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Цена на вестника за година е
2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.
Но случай Тезоимения день на Негово Царско ВиСОЧеСТВО Княза и откриването на Вургазското приета
нище, Варненския Кметъ г. П А Клрджиевъ е отправилъ следните телеграфически лозаравления:

„Бургазъ,

Негово Царско В. Българския Квязь Фердинандъ I.
По случай Тезоимений на Впне Цар
ско Височество день, чести ..ъ съмъ да под
неса предъ стъпите на Престола найсърдечните верноподанически поздравле
ния на Варненцщ както и своите, и благоножеланията за най-щастливо^ дългоденствено и славно царуване за величие
то и нреуспеването на отечеството чрезъ
събития, каквото е днесъ: откриването на
съседното намъ Бургазско пристанище—
тона велпко тържество на народа ни.
Варна, 18/У 903 год.

Кметъ: Кжрджиевъ".
Въ отговоръ на тия поздравления и благопожелания
г. Кмета Кжрджиевъ се е удостоилъ съ следнята теле
грама:

„Кмету, Варна.
Предайте на Варненци моята сърдеч
на благодарность за поднесените поздрав
ления по случай Именния Ми день.
София, 19 Май 903 год.

Князътъ".
И 3 В0 Д Ъ
отъ

решенията наВарнен. Град. Общински Съветъ.
Първа редовна сесия. 9 Януари 1903 г.
3 Разрешава се на Варненския житель II. А. X.
Днмитровъ да построи «дно паянтово здание за склади
ране фопанска соль, въ местностьта „Кара-боклукъ", отсамъ железнопжтната линия, съ условие да плати годишенъ наемъ на секи застроенъ квадр. метръ по 2 лева.

Писма, статпп, иарп п спчко що е за
вЬстнпка се праща до Градско-Общпнскою
Управление въ Барпа.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
„ втора страппца
2 „
„ трета п четвърта страница . . 1 „

4. Слвдствие молбата на Варненския житель Коста
Господпновъ, зарег. подъ вх. № 68 н. г., прЬхвърга се
но книгите на общината наетия отъ него касапскн дюгенъ Л2 5, въ IV" уч. при „Татаръ-каиия" отъ 1 того
върху името на Георги Николонъ, на когото е предаденъ
отъ Господинова и да се сключи съ Николова контрактъ
за отъ 1 того до 31 Декемврпн н. г , за помНнатата въ
търга нае*мна цена.
5. Заявлението на Варненския житель Каймакь Ахмедовъ, зарег. подъ вх. Л§. 10805/902 г., съ коете, като
представя единъ планъ за измереното пространство на
направения отъ него калдаръмъ въ улица „Фердинандъ
I" и между улиците: „Радина", „2 7 Юлнй" и отъ гара
та до „Скеле-капусу', въ по-вече отъ 815 кв. метра и
92 с м , отъ съставената окончателна ситуация № 1, моли
да му се изплатятъ споредь сключения му съ Общ. уп
равление договоръ, се оставя безъ следствие, като неос
нователно.
6. Поради крайната бедность на Варненския житель
Маринъ Карастояновъ, опростява му се наложената съ
постановление-•№ 313/901 г., глоба 25 лева
7. Заявлението на Варненския житель Гарабедъ Атановъ, пратено съ писмо <М 948 отъ 7/XI г., отъ канце
ларията на Н Ц. В Княза, съ което моли да му се от
стъпи даромъ едно общинско место, за построяване вър
ху му жилище за живеене, понеже билъ крайно беденъ,
остава се безъ следствие, защото общината при сегаш
ното й финансово положение не е въ състояние да по
среща най-необходините си нужди, а камо ли и да от
пуща даромъ на бедните Варненци отъ общинските ме
ста за построяване на жилища.
8 Заявлението на Д-ръ Н. М. Ковачева, вход. Л»
10492/902 г , съ което моли да бжде назначена градска
общинска лекарка, по нямане ваканция се оставя безъ
следствие.
10 и 11 Януарий т. г.
11. Заявленията на Варненските жители: Петко Ив
Бакърджиевъ, Димптръ Аяостоловъ и Алекси Великовъ
отъ 901 г., съ което молятъ да имъ се- продаде общин
нива въ „Куле-дере", състояща отъ 30 декара, за на
саждане овощни дървета, оставатъ се безъ следствие.
12. Заявлението на Варненския житель Несимъ В.
Барухт, съ което моли да му се отстъпи едно общинско
место на Кумлука до местото на Ахмедъ Бейджанъ, или
местото срещу воденицата на Агалиди. за да направи
една образцова фабрика за приготовляване на разни ма
шини (пръскачки , гилтк и др., се оставя безъ следст
вие, понеже въ посочените отъ него места не се позво
лява посгройване на подобни фабрики, по не удобность.
14. Разрешава се на Варненския житель Никола Г.
Станковъ да отвори „кафе-шантанъ", въ собственото си
здание въ Ш уч. подъ А» 840, понеже следъ като е поправилъ зданието си, напълно отговаря за це.тьта, съ
гласно правилника за „кафе-н.антанитеи и съгласно мне
нието на Варн. градоначадникъ отъ П того подъ № 240.
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Що се отнася до патологяческото
патологическою завиване сввтъ,
то то може да се яви каго резултатъ на бо.неги на мо
зъка, моз..чеца, гръбначния мозъкъ, сърдцего, бжбреците
и т. н
О.ъ каквато причина и да бъде пръ-инникшо завипане-о светь, то биваевкога резултатъ или ма изпълване
мозъ.и съ кръвь, ИЛИ, наопъкн, на малпкрьвиего му.
Къмъ числото на причините, която првдизвикватъ
завиването светъ, се огнасятъ така сжщо различните ви
дове отравяния съ алкохолъ, тютюнъ, вжглероденъ окисъ,
хинина, опиумъ и др т.
Често завиването свбтъ се предизвикв I рефлективно, напр при заболеване гръкляна, коего се придружава
съ припадъци отъ силна кашлица, при заболевание на
ухото или даже при попадане въ слуховия проходъ вод
на струя и т. н.
Така щото ние виждаме, че крайно непрпятниятъ,
понекога мжчителенъ симптомъ — завиването светь може
да се обуслови отъ най разнообразни причини. Само лЬкарьтъ, подирь грижливо разпитване и внимателно на
блюдение надъ болния, може да каже коя е причината и
да даде нравплень съветъ.

Завиването све-п, не може да баде самостоятелна
болесть, а винаги се явява само като спмптомъ на други
заболеванпя; понекога даже то бива единственъ симптомъ на векоя тежка болесть.
Какво нещо е завиване светъ? — То е нарушение
деятелкостьта на мозъка, следствие на което болния гъ
субектъ губи точното представление за отношенията му
къмъ вънкашния миръ.
Знаменития гъ французки клиницпстъ М. Потьенъ раз
личава три вида завиване светъ: 1) зависяще отъ раз
стройства въ сферата на чувствата, 2) психологическо и
3) отъ морално свойство.
Ако пиениятъ вижда, че сичко около него се върти,
то, при сичкото му желание да заиази равновесие, яапнакрай той ще падне. Тукъ имаме завизане светъ, зазисяще отъ разстройствата въ сферата на чувствата.
Студентътъ, казва Потьенъ, когото екзаменаторътъ
мъчи, като му задава съвсемъ неиознатъ или слабо из
вее генъ въпросъ. вълнува се, затруднява се и чувству
(Н&ъ сп. „3дравпе и ).
ва, че главата му се върти — пртгвръ отъ психологи
ческо завиване светъ.
— Овощието като домашно лекарство. Употреб
Нап-после, жена, извънмерно изплашена огъ храб лението на варени ябълки, сливи, круши и пр. въ време
рия й поклонникъ, отначало се противи, следъ това се на болесть е всекиму познато, но следните случаи еж
вълнува, забърква се, губи свесь, отдава се и огстжп- непознати още. Опашките огъ череша и вишни еж мно
ва... Това проФ. Потьенъ нарича завиване светъ отъ мо го добро средство прогивъ кашлицата, треба да се съберално свойство.
ратъ, измиятъ и изсушатъ на сухо сенчесто место и,
Безъ да се докосваме тукъ до последните два вида като нзсъхнатъ събиратъ се въ една торбичка и се позавиване светъ, ще кажемъ неколко думи за ония зави ставятъ на проветриво мвсто. Когато погрвбватъ, взема
вания, които се обуславятъ отъ разстройствата въ сфе се отъ техъ колкото може да се вземе съ 2 пръста и се
рата на чувствата, при което, разбира се. тукъ имаме сварява въ джезвето като чай и се притуря 2 - 3 бучки
предъ видъ разстройствата въ областьта на кожно-мус- захарь. Като се прецеди, това се дава на болния топло
кулното чувство (оевзанието), слуха и зрението, тъй като да го изпие и кашлицата преминава. Сжщо противъ ло
разстройствата въ чувствата на вкуса и обонянието не шата кашлица сг употребява варенъ чай отъ семето на
могатъ да прелизвикатъ завиване светъ.
дюлята- Съ 15 зърна ЗатЬисиз (бъзъ) сиропъ отъ кали
У болния, у когото еж разстроени гореказаните чув ни. Противъскрофулита добро средстсо е водата отъ ва
ства, секога почти се наблюдаватъ едни и същи явле рени трънки (глогинки). Противъ плюване на кръвь се
ния: нему ту му се струва, че сички около него пред препоръчва сокъ отъ дюли. Диарията се спира, като се
мети се въртя гъ, ту му се представлява, че то а самъ пие вода огъ варени зелени орехи, сухи дюли пля петсе върти; нонекога представлението за въртене се заме месъ отъ дренки и шипки.
нява съ друго представление, а именно — повдигане и
Гроздето много пречиства кръвьта, а особено чер
спускане. При това състояние неизбежно иде загуба на ното. Употребено гроздето сутрина пречиства много до
равновесието, изразена не секога въ еднаква мЬрка, при бре стомаха, а когато се яде следъ ядене, заппча. Сокоето понекога помрачаването на съзнанието се придру кътъ отъ рибисъ и малини разхладява болния человекъ
жава съ двойствено виждане, силна б.тедность и студена отъ треска, сжщо е и съ хошавъ отъ ябълки. За тъзн
поть, а понекога се наблюдава и пълно падане въ несвесь. цель се взематъ 2 неолющени възкпселп ябълки и се заПричините, които предпзвикватъ подобенъ видъ за ливатъ съ 2 чаши вода и се варятъ ябълките до като
виване светь, могатъ да се разде.тятъ на две групи1, при омекнатъ и, следъ като се охлади водата, дава се на бол
чини фпзиологически и причини патологически.
ния человекъ. Варени ябълки еж много добра храна за
Първите биватъ извънредно разнообразни и предиз малки деца. Сокъ отъ червените домати е едничкото сред
виканото отъ техъ завиване светъ се прекратява, щомъ ство противъ болестьта въ черния дробъ. Въ черно кафе
се отстраяятъ причините, които еж го предизвикали. Тукъ изцеденъ сокъ отъ лимонъ е добро средство противъ сил
се отнасятъ отежтетвието всекакви осещания, абсолютна ното главоболие. Прогивъ гърдоболъ при децата е добре
тишина или смесените СИЛНИ звукове, пълна тъмнота, да се плакне—за гърлото съ лпмоненъ сокъ. Когато ожпмъгла, внезапна загуба на осещането за допиране съ зе ли пчела, земи смачкана ягода, рибпсъ, прасква или ябъл
мята (клатушкане на морето), монотонность въ чувстве ка и натъркай добре ожпленото место. Киселината отъ
ните възприемания, като напр. продължително гледане тези плодове ще отстрани болките и отичането на ме
хартия съ падащи върху нея лжчи ила съ отстоящи на стото. Най после, намазано добре съ размачкани горски
еднакво разстояние знакове, монотонность на рптъма, дви ягоди лицето на человека вечерно време, преди легане,
женията или звука, необикновена бързина, внезапность на и сутрпньта добре измито, става много нежно, бело и
нЪкои чувствени възприемания, резки звукове, неприлич лъскаво.
ни кръгови движения, напр. въ танцуването или на люл
ка, при мжчно приспособление на окото (акомодацията)
— Запазване овощните отъ гризене на зайците.
въ ония случаи, когато се гледа отъ пунктъ, издпгнатъ Ако дръвчетата се намажатъ съ смесъ отъ: 1/ кгр. варь,
2
надъ почвата и др. т. Снчки тия причини могатъ да пре- ХД к гр. тина, у клр. пресеяъ крави торъ, размити
въ
4
дизвикатъ по-слабо или по-енлно завиване светъ, което чебуръ вода и смесено малко сажди и 25 гр. лисолъ.
извел нъжъ се прекратява, щомъ се прекрати кричнната, Тази смесь не вреди на дървото н зайците ги не гризатъ.
която го е предизвикала.
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— Нечисто стъкло каквото и да било се изчист
ва добре съ черупки отъ яйца. Изсушени въ фурна яиЦИВИ черупки, счукани на ситно полени съ гореща вода
въ шишето, което, разклатено н-Ьколко пъти, пзмива се
и става като ново.
— Добъръ торъ за зеленчукъ и цветя. Взема се
торъ отъ кокошки, гъски, гълъби и патици, смесва се
съ сухи листа, стърготини дървени и др. отпадъци, и се
натрупва вь единъ трапъ. Сека седмица ее полива съ
пикочъ и размити говежди лайна и отъ време на време
размесва. Когато стане една черна маса, която, смесена
съ ситна пръсгь, е отличенъ торъ за зеленчукъ п саксии.
— НаЙ-ДОбро ленено семе. Най-тънко, добро и
дълго влакно се получава отъ онзи ленъ, които е пропзведенъ отъ ДВЕ годишно семе. Семето треба да е съх
ранявано дв в години въ шошулките си съ стъбълцата
като снопъ и въ време на сеенето, да се натроши и заоее. По този начинъ русите добиватъ добъръ ленъ въ
Рига.

Варненско Градско Общинско Управление.

Обявление.
,М

5107.

Гр. Варна, 28 Май 1903 година.
Варненското Градско Общинско Управление обявява
на Г. г гражданите, че проекта за урегулирването част
ните имущества въ частьта заключающа се между ули
ците: 1) „Княжеска", „Богданова", „Успенска" и „На
рушена", кварталъ М 97 и 2) „Св. Климентъ", „Одесусъ", „Паругаева" и „Солунска", кварталъ № 100 се
готви.
Съгласно чл. 12 отъ „закона за благоустройството1',
проекта ще бжде изложенъ вь продължение на два ме
сеци въ Общинското Техническо отделение, дето интересующите се мога1ъ да изучатъ распределението на дво
рищата имъ, следъ което ако иматъ нещо да възразятъ,
да дадатъ писменно забележките си.
Следъ истнчането на горния срокъ, никакви заявле
ния нема да се зематъ въ внимание.
Кметъ: П. А. Кжрджиевъ.
Секретарь: П. Атанасовъ.
Дирятъ се стопаните на задържани добитъци (юва)
въ района на Добричската околия, а именно:
1) Въ Добричската градска община се намира единъ
конь 14—15 год., овриестъ, на челото бело и отрезана
опашка.
2) В ъ Гелинджикската община се намират ъ една ко
била съ конче, косъмъ кестаневъ, единъ конь 2 г,, ко
съмъ червенъ, на левото ухо копче, на ц*лото му чело
има бело, задните му кълка ухлузени отъ семеръ, едно
м ъ ж к о малаче на 2 год., косъмъ черенъ и на опашката
си има бело. 3) В ъ Средно-Чамурлпйската община се намиратъ единъ конь 1 3 — 1 4 год.. бе.чъ абрашесть, левия
му дпренъ бутъ има буква „ Е . А.", подъ корема до пред
ните крака има малко подуго и конь червенъ 1 2 — - 3 г.,
л е в а т а ' к ъ л к а има буква „ О " н на челото бело.
4) Въ Кадиевската община се намира единъ конь
я а 5 години, косъмъ сивъ, белези нема.
Съобщава

се, че у

Варненеца Кънчо С.

Миросла-

г ;тр.

з.

вовъ се намира едно големо безступанско овчарско куче,
на което се дири стопанина му, за да си го вземе.
Съобщава се, че интиздпското свидетел. № 4 1 5 2 8
отъ 24/У1 н. г., сернл 3 5 / Ю 0 г . , издадено отъ Лъджеяското кметство, Пирдопска околия, на Мария Велчева за
правособственость на едно мъжко малаче, 3 год., косъмъ
сивъ, е изгубено. Ако се укаже нейде, да се счита за
невалидно, понеже е заменено съ дублпкатъ № 354 н. г.
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Часть мобилизационна.
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Гр. Варна, 19 Май 1903 година.
До Варненсний Градени Началникъ.

Следствие окръжното предписание отъ управление
то на 4-а Преславска Дивизионна Область отъ 13 того
Л2 651, основано на онова отъ Военното министерство)
(щабъ на армията) отъ 9 сжщий т. г. подъ Л?' 1435, като
Ви известявамт». Господииъ Началникъ, че съгласно но
вото Височайше утвърдено „положение за школата за
подготвяне запасни подпоручици" курса на тази школа,
въ бъдеще ще започва на 15 Септемврии сека година
и че въ нея ще постжпватъ както младежите новобран
ци съ висше и средно образование, а така също и VI и
У-то класнпцп, за това моля разпорежданието Ви, да се
доведе до знание на новобранците отъ тази годишния наборъ, които иматъ право на постъпване въ школата, че те
нема да бъдатъ извикани въ тази последнята на 1 Януарий 1904 _год. по примера на миналите годинп, а на
15 Септемврии 1904 год.
При това се добавя, че на 15 Септемврии т. г. нема
да има приемъ въ школата.
За Командиръ на полка, Помощника му Подполковникъ (под.) Парушевъ.

Добричско Главно Бирничество.
О Б Я В Л Е

П И Е

Но 2364.
Добришкото Главно Бирничество обявява на интере.
сующпте се, че на 10 текущий месецъ Юннй т. г., отъ
Ю—12 часа предъ обедъ съ перетрошка на стЬдующий
день въ същите часове, ще се произведе публиченъ търгъ
въ канцеларията яа Ап-Орманското общинско управление
за отдаване подъ наемъ държавното пазбище (бозлукъ)
въ с. Ястъкчиларъ, Аи-Ооманска община, състояще се
отъ около 2000 декара, за време отъ 15/У1 до 31/ХП
н. година.
Добитата при търгътъ сума ще се събере въ брой
при свърпГване търгътъ, а контракта ще се сключи следъ
утвърждение тържните книжа.
Прочее, умоляватъ се желающнте да зематъ подъ
наемъ горния бозлукъ, да се явягь въ гореозначената
канцелария на определеното време.
Първоначалната цена се определи 100 лева.
Гр. Добрпчъ, 23 Май 1903 г.
Главенъ Бпрникъ: (не се чете)

Брой 12.

Варненски Об^шшчш^Ве^тхщкъ^

Стр. 4.

споредъ както е показана въ касовата книга и въ моне-

АКТЪ

таря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
Днесъ, 31-и Май 1903 год., долуподпнсаний Кметъ П.
Кжрджиевъ на Варненската Градска Община, заедно съ
„ сребро 44727 „ - „
Помощи. Кмета: Зафиръ ЗаФировъ и члена отъ съвета
„ медни
—
„ 34 „
Ив. Вачевъ, въ присжтствпето на бирника Анастасъ Д.
3) Че неповърнатите въ депозптъ и на хранение
Прцпреновъ и на общпнский контрольоръ Петръ М. Бо- суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
гоевъ произведохме ревизия върху операциите извършени писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
отъ бирника за време отъ 1-й Май до 31 -й сжщий 1903 изтеклия месецъ намериха се редовни и разрешения и
г. и намерихме:
разписки.
1) Че всичките постжпили и изразходвани суми еж
Прилага се една равносметка.
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
Кметъ: П. А. Кжрджиевъ
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателни докумети, съгласно указанията въ правилника за
3. ЗаФировъ
счетоводството и деловодството на градските общински
Членове:
Ревизионна
|Ив. Вичевъ
управления ;
комисия:
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, споБнрникъ: А. Д. Припреновъ
редъ книгите и документите, отъ постжпленияга, показа
кОбщ. Контрольоръ : П. М. Богоевъ
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревпзая за м. Май 1903 год., произведена на 51 Май 1903 год.
Ш. ио редъ

Да дава

Да зема
Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева |ст.

1 На наличностьта съгласно касовата
2 » депозитните суми
3 » запорниче суми
4 п държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, одържанъ отъ заплатите
на служащите презъ 1901 год.
0
п сжщото за връхнини за сжщото време
6 я сжщото за пжтна повиность, събрана
отъ служащите за 1901 год.
V » общинската каса за общинска връх
нина презъ 1901 год.
8 •> държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, презъ 1902 год.
9 п общинската каса за глоби, одържани
отъ служащите, презъ 1901 год.
10 я държавното съкровище за връхнини,
одържани отъ служащите, презъ 1902
година.
11 п Общинската каса за връхнини, одър
жани презъ 1902 год.
сжщата
за глоби отъ служащите презъ
12 п
1902 год.
13 п обгербоване неплатени заплати непрекарани на расходъ
Сичко

дева

4472. 34 ! 1 Отъ изплатени заплати непрекарани на
расходъ
45130 22 1
2474 43 1 2 „ расходите за 1900 и 1901 г., съглас
1
но описа за това
3 „ расходи безъ платежни заповеди
\
5079 9,-1 ! 4 ,, наличность въ Вълг. Народна Банка
1008 7в; ! 5 „
,
„ гербови марки
!! 6 „
„
„ общинската каса
1712 . _. {\ 7 „ аванси срещу заплати
! ' 8 „ покупка на конье
1025 34! >

8475 39
80463 35
32 30
8826 37
118 80
4426 81
1901 11
1500 -

1

3205 28! |

1

1

35—1 ;

.
N.

<1
>

641 8 9 !

•

1

641 29! !

\

:
\

^
\

55
7 60?

^
\

. 105744 13|

Сичко

. 105744 13

Гр. Варна, 31 Май 1903 г.
Кметъ: Л. А. Нярджиевъ
Пом. Кмета 3. Зафировъ
Общ. съвет : Ив. Вичевъ
Бирникъ,: А. Д. Приартновъ
Контрольоръ: П Богоевъ.
Издава Варненското Градско Общин. Управление

Ревизиона комисия:

Пзчатница на Хр. Н. Войниковъ — Варна

ст.

