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ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ МъСЕЦА

Обикновенно на 10, 20 и 30 числа.

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

Помолени сме отъ страна на „Женското Чита-.
ли ще" въ града ни да ОПОР/БСТИТЪ, че на 2 Мартъ, въ
неделя, въ 10 часа преди пладне г. Д-ръ Танановъ
ще държи сказка въ училището „Св.. Наумъ", върху
„заболяването на децата".

Поздравителни Телеграми.
На 19 Февруарий т. г., по случай 25 годишнината
отъ освобождението на България, между Варненския
Еметъ г. Кърджиевъ и Н. Ц. Височество Еняза, Н.
Сиятелство Графъ Игнатиевъ и Руския Дипломати
чески агентъ въ София г. Вахметиевъ, еж, разменени
следните поздравителни телеграми:
„В а р н а,
Кмету Кжрджиеву.
Сърдечно благодаря, на гражданите и Вамъ за
приветствията и благопожеланията, които ни поднасяте
по случай 25 годишнината отъ освобождението на на
шето отечество.
Князътъ".
„Евксиноградъ,
Негово Царско Височество
Българский Князъ.
При отпразнуването днесъ 25 годишнината на
освобождението, изскупено съ скопите жертви на брат
ските Руски и Български народи, честитъ се считанъ
да поднеса на Ваше Царско Височество поздравленията
на Варненци, както и моите, съ благопожелания въ
дните на Вашето царуване да се сбъднатъ мечтите на
целокупния Български народъ, които той преди 25
години, въ днешния славенъ день виде осъществени,
но.по-после разбити.
Всевишния да Ви дарува здраве и сили за по
стигане заветните народни идеали.
Живейте за щастието на отечеството.

Писма, статии, пари и сичко що е за вест
ника се праща до Градско Общинското
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 ст.
„ втора страница
2 „
„ трета и четвърта страници.
1

какъ Вие съ своя рхка, на знаменития^Сан-Стефано,
санкционирахте ламтежигв на целокупния Български
народъ, — като свещено дело на братский Русский
народъ изскупено съ незаменими тежки негови жертви.
, На своя почетенъ гражданинъ Вамъ, — едний отъ
на нашето освобождение, Варненци — съ целия Бъл
гарски народъ, пращатъ поздрави.
Кметъ: Кжрд.киевъ".
,.В а р н а.
Кмету Кжрджиеву.
Искренно благодарю Васъ за вираженшле Вамъ
чувства которъш я непримену повергнутъ къ стопамъ
его Императорскаго Величества.
Дипломатически агентъ: Бахметьевъ".
„С о ф и я,
Негово Превъсходителство Русский Диплома
тически Агентъ Вахметиевъ.
Като празнуваме 25 годишнината на освобождението
ни изпълнявамъ най-приятната длъжность да изразя,
Вамъ, представителя на могжщия Русски Царь и на
родъ, чувствата на вечната благодарность и признателность на Варненци за сичките жертви и хилядни
благодеяния, съ които непрекъснато се е сдобивалъ
цвлокуиния Български народъ отъ страна на Русския
Царь и народъ.,
Предайте моля тия наши чувства на всесилния и
милостивъ Вашъ Монархъ, покровители на целокунний
ни народъ.
Кметъ: Клрджиевъ".

И. 8 ".В 0 Д Ъ
Оп. решенията на Варненски Градско Общински СъвЬтъ.

Кметъ: Кърджиевъ".
,.В а р н а,
Кмету Кхрджиеву.
Сърдечно благодаря за добрата паметь. да благо
действува целия Български народъ.
Игнатиевъ"'.
„Санпетербургъ.
До Негово Сиятелство
Графъ Игнатиевъ.
Празнува целия Български народъ днешната светла
дата - въ новата си история. 25 години се сключвать и

.111. К\пува,.еь> па п.>1.). крини да се отложи за сега
до, като се. нриберагь сичките такива отъ търговците жи
та ри и преведат!, сичките общински крини къ инвестность,
огь които да се види точно съ колко крини раснолага жнтиата борса, въ случай, че се видятъ недостатъчни тогава
да се норъчатъ нови.
.
172. ;1а се даде срокъ 8 дни оп. утрЬ 20 Септември
т. 1902 г. нк длъжниците къиъобщината : Ив. Данчевъ и
поръчителите му, Иетръ Стояновт. и поръчителите му. X.
Сотиръ X. Алексиевъ и др., на уреждане на полиците «1
пре.гъ Бирничествочо на Общината, като на таи цЬдь нмъ
се съобщи писмено и ако тока не с.торнтъ да се наввдатт.
дела 'протинъ т1хь.
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175. I. Да се обяви търгъ за продажбата на мвсгата
означени въ . изработената отъ техническото отЬделение
скица.
II. Заввдующий техническото отделение Архитектъ се
натоварва да изработи поемни условия за продажбата на
горните места, като спомене, че местата ще служатъ само
за цельта, — за железарски, коларски и др. такива дюгени
които условия да представи въ най-близко заседание на Съ
вета за удобрение, когато ще се определатъ и първона
чалните цени отъ Съвета.
176. Началника на техническото отделение и грагинаря
да дадатъ писмено мненията си относително култивирането
на приморската градина до Евксингр. шосе и ги предста
вяй, на Съвета на разглеждане, а гпкъ техническото отде
ление се натоварва да представи смвтка за нужните разноски
по това разширяване на градината.
177. Удобрява се рапорта на началника на техниче
ското отделение № 156 отъ 28 Юний т. 1902'г. и се раз
решава присъединяването на частния каналъ въ ул. "При
морска" къмъ общия въ ул. „Саидова", за която работа да
се отпустне отъ общинската каса една сума не повече отъ
550 лева.
179. I. Разрвшава да се построи една чешма въ IV
уч. въ XXII линия срещу пазарния илощадъ на ъгала на
местото на Злати Димовъ, за която чешма да се отдели една
частъ отъ водата, която тече въ двора на старата болница.
II. Направата на чешмата да стане отъ притежателя,
заедно съ подписавшите заявлението, споредъ указанието на
I техническото отделение, която чешма ще служи освенъ за
лицата отъ околните квартали, по и на публиката, която
посещава пазаря и зарзаватчийските дюгени.
181. Отлага се разглеждането на търгопроизводството
за продадените праздни градско общински места въ IV уч.
ул. „Волова" на 5 и 7 того до утвържденето регулациония
планъ на IV и V учасгеци на града.
183. Експлоатирането на т. годишното сечище да стане
отъ общината и то по таксите удобрени отъ Съвета и за
начина на рационалното му експлоатиране се наторва по
стояното присхтствие на Съвет?..
20 Септември 1902 година.
184. Да се отпуснатъ на женското дружествено учи
лища "Трудолюбие" десеть кола дърва безъ такса, прена
сянето, на които да е за сметка на самото дружество.
187. I. Удобрява се сключений на 30 Май т. г. кон
тракта меж»у общината и предприемачите Матеевъ С 1е
Явашчиевъ, относително пренасянето на бурдурните камъни
отъ Девическата гимназия въ двора на общия, управление.
II. Оставя се безъ последствие заявлението на същите
относително разницата отъ 15 ст., като неоснователно.
195. Удобрява се представената окончателна ситуация
№ 1, която възлиза на сума 6548 лева 14 ст., срещу която
да се издаде вадлежата платежна заповедь, също се удо
брява сключений за цельта контрактъ (по поправките въ
ул. „Саидова" и необоходимнте допълнителни работи пакъ
таиъ).
196. Възъ основа контракта и поемните условия за съ
бирането „вагопъ парасх" за внесените отъ Девня и дру
гаде брашна, заявлението на брашнарите — индустриалци изъ
г. Варна, съ което искатъ да не имъ се зима горното право,
да се остави безъ последствие.
197. Назначава комисия, съгласно чл. 17 буква а отъ
„закона за благоустройството на населените места въ Кня
жеството България", въсъставъ: подъ председателството на
пом. кмета 3. Зафировъ, общин. архитектъ А. Несторовъ исъветниците: Ив. Вичевъ, Д. Ханджиевъ и Исм. Хасановъ,
която да приготви сички книжа, които да представи за удобрение отъ Съвета въ едно скоро време за земане съответ
ното решение по гЬхъ.

Пръдъ видъ на това, че въ града ни еж се забе
лязали н-Ьколко нови случаи на заболяване отъ скарлатина намира се за добръ повторно да се напечататъ
наставленията изложени въ долното окржжно.
НрЪписъ

МИНИСТЕРСТВО
на

вътрешните работи
ГРАЖДАНСКА

Санитарна Д и р е к ц и я
№ 1832.
Априлий 10 день 1896 %од.

До Господа
Болничнитп Окрлжнипт и
Околийскшть Лгькари и Г-на
Директора на Софийската
Градска Санитарна служба.

Ст. СОФИЯ.

Една отъ най важните задачи на секой отъ Г-да ле
карите е. да запази, да предохрани обществото, въ което
работи, отъ епидемически и инфекциозни болести и въ случай
че се появи подобна болесть. незабавно да земе надлежните
мерки за ограничението й. За да може тутакси да се зематъ
подобни мерки нуждно е щото надлежния лекарь, който е
началникъ на Санитарния районъ, дето се появи подобна
болесть, да се гуди въ известность за появяването й. За
постигането на тъзи твърде важна цель, моля гореноменатите лекари строго да се придържатъ о долуозначените
наставления и да предпишатъ на сичките лекари градски,
военни, волнопрактикующи и ония при окръжните постоянни
комисии, находящи се въ поверенните имъ райони тоже
строго да ги иснълняватъ. При това Санитарната Дирекция
напомня на сичките г да лекари, че ще изисква най строго
законно наказавие на оня лекарь, който не земе незабавно
надлежните мерки за ограниченето на подобна болесть и
не извести за появяването й лекаря началника на района,
гдето болесть се появила съсгласяо следующите наставления:
1) Щомъ се констатира некой случай отъ епидемическа
яли инфекциозна бодесть требва незабавно да съобщи за
гова на градския лекарь" ако случая е констатиранъ "въ
града или на надлежния окръженъ или околийски лекарь,
ако той се констатиралъ или произхожда отъ село, като
означи: а) името и презимето на болния; б) градската часть,
улицата № или селото, а ако болния е войникъ — полкътъ,
дружината ротата; в) гледанъ ли е билъ болния отъ другъ
лекарь по рано или не; и лекувалъ ли се е въ домътъ или
е испратенъ въ болницата; д) вероятните причини на зара
зяването, т. е. ималъ ли е или не болния сношения съ болни
заразени отъ същата болесть.
2) Ако болния се испрати въ болницата лЬкаря, който
го испраща требва да го снабди съ бележка, въ която да
съ означени сичките сведения упоменати въ пунктъ I, т. е.
да ли е съобщено лекарю началнику на района за тоя боленъ и пр.
3) Ако болничния управитель-лекарь или болничния ле
карь е същевременно и началникъ на Санитарния районъ,
дето болния има местожителството си, требва тутакси
да земе надлежните мерки за дезинфекция на домътъ
дето ио преди болния е живеялъ, както и щателно да пре
гледа хората, които живеятъ въ тоя домъ и въ околните около
него домове, или ония съ които болния е ималъ най големо
сношение, разбира се, че ако болния е отъ градъ и въ тоя
има градски лекарь, Болничния лекарь требва да уведоми
градския лекарь за него, ако той е постъпилъ на право въ
болницата и следователно градския лекарь не е известенъ
за него, за да може, да земе надлежните мерки за дезин
фекция и пр.
Подп. Директоръ: Д-ръ Золотовичъ.
Секретарь: Л. Вишинъ.
В е р но
и. д. Варнен. Окр. Лекарь: Д-ръ М. Желъчжовъ.
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РАВНОСМЪТКА
за състоянието на Общинската касата при Варненското Град. Общин. Бирничество
при месечната ревизия за месецъ Януари 1903 г. произведена на 4 Февруари с. г.
Да
О

дава

Да

Кому и за какво

с

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

СУМА

с
с

вема
СУМА

Отъ кого и за какво

лева |ст.
На наличностьта съгласно касовата книга
на 31 Януари 1903 год.
На депозитните суми, съгласно ведомостьта
за това до 31/1 1903 год.
На запорните суми, съгласно ведомостьта
за това до 31/1 1903 год.
На Държавното съкровище за данъка върху
занаятията, одържанъ отъ заплатите на
служащите за 1901 г. съгласно ведо
мостьта за това.
На същото за окръжна и училищна връх
нини за 1901 год., съгласно същата
ведомость.
На същото заг пътна повиность, одържана
отъ служащите презъ 1901 г. съгласно
същата ведомость.
На Общинската каса за одържаните отъ
заплатата на служащите презъ 1901 г.
общински връхнини, съгласно същата
ведомость.
На същата за глоби одържани отъ запла
тите на служащите презъ 1901 год.
сггласно същата ведомость.
На Държавното съкровище за данъка върху
занятията, одържани отъ заплатите на
служащите презъ 1902 год. до 31
Декември с. г. съгласно ведомостьта
за това.
На Държавното съкровище за окръжна и
училищна връхнини, одържани отъ за
платите на служащите презъ 1901 г.
до 31 Декември с. г. съгласно ведо
мостьта за това.
На Общинската каса за общинска връх
нина одържана отъ заплатите на слу
жащите презъ 1902 г. до 31 Декември
с. г. съгласно ведомостьта.
На същата за глоби, задържани отъ за
платата на служащи презъ 1902 год.
съгласно същата ведомость.
На обгербване изплатени заплати до 31
Януарий 1903 год., не прекарани на
расходъ въ касовата книга.
На обгербване изплатени надници до 31
Януари 1903 г., непрекарани на разходъ въ касовата книги.
На сумите за'уволнени войници.

лева
1

63941 56
41955 42

2

612 93
3
5079 98
4
1008 76
1712 —

5
6
7
8
9
10

1025 34
35 —

11
12

3205 28

Отъ изплатени заплати на служащите до
31 Януари 1903 г. за 1902 год. не
прекарани на разходъ въ касовата книга.
Отъ изплатени надници за 1902 г., до 31
Януари 1903 г,, непрекарани въ раз
ходъ въ касовата книга.
Отъ разходите за 1900 и 1901 години,
непрекарани на разходъ въ касовата
книга на разходъ, съгласно описа за
това.
Отъ разни разходи безъ платежни съгласно
описа за това.
Отъ разни аванси срещу платежни заповеди
наличностьта въ Българската Народ.
я
Банка.
Отъ наличностьта въ гербови марки.
„
„ общинската каса.
я
Дончо М. Анковъ.
я
„ разходите за посрещането на Руски
Великий Князь Николай Николаевичъ
презъ 1902 г., не прекарани на раз
ходъ въ касовата книга.
Отъ разходите за градините презъ 1902 г.
съгласно описа за това, не прекарани
на разходъ въ касовата книга.
Отъ аванси на разни служащи срещу за
платите имъ презъ 1902 год. съгласно
описа за това.

ст.

23067 12
33|—

80715 45
1

1589 80
2891 08
7026 12
210 40
64 34
121 35

2549 55
133 60
1568 52

\
\
\
641 89

641 29

\

\

\

55

\

22 90

\

20
32 78

\
Снчко . . 119970|33

Сичко . . 119970 33

Барда, 81 Януари 1903 год.
Ревизионна Коммисия:

Раевъ
Зафировъ
Общ. Съветникъ: Г- Антоновъ
п. Кмета

Л1

Общин. Бирникъ: П. БоговВЪ.
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А К Т Ъ.
Днесъ, на 4 Февруарий 1903 год. долоподписаний П.
Кмета: Т. Раевъ й Зафиръ Зафировъ на Варнен. Градска
Община, заедно съ члена отъ Съвета Георги Антоновъ,
въ приеътствието на Бирника Петръ М. Богоевъ и на Общинский Контрольоръ произведохме ревизия върху операциите
извършени отъ Бирника за време отъ 1 Януарий 1903 до
31 същи 1903 год. й намерихме:
1) Че сичките постъпили и изразходвани суми съ ре
довно записани по книгите и тия последните, сравнени, се
съгласуватъ помежду си и съ расходо-оправдателни доку
менти, съгласно указанията въ правилника за счетоводството
и деловодството на градските общински управления;
2) Че, като се спаднахъ израсходваните сумми, споредъ книгитЬ и документите, отъ постъпленията, показани
въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна, споредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а
именно:
Въ злато . . . лева . . ст.
Вр сребро 63941 лева . . ст.
Въ медни . . . лева 56 ст.
3) Че неповърнатите въ депозит й на хранение суми
и вещи се оказаха на лице, сноредъ както съ записани въ
депозитната книга, а за повърнатите ирезъ и стеклия месецъ
намериха се редовни разрешения и расписки. Прилага се
една равносметка за състоянието на Общин. каса къмъ 31
Януарий 1903 година.
„ т, а
/ Т. Раевъ
п. Кмета: { 0 0 ,
( о. оафирсвъ.
Членове: | Г. Антоновъ
Бирникъ: II. Богоевъ.

Варненско Град. Общинско Управление.

Книжата, относящи се по този търгъ, се намиратъ щ
общинската канцелария дето могътъ да се гледат секв
присътственъ день и часъ.
Кметъ: П. А. Кдфджиевъ.
Секретарь: П. Атанасовъ.

Варненско Град. Общин. Управление.
ЗАПОВЕДЪ
№ 28.
гр. Варна, 22 Февруарий 1903 год.
Въ допълнение на заповедьта ми подъ № 274 отъ 2
Октомврий 1902 год., съгласно 1-та и 11-та забележка на
чл. 3, и чл. 4 глава II-ра отъ „Правилника за слугите в*
гр. Варна" и на основание чл. 64 отъ „закона за град
ските общини"
ЗАПОВеДВАМЪ:,
. Сички слуги при готварниците, бакалници, хкнищ&та,
млекарниците, месарниците, рибарниците, питейните заве
дения, кафенетата и пр. въобще сички, занимающи се п
приготовляване на съестни и питейни неща, най -късно до
15 Мартъ 1903 г. да бъдат снабдени съ служебни книжки
ОТЪ управлението ми и прегледани отъ санитарния лькарь,
а следъ това въ определени отъ санитарния лекарь дни, да
се явяват при него, за освидетелствуване тяхното здраво
словно положение.
На неповинующитЬ се на тая ми заповедь лица ще се
съставляват актове за наказването имъ по чл. 72 отъ „за
кона за градските общини".
Испълнекието на настоящата ми заповедь възлага ма.- на
санитарните пристави при управлението ми.
под. Кмет: П. А. Кжрджиевъ.
В е р н о:

0 ВЯВЛ Е Н И Е
№ 1108.
гр. Варна, 4 Февруарий 1908 год.
Варненското Градско Общинско Управление, честь има
да обяви па ьнтересующите се, че въ помещението му ще
се нроизввдатъ съ иерегьргъ на следующий день по същото
време т ъ р г о в е съ тайна конкуренция:
1) На 3 идущий Мартъ т. г. въ 2 часа. после пладне
за отдаването на предприемачь ч и с т е н е т о на г р а д а ,
и з х в ъ р л я н е т о на с м е т ь т а, к а л ь т а, н а в е т и я
н е с ъ к ъ, с н е г а и леда на определени места, за срокъ
отъ 15 Анрилъ 1903 г. до 1 Януарий 1906 год.;
2) На 5 същий мЬсецъ, въ 2 часа после пладне за
о т д а в а н е п о д ъ н а е м ъ б ю ф е т и т е при ГрадскоОбщинекитв градини: „Приморска", „Царь-Освободитель"
(централна) за три години, отъ 1 Априлъ 1903 год. до
1 Анрилъ 1906 година;
3) На 7 същий месецъ въ 2 часа после пладне за
о т д а в а н е подъ на е м ъ д в е т е г р а д с к и м о р с к и ]
б а н и (за мъже и жени) съ срокъ три години за прЬзъ I
летните сезони за 1903 г. 1904 и 1905 години.
Оферти се приематъ отъ 2 до 4 часа следъ обедъ.
За участвуването въ търга се изисква залогъ, съгласно
чл. 48 отъ закона за публичните търгове, за аървий 2500 л.
за вторнй — 200 лева и за третий — 1000 лева въ Бан
ково свидетелство или отъ Общинската каса и свидетелство
на честность.
Чуждите подданницн освенъ това нредставятъ и декла
рации, че се отказватъ отъ консулска защита въ случай на
сш.ръ презъ течението на предприятието.

Секретарь: П. Атанасовъ.

Варненско Град. Общинско Управление.
З А П О В Е Д Ъ
№ 19.
гр. Варна, 20 Февруарий 1908 год.
Обявява се на интересующите се, че секой, който иска
да изважда сергия предъ дюгеня си или столове првдъ ка
фенето си къ места, на които ще бъде позволено, требва
чрезъ заявление до Общинското Управление да се снабди съ
позволително срвщу таксата, която ще му се определи.
Който си позоли да вади на улиците сергия или сто
лове безъ позволително, тия посгвдните ще бъдатъ дигнати
а той ще бъде глобенъ съгласно закона за градските общини.
под. Кметъ: П. А. Кжрджиевъ.
В е р н о:
Секретарь: П. Атанасовъ.

Издава Варвенското Градско Общинско Управление.
Печатница на Д. Тодоровъ и С 1е — Варна.

