Год. XVI.

Варна, 20 Май 1903 г.

Брой 11.

ИЗЛИЗА ТРИ ГЬТгТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 чпсла

Писма, статпп, пари н спчко що е за
вестника со праща до Градско-Общпиското
Управление въ Варна.

Цена на вестника за година е
2 лева.

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

Отделенъ брой 5 ст.

По скучай 2Май, Тезоимения денъ на Негово-Ц Би
сочеств» Престолонаследника Князь Борисъ Търновски,
между г. Кмета Кжрлжиевъ, Княза и Престолонаслед
ника ех разменени следните поздравителни телеграми :

„Кмету — Варна
Сърдечно благодаря Вамъ и на Варненци за любезните поздравления по слу
чай имения день на Възлюбления Ми
Синъ Борисъ.
София З/У 903 г.

КНЯЗЪТЪ"

нията за щастливъ и дългодеиственъ жи
во гъ,, за благото на любимото ни оте
чество.
Варна, 2/У 903 г.

Кметъ: Кърджиевт и
Варненското\Градско Общинско Управление обявява, че издаденото отъ Импе
раторския Ноеорусеиисни Университета въ }0десса свидетелство Но 1946 отъ 28
УП1-\885 год. на Георгп Нинолаешъ изъ гр. Шуменъ, е изгубено вз вр%менаводнението
въ гр. Варна на 11 Августь 1899 година.

и з вод ъ
отъ

„Кше! Кагйрп 0 — Уагпа
В1арйайа па Уагпепга 1 уаш за розйгау1еша(а.
ЕЪепМ, В/Г

903.

ВОЙВ ТшмМ"

„София
Негово Царско Височество Българский Князь
Фврдинандъ 1-й
По случай Тезоимепний депь на Не
гово Царско Височество Лрестолоп след
ни к а Княза Бе риса Търповский, щастливъ съмъ да поднеса иредъ Вашите
с.ъни поздравленията на Варнепци, както
и моите, и благопожеланията за щастли
вото и дългоденствено Ваше царуване.
Да живее Негово Царско Височество
любимия Престолонаследникъ Князь Бо
рисъ. Живейте и Вие Ваше Царско Ви
сочество !
Варна, 2/\

903 г.

Кметъ: Кжрджиевъ"
..Ебенталъ
Негово Царско Височество Престолонаследника
Князь Борисъ Търновский
По случай Тезоимепний депь на Ваше
Царско Височество щастливъ съмъ да под
неса Вамъ поздравленията отъ страна на
Варненци, както и моите, и благопожела

решенията на Варнен. Град. Общински Съветъ.
12 и 13 Ноемврип 1902 г., извънредни заседания.
264. Отъ първип Януари 1902 г , общинските слу
жащи : Помощникъ Бирника, Общин. Библиотекарь и
Надзирателя на житната борса, понеже боравять съ суми
и общински имоти, да преставятъ имуществена гаранция,
както спелва : Помощ. Бирника 2500 лев*, Библиотекаря
1000 лева и Надзирателя на житната борса 500 лева.
265. Да се отдаде обгцин. здание, въ което се поме
щава Т. 11. Станция ОЩР за една година на същата за
5500 лева, като се изхвърлнть задълженията на общи
ната ви чл. IV о:ъ контракта.
266 За избегванею всевъзможни неприятности, кои
то обикновено се случаватъ между налдавачиге при явно
наддаване, прие се предложението на г. Кмета, щото от
даване, о на обдцин. имоти за нрЬзъ 1903 година да стане
чрезъ тайно наддаване (съ оферти).
271. Заявлението на Варненеца Салимт, X. лхмедовъ, съ което моли да му се опрости наложената му съ
постановление № 307/901, глоба 30 лева, за нарушение
правплнпкъ, като не основателно се оставя безъ послед
ствие.
276. Освобождава се имота на Стойко Аганасовъ,
съ който гарантира на Дим.чтръ Атанасовъ за длъжностьта финансовъ агентъ при общината, като напълно издълженъ.
277. Заявлението на лейтенанта при Флота Богаковъ,
съ което моли да му се отстъпи съ една не голема на
емна цена празното место около карантината, посредъ
което место се намира пограничния военевъ пость № 5,
съ цель да го разработи и разсади съ овощни дръвчета
и пр, се оставя безъ следствие.
278. Заявлението на Варненеца Мардукъ Хайрабедовъ, съ което моли за напредъ, да му се разреши да
приготовлява и продава хлебъ франзели зъ тежесть 1/0
килограмъ, оставя се безъ следствие.
279. Заявлението на Варненеца Димитръ Георгиевъ,
съ което моли да му се отстъпи праздното градско об
щинско место и то безплатно, като беденъ, за построя
ване върху му къща, се оставя безъ следствие.

Стр. 2.

Варненски О^щинс^и^И^ншгь

280. Освобождава се гаранцията на Ат. Д. Вангеловъ дадена за длъжностьта финансовъ агентъ при об
щината, която заемаше до 31 Юлий 1902 г.
231. 281 Пред-., видъ крайната бедность на Вар
ненските опълченци, отпуща се сумата 30 лева, за из
плащане превоза на вещите имъ отъ гр. Габрово до с.
Хасътъ за отиването и връщането имъ по случай Шип
ченските тържества, която сума се изпрати на г. Вар
ненския Окржженъ Управитель за предаването й по при
надлежность.
282. Заявлението на Варненеца С Радойковъ, съ
което моли да му се позволи да застрои една барака
върху общинско место въ Ш уч., местностьта ,.КараБоклукъ", въ която да кръчмарува, предъ видъ реше
нието М 17/902 г., оставя се безъ следствие.
28.3. Заявленията на Варненския търговецъ Н. А. X.
Димитриу, съ които молн да му се позволи да построи
върху 1000 кв. метра общинско место една дъсчена ба
рака до железо-пжтната станция за складиране соль, предъ
видъ решението М 71/У02 г., въ което изрично е ка
зано, щото построяването на какви го и да било бараки
изъ града да не се позволява, оставя се безъ следствие.
284. Молбата на Д. Ралчевъ, повереникъ на Н. Дафиновъ, вх. М 9110-102 г., съ която моли да се преде
въ бюджета за 1903 г. изплащането дългътъ на община
та къмъ Н. Дафиновъ по изпълнит. листь № 876-902 г.,
понеже при гласуването на бюджета за 1903 г. пма предвпденъ параграфъ, се оставя безъ следствие.
'285. Заявлението на Варненеца Никола Сгефановъ,
съ което моли да му се подари едно празно общинско
место въ г. Варна, върху което да построи кжща, като
крайно бвденъ, следствие на това, че не веднъжъ съветътъ се е произнасялъ по този въпросъ, щото да се не
отстжпватъ и подаряватъ общински места на когото и да
било, оставя се безъ следствие.
286. По заявлението на Варненските жители, при
тежатели на магазин въ гр Варна, за помещение на
зърнени произведения, подъ вх. Л2 9780-902 г., ст кое
то молятъ, щото общината да не позволява на търговци
те жигари, складирането зърнени произведения върху
общински места, защото въ такъвъ случай страдали тех
ните ни.ереси, като магазиите имъ оставали не наети;
Съвета за разрешението на този въпросъ, к а о зе предъ
видъ, че общинския бюдже.ъ за 1903 г се приключи и
съ такси огь наемъ на общински места и че при туй
финансово положение на общината е немислимо да не се
зема такса, не уважи заявлението на Варненските тър
говци жигари и разрешава отдаването подъ наемъ на об
щински места за складиране само на храни, срещу 3
лева такса на квадратенъ метръ за срокъ 3 месеца,

П О Л Е З Н И (бУ* Д Е Й II Я
Борбата съ охтиката като съ народна болесть.
(Продължение отъ брои 10).

Разбира се, несправедливо би било да се отрича, че
санаторните прпнасятъ известна полза. Но въ всеки слу
чай те не могатъ да се признаятъ за радикално сред
ство въ борбата съ охтиката. Т е еж сжщо такъвъ палнативъ, както и лекуването изобщо. Ние мислимъ, че ако
въ Германия се забелезва намаление на смъртоностьта
отъ охтика (въ Берлинъ ирезъ последните 10 годени
таза смъртоносность се е намалила почти съ 10%, то
това зависи не отъ съществуването санаторни, а отъ об
щите хигиенически мерки, които способствуватъ за по
добрение условията на живота.
Санаторните съ резултатъ на крайното увлечение
огъ бактериологията, която приписва на заразата прео
бладаваща роля въ заболяванията. А на съпротивлението

й'огь. страна на организма се е гледало като на второ
степенно нещо. Огтукъ е възникнало и онова гонение на
болестогворниге зародиши. Техь се 'стремящ да ИЗд„.
вя'ъ навсекжде, гдето само е възножно, и да ги уничтожатъ. Поради това изоляцияга и дезинфекцията се поставнтъ на пръвъ планъ
Сега вече почвать да се разнаентъ гласеше нрогивъ
извънмерното увлечение огь бактериологията Яахващатъ
вече да посочватъ, че е невъзможно да се излоьятъ и
унпчтожатъ всички болесютворни зародиши, поради кое
то треба да се обърне внимание върху отстранението на
ония условия, които способствуватъ за отслабване на чо
вешкия организмъ и съ това намаляватъ неювага съпротивляемость на заразата.
Оздравяне условията на живота на човешкото об
щество и личната хигиена еж най могжщ.. средства протинъ всекакви заразителни болест изобщо, и противъ
охтиката частно. Къмъ това именно треба да се насочи
нашата борба съ" охтиката като съ народна болесть
Борбата съ заразата, отъ една страна, и оздравяне
условията на живота, отъ друга, представляван. отъ
себе си голема разлика. Когато първата се поставя на
пръвъ планъ, то се вяематъ мерки при всеко избухване
на некоя заразителна болесть. Газвива се, да речемъ,
епидемия отъ коременъ тифусъ. Почва се борба съ него.
Усърдно се изоларватъ болните, дезинФекцирватъ се по
мещения п различни вещп, болниците се препълватъ съ
болни, модицинскиятъ персоналъ се усилва, храченето
пари се увеличава. Коремниятъ тифусъ утихналъ, но дефтеритътъ се усилилъ. Отново изоляция, дезинфекция, уве
личение медицинския персоналъ, препълване болниците.
Дифгеритътъ се заменнлъ съ скарлатана, скарлатината
съ сипаница, възвратенъ или сипенчевъ тиФусъ и т. н.
По тоя начинъ се създава безкрайна верига отъ ралични епидемии, за които се харчатъ все нови и нови сред
ства, безъ да се принася вь сжщность полза на насе
лението.
-"" —
Ако проследимъ за неколко години смъртностьта и
заболеваемостьга огь различните заразителни болести, то
ще се убедимъ, че при подооенъ начинъ на борба те не
показватъ наклоннос.ь къмъ понижение Ако една година
умиратъ по-вече отъ дифтеритъ и по малко отъ брусница
или скарлатина, то на другата година ще видите обратна
Пропорция. Поради това общата смъртность на забо.твваем с.ь си остава все една, а грамаднвягь трудъ по бор
бата съ епидемиите пропада безплодно и лекарите по
стоянно се въртятъ вь омагьосанъ кржгъ-.
Съвсемъ други резултати ще се получатъ, ако се
взематъ общи санитарни мерки за оздравяне на извест
на местность и ако се стремимъ да приучимъ населе
нието да се подчинява на исканията на хигиената. Уничтожението вредните условия не само намалява възмож
ността да ее развиватъ болестотворните зародиши, но
препятствува така сжщо на ослабването на човешкия ор
ганизмъ и повишава неговата съпротивляемость на зара
зата, Увеличава се числото на хората, те.тото на които
се противи на развиването въ него различни микроорга
низмц. Болествотворните зародиши на брусница га, сипа
ницата, дифтерита, различните тифове и пр., не намиратъ
въ него почва благоприятна за техното развитие. Поради
това вземането общи санитарни мерки и личната хигиена
оказватъ влияние върху намаление заболеваемостьта и
смъргностьтанотъ различните заразителни болести. Въ това
се състои и техното сжществено отличие отъ борбата съ
епидемиите, въ видъ на изоляция и дезинфекция. Съ това
най после можимъ да си обяснимъ защо въ Англия, где
то отдавна е обърнато вече внимание върху общите са
нитарни мерки и върху разпространението здрави поня
тия за личната хигиена между населението, умиратъ помалко хора отъ охтика, нежели въ Германия, гдето бор
бата съ тъзи болесть се води предимно съ помощьта на
санаторни.
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Нпе знаемъ, че охтиката намира благоприятна почва
въ ослабения организмъ. Различнигв остри заразителни
болести изтощаватъ човешкото тело и то става по-спо
собно кьмъ възприемане туберкулозните бацили. Следовптелно мерките, които пречатъ за разпространението на
всички изобщо заразителни болести, служатъ заедно съ
това и за намаление на охтиката. Поради това за борба
съ тъзи болесть, ще бждатъ най-действителни ония мерки,
които способствуватъ за намаление ,на всички изобщо
зтразителни болести.
Така сжщо охтиката, като народна болесть, преди
сичко изисква земането общи мерки, които подобряватъ
условията на живота на населението и го учатъ да се
подчинява на правилата за личната хигиена.
Нема съмнение, че главенъ проводникъ на хигиената
въ живота е лекарьтъ. Огъ него въ значителна стеиень
зависи осъществяването на различни санитарни мерки.
Той така сжщо треба да служи за проводникъ на изиск
ванията на личната хигиена межд,г населението. Поради
това ТОЙ треба главно да се погрижи, щото здравозииазването на населението да се подобри.
За да се унищожи втадъещата у насъ антисанитария, необходими еж убедени лекари; необходимо е, щото
те да верватъ, че е възможно оздравяването на населе
ните места и при сжщесхвуващи.е условия; необходимо
е да поставятъ хигиената по-високо отъ лекуването.
Намъ се струва, че сега медицинското образование
въ това отношение страда отъ го.тЬмъ недостатъкъ. Въ
медицинския факултетъ студеятътъ изучава болния и раз
личните болести. Той се запознава съ заболЬванията на
различните органи, съ заразителните болест. Учатъ го
да ги разпознава, да ги лекува,' да прописва лекарства.
Между другото съобщаватъ му и за причините на боле
сти, е и тъхяата профилактика. Но въ съвременното ме
дицинско образование на тази последняга се отделя твър
де скромно место. Същото треба да се каже и за хиги
ената. Студентътъ е-,злъженъ да изучи такава маса соб
ствено медицински наука, щото те просто да удавятъ съ
своята обширность и въ неговите познания остава едно
съвсемъ мъничко местенце за хигиената. Поради това той
неволно почва да поставя разпознаването на болестите и
приписване.о рецепти но високо отъ предупредителните
мерки.
Азъ помня колко силно се интересуваха мои.е ед
нокурсници отъ чисю медицинските науки: .ераиията.
хирургията, форма кол опята и др. т. и колко малко ги
привличаха физиологиятя и хигиената. Върху тия послед
ни.е се обръщаше внимание предимно предъ екзаменитв.
Колко много време харчехме ние за изследване болни и
историята на болестите и колко малко употребявахме за
изучване хигиеническнте способи за изследване и за въ
проса относително предупреждаване на болестите!
Учащите се, разбира с<% не могжтъ да се обвиняватъ за тази твърде едностранчива насока. Това се обу
славя отъ постановката на съвременното медицинско об
разование, което се стреми предимно да лекува, а не да
предупреждава болестите.
На латинската кухня человечеството е платило го
лей?, дань. Но сега вече верата въ нейната действителность значително се е намалила. И не можемъ да се съмневаме, че за това много еж спомогнали лекарите за
«едните. Темъ най-често се падатъ случаи да се убеждаватъ въ безсилието на латинската кухня. Т е еж вра
гове на тая последнята и заедно съ това — добри съюз
ници на хигиената. Благодарение главно на техъ става
ясно значението на доброто жилище, на храната и пр. за
запазване здравието на населението. Благодарение темъ
се изясняватъ така сжщо н недостатъците на съвремен
ното медицинско образование, на неговото едностранчиво
увлечение въ лекуване и пренебрегване на хигиената.
Който самъ не е изпитвалъ, той мжчно може да си
представи въ какво тежко положение попада лекарьтъ,
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които току що е свърнштъ курса п почва да се зани
мава съ практика между сиромашията. Въ време на уче
нето той се нроникналъ отъ убеждението, че латинската
кухня има грамадно значение при лекуването на различ
ните болееш. Но практиката опровергава това убежде
ние на всека крачка. Той е нрннуденъ постоянно да слу
ша: „лекарството не помага". Постепенно, подъ влияние
то на подобна практика, у него се развива силенъ скептицизъмъ, верата въ лекуването се сменява съ недове
рие. Малко по-малко той се убеждава, че треба наново
да се учи, да се приспособява къмъ оная среда, въ ко
ято е попадналъ.
Латинската кухня има значение за състоятелните
хора. Лекарството за бкдните—това е хигиената. Поради
това на лекарите за бедните е най-потребна тая послед
нята наука. И само при съдействието на хигиената е
възможна сжщинска борба съ охтиката, като съ народна
болесть.

АКТЪ
Днесъ, 1-й Май 1903 год., долуподписаний Кметъ П.
Кжрджиевъ на Варненската Градска Община, заедно съ
Помощи. Кмета: Т. Раевъ и Зафиръ Ф. Зафировъ, въ
приежтетвпето на за бирника Петръ М. Богоевъ, и
контрольора II. М. Богоевъ произведохме ревизия върху
операциите извършени огъ бирника за време отъ 1-й
Априлий до 30-й сжщий 1903 г. и намерихме:
1) Че всичките постжпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателни докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, споредъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се налпчностьта верна,
споредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно :
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 46970 „ — „
' „ медни
—
„ 33 „
3) Че неновърнатите въ депозитъ и на хранение
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж записани въ депозитната книга, а за повьрнатигЬ птгвзъ
изтеклия мЬсецъ намериха се редовни и разрешения и
разписки.
Прилага се една равносметка.
Кметъ : П. А. Кжрджиевъ

/

Ревизионна
КОМИСИЯ:

\ Помощн. на ) Т. Раевъ
) кмета: / 3. ЗаФировъ

'>

г

'

; за Ьирникъ,
^Общ. Контрольоръ : П. М. Богоевъ

Министерство ка Вътрешните Работи
ОтдЪление Административно полицейско

О К Р /Ух Ж II О
М

1475.

София, 10 Априлъ 1903 година.
До. Г Г. ОкрАжнигтъ

Управители

Главната дирекция на пощите, телеграфите и теле
фоните, съ отношение отъ 2-й того подъ Аз 996, съоб
щава, че твърде често били огрезванн и отнасяни отъ

Брой 11.

Варненски Общински Вестникъ______^

Стр. 4.

предаване виновниците подъ еждъ.
(под.) за Минпстра Главенъ Секретаръ : 1 . Васильоаъ, Началникъ на отделението : Г. Симовъ.

населението по н1колко метра отъ телеграфните пли те
лефонните жици.
Наноследъкъ. прп едно издирване, въ неколко кжщи
на едно село били намерени парчета отъ телеграфна и
телефонна жици. Главната дирекция предполага, че тези
(намерените) жици еж крадени отъ телеграфните и телофонни линии, защото такива въ пазаря почти не се
намиратъ за проданъ, па. и да се намиратъ, селените,
при високата имъ йена — 4—5 лева килограма — едва
ли би отишли да си куиятъ.
Вследствие гореизложеното, като напомнювамъ окр.
предписания, отъ 9 Априлъ и 6 Май 1886 год., 10 Май
1888 год. и 29 Ноемврий 1900 год. подъ № М 2а 14,
3622, 5000 и 11980, предлагамъ на г. г. окржжнте
управители да се разпоредятъ да се обяви на население
то, че за напредъ ония лица, у които се намери теле
графни или телефонни жици, ще се предаватъ на еждъ
за кражба, ако не докажатъ отъ где еж се снабдили съ
техъ, и да зановедатъ на подведомс. вените си полицей
ски и общински власти да сл*дятъ, особено по селата,
и шомъ съзратъ такнеа жици въ частно употребление,
да прибиратъ последните и съставя.ъ нуждния актъ, за

ВЪДОМОСТЬ
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
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гр. Варна, 1-п Апршгад 1903 год.
за Варненекшт Град. Ветерпнаренъ Лекарь: П. Бпчевъ,

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирннчество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Априлъ 1903 год., произведена на 1 Май 1903 год.

Да дава

Да зема
,-

н
о

Сума 1'

Кому.и за какво

о

! ^

и:
1

!

Сума

Отъ кого И за какво

лева

лева |ст.|

1 На наличностьта съгласно касовата
2 » депозитите суми
3 » запорнигЬ суми
4 я държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, одържанъ отъ заплатите
на служащите презъ 1901 год.
0
сжщото
за връхнини за сжщото време
п
сжщото
за пжтна повиность, събрана
а я
отъ служащите за 1901 год.
7 г> общинската каса за общинска връх
нина презъ 1901 год.
Ь ч държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, пръзъ 1Я02 год.
9 Л общинската каса за глоби, одържани
отъ служащите, презъ 1901 год.
10 V държавното съкровище за връхнини,
одържани отъ служащите, презъ 1902
година.
11 » Общинската каса за връхнини, одър
жани презъ 1902 год.
12 я еж щата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.
13 п обгербоване неплатени заплати непрекзрани на расходъ
14 •1 сумите на уволнените войници
Сичко

46970 33? ! 1 Отъ изплатени заплати непрекарани на
расходъ
44995 17; |
1738 98! \ 2 „ расходите за 1900 и 1901 г , съглас
но описа за това
;
! 3 „ расходи безъ платежни заповеди
„ аванси с р е щ у платежни заповеди
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1025 3-1.
„
аванси
с
р
е
щ
у
заплати
9
3205 2 - |
Ч
11
35 - 1
\

ст.
•

8112 9 .
8 0 7 1 5 45
2а|2491 08
858537
128С0
3094 24
2549 55
1450 34

\
641 89; >
641 29!

^ч

}

V

55 __! ||
8180
32 78;

\

^
N.

1

N.
\

. 107150 60| 1
>
!

Сичко

. 107150 60

Гр. Варна, 1 Май 1903 г.
Кметъ: Д. А. Е&рджиевъ
т* „
Т. Раевъ
П
3.
Зафировъ
ом. Кмета
и. д. бирнпкъ,
Контрольоръ: П Воюевъ.
Издава Варненското Градско Общин. Управление

Реввзиона комисия:

Нзчатница на Хр. Н, Войниковъ — Варна

