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Варна, 8 Май 1904 г.

ВАРНЕНСКИ ОБЩ
ИЗЛИЗА Т Р И ПЛ1ТП ВЪ ШЮЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 чпе.та
Цена на вестника за година е
2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

ПОХОРЕЛЛА
Варна -

Градскому Киету

Най искренно благодаря Вамъ и съгражданите Би
за добрите благопожелания поднесени по случаи тезоименнпя день на възлюбления ми Синъ*.

Князътъ.
София—Двореца. •
Негово Царско Височество Български Князъ
ФЕРДИНАНДЪ I
По случаи тезонменния день на Негово Царско
Височество Пресолонаследника Князъ Борисъ Търнов
ски, щастлввъ се счисамъ да поднеса предъ стъпките
на Ваше Височество поздравленията на Варненцн, как
то и моите и благопожеланията за щастливото и дългоденственно Ваше царувание. Л2. 5352 2/У 904 г.
п. Кметъ Н Гиневъ

Двореца—София.

Г о с п о д и н у К ме ту
Н. Ц. В. Престолонаследникътъ отъ сърдце благо
дари за поднесените му отъ Васъ и съгражданите Ви
поздравления.
'Началникъ на Княжеската Канцелария Добровичъ

София—Двореца.
Негово Царско Височество Престолонаследника
Князъ Борисъ Търновски.
По случай тезоименний день на Ваше Царско Ви
сочество Ви поднасямъ поздравленията отъ страна на
Варненцн, както и моите и благопожеланията за щаотливъ
и дългоденственъ жпвотъ за благото на отечеството
ни М 5353 2/1 904 г.
и. Кметъ: Н Гиневъ
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ВьСТНИКЪ
Пиела, статпп, парп п спчко що е за
вЬстнпка се праща до Градеко-Общпнското
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
п втора страница
2 „
„ трета и четвърта страница . . 1 „

ПРОТОКОДЪ
Днесъ на 26 Мартъ 1904 година, Подппсанний помощникъ на Варненскип Фикансовъ Началникъ, Рахнп
Минчевъ, заедно съ помощника на В:.рненский Градски
Общин Кметъ Никифоръ Гиневъ и градский съветникъ
Али ГЛакировъ, на основание предписанието на Барненский Окржженъ Финансовъ Началникъ отъ 27 Мартъ
190 5 год. подъ Н о 2810, се отправихме за местностьта
називааема я Орта-Чаиръ", която съгласно решението на
ХП Обикновенно Народно Събрание I редовна сесия,
обнародванъ въ ,.Държавенъ Вестникъ" брой 30/903 г.
следва да се изключи отъ границите на Варненско Гебедженското блато, "като погрешно вграничена въ предели
те на това блато н предаде на расположението на
Варненската Градска Община. За попълнение на казано
то решение, най напредъ се запознахме съ западните
граници на блатото определение презъ 1892 година отъ
компетентна комисия и по границата „Сгарий Дерекьойский пжть™ се спрехме на местностьта кждето сжщий
пжть слиза на равнището „Орта-Чаиръ която следва да
се отцепп отъ държавното блато. Тая мЬстноеть има следующите граници: отъ*местностьта където „Сгарий-Дерекьойекип пжть" слиза въ равнището, възвнва къмъ
североистокъ по полите иа възвишенностьта „Баба-бурунъ" кждето се присича съ „новий Дерекьойский пжть"
отъ тамь се възвива къмъ истокъ върви но ..АНякъ-йолу (пътека) и достига до „Ташлж-Гичитъ", който се на
хожда на устието на каналите съединяющи блатото съ
морето; отъ тамъ по сгарий каналъ присича железопът
ната линия и вт,рви по течението на водата край воде
ницата на Агалиди и достига до „Ташъ-кюирю'' (неточ
ната граница на блатото) отъ гдето по права линия до
най-издадената часть на „Мара-баиръ" отъ тамъ презъ
пжтятъ и долътъ на ,.Гюндюзъ-чдшме, се съединява съ
старип Дерекьойский пжть, който минава край лозята и
достига до местностьта кждето сжщий пжть напуща рав
нището и започва да възлиза на горе 01ъ кждето започ
ва и първата граница. И така границата между мъстностьта „Орта-Чаиръ" прптеягание на Варненската град.
община и блатото (езерото) наречено гВарненско-Гебедженско", притежание на Българската държава е : отъ
„Тапгъ-кюпрю" (неточната гранииа на блатото) по тече
нието на водата край воденицата Агалиди, присича железопжтната линия върви по течението на водата (стария.
каналъ) и достига до „Тагплж-гичптъ", който се нахожда
на устието на каналите, които съединяватъ блатото съ

Брой 12

Варненски Об

морето; отъ тамъ по ..Айякъ-йоду" до самий бурунь
„Баба-бурунъ" отъ тамъ възвива къмъ юго-западъ, по
полите на. възвишен нос гьта „Баба-бурунь, край кошаритЬ достига до сгарий Дерекьопский пжть (ипадната
граница на блатото).
За гореизложеното съставихме настонщий протоколъ
Помощ. Финан. Началннкъ : (под.) С. Минчевъ
Помощ. Варнен. Град. Кметъ: (под) Н. Гиневъ
Градски Съветникъ: (под.) Али Шакировъ

ИЗВЛЪЧЕНИЕ
Отъ Окръжното на Министерството на Вътрешните
Работи подъ М 1184 отъ 6 Априлъ 1904 год

Вестникъ

Стр^^

59. Възлага на постоянното приежтетвае да произ
веде тьргъ за отдавание на предприемачъ направхта на
улицага „Ниротска" начиная отъ улица „Владиславъ" до
улица „Нишска , съгласно сметката, поемните условия
и профила но следъ като предвар. бждатъ всичките кни
жа удобрени отъ Варн. Окр. Инжинеръ, съгласно заповельга на .Варя. Окр. Управитель подъ Н о 3 1 .
60. Възлага на постоянното приежтетвие да произ
веде търгъ за отдаванието на предприемачъ направата
на улицата „Сливница- начиная отъ улица „Войнишкадо „Приморската градина" съгласно поемните условия,
сметка и профилъ, но следъ, като бждатъ удобрени всич
ките книжа отъ Варнен. Окр. Инженеръ съгласно запо
ведьта на Варн. Окр. Управитель подъ Н-31.
61. Възлага ее на постоянното приежтетвие да на
прави само четри чешми, а именно: Една при „Антимъ I"
въ циганската махла, друга на жгжла на улица „Ангелъ
Кънчевъ третя на жгжла на улица „6 Септемврий" и
„Македонска" и четвъртата въ улица „X. Димитръ",
първите три да бжджтъ направени по стопански начинъ,
а четвъртата отъ X. Филчо Илиевъ на негови разноски
и му с? позволи да ™ури надписа си съгласно заявле
нието му подъ Вх. Н о 3235 т. г., а за останалите ра
боти за довежданието водата отъ резервоарите за въ
чешмите да се произведе търгъ. Съгласно поемните ус
ловия и сметка но следъ като се удобрятъ отъ Варнен.
Окр Инжинеръ съгласно заповедьта на Варнен. Окр.
Управитель подъ Н-о 31.

Въ последно време вследствие разни пропаганди и
реклами по вестниците отъ страна на непошати пред
ставители на дружества, комисионери и други спекулан
ти, забелезва се, че измежду по бедната земледелческа
и работническа класа у насъ мнозина еж се подгьгали
на примамливите обещания за лесенъ поминъкъ и голе
ми печалби въ Америка и иекоп огъ техъ се ве 'е от.жтували, л други сега се готвяли да заминавать Обаче
отъ сведенията на нашето Министерство на Външни <е
Работи се установява, че тия лица почти еж ставали
жертви на разни агенги екплоататори и, съвсемъ разоча
62 Постоянното приежтетвие да влезе въ споразу
ровани чърсяли средства да се завърнатъ обратно въ
мение съ просителя Хр. Атанасовъ и определи по колко
България.
требаа да му се плати на всекий повреденъ чуканъ,
Предъ видъ на всичко това, за да не се подлъгватъ като ще варди, щото по никой начинъ да не надмине
въ бжджще нашите селяни и ставатъ жертва на подобни оценката 1 левъ на чуканъ.
измами, ириканватъ се г. г. Окр. Управители да предупредятъ населението чрезъ общинските кметове да об- ].
63. Приема по прияципъ предложението на Русен
ращатъ особно внимание и да не спабдяватъ съ свиде ския житель Жакетъ Семовъ за събираненею кръвьта
телства за паспортъ ония лица, които на рпекъ би поже отъ скоюбойната, като го поканва въ едно най скоро
лали да отпжтуватъ за Америка да дирятъ работа, безъ време да даде условията по събиранието на кръвьта, пода представятъ доказателетва, че иматъ достатъчно сред изплащането на вьзнагражденето срещу което ще му се
ства за пътуване и съ сигурни, че ще намерятъ такива. разреши това, следъ това условията срещу които общи
ната ще му даде 200 кв. метра праздно место до скотобопната и да представи плана за зданието което ще му
служи за инсталация, следъ което ще се земе окончателно
ИЗ ВОДЪ
решение.
отъ

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ. '
Продължение отъ бр. 12.

2) Да се помоли по надлежния редъ финансовото мвнистерзтво да отсрочи до разрешението на горния въпроеъ събиранието на еуммата 2102 л. 64 ст., които се
искатъ отъ Варн. община по испъл. листь Н о 7205/903
год. на Варн. Окр. Сждъ издатенъ въ полза на държав.
съкровище за съдебни и за водение дело разноски по
гореказаното дело.
57. Възлага на постоянното приежтетвие да произ
веде търгъ за отдаванието на предприемачъ направата
на водоскока въ приморската градина съгласно поемнпте
условия, сметката и плана, но следъ като те предвари
телно бждатъ удобрени отъ г-на Варн. Окр. Инженеръ,
съгласно заповедьта на г-на Варн. Окр. Управптеле отъ
28/1 904 г. подъ Н-о 31.
58. Възлага на постоянното присьтствие да произ
веде тьргъ за отдаванието на предприемачъ направата
на павилиона за музиката въ приморската градина, но
следъ като бждатъ удобрени всички кншка. съгласно за
поведьта на г. Всфненскип Окржженъ Управитель подъ
Н-о 31 т. г. отъ Варн Окр. Инженеръ.

64. Да се отпусне отъ надлежния § по тъзгод. бюджетъ сумата 130 лева нуждна за цельта която се из
тъква въ рапорта на Инженера, като за изразходването
й се представятъ нуждните оправдателна документи.
65. Молбата на Варненеца Н. Г. Станковъ се оста
вя безъ последствие.
66. Постоянното приежтетвие да определя на кого
да се изплаща отъ старите дългове на общината, като се
ржкови по възможность да се изплатятъ на тези които
иматъ да взематъ по малки суми
Проколъ Н-о 12 отъ 5 Априлъ 1904 год.
67. Назначава се комисия отъ п. кмета Н., Гиневъ
и за членове общ. съветници: Юр. Мирославовъ, Ив. Ницовъ, А Шакировъ и О. Демировъ, която комисия да
прегледа съставените огъ участъковите Агенти избира
телни списъци, следъ което ще бждать приети оконча
телно отъ съвета.
68. Да се произведе новп търгове за нестаналат*
общ. бараки и касапски дюгенп.
69. Удобрява се станалия търгъ на 20 мартъ т. г.
за отдавание подъ наемъ общ. касапски дюкянъ Н-о Т
при съборнета църква за време отъ деня на у върде-
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нвето търгътъ до 31 Декемврип 1904 год. и възлага
върху Т. Касабовъ за 815 лева
Протоколъ Н-о 13 отъ 6 Апрплъ 1904 г.
70. Да се освободи и предаде обратно Мирославову
кжщата му въ V уч коя го служеше за общ. Амбулато
рия следъ като повърне дадения наемъ за до 1 Септем
ври т. г. и се уничтожи контракта.
71. Да се позволи на Щерю Сотировъ о.ъ гр. Вар
на да построи за табачница една барака на 50 кв метра
общ. место срещу установената такса.
72. Да се приеме детето на Милка Атанасова Ди
митрова и се даде на допката Анастасия Димитрова като
и се плаща ио 20 лева месечно възнаграждение.
73. Удобрява постановлението на общ. тричлена ко
мисия и разрешава да се прекара сумата 182 л. но
книгите на общината.
74 Да се вземе на общо основание на отгледване
въ сиропиталището поне едното дете Любенъ Казаковъ
сега въ Окр. затворъ, осжденъ на веч «и окова но убий
ство на съпругата си
75. Понеже сумата покупката на 7 ^ нови сасаи за
общ градина'не ще надмине повече отъ 70—80 лева то
постоянното присътетвие да ги достави по стопански начинъ, като бирнйчеството отпусне нуждната сума.
76. Да се отпусяатъ отъ Обш. каса сумата 42 л.
85 ст. и ирекаратъ на разходъ по книгите на общината.
Дадената барака на Димитръ Михааловъ за поправа
на която е израсходвана, горна> а сума, да се събере до
края на т. г за наемъ само 20 лева и то предъ видъ
на крайното му бедно състояние.
77. Да*се възбудя.ъ нредъ надлежните съдилища
искови дЪла противъ следните къмъ общината длъжници,
а именно:
1) Ив. Д. Икономовъ за продадените му 595 кв м.
по 2 л. 55 ст. въ У уч. кварталъ 4 Н-о 56 да дава
•652 л. 55 сг.
2) Петръ Поповъ отъ гр. Варна за продадените му
480 кв. м. по 6 л. 09 ст. Въ IV уч. квар. 6, Н о 22 —
дава 214 6 л 17 ст.
3) Същия за 304 кв. м. по 5 л. 71 ст. въ IV уч.
квар. 10, Н-о 36 „Илдьзъ Табя" къмъ „Татаръ капия"
да дава 1089 л. 13 ст
4) Бончо Георгневъ и Христо Търпановъ отъ гр.
Варна за продадените му 4 9 5 кв. по 5 л. въ IV уч.
кварт. 6. Н-о да дава 636 л. 25 ст.
5) Кочо Тодоровъ за продадените му 250 кв. м. по
4 л. въ У уч. кварт. 18, Н-о да дава 513 л. 20 ст.
6) Дончо Николовъ отъ Варна за продените му
801 кв. м. 60 с. м. по 5 л. 40 ст. въ У уч. кварталъ,
Д, Н о 42 да дава 2988 л. 64 ст.
7) Александра Янулова отъ Варна за 798 кв. м. по
4 л. 50 ст., кварталъ „С" ' V уч. Н-41 да дава 3551 л.
8) Петръ Описаревски отъ Варна за 798 кв. м. по
3 л. 10 ст. въ V уч. кварталъ г А и Н-о да дава 50 л.
9) Екатерина Стоянова отъ гр. Варна за 300 кв. м.
по 1 лв. 02 ст. въ „Кадйръ Баба" Н-о Н-о 26 и 27
да дава 36 лева.
'
10) Димитръ X. Лазаровъ отъ Варна за 160 кв. м.
по 1 левъ 17 ст. въ У уч. кварталъ „Илдъзъ Табя"
Н-о 73 да дава 122 л. 30 ст.
11) Наследниците на Христо Самсаровъ огъ София
800 кв. м. но 2 л. V уч. квар. „Е" Н-78 да даватъ
150 лева.
12) л-оянъ Вешковъ, Варна за 266 кв. м. 80 с. м.
по 2 д. 80 сг. V уч. квлр. 83 Н о 2 дава 502 л. 93 ст.
13) Герги Лефтеровъ отъ Варна 31 265 кв. м. по
3 л / 6 5 ст. У уч квлр. 2.5, Н-о 7 да да <а 657 л. 25 ст.
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14) Киряки Д. Златева огъ Варна за 261 кв. м. и
28 с. м. по 8 15 ст. V уч. квар. 18 Н-о 10 да дава
350 л. 38 ст.
15) Кпрякъ Димитровъ отъ Варна за 264 кв. м.
77 с. м. по 3 л. 20 ст. V уч. квар. 34, Н-14 да дава
282 л. 34 ст
Колкото се отнася за длъжниците отъ втората кат
тегория, а именно на ония на които местата еж биле от
стъпени (непродадени презъ 1889 год. и следните години
на основание решението Н-205 да не се възбуждатъ, за
щото отъ последния направенъ опитъ отъ страна на
Общ. Управление чрезъ поканване, тия длъжници съ готовность еж се ЯВИЛИ въ Общ. каса за уреждане смет
ките си.
78. За постронния вече каналъ отъ офицерското съ
брание да се изисква отъ това последньото за такса една
сума отъ 200 л.; за че му се позволява до новото по
строяване на канализацията на града да построи каналъ
отъ събранието до канала на старите казарми, за което
да се съобщи на офицер, събрание, да внесе сумата и
СГБДЪ това да му се издаде нужното позволително.
Протолъ Н-о 14 отъ 7 апрплъ 1904 год.
79. У.върлява се следните поемни условия.
Поемни

условия.

За отдаване на откупчикъ чрезъ публиченъ търгъ,
съ тапна конкуренция сбора отъ велосипеди, файтони,
публични и частни, бричките и колата, включетелно и
онези, що рзбтггъ на пристанището (чл 86 и п. 5, 6
и 7 отъ закона за Град. Общ. Управление).
Чл 1. Търгътъ ще се извърщн съгласно закона за
търговете, издаденото за него обявление и настоящите
поемни условия.
Чл. 2. За правоучаствуване въ търгътъ, всекоп коякуренть при офертата си представлява формално удосто
верение, че е внесьлъ въ банката или общ. каса 500 л.
залогъ и свидетелство за честность. Чуждите поданици
освенъ това представляватъ и декларация, че се отказватъ отъ консулска защита въ случай яа спорове.
Чл. 3. Огкупчика отъ това предприятие ще събира:
I. Огъ велосипедъ, "притежателя на който не е членъ
на Варненския Колоездаченъ клубъ, 10 л. годишно.
II. Отъ велосипедъ, притежателя на който се числи
къмъ колоездачния клубъ 5 лева
III Оп. всъки публиченъ фаатонъ 30 л. годишно;
отъ частенъ фшгонъ 15 л. годишно и отъ кабриолетъ съ
единъ конъ 7 л. 50 ст. годишно.
IV Отъ външни файтони, временно* двпетвующи изъ
градътъ 10 л. месечно.
V Огъ всека кола циркулирующа изъ градътъ или
дейегвующа на пристанището—6 л. годишно; отъ всека
кола частна, която служи за частните нужда на стопа
нина и — 3 л. годишно.
VI Отъ чифтъ кола, съ които се разнася изъ гра
дътъ бира, лимонада и сода — 30 лева годишно, а отъ
едноконна кола 20 л. годишно.
УП Огъ транкаръ, омнибусъ 40 лева годишно.
УШ. Отъ кола, чифтъ или текъ, съ които се рачнася хлебъ изъ градътъ—10 лева годишно, а съ добнгъкъ
(конь, магаре)—5 лева годишно.
IX. Огъ кола, чифтъ или текъ, съ които се продава
зарзаватъ изъ улиците — 10 л. месечно а съ добитъкъ
(конъ, магаре) 5 л. месечно.
X. ьтъ кола, чифтъ или текъ, съ които се разнася
кюмюръ или варъ изъ градътъ — 5 л. месечно, а съ до
битъкъ (конъ или магаре) 1 левъ месечно.
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XI За събиране ледъ отъ блатото на чифтъ коля 30
ст. на сеферъ, а съ текъ кола 20 ст. на сеферъ.
ХП За продаване ледъ изъ улиците съ кола текъ
пли чифтъ, 10 л. годишно.
Забплшжка. < >тъ изброените по горе такси се осво
бождаватъ : Кнажеокнте файтенн и кола, общ. каруци и
колата на пожарната команда, сметоносните кола, воен
№ 5336
ните обози, файтони и кола. Освобождаватъ се още:
файтоните които влвзатъ въ градътъ отъ вънъ съ път
гр. Варна, 1 Май 1904 г
ници н зампнаватъ обратно, всички кола, които влазатъ
въ градътъ съ дърва, храни, слама, грозде за продань
Варненското Градско Общинско Управление, честь
или за частно употребление и др. предмети за продань
въ градътъ или на иазаръ. Освобождаватъ се така сжщо има да обяви на Г. Г. интересующите' се, че въ поме
щението му ка 14 того въ 3 часа следъ обедъ, съ пеотъ такси и ездовите коне и магарета.
реторжка на следующий день по сжщото време, ще се
Чл. 5. Откупчика плаща въ началото на всеки ме- произведе публиченъ търгъ съ явно малонадаване за от
сецъ предварително, съразмерната часть отъ сумата на даването на првдприемачъ направата на четири градски
предприятието.
чешми и довеждането на водите съгласно поемните усло
Чл. 6. Залога е на разположение на общ. управле вия, сметката и плана.
ние за обезпечение месечните вноски и неустойките.
За участвуването въ търга се изисква залогъ съг
Вънъ отъ залога, откупчика обезпечава задължението си ласно чл. 48 отъ . закона за търговете".
съ двама имотни поръчители, които ще подпишатъ пред
Книжата, относящи се по този търгъ, се намиратъ
ложението (офертата), а така сжщо п контракта.
въ техническото огделенид, където могатъ да се гледатъ
всеки цриежтетвенъ день и часъ.
Чл. 7. Ако откупчика следъ утвърждението на търгътъ отъ надлежните места и лица, се откаже да под
пише контракта по предприятието или презъ течението
№ 5337
на срока го напустне ила се откаже отъ него, залога
му се конфискува въ полза на обшината, като неустой
гр. Варна, 1 Май 1904 год.
ка, а освенъ това, той и поръчителите му съ солидарно
отговорни за це.тата сума на предприятието ; търгътъ е
Варненското Градско Гбщинско Управление, честь
действителенъ следъ ката се удобри отъ съвета и утвър
има да обяви на на Г. Г. интересующите се, ч въ по
ди отъ правителството.
мещението му на 14-й того въ 3 часа следъ обедъ, съ
Чл. 8. Въ елучап на сжщественно нарушение на те переторжка на следующия день по сжщото време, ще
зи условия, по решение на общинский съве.ъ предпри се произведе публиченъ търгъ съ явно малонаддаване за
ятието веднага се отнима и се поставятъ общински слу отдаването на предприемачъ направата на единъ. водосжители за събирание на таксите, предвидени въ чл. 4 кокъ въ приморската градска градина, съгласно поемни
на настоящите поемвп условия. Ако сбора припиши ус те условия, сметката и плана.
ловната цена по контракта той остава въ полза на об
За участвуването въ търга се изисква залогъ съг
щината, въ противенъ случаи, яедостигаемите суми се ласно чл. 48 отъ „закона за търговете".
изисковатъ солидарно отъ откупчика и поръчи'елите му
Книжата относящи се по този търгъ, се намиратъ
(чл. чл. 56 и 57 отъ закона за публ. търгове)
въ технич<ското отделение, където могатъ да се гледатъ
всеки приежтетвенъ день и часъ.
Чл. 9. За всеко констатирано отъ двама незаинте
ресовани свидетели неправилно събиране на определени
п Кметъ: НикиФоръ Гиневъ
те въ чл. 4 такси, кмета или помощниците му наяагатъ
глоба откупчику до 25 лева която се събира по адмивиСекретар: П. Атанасовъ
стративенъ начинъ, не внасянието на месечните вносове
по предприятието е сжщественно нарушение на контрак
та и служи за отнемане на предприятието и експлоати
рането му отъ общината.
ВАГЕЕНСКО ГГАД. ОКОЛ. У11РАВЛ.

ВАШЕНСКО

Чл. 10. Залога и поръчителите се освобождаватъ
отъ общинското управление следъ срока на предприяти
ето и то като се издължи на касата всичко дължимо.

г р д а оврсй

ТНРШНШЬ

№ 3879
гр. Варна, 27 Априлий 1904 год.

въдомость
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

за презъ месецъ Априлий 1904 год.
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Съобщава се, че интизапските билети Н-о 89844
серия 37 издаденъ отъ Рахманларското Селско Общинско
Управление отъ 28 Февруарии 1908 год. на Хаджи Оглу Мехмедъ отъ с. Иганово-за единъ волъ, 10 .год,
косъмъ сивъ, безъ особни белези и Н о 89645 серия
Н-о 37 издаденъ отъ същата община на съпиш за единъ
волъ. 11 год. косъмъ бвлъ, единия му рогъ с.рошенъ,
еж изгубени и вместо техъ еж издадени дубликати, ако
се укажатъ да се считатъ уничтожени.

16418;
1

I!

гр. Варна, 1-й Май 1904 год.
за Варненскпц Град. Ветерпнаренъ Лекарь: П. Бичевъ,
Издава Варненското Градско-Общинско Управление

Градски Началникъ: Ив. А. Михаиловъ.
Секретарь: Сим. С- Арнаудовъ
Печатница на Хр. Н. Воиниковъ —Варна

