикъ, отъ предъ
бръснато, а на десното ухо отзадъ бръснато, а овците по
юрината съ сжщвй белегъ, а другите съ разни белези.
1) На 12 срещу 13 того била открадната една кобили
6 год. сива, безъ други белези, съ едно конче на 1 %
год. косъмъ алесть челото и муцуната вр*дъ бели, при
надлежащи на Сюлюманъ Даудовъ отъ Узундже-АдапъРазградска околия.
2) Кобила 6 год сива, съ конче 3 год. косъмъ
кестенявъ, принадлежащи на Мехмедъ Фейзуловъ отъ
сжщото село. Отъ подирването, което стопаните имъ
сторили се оказало, че крадците еж биле 7 гуши цигани
гребенари.
2) На Нено Недевъ отъ гр. Карлово били откраднати
две магарета, а именно: едното 10 годишно, ръсть ереденъ,
черно и прошарено съ бели косми, на муцуната бело
пятно, опашка кжса. предните крака ковани, задните не
и другото, 5 годишно ръсть ереденъ, косъмъ сивъ, дълга
опашка, предните крака ковани задните не.
Дири се на Марпнъ Мариновъ отъ с. Кованлжка,
Търновска околия, изгубения му интизапски билетъ подъ
№ 10310 отъ 17/VII т. г. за правособственость на единъ
конь на 11 г. жълть косъмъ и безъ особни белези.
Въ случай, че се укаже негде въпросния билетъ
да се счита невалиденъ, понеже е билъ замененъ съ
дубликатъ.
ГЮЗ.-АЛАНСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

М 1420
с. Гюз.-Аланъ, 11 Октомврий 1902 г.
Възъ основание чл. 21 и 22 отъ правилника за ре- j
дътъ и условията за купуване и продаване на едъръ;
Дирятъ се следующите изгубени добитъци:
1) На жителя отъ с. Емренъ-кьой, Туркоклийска об добитъкъ, обявява, се че вместо издадения на 16 Октом-1
щина била изгубена една биволица съ отличителни беле врий 1898 г. свидетелство подъ JS 42781, серия М б{
зи: на около 4 год., косъмъ черъ, опашката малко къса. на Якубъ Кара Ибраямовъ отъ с. Узундже-Аланъ, за 1
2) На Стоянъ Доневъ отъ с. Башъ-пунаръ била из волъ на 7 год., косъмъ белъ и особни белези: чивга, ед 1
ното ухо отъ края разцепено, е изгубено и вместо него
губена една крава съ белези: 4 год., косъмъ червенъ,
е издадено дубликатъ отъ сжщото свидетелство подъ JU'
опашка къса.
1390 отъ 8 Октомврий н. г., въ случай че оригинала се
3) На Руси Петровъ отъ е. Авренъ, Варненска око
укаже негде, да се счита за невалиденъ.
лия билъ изгубенъ единъ биволъ съ белези: год., коеъмъ
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Дрйновецското Селско Общ. Управление, Разградска
Околия, възъ основание чл. 22 отъ правилника за редътъ и условията за купуване и продаване едъръ добитъкъ обявява за всеобщо знание на всички лица, че на
29 м. Септемврий т. г., издаде дубликати подъ М 1334
и 1335 на Тодоръ Минковъ отъ с. Дреновецъ на место
изгубените му свидетелства за правособственость на добитъкъ подъ Л* 28510 и 28420 керия 6/1898 год., отъ
14/Х 1898 г., издадени му отъ сжщото общ. управление,
за единъ волъ на 6 год., белъ косъмъ и особни белези:
на левото ухо чаталъ и единъ волъ на 7 г., белъ косъмъ
и на левото ухо ойма.
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Parotitis epidemiea

Отр. 4

Издава Варненското Градско Общинско Управление
Печатница Хр. Н. Войниковъ - Варна.

