Год. XVI.

Брой 10.

Варна, 30 Апрплъ 1903 г.

Диеза, статяп, паря п спчко що е за
вестника се праща до Градско-Общппското
Унрав.теппе въ Варна.

ИЗЛИЗА ТРИ ГШТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

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

решенията на Варнен. Град. Общински Съветъ.
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За обявления се плаща за дума:

На първа страница
3 стот.
„ втора страница
. 2 „
„ трета и четвърта страница . . 1 „

Министерство на Търговията и Зегаледелието
ОтдЪленив земледЪлчесно

О К Р Ах Ж II 0
М

5759.

28 Септември 1902 година.
София, 22 Мартъ 1903 година.
243. Остава се безъ последствие молбата на Варнен
ския жнтель Ив. Вълковъ, подъ вх Л5? 539/902 год., съ
До Г. Г. Окрл\жттъ Управители.
която иска от мелата на постановл. Лг 419/901 год., съ
За свпцеиие до райоиитп инспектори ио аем.ге.днииекоето му е наложено 20 л. глоба за вадене ексикъ хлебъ. то и клоноветп му.
244. Молбата на Варненеца Бедросъ Дермерджиянъ,
Отъ време на време въ Министерството посгънватъ
подъ вх. М 286/902 г., съ която моли да му се опрости
оплаквания, както противъ търговцн-контрабандистн на
наложената съ пестановление № 402/901 год. глоба 25
бубени семена, така н противъ бубохраннтели, конто отлева, като неоснователна се остава безъ последствие.
хранвать буби о.ъ дамазлъкъ бубено се.ме. Често пъти
245. Молбата на Варненеца Али Мехмедовъ, подъ добитите отъ тгкива семена пашкули, които съ н по ка
вх. № 894/902 г., съ която моли да му се опрости на чество и по количество много по-долни отъ ОНЕЗИ, доби
ложената му съ постановление ЛФ 367/901 год. глоба, ти отъ здраво бубено семе, еж изнасяни за продань на
като неоснователна се остава безъ последствие.
пазаря и продавани за ничтожна цена, както е случая
въ
Русенското тържище и другаде.
246. Наложената съ постановление № 15/902 год.
глоба на Варненеца Георги Двверп, за нарушение закона
Вредата отъ подобна контрабанда семена е двояка:
за блаюустрейеткото и пр , се намалява отъ 50 на 20 ако и да успБятт, може би, първата година да се зави •
лава. Това намаление е направено и по книгите на об ятъ бубитв въ пашкули, то втор ата година те сигурно
щинската каса.
ще измратъ отъ болестьта пебрина, която се предава отъ
24 7. Молбата на Врненеца Симо Георгиевъ, подъ вх- пеперудите на семето и бубохранителя не ще получи нито
1881/'. 02 г., съ която моли да му се опрости наложена единъ пашкулъ. Съ това се врвди най-напредъ на самин:
та му съ постановление М 519/902 г. глоба отъ-40 л., бубохранитель, които мислейки, че може и самъ да си
добие бубено семе, както е било по рано—првди появя
като неоснователна се естава безъ последствие.
ва нето на болестьта—храни буби отъ дамазлъкъ семена,
248. Наложената съ постановление № 123/901 г. отъ друга стрина нанася се вреда и на другите бубо
глоба УА Варненеца Ив. Тасевъ се намалява отъ 25 на храннтели, защото пебрнната е извънредно зараз.петна,
5 лева.
ка'о (е пренася и разпространява сжщо много бързо. Но
24У. Наложените съ постановления Ж Л- 500,5(2 и тази прьчнна, ако на единъ бубохранитель бубит). гл. отъ
504/901 г. глеби на Варненските жители Ив Аргироиу- дамазлъкъ бубено сЬме, което като несанкцинирано, е за
ло, Панко попъ Георгиевъ и Василъ Стояновъ, се нама- разено отъ болестьта, то при отинаннею отт, една бубарннца вт, друга твърд/Ь лесно се пренася заразата и вър
ляватъ отъ по 15 на по Ь'лева.
ху
здравите буби, които може и да не умрллтъ, но въ
250. Молбата на Варненеца Атанасъ КЙШЧСБЪ. подъ
секи
случай реколтата значително ще пострада п коли
ьх. № 15676/901 г., съ кеято моли да не му се зема
чествено
и качествено. Това също е предвпдялъ и зако
такса еа дье квречибски фурни, а само за една, се ос
нодателя,
като въ закона за повдигане копринената ин
тава безъ следствие.
дустрия въ страната, е указалъ изрични наказания на
251. Следствие молбата на Варненеца Хр. х. Ата- подобни бубохраннтели и търговци-контрабандпети на бу
васовъ, зарегистрирана подъ вх. М 8566/902 г., съ коя бени семена.
то моли, шото сумата 447 л. 70 ст., вроизтекгюща отъ
По поводъ на това, поканвамъ Ви, Господине Уп
ра.чнескв и пр. по водевето на гражд. дело М- 60/98 г.,
да изплаша на обшината въ срокове, а не отведнъжъ, равители), въ съгласие съ Районни Инспекторъ но земзащото това не позволявало оскъдното му положение, леделието и клоновете му, с.тедъ като се разясни на на
разр4шава му се да плаша по 20 лева ежемесечно до селението отъ поверений Ви окръгъ вредата отъ подобни
ски.ча7елкото вяплгшаве на сумата 447 л. 70 ст.. което семена, да наредите нуждното за най-строгото преслед
ако той ве изпглви, т. е. не вг-иса секи месецъ по 20 ване и наказване на подобни търговци на бубени семена
лева, тогава ще се събере на веднъжъ и то по вачинъ или бубохраннтели.
такъвт, какъвто намери за добр* общин. управление.
Министръ: (под.) П. Абрашевъ.
Началпикъ на отделението: (под) Ив. Сарановъ.

Стр.

Брои Ю.

Варненски Общински Вестникъ

2.

Министерство ка Вътрешните Работи

Варненско Окръжно Акцизно Управление

Отд&ление Административно полицейско

Твърдт бързо.

ОКРЪЖНО
М

ОБЯВЛЕНИЕ

1299.

София, 26 Мартъ 1903 година.
До. Г Г. Окржжнгтт Управители
Традоначалникъ.

и

М 2662.
Софийския

Понеже отъ наша страна се дигнаха паспортните
спънки спрямо ромжнските поданици, като се възстанови
реда за сношенията, който е сжществувалъ по-рано меж
ду двете държави—предп конфликта отъ 1900 год. окржжно Л» 7354/901 год., натоваренъ бе Княжеския ди
пломатически агентъ въ Вукурещъ да ходатайствува за
премахването тия спънки и отъ ромжнска страна. Въ
отговоръ на това кралевското правителство е съобщяло на
нашия дипломатически агентъ, че е дало вече нуждните
заповеди на сички погранични пунктове откъмъ България
да позво.тяватъ влизането въ Ромжння на пжгницч, снаб
дени съ български паспорти, ако и да не еж визирани
предварително отъ кралееского дипломатическо агенегво
въ София или отъ кралевското консулство въ Русе. Формалностьта на визита ще сгава за напредъ въ погранич
ните пунктове отъ Ромжнските митнически агенти.
Като съобщавамъ това, следствие отношението отъ
Министерството на Външните Работи подъ Ж 1612, молл
г. г. Окржжните Управители, да се разпоредятъ да му
се даде широка гласность между населението, за знание
на интерееующп.е се Да го съобщятъ а на погранични
те митнически власти, натоварени съ преглеждане пас
портите, та да не изаскватъ виза на паспортите отъ пжтниците, които идатъ у насъ отъ Ромжния.
Главснъ Секретарь: (под.) Т. Васильовъ.
Началникъ на отделението: (под.) Г. Симовъ.

Варненско Окръжно Акцизно Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
М

2949.

Варна, 15 Априлъ 1903 година.
Варненското Окръжно Акцизно Управление обявява
за знание на интересующигЬ се въ Варненския окржгъ
лица, че по силата на чл. чл. 20 и 21 отъ Правилника
за денатуриране на спиртъ, ськои ко1Ьо желае да тър
гува съ денатз т р»Р анъ спиртъ за горене и осветление, е
длъженъ да подаде заявление въ управлението, като ука
же местото, дето ще става тъчи продажба и следъ като
получи разрешение и се сдобие съ свидетелство за тая
цель, ще може да извършва търговията си. До второ распореждание, продавачите на денатурнранъ сниртъ, еж
длъжни да водятъ особенъ регистръ, ЕЪ който точно да
се обозначава количеството на внесения и изнесевпя отъ
заведенията имъ денатуриранъ спиртъ и секи дневните
му продажби на едро, като се отбелезва, кому, де и
колко какъвъ спиртъ продава. Дневната продажба на
дребно, може да се зиписва на единъ пжть презъ деня
— вкупомъ.
По единъ екземпляръ отъ това обявление да се испрати на Г. г. Околийските началници въ окржга, за да
распоредятъ да му се даде гласность чрезъ общинските
кметове и на общпн. агенти, за сведение и испълнение.
(под.) Варнен. Окр. Акцизенъ Началникъ: П. Ивановъ.

Варна, 11 Априлъ 1903 година.
До Г. г. Общинските кметове въ Варненски окржгъ.
.Съгласно окржжното предписание на Господина Минпетра на Финансиите отъ 31 истеклий м. Мартъ подъ
№ 6742, моля Г. Общинските кметове да дадатъ найобширна гласность, чрезъ обявления, между населението
изъ общините имъ, че лицата, които съгласно чл. 6 отъ
закона за тютюня еж дали презъ миналата година га
ранция за саждане тютюни, могать по силата на сжщата
гаранция — да садятъ тютюни и за напредъ, егига само
да продължаватъ валидносгьта й, въ случая, че тя е да
дена само за една година. Въ последния случай, доста
тъчно е гаранта да подаде декларация заверена по нотариаленъ редъ, вь смисъль, че дадената отъ него га
ранция презъ . . . . година има сила и за. . . , година.
Така подновената гаранция не дава право на лицето да
посади повече декари, отъ колкото допуска чл. 6 отъ за
кона за тюгюня нито пъкъ въ случай, че посади по-мал
ко да има право да освобод'. съответствующата часть
отъ гаранцията, освенъ ако производителя е изпродалъ
сичките си тютюни.
(под.) Варнен. Окр. Акц. Началникъ: П. Ивановъ.

АКТЪ.
Днесъ на 3 Априлий 1903 г , долоподнисаннй Кметъ
П Кжрджиевъ на Варненската градска община, заедно
съ ном. кмета Т. Раевъ и члена отъ съввта Александръ
Фокка, въ приежтетвието на и д. бирника Петръ М. Богоевъ и на общинскип контрольоръ Петръ М. Богоевъ,
произведохме ревизия върху операциите извършени отъ
бирника за време отъ 1 Мартъ до Й1 сл'.щий 1903 год.
и намврихме:
1) Че сичките посгжаили 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 спаднахж израсходваните суми, спо
редъ книгите и документите, отъ по тжпленияга, пока
зани въ квитанцпоната книга, оказа се наличностьта чи
ста, споредъ както е показана въ касовата книга и въ
монетаря, а имено:
Въ злато
— лева — ст.
,, сребро 55572 „ — „
„ медни
—
„ 72 „
3) Че неповърнатпте въ депозитъ и на хранение
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ какго еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
истеклия месецъ, намериха се редовни разрешения и
расписки.
Прилага се една равносметка.
Ревизиона комисия

Кметъ: П. Кжрджиевъ
и. Кметъ: Т. Раевъ
Членъ: А. Г. Фокка

и. д. Бпрникъ,
Общ. Контрольоръ: П. Богоевъ.

Брой 10.

Варненски Общински Вестнпкъ

Стр. 3.

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирнпчество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Мартъ 1903 год., произведена на 3 Априлъ 1903 год.
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Сума

;
|
лева |ст.!
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„

наличностьта съгласно касовата
депозитните суми
запорите суми
държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, одържанъ отъ заплатите
на служащите презъ 1901 год.
същото за връхнини за същото време
същото за пътна повиность, събрана
отъ служащите за 1901 год.
общинската каса за общинска връх
нина презъ 1901 год.
държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, презъ 1902 год.
общинската каса за глоби, одържани
отъ служащите, презъ 1901 год.
държавното съкровище за връхнини,
одържани отъ служащите, презъ 1902
година.
Общинската каса за връхнини, одър
жани презъ 1902 год.
същата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.
обгербоване неплатени заплати непрекарани на расходъ
сумите на уволнените войници
Сичко

П

Сума

Отъ кого и за какво

лева [ст

55572 72; 1 Отъ изплатени заплати непрекаранп на
расходъ
43836 83,1
1820 58 I 2 „ расходите за 1900 и 1901 г., съглас
но описа за това
3 „ расходп безъ платежни заповеди
„ аванси срешу платежни заповеди
5079 98
! 4
,, наличность въ Бълг. Народна Банка
1008 86
„
„
„ гербови марки
1712
„
„
,, общинската каса
„ Дончо М. Анковъ
1025 34;
„ расходите за посрещанието на Руский Беликъ Князъ, презъ 1902 г.
3205 28) 10 „ аванси срещу заплати
11 „ платежна заповедь № 1414/903 г.,
исплатена, а не прекарана на расходъ
35-!

I

15352 02
80715 45
19 90
2491 08
858И 37
139 70
3741 73
121 35
2549 55
801 70
165

641 89
641
55

•

-

,

!
!
16 40'
32 78^

114683

Сичко

. 114683

Гр. Варна, 3 Априлъ 1903 г.
Кмегъ: 17. А. Кжрджиевъ
Ном. Кметъ Т. Гасвт,
Съветникъ: А.г. Фокка
и. д. бирникъ,
Контрольоръ: П Богиевп.

Ревизиона комисия:

ПОЛЕЗНИ

СВЕДЕНИЯ

Борбата съ охтиката като съ народна болесть.
Въ 1899 година международния берлински конгресъ
по въпроса за борбата съ охтиката е било признато, че
тя представлява отъ себе си болесть предимно на ра
ботния класъ. Статистиката доказва, че тя отнася наймного жертви нзъ средата на тоя класъ и то въ.. найцветущата възрасть. Въ Германия на 1000 работници,
станали неспособни за работа между 20 и 29-годишна
възрасть, повече отъ половината съ били охтичави.
Изследванията показватъ, че въ живота на работно
то население има много условия, които способствуватъ
за развитието на охтиката. Признава се, че ослабването
на човешкия организъмъ служи като главна причина за
заболяването му отъ тая болесть; той става тогава неспособенъ да се противи на заразата. Секо разстройство на
храненето, секо понижение на жизнедейностьта на човеш
кото тело води къмъ усилено развитие на охтичните ба
цили, които съ успели да се загнездятъ въ него. Въ жи
вота на работния класъ съществуватъ много условия,
които способствуватъ за озлабване на организма, а сле
дователно и за развитие на охтичните бацили въ него.

Нроф. Рубнеръ е иосочилъ постепеното развитие на
охтиката въ зависимость отъ жилищните условия. Пома
дите, които првкарватъ целпя си животъ на чисть въздухъ, не знаятъ що е това охтика. Бедниятъ обнтатель
на големите градове, който се свива въ подземията на
големите къщи, въ квартири, дето отъ единъ прозорецъ
се ползуватъ 5 дущи и на едпнъ креватъ спятъ некол
цина, заболева отъ охтпка въ пропорция 1 : 3. „Найпечалната страна на съвременото човешко съществуване
е жплпщниятъ въпросъ, — казва проф. Рубнеръ. — Ние
сме длъжни да се стремимъ, щото жилищата да бждатъ
хигиенични, особено въ големите градове, като обезпечаватъ достатъчно количество светлина и въздухъ".
На същия тоя конгресъ проф. Френкель е посочплъ,
че охтиката нап-лесно се предава при повторно и обилно
възприемане туберкулозни бацили, при близко и продъл
жително сношение съ болни, особено въ затворени поме
щения, нечисто държани и < лабо проветрявани. Дневната
светлина и слънчевите лъчи най-бърже убиватъ тубер
кулозните микроби; поради това тъмните и лошо освет
лявани помещения особено съдействуватъ за распрост
ранение на заразата.
Силното напрегане на силите и преумората така
също способствуватъ за заболеване отъ охтика. По тоя
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поводъ разказватъ следния характеренъ случай. Въ 80-те торните често съвсемъ не ги приематъ, или ги прпематъ
години на миналото столетие подиръ пожара въ „Орега само за опити. Проф Куршманъ казва, че изъ санато
сопщгм" между парижките пожарникари внезапно се уве рните излизатъ само 2 0 % болни съ заздравели бвли дро
личила смъртностьта отъ охтика почти 8 пъти. Помеще бове, т. е. съвършено поправени. А у останалите мЬстнието и съдържанието на пожарникарите останали както ниятъ процесъ затихва и само времено престава да оказ
преди; само че следъ пожара се е увеличило обучение ва вредно влияние върху организма на болния. Съ цель
то, напрегането на силите и преумората на хората. Ко да се изясни въпросътъ: що става сь почти излекували
гато се зели мерки за подобрение на храненето и на те се въ санаторните подиръ една година, събрани еж
маление труда на пожарникарите, то числото на охтпча- били сведения за 159 лица. Отъ техъ почти половината
вите се намалило, макаръ че другите условия на живота били въ същото състояние, нъ каквото напусгнали сана
торната; 4 5 % положението повече или по-малко се вло
останали безъ сека помена.
Огъ току що казаното се вижда какво грамадно зна шило и 9 % умрели.
Така щото повече отъ половината на почти излеку
чение иматъ жилищните условия и условията на труда
валите
се въ санаторните, попаднали въ предишните ус
въ заболеването отъ охтика. Ако т я условия способствунатъ за ослабване на организма, то те способствуватъ ловия на живота, не могатъ дазапазягъ полученото тамъ
и за развитието въ него зараза. Излиза като че сичко се подобрение. Поради това за болшинството отъ болните
свежда изключително къмъ економическото положение. Но пребиванието въ санаториума представлява само известна
не треба да се забравя, че охтиката отнася не малко отсрочка на неизбежния край.
Германските застрахователни каси съ дошле до убеж
жертви и изъ състоятелните класове на обществото, ко
ито могатъ да иматъ добро жилище, удовлетворително се дение, че даже такъвъ единъ резултатъ имъ дава големи
хранятъ и не се пресилван, съ работа. Въ такива слу ползи. Поради това те изпращатъ своите болни въ са
чаи скономическите причини изчезватъ, но изпъкватъ дру наторните, лекуватъ ги тамъ, елвдъ което те сгаватъ
ги, конто така също способствуватъ за ослабване на ор пакъ за известно време способни за работа.
ганизма: лоши навици, които нарушаватъ исканията на
Санаторните не само лекуватъ болните и имъ позхигиената, извънмерно ползуване съ удоволствия, алко- ръщатъ за неколко време способностьта къмъ работа, но,
холизъмь, развратъ и пр.
както вече казахме по горе, изолпрватъ болния и му преКакто и да е, въ СБКИ случай охтиката си остава чатъ да разпространява заразата. Не е чудно, че предъ
болест предимно на работната класа. Поради това главно впдъ на тази двояка полза германските лекари настой
внимание треба да се обърне, шото да се защитятъ ра чиво пропагандиратъ устройството на санаториуми.
ботниците отъ този бпчъ на съвременото цивилизовано
(Следва.)
общество.
Споредъ мнението на германските лекари, народни
те санаториуми иматъ грамадно значение въ дадения слу
чай. Санаториумите изолирватъ болните, лекуватъ ги,
учатъ ги на здрави, хигиенпчески правила и разумни на
Съобщава се, че въ района на Добричска околия съ
вици, които отпосле се разпространяватъ отъ техъ въ задържани следующите безпритежателни добитъци (юва),
семействата имъ и работилниците, а това служи като а именно:
предупредително средство протнвъ заразения отъ охтика.
1) Вь Добрпчската градска „юва" се намира едпнъ
Немците не само говорятъ, но и вършатъ. Въ 1899 конь 5 год., косъмъ черъ, па гърба има малко бЬло и на
год. въ Германия еж съществувала вече 3.3 народни са носа отъ двете страни червено.
наторни. Техното число се увеличава отъ година на го
2) Въ . Гелинджиксг.ата община се намиратъ: едно
дина, тъй като онитътъ е показадъ, че пребиванието на мъжко малаче 2 год, косъмъ червенъ, на опашката има
болните въ техъ дава твърде добри резултати мз отно малко бе.то и една крава 10 год., косъмъ комуресгь и
шение къмъ оздравяне и подобрение Светлина, чисть десния рогъ извптъ на долу.
въздухъ, чистота, покой, удовлетворително хранене—ето
3) Въ Хардаипйската община се намира една крава
главните ервдетва, съ които си служа.ъ въ тия санаторни.
на 4 г., косъмъ черенъ, дЬсното ухо отъ задъ разцвпено.
Немците възлагатъ много надежди на хнгиено-дие4) Въ Енндженската община се намира едно длначе
тическото лекуване на охтиката и се с.ремятъ да устро•3 год., не съмъ сиг.о-черъ, и
ятъ колкото е възможно повече санаторни. Но могатъ ли
5) )3ъ И чела ровената община се намира едко конче
де се прнзнаятъ тия последните за радикално средство
женско, косъмъ сивъ, на 2 год., безъ белези.
въ борбата съ охтиката?
Статистиката, приведена на горепоменатия берлин
ска конгресъ, показва, че въ Лондонъ отъ 1 милионъ
жители умиратъ отъ охтика два пъти по-малко, нежели
въ Берлинъ. Се тамъ се казва, че Англия изобщо пред
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
ставлява твърде благоприятни условия за заболяване отъ
Гр. Общ. скотобоина
тая болесть. А между това ние знаемъ, че въ тая дър
за презъ месецъ Мартъ 1903 год.
жава се е обръщало главно внимание не върху санато
рни за охтичавн, а върху подобрението изобщо санитар
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къмъ лекуване. Чрезъ техъ се стремятъ да отстранятъ
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болния изъ оная среда, дето той разпространява зараза
1
!
та, да го поставятъ въ невъзможность да предава тая
1 I
последнята н да го лекуватъ. Но такъвъ единъ способъ
гр. Варна, 1-й Априлий 1903 год.
за борба едва ли може да се признае за радикаленъ.
за Варненския Град. Ветерпнаренъ Лекарь: П. Бичевъ,
Възъ основа на опита, въ Германия признаватъ, че
въ санаторните въ началния периодъ на охтиката се изцеряватъ 2 0 % отъ болните, а 6 5 % оставатъ пакъ за
Издава Варненското Градско Общин. Управление
неколко време способни къмъ работа. Що се касае до
Пзчатница на Хр. Н. Войниковъ — Взрна
болните, у които болестьта е по-напреднала, то въ сана-
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