Год. XVI.

Варна, 10 Мартъ 1903 г.
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ИЗЛИЗА Т Р И П Ж Т И ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 честа

..на на вестника за година е
2 лева.
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Ппсяа, статпп, парп п сичко що е за
вестника се праща до Градско-Общпиското
Управление въ Варпа.
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решенията на Варнен. Град. Общински Съветъ.
198. I. Да се сключи заемъ отъ Българската На
родна Банка за 150.000 лега сребърни съ срокъ за 10
години, лихва Ь % годишно и съ нрг;во на коиЕертпраке
преди срока, подъ гаранциите ма приходите отъ .'общин
ските налози, събирани отъ Държавата.
И. Да се помоли Г-иъ Мпнкстра на Вътрешните
Работи де ходатайствува за издаване иа Височайши указъ.
Ш . Натовкрга се г. Кмета още отъ сега да влезе
въ пр*гсЕоръ съ управлението на Бтлгарската Т-еродна
Банка за сключване на заема, резултата отъ което да
докладва на Съвета за знание.
200. Отменява постановлението Но 32 отъ 23 Фев
руари т. 1902 г., съ което се глобява капитакъ Сюлс-йманъ МустафоБЪ съ 50 дева глоба, за нарушение пра_вд'лннка за житните тътжнша въ Варненски окржгъ, за
щото намира молбата му, за отмена на глоба!а, основа
телна."
201. Остава се заявлението на Гарабедъ Ширпниянъ
изъ гр. Варно, съ което моли да му се отстъпи праздно
общинско место до лезг.то му, безъ последствие. Да се
застави КЕзапий Ширипипнъ да огради по възможность
по скоро лозето си отъ к-мъ канала, съ теленъ плетъ ни
сдипоп. м1-..го, д1,*о е бн.гг, и но нанредъ.
202. Да се отпуоп.а.ъ отъ ст>сггп1.Т';т.вующпя пара
граф:. ла бюдже.а зл т 19(»2 г, сумата 17 леса и зап
лати на В.фнн.еиа I":. Н. Ос.ревъ.
20 . З.ч напредъ продаването изъ улицчгЬ на гр.
§Варна мирска риба, съ п:...\.ючеш.е на калкана, се ппзлволява, и рЬчнага риба и калкана ие се позволява, ос»
(венъ само по дюгениче. Продавачите на дребна риба изъ
•'улици«е ще илащ;г»ъ общинско прШ-О, предадено в(. таб
лицата за общпнекптъ берии.
Изпълнението на настоящето решение се възлагана
финансовите агенти п санитарни.е прие.ави при Общината.
20-1. Да се уважи молбата на М. Ковачевь и Колю
Коевъ. сь която искатъ да се прехвърля върху името
на последния купеното отъ общината общинско место въ
У уч. подъ Но. 7 отъ 250 кв. м., кварталъ 27, и ее издадатъ иужднитЬ документи за снабдяването му съ вреиостенъ аклъ за това место Коева, а пъкъ бирничествого да направи отметка по книгите сп.
205. Заявлението на Гарабедъ Ховасапилнъ, Вар
ненски жнгель, пълномощникъ па В. Есаянъ отъ Царпградч., съ което иска разрешение да даде подъ наемъ
магазията, Но. 13 въ .зданието иа Сиге— Варна, за ка
сапницата, или.да се наеми отъ общината за цЬльта, си
остава безъ последствие.
206. Да се остави молбата на Христо Ацовъ, съ
която иска да му се повърнатъ неправилно събраните
отъ него* 100 лева отъ наемъ на единъ касапски дюгенъ,
безъ последствие, като неоснователна и въ случаи заве

Брой 5.

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

де предъ ежда негеъ за претеидуемата отъ него сума 100
лева, упълномощава Кмета или прЬунт.лномощеното отъ
него лице да защищава интересите на общината предъ
надлежните съдилища.
207. I. Да се изеЬкатъ и превознтъ по домакински
начииъ отъ определения участъкъ презъ тая година само
1000 куб. м е р а дърпа, които да лослужагь за отоилепие помещенията на нъкои основни училища.
II. Останалата непзсечена гора отъ този участъкъ
да зе даде на Варненските граягдани за изсичане срещу
предвидената по тарифата такса.
Ш . Понеже въ невои пъкъ основни училища отоп
ляването имъ ще става съ камевн въглища, тъп като собите, които възлизатъ на около 45, еж приспособени за
отоплението пмъ съ такива, то натоварва се достояного
приежтетвие да достави по домакински иачикъ нуждното
количество въглища за горнята цъль, като същевременно
отпустне за с!ко отъ тия училища по две кола сухи дър
ва за подпалване, отъ ония останали отъ миналата годпна въ Пейнпрлжикъ, и
т-ртгттттг^т т в т п — и .и. IV. 11
гт. Ачздаьинеш
почне веднага слъдъ приготовленето па списъците, "съ?
ласно решението на Съвета отъ 21 Септемврпй т. 1902
г. подъ Но. 199, а сеченето и изнасянето на дървата да
се почне отъ 20 Октомврий т. г.
За тази цвль да се оповести на гражданите чрезъ
обявление.

Варненска Градска Общинска Библиотека.
Презъ месецъ Февруари т. г Варненската Градска
Общинска Библиотека е била посетена кт. читалните
(.ч.чко отъ 3877 души (миналата година пр1,$ъ схщия
М[;г|1!.-'П|!0

ДуII!»'), а.

КНИГИ

3» ДОМД1ПНО

ЧОПНС

СЖ

зсли 374 души \; за четене въ читалнята на Библиоте
ката — 330 души
Посетена е била Библиотеката огь: 1813 ученици,
1029 свободни, 294- чиновници, 228 работинцл, 149 учи
тели, 94 тьргопци, 39 земледелци, :'1 книжари, 28 тех
ници, 21 адвокати, 20 студенти, 19 лекари, 15 войници,
14 златари, 13 фелдшери, 13 фотограф;», 11 проповедни
ци, 11 прошенонясцн, 11 живописци, 1 ! офицери, 7 учи
телки, 6 капитани, 2 студентки, 1 консуль, 1 агентъ, 1
скулпторъ, 1 милосердна. сее» ре., Г кореспонденгъ н I писатель. По народность: 3651 бьлгари, 91 гърци, (2'ев
реи, 33 арменци. 14 руси, 5 Френцн, 4 черногорци, 3
немци, 2 италианци, 1 аиглнецъ и 1 сърбияъ.
Четените КНИГИ къ.члязатъ на 823 (миналата година
презъ 'същия месецъ —56 кя..гн), отъ техь- на българ
ски 6в4, на руски 122, на френски 27, на немски 6,
на английски 2 и разни 2.
По предметъ, най-много книги еж четени по биллетристпка.
Библиотекарь: Н. Георгиевъ.

Брой 5.

Варненски Общински Въстникъ

Стр. 2.

АКТЪ.
Днесъ 3 й Мартъ 1903 година, долоподписаний п.
Кметъ Т. Раевъ на Варненската Градска Община, заедно
съ членовете отъ съвета Дамиянъ Перелинговъ и Георги
Антоновъ, въ присжтствието на и. д бирника Петръ М.
Богоевъ и на общинскяп контрольоръ Петръ М. Богоевъ,
произведохме ревизия върху операциите, извършени отъ
бирника за време отъ 1 Февруарий 1903 г. до 28 сжщий 1903 год. и намерихме:
1) Че сичките постъпили и израсходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателни документи, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления:
2) Че, като се спаднаха пзрасходваните суми, спо-

редъ книгигЬ и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна, споредъ както е показана вь касовата книга и въ
монетаря, а именно:
Въ злато — лева — ст.
„ сребро 55494 „ — '„
„ медни —
„ 27 „
3) Че неповъриатгЬ в ъ ' деаозитъ и на хранение
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
истеклия месецъ, намериха се редовни разрешения и
расписки.
Прилага се една равносметка.
( П. Кметъ: Т, Раевъ.
Ревизионна комисия: | ц л е н о в е . ( А- Н. Перелинговъ.
\
\ Г, Антоновъ.
и д. Бпрникъ,
Контрольоръ: П. Богоевъ.

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечна ревизия за м. Февруарий 1903 г., произведена на 3 Мартъ 1903 г.
ДАДАВА
ДАЗЕМА
[в

Сума

Кому и за какво

Отъ кого и за какво

лева ст.'

На
„
„
„

наличностьта съгласно касовата .
депозитните суми
запоряите суми
държавното съкровище, за данъка
върху занятието, одържанъ отъ
заплатите на служащите презъ
11/и1

5

„

6

„

7

„

8

„

9

„

10

„

11

„

12

„

13

,,

14

„

1а

„

ЦУДИИСЪ

.

.

.

.

.

.

.

сжщото за връхнини, за сжщото
време . . . .
сжщото за пжтна повннность, съ
брана отъ служащите за 1901 г.
общинската каса, за общин. връх
нина ирезъ 1901 г. . , . .
държавното съкровище, за данъка
върху занятието, презъ 1802 г.
общинската каса за глоби, сдържа
ни отъ служащите предъ 1901 г.
държавното съкровище за връхвини, одържанн отъ служащите
презъ 1902 год
общив каса за връхнини, одържанп црезъ 1902 г
сжщата за глоби отъ служащите
презъ 1902 г
обгербоване неплатени заплати не
прикарани на расходъ. . . .
обгербоване неплатени надници, не
прикарани на р а с х о д ъ . . . .
сумите на уволнените войници .
Сичко

лева

55494 27|
41297 И
1197 54

007» У»;

1025 34

4
5
6
7
8
9
10

3205 28

11

1008 76
1712 00,

Сума

Отъ неплатени заплати не прекарани
на расходъ
„ неплатени надници, не прикарани
на расходъ
„ расходите за 1900 и 1901 год.,
съгласно описа за това .
„ расходи безъ платежни . . .
„ аванси срещу платежни. . .
„ наличностъ въ Бълг. Нар. банка
• Т
,, гербови марки
ч
„
„
,, общпне. каса .
„ Дончо М. Анковъ
„ расходите за посрещането на Рус
кин Великип князъ презъ 1902 г
„ авацеи срещу заплати . . .
\

ст.

15115 57
82 70
80715 45
154 00
2491 08
7918 12
156 90
665 26
121 35
2549 55
1473 76

35 00

641 89
041 29
55 00;
17 оо!
0 40!
32 78|
111443 74!

Сичко

111443 74

Варна, 3 Мартъ 1903 год.

П. Кметъ Т. РаевъЧленове: Д. Н. Перелинговъ.
Г. Антоновъ.
и. д. Бирникъ,
Контрольоръ: П. Богоевъ-

Ревизионна комисия:

Брой 5.

Стр. 3.

Варненски Общински Вестникъ
ПОЛЕЗНИ

СВЕДЕНИЯ.

б) Други заразителни болести.
НАСТАВЛЕНИЯ

ВгрМЬегга — лошо гърло.

ДиФтеритътъ се появява около 5-й день следъ за
разяването
и започва съ огънь, отпадване, главоболие,
одобрени отъ Върховния Медицинсни Съвгьтъ.
блюване, жажда и понекога съ болки въ гърлото. Сли
виците въ гърлото се зачервяватъ, запичатъ и по гбхъ
(Продължение отъ брой 34—35)
се явяватъ възсивп петна, които бържи се сливатъ на
Следъ неколко дена и следъ неколко часа огъньтъ цвла ципа и образуватъ епвъ налепъ. Налепътъ побелеспада, пзривътъ побледнява и се изгубва, кожата се под- ва, бърже заема и покрива лжжеда, понекога и целото
кожува и започва да се лющи на цели парцали.
гърло; шийните слези затичатъ. носътъ се испълня съ со
Болестьта грае 8—12 недели и е много по-тежка поли и дъхътъ понекога мирише.
и по-опасна отъ брусницата, защото освенъ дето децата
Ако налепътъ се яви само въ гръкляна—казва се
умвратъ още въ разгара й, но се появявате, и разни ос- крупъ, тогава детето кашлн недрезгаво и се задавя, дори
ложнения, заболеватъ ушите, бъбреците и запича тело- и одушава.
то, излизатъ гнойници, които протакагъ болестьта и остаБолестьта трае отъ 2—4 недели и е много опасна,
вятъ повреди за презъ сичкия животъ.
както скарлатината, защото много деца умиратъ въ раз
Най заразителна е скарлатината не само въ разгара гара на болестьта, или пъкъ ако се продължи, появяси, но и отъ самото заразяване; заразата трае до пъл ватъ се опасни усложнения: децата ставатъ кривогледи,
ното олющване и очистване на кожата. Заразата се на гъгнатъ кога говорятъ, телото имъ се раскрпвява и др.
мира въ сополите, храчките и олющената кожа на бол
Заразяването трае отъ самота начало на заразява
ния и може да се разнесе, като се пипа болния, книги
нето и до пълното оздравяване на гърлото и на носа. За
те, играчките и дрехите му и се дъха праха въ стаята
разата се намира въ храчките, сополите и най много въ
на болния.
слюнката на болните, съ която лесно се замацватъ кни
Най много боледуватъ двца, ио и възрастни стра- ги, дреха, играчки, кърпи, постелки и чрезъ техъ се
датъ отъ нея и то само веднажъ. Тъй като скарлатина разнася болестьта. Кога целуваме болни деца и после
та е много опасна, и отъ нея не страдатъ спчки хора, здрави, иай-лесно пренасяме заразата.
както отъ брусницата, то треба да се зематъ и много
Най-много боледуватъ малките деца отъ една годи
строги мерки за предпазване.
на на горе; отъ 12 години нататъкъ децата'еж по-малко
въсприемчиви. Дифтеритътъ повтаря.
УапсеМа •— Лещенка.
Понеже противъ дифтеритътъ има сигурно лекарст
во, тр6ба веднага да се съобщава на лекаря, да земе
Лещенката, обикновено 14 дни следъ заразяването, на време мерки за изследването на заболелите.
почва съ лекъ огънь; излизатъ едно по едно, пръснати
по лицето, главата и снагата, възъ червена основа, ме
Червенъ витъръ — Егузгре1оз.
хурчета, пълни съ бистра като вода течность, която не
гноясва, като у баба шаркг й~мехурчетата не еж вглжб-"
Червениятъ ветъръ е заразителна болестъ на кожа
нати; те засъхватъ скоро и отпадатъ на струйки.
та. Тя захваща отъ некоя, макаръ и съвсемъ малка раБолестьта трае около 3 недели и е заразителна отъ ничка на кожата, дето е влезла заразата, съ силенъ
появяването на изрива до пълното отпадване на струй огънь, главоболие, дори и бълнуване; кожата се зачервя
ките. Тя прехваща само веднъжъ
ва, леко затича около ранпчката и пъпле, та покрива ли
цето, главата, дори и целото тело. Заразата ее намира
Едра шарка.
въ зачервената кожа и може да се пренесе съ дрехите
на болния или като пипаме болния.
УагШа Уега — Баба шарка.
за пргьдпазване отъ заразителнитгъ болести, изработени и

Болестьта обикновено на 13 я день отъ заразяване
то захваща съ силенъ огънь, го.тЬмо отмаляване, главо
болие, мъчно преглъщане и стрелни болки въ кръста.
Огъньтъ поспада, — по лицето Й ПО кожата на целото тело
и въ гърлото излизатъ на гжего червеии пЬтна, които се
издигатъ на мехурчета въ средата вглжбнатн, пълни съ
бистра течность, която се размътва и съ усилването па
огъня гноясва. Около 12 дена следъ изринването, огъ
ньтъ спада, пъпките загоряватъ, нзсъхватъ на струпки.
които испадватъ и оставятъ известните секиму следи
грапаво лице.
Болестьта трае около 6 недели и въ това време
болниятъ или оздравя, или умира, или ослепява, оглу
шава или остава съ други повреди на здравето.
Заразата се намира въ мехурчетата, струйките и въ
кръвьта на болния и се пренася съ книги, играчки, дггвг
хи, които болния е пипалъ, дори и къмъ края на бо
лестьта, още и чрезь въздуха, която прави болестьта
още по страшна; заразяването трае отъ появяването на
изрива до пълното испадване на струпкпте.
Боледувалия отъ баба шарка не хваща болестьта вто
ри пжть; заради туй лекарите пресаждатъ (вакциниратъ)
на децата по легка шарка, та като страдатъ веднъжъ,
да не прехващатъ опасната баба шарка, кога върлува.
Въ държави дето пресаждатъ сички деца безъ исключение, баба шарка е непозната болеечь.

РагоШгз — Заушнигщ.
Огъ заушница, обикновено 14 дена следъ заразява
нето, децата отмаляватъ, не имъ се яде, избива ги огънь,
угаждатъ болки въ лицето близо до ушите, особено кога
дъвчатъ и предусните слези затичатъ толкова, че чакъ
вратътъ се искривява. Следъ 2—4 дена отокътъ спада
и въ десетина дена болезнените явления печеаватъ.
Заразяването на болния трае 3 недели, отъ какъ се
появять първите признаци на болестьта. Отъ нея се бо
ледува само еднкъ пу,ть.

Ти881$ сопуи.з.уа. — Магарешка кашлица.
Содие1исЪ — Заекница.
Магарешката кашлица почва около 2 дена следъ
заразяването, съ кпхане, мърхавица, зачервяване и затичане на очите. Кашлицата, въ началото лека, скоро се
усилва, особено ноигв; започва съ страхъ, гъдаличкане въ
гърлото и сгърчъ (конвулсии) въ гласниците става кон
вулсивна. Кашлицата е писклива съ заекване; детето поима и не може да си издъхне, като че ще се задуши;
лицето посивява, тече кръвь изъ носа и има облювание,
при което заедно съ изеденото излиза гжега бистра лига,
Следъ закашлюването, което трае досга дълго време,
детето дохожда на себе си, като че нищо не е било, до
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катъ кашлицата почне на ново, което може да се повтори
до 50 пъти на день.
Тая мъчителна кашлица се продължава два, дорп и
четири месеца, следъ което време мъчителното конвулзивно кашлене поотслабва и дохожда по-наредко, б.шваието престава и общото телесно състояние на болното
дете се подобрява.

пехрачва по улиците, въ училищната стая и па секад!
Храчките, било по пода, било по дрехи, като изсъхматъ
и се дигнатъ на прахъ, може да се погълнатъ отъ уче
ници и учители и да произведжтъ зараза.

За предпазване отъ охтичевата зараза, училищните
стаи треба начесго да се проветряватъ, подътъ и чино
вете да се истриватъ съ мокра кърпи, та да се не дига
Магарешката кашлица е много заразителна, отъ по" прахъ и учениците и учителите да се приучватъ да шюявяване но конвулзнвната кашлица до изчезването й. За ватъ и храчатъ въ пдювалници и да си истриватъ обу
раза има въ изхрачената дига 01ъ болните деца и може
да се полепп по пода (и отъ тамъ да се дигне на прахъ) щата на парцали предъ стаите.
по дрехи, кнпгл, играчки, кьрпн п съ техъ да се раз
несе и по други деца.
ЗурЬфз — Сифилиса (фрета).
Много деца умлратъ отъ силната кашлица или после
отъ усложненията й; отъ тая кашлица сурадатъ почти
изключително деца по-млади отъ 10 години и то само
едивъ пжть.

В. Общи "заразителни болести, отъ които
страдатъ ученици.
Очни заразителни болести.
Има една болесть на очите (Тгаскота), която е мно
го заразителна и опасна, защото е дълготрайна, мжчно
из.тЬчпма п поврежда очите, че ослепяватъ болните. Де
цата се заразяватъ, като се мпятъ въ сжщп сждосе съ
болни и си бършатъ лицето съ кърпи на болни.
Жптелше, особно въ места, дето има очпболъ по
хората, щомъ забел$жатъ, че у повечето ученици се червятъ, гурелясватъ и текжтъ сълзи треба да съобщяи
за това на лекаря да прегледа болните и да се съобразяватъ съ лекарските наставления, а пъкъ на ученици
те да се каже да си бършятъ очнте съ свои кърпи.
Ир1тя аМоттаШ—Тежка болесть (Огница).
Тнфусътъ е заразителна болоеть въ ".ънктЬ черва
и се явява съ снленъ и дълготраеиъ огънъотъ 3 Ь недели у възрастни и у деца.
Заразата се намира въ поп.пъта на болните и се
пренася като се пипа болния, дрехите му, сичко, съ
което си е слуяшть и като се пие водя, смърсена съ
сжщ-па зараза.

Сифилисътъ е болесть, извъстна но лошите сп по
следствия; огъ сифилисътъ боледувагъ деца и възрастни.
Заразата се намира нап-г.ече въ разранени уста на
болни отъ сифилисътъ. Ако целуваме болни, ако пвеие
вода отъ еждове, отъ които пиятъ сифплнетили, заразата
се пренася п въ нашите уста и се разболяваме.
Болните отъ СИФИЛИСЪ ученици не .треба да се допущатъ въ училище, до като не разреши лекарьтъ. Въ
училището учениппте не треба да пиятъ вода отъ стом
на, а отъ чаши, които предварително всеки да исплакнува. Секо дете съ рани въ устата не треба да се праема въ училище, до като не го прегледа лвкарь.
ВсаЬгез — Краста.
Крастата е кожпа болесть, причинена отъ дребни
животинки, които се подвиратъ подь кожата като кър
лежи, пай-вече между пръстите и сърбнтъ, та болните се
чешжтъ. Тя прилепва много лесно, като се ржкуваме съ
крастави ила се донратъ до техъ или до техните дрехи.
Макаръ отъ краста да се не умира, но понеже тя,
както и въшките, еж знакъ и а- наи-голЬма нечистотия на
ттлото. треба сени крастанъ ученик/ь да се не допуща
въ училището, до като не ОЗД^У К1Н' И не изваря дрехите
но и н.х домашните, защото
и завивките не само с«он
отъ нечист дръхи гоисе папь наново да се поъхшше
краста.
(Следва).

ВузпЛспп -—• Кърваво дриа.къ.
К-трвавияп. дрисъкъ е заразителна более?ь 'въ де
белото черсо п болните ходятъ често по вънь слузъ и
кръвь съ навъиъ; отъ нея страдатъ възрастни и деца.
Заразата е въ иогантъта на болния н се пренася на здра
ви като папат?» отърсени - ризи, гащи, постелки на бол
ния или Ш'лт'ь вода отъ река и кладенци, въ коию еж
прани дрехи на Солни оп, дезинтерия.

Обявление.

Бебровсното Общипско управление, [Еленска околия,
на основание чл. 22 отъ правилника за реда и условията
за купуване и продаване на едъръ добятъкъ, обявява
за знание, чо билетя Но. 48744 оп> 5 Мартъ 1900 год.
серия Но. Ю/98 година е издадено отъ същото общин
. Ако се рдзболве ученшп,, треба да му се забрани ско управление на Ив. Т. Сиизовъ отъ с. Чакали за
да ходя въ училище, до като оздравее се искжпи и из единъ конь 8 год., коеъмъ червенъ, оеобни белези иема,
вари дрехитв си. Училищните нужници треба да се из- който билетъ е пзгубенъ отъ притежателя и днесъ се за
миятъ съ отровна вода и да се иоемпятъ съ варь, а уче мени съ дубликатъ подь По. 285, който ор.тшалъ ако
се укаже, да се счита непалиденъ.
ниците да пиятъ две недели пръзарена вода.
ТиЪсгсиЪт риЪпопипх — Охтика.
Охтиката е заразителна- болесть, главно въ белия
дробъ, заразата се намира въ храчките, които боднвятъ

Издава Варненското Градско Общин. Управление
Печатница на Хр. П. Войпиковъ — Вчрна.

