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Пара, писаа и всичко за вестника да се праща
до Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
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Общинско

1/правление
ОКР&ЖНО.

До всичка М-ва, Главната Дирекция на По
щите, Телеграфите и Телефоните, Главната Дирек
ция на Железниците и Цриетанащата, Дирекцията
на Народното Здраво, г г . Окр. Управители; и Со
фийския Градовачаднякъ.
'«...
.••..'.

Въ новозавзетите зечи има два града сь еднакво име. Еданаятъ отъ
(Негогинъ) съ седалище на окрхгъ и околия й се намира близо до градъ
Тинокъ, а вторнять (Неготинъ) е седалище на; околия, въ. Кавадарския окрд.гъ и се иаиира близо до гр. Вардаръ.
Въ повозавзетите земи и въ Стара-България има и два града съ едно
и също име Лесковецъ. Едииия е седалище на околия Врачвоекня окрхгъ
и се намира пра р. Морава, а втория се намира въ Горнеореговеката ококолия. Търновския окрхгъ.
Заа да не ставатъ грешки пря отправянето пощенската и телеграфна
кореспонденция и при други случай Министерството на Вътрешните Ра
боти и Народното Здраве Ви моли да се разпоредите, щото отъ 2 0 мартъ
нататъкъ подведомствените Вм учреждения м длъжностни днца да адреси
' ратъ пакетите, колетите, носилките телеграмите си и пр. за гр. Неготинъ
въ Кавадарския окржгь и - з а гр. Леековецъ въ Вранвнекия така: .Нвготинно на Вардара* за първия т р . „Леековецъ на Морава", за; втория, а
въ кореспонденцията см когато ще иматъ да епоментватъ тия градове да
не пропущатъ да обозначават* думите „иа Вардара4' и на ^Морава " .
Г. г. Окр. Управителя и Софийския Градоначалник», оевенъ това ще
разпоредят», да се обяви на населението, че за напредъ Неготине (Кава-;
дарско) ще ое нарича ..Неготине на Вардара," а Лесковецъ (Вранвнеко)
„Лесковецъ. на Морава.: ; ;• /1-'?;.л-';<->--: •;.
-'••• г'.:--- •'••у~;'--*> '
Министръ подпр. ,Хр. Г . Поповъ, Главен» евкретаръ нода. А. Златановъ. , •-^'"/;' ;'•. .ч'"-\;;-.;'":•" •.':"•* V •-; ;-'^'!!':'••''•;, •:';,';ч:";-^:-;="'-'^ ;"/: *>.-;.:'•
<
Началник» на Отделението: (подп.) От. Кмровъ.
Настоящето въ превиеъ пращаяъ на г. г. Председателя на Постоян
ната комисия градските кметове н окол. началници за сведения я раз
пореждаме № ДО09
Варна, ТНИартъ 1 9 1 6 годона.
' Охр. Управител* (подп.) Д-ръ Боавъ, Свпретаръ (нодп. А. Тодровъ.
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Историята на гр. Варна.
Отъ 1320 1389. год. варненскиятъ ми
трополит* е билъ непосредствено подчинвнъ
Историята на Варна датира отъ около на цариградския патриархъ. комуто тогава
преди 2500 години. Тя е принадлежала къмъ е* били подвластни голема часть отъ градове
...,
оная годева редица колонии, които МНе1 е те по целия морски брегъ.
Варна
добива
световна
извеетноеть
чрезъ
насадилъ изъ тази область и ще е основана
нещастната
битка
въ
1444
год.
която
се е
• въ" времето когато Й51уаде5 е цартвалъ въ
развила
недзлечъ
отъ
града
(4—5
км.)
въ
Медия, значи къмъ 570 години преди Христа.
По онова време градътъ се е казвалъ западно направление по шосето за Добричъ.
Одееоеъ в върху неговите най-стари садбини (Тази битка е орисана отъ генералмайра 6.
е достигнало много малко яо наеъ. Първото КоМег въ неготата книга: ,,П1е 8сН!асИ1еп
взвеетие. което имане, се отнася До единъ уоп НшороН ипс! тУагпа еВгез1аи 1882)
конфликтъ, които градътъ е ималъ съ ФилиВъ тази битка полския краль Светославъ
на II. Македонски вероятно въ год. 341. IV. е намерилъ снърьта си срещу султана
Този последниятъ е арекратвлъ обсадата на Мурадъ II. Неговата глава, турците занесли
града безъ бой и сключилъ съ него миренъ чакъ въ Бруса, а трупътъ Му е билъ погре.договоръ.
Л
банъ, по свидетелството на ВеНе!т, въ една
,
<
Презъ време на римляните градътъ до гръцка черква въ града.
Въ годините 1773. н 1810. Варна е
бива големо значение и е пмалъ правото да
сече ево!" пари, които показватъ обичайното била бомбардирана отъ Русите, а въ 1828.
тогава разнообразие на божества и емблеми. годъ. следъ слбдъ тримесечна обсада, креВъ последно време, особено при прокарване постьта, и е бала взета отъ техъ предъ ото на водната канализация, тукъ се изкопа- чите на самия имиераторъ Николай I. За ре
ватъ много, произхолящи отъ тази епоха над шителните , сражения при Куртъ тепе (сега
лиси, колони, скулптури, гробове и др ста Гюндузъ чешма) знаменитаятъ Молтко зъ сво
рини. Следи отъ стари постройки са запазе ята книга: .Бег ги5818СЬ И Ш з с Н РеМгид
ни само въ развалините на кулата при чер 1п йег еигор. Тигке! 1828 ипа* 1829* наше
квата Св. Георги.
следното: „Атаката срещу кутръ тепе е едно
Отъ враятъ на VII. векъ насанъ гра отъ най-блестящате действия презъ този подътъ се явява съ евоето ново наименование. ходъ и при всичко, че тя пропадна, нейното
Въ средните векове той се споменава значение за благополучния край на операци
редко. |Ьп$.5 (1153) познава в Вагпа$' като ята е твърде големо, главно поради евоятъ
единъ големъ морски градъ. Отъ 1201- го мораленъ офектъ върху неприятеля. Тази адина тя е наново българска и се посещава така дойде наново да каже, че даже и при
отъ много венециански търговци. Въ 1352. най-неблагоприятни условия, послушанието е
година тукъ ее споменава едвнъ венециански една отъ главните воени добродетели. Въп
консулъ, а Редо1о№ и Цггапо варичатъЛкр- реки своята воля, нривуденъ къмъ едно
на, най-важното приставаше /за взносъ на предприятие въ успеха на което той не мо
храни отъ „8о1дапа.м-..•„...;.•;,.•;:'.\.
же да ;не се еъмнева, принцътъ Евгений Бю/ ; Презъ втората половина на XIV»: векъ ,ртемберски, следъ като му остана само слепо тия брегове е царувала една българска иото послушание, изпълни дадената заповедъ
динаетвн отъ куванеко •-. произхождение.; Въ съ най-еилеиъ натясаъ.*
съседния Балпакъ, тогава наричанъ Карбонар
Схщо и презъ кримската война Варна е
е рбзидиралъЮколо 1346. год.^ салниатъ бо- ,6щ& засегната- Отъ това време водятъ на
аяръ Балакасъ. Неговвятъ братъ Добротнчъ чалото си французките. гробища съ единъ
е владеядъ в надъ Калиакра, Варна и Еио- хубавъ паметнивь.^.-; ..'. .'.:.7;.. ,
'','•••.'
: г
ч
на, а еинму Иванко е сключилъ нрезъ 1386
Руеко-туреката война: 1878/79, година
год. идинъ договоръ съ генуезите въ Царине докосва; Варна: нейната крепостъ този
градъ. .
..
. . . , . ,
пхть не попадна въ огнената линия зантптп

Исторически бележки
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тя бе настрана отъ полесраженията. Оледъ
сключване на мира, Варна биде предадена
безъ бой.-/4 ' : ''- '''"''• ''' '•.'.•'- ; '
".'*' '.'.
= '' На 8/21 ноември 1912. год. предъ Вар. ненските брегове, миноносци отъ нашата фло:
. тилия победоносно атакуваха турскиятъ воененъ параходъ „Хамидие", а на 14/27
октомври 1915 година традътъ биде бонбардиранъ отъ руската флота. : .

Народонасепение. .;<
!

По числото на своите аятели, Варна
заема трето место измежду градовете въ стра
ната. Те възлизатъ сега на около 48000
души, а епоредъ последното преброяван.» на
, народонаеелението, презъ 1У.0. година 'ех
били 41,419 дгаи. Както обикновено е въ
пристанищните ирадове. така и Варна не е
етнографски компактна, а представлява една
доста пъстра картина (преди 60 години въ
Варна не еж живели повече отъ 100 българ
ски фамвлпи). Така наир, презъ> 1905 год.
';
въ Варна ех живели между другите: Турци,
д
татари и цигани 6292- Арменци 481Н; Гър' ци 2991. '
.
".':
Народонаселеннето на града расте по
стоянно; въ сравнение съ 1900. год.,. то се
;>;••• е увеличило съ повече съ повече отъ 2 0 % .
'Причина за тойа ех главно благоприятните
^ условвя при които градътъ е поставенъ и
които го нравятъ ехинъ отъ най крупните
търговски центрове въ страната.
*
Интересна часть отъ жителите яа Варна
предстабляватъ гагауаитп—изтрчне право
славни христяни, които иматъ за матеренъ
езикъ турскиятъ. Некои историци предпола
гат*. че това ех остатъци отъ пра българите,
; докато другя ги определятъ като. иотояцн на
кунаните. Тия последните беха достигнали
гол4яо значение въ България. Презъ три
генерации (1280. — 1223.) на трона въ
Търново царува една куманска династия —
Тертеридите. Името .Гагаузъ*, познато въ
целита область отъ Одринъ до Одеса, е отъ
старо произхождение. Нащиятъ пнеатель Олавейковъ обръща внамание върху сходството
на това название съ името на тукашните
стари кунани, които еа казватъ „Узи" или
„Огузи". Езикътъ на гагаузигб се различава
твърде малко отъ този на турцит*; той има
само некои отделни думи и форми сродна на
татарски езикъ. Въ техните черкви често са

Отр 3.

чуватъ проповеди съ обръщението: „братя
християни"! Те не живеятъ само въ Варна,
а ех повече или по-малко разпилени по цвлата область между устията на Дунава, Си
листра, Провадия и Източния Валканъ

Географско положение.
Разположена" въ дъното на единъ дъл
боко врезанъ задивъ, Варна е важенъ кръстопхть на различни морски и ж. п. линии. Въ
пристанището й влвзатъ параходи, които
; подържатъ директни връзки съ всички от
крити морета, а къмъ вътрешноеьта на стра
ната водятъ линиите,-> Варна —Софвя, Варна
'—' Русе, Варна — Добрвчъ. Кръстосвайки цеда
с. България, първата линия свръзва Варна
съ столицата, втората водя жо Дунава, а тре
в а т а имаше за цель да постави пристанище
I въ по-непосредствени връзки съ еетествеиия
| му и най-близъкъ хинтердандъ, та по този
начинъ да се засили неговата тьрговня. Оледъ
като, обаче, този хинтердандъ биде така
несправедливо отнетъ отъ България, тази по
преди така оживена железница, изпадна до
положението на една второстепенна линия.

Пристанище
Варненекиятъ заливъ е изложенъ на
чести с. и. ветрове, които пречатъ на пара-"
ходите спокойно да извьршватъ своята ра
бота. За да еа премахнато тия неудобства п
така да се даде тлатъкъ за заливане трафакътъ на пристанището, държавата се виде
заставена да построи необходимите защитителни еъорхжения. Този етроежъ се извърши
отъ българско предприятие по прановете на
единъ френски инженеръ и отъ 18. май 1906
год. пристанището е отдадено на екеплонация: Къмъ края на 1913 год. то е струвало
на държавата окодо 9 милиона лева." Презъ
1906 год е дало приходъ 271,841лв., въ
1911 год. той достига до 717,440 зв. .'а
презъ неблагоприятната 1913 год. поради
нередовните съобщения, е билъ само 261,647 л.
Трафикътъ на пристанището става все
по-оживенъ, разбира се, изялючая поедедните години на военните събития. Така напр.
презъ 1913 год. то е било по«етено отъ 773
параходи, които ех внесли 130.472,373 вгр.
и ех изнесли 103,002,354 кгр. стоки, кога
то въ нормално време тия цифри съ значи
телно по-големи.

Варненекото пристанище ее посещава
отъ п»раюди на различни дружества: найвече отъ тия на българската търговска фло
та,'а следъ това отъ „0еи18сНе Деуап1е
Ш е " отъаветр. Поуи", отъ руското дру
жество за търговия "н мореплаване, отъ французкото ,>Ега"188те1" я отъ- друга английеки
холандсвм, гръцки и пр. параходи. •',.•,.

Търговия.
Облагопрнятетвувано отъ природата и
вследствие цедесъобразне ж . п . тарифна по
литика, варненското пристанище етана важенъ
търговски цбнтръ еъ двлечееъ хинтерландъ;
неговото влияние отива до най западните,по
крайнини на етраната. Въ Г911. год. презъ
варненската иитннца ех минала 415,554,076
кгр етоки, на стойноеть 94,183,749 лв. Ни
коя друга митница въ страната не е въ със
тояние да отбележи, такива крупни цифри.
Това е една четвърть отъ целата чуждеетран
на търговия на България
л
Стоките, които транзитнратъ пристани
щето, изъ цело взето, ех земледелчески и
животински продукти - като износни артикули
— • сурови материали, фабрикати и полу
фабрикати като вносни артикули. ;
"
Политически ноеполука, които България
преживе презъ 1918. год. туриха: единъ
злощаствмъ край на развитието на гр; Варна,
козто биде най-болезнено заеегиатъ. Чрезъ
отнемането му щ неговия; най-близъкъ и яайжизненъ хинтерльвдъ — златната Добруджа
гт въ стопанска животъ на града , настана
аначителвнъ и очебвещъ застой Отъ даннит*
1
н а едно статистическо издирване, личи, че
индустрията^ занаятите и. търговията ех на
малили своята но^ предишна работа еъ около
4 0 % . Тази цифра нема нужда отъ никакви
по-нататъшни обяснения; тя говори достаеъчяи явмо сама по евбе., Както, обаче, • лългаринътъ е познатъ еъ своята упорнтоеть, та-,
ва и варненецътъ не ее обезкуражава: той
знае, че епренонего е извършена една ужас
на неправда м< «ега, вервахки повече откол
кото преди и то твърде- основателно ; че тя
;
ще бъде премахната, ее отдава на сладката
надежда за вдне бдеекаво бхдаще на него
вия обичъ градъ. .

сто и ва значителна нндуетрвя.. Осебено пос
ледните години преди започването на вой
ната «ъ;: Турция, отбелезлатъ овноваванетона
нови предприятия. Тука еега схщеетвуватъ
повече отъ 35 индустриални заведения, които
се ползуватъ отъ облагите на закона за
васърдчаване местното производство- По зна
чителни отъ техъ съ:
Чъкаческа фабрика „Прогресъа на Геор
ги х. Дечевъ, има 300 етана, 224 работни
ци и въ денонощие- произвежда 14000 м.
разни памучни платове.
.
Лредарска фабрика „Ен. Борнсъ",
акционерно д-во, съ 16000 вретена и 300
работници.
у
Пивоварница „Галпта",
акционерно
;
д-во, съ 40 работници и 18000 хкл. годиш
но производство
Тютюнева фабрика на „Съединените
Тютюневи, Фабрики4, акционерно д-во, има
106 работници и въ денонощие преработва
1200 - 1500 кгр тютюнъ. •
Мелница „Сила*, акционерно .д-во, има
19 валцв, 40 работници и въ 24 часа произ
вежда 100 тона брашно и трици.
•.; Фабрика *Орелъ*},.за; химическо, боя
дисване на дрежди, на Паница и Наколовъ,
има 45 работници и боядисва дневно отъ
4—5 хиляди бали прежда. ;
. ,.•:
Застхпвни ех, по-нататъкъ, още и след
ните индустриали производства: захарин- из*
делия ь като халва, локумъ и бомбони; сапунъ; кожаретво; растителни и смазочни мас
ла; железаретво; цементови изделия; бодлива
тель; картонажни изделия; побели: тъкачество
на юта; винарство и пр.

Стопански животъ.

Стопанекиятъ животъ на гр. Варна се
извършва подъ влиянието на презморската
търговия, която дава препитание на гол4ма
часть отъ неговите жители. Едои отъ • техъ
намиратъ занятие като носача и колари въ
пристанището, а други — като по-малки или
по-големи търговци-комисионери ; Разбира ее
и* занаятите заематъ съответно мъсто. Отъ
тия поеледните най, развити ех: обтщаретвото, шивачветвотр, етоларството, зндаретвото
в рибарството. Като второетепено занятие, се
практикува
и лозарството., ;» , ,' ,, .*,ч.(," {'^Ц
Индустрия.
Поради, евоата развита търговая, Вариа
Съ течение на времето Варна етана ме е също така и пзриченъ пазаръ отъ голямо
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значение. За да задоволяват*'"съществуващи-:'
;т4 "въ тази насока нужди, много отъ големи-.
те банки въ страната иматъ* свои клонове
тукъ. По-крупните ех: Българската Народна
Банка} Българската Земледелчеека Банка и
Българската Кооперативна Банка, конто ех
държавни институти; после акционерните дру жества: Генерална Банка, Търговска Банка,
Кредитна Банка „Гирдапъ", Балканска Бан
ка. Схщеетвуватъ оевенъ това още много спе
стовни дружества, които развиватъ доста ай
ва дейнесть, ех обаче само отъ локално зна
чение.
•' '••-'•. ,';.' V
•'.''.' ;
Да подпомага развоя на стопански животъ изобщо и на търговията специално, ка
кто и да съдействува за установяването на.
благоприятни темъ условия, има да се грижи
местната Търговско Индустриална Камара. При
познатъ отъ държавата, по силата на специ
аленъ законъ, организуванъ, обаче, отъ част
ната инциатива инстиутъ, тази последната
се; ползува съ голема автономность и проявявява похвална дейяость. Въ града схществу
ва и една Стокова Борса, осонвана отъ тър
говската камара и занимаваща се изключител
но съ житна тъговия. Тази е най-голеяата
борса въ страната. ; . ; ; - ; '

Учреждения; ^ :
Варна е първостепененъ окржженъ градъ
и седалища на владика. Въ зависимость отъ
това, тука ехшеетвуватъ учреждения като
окрхжяо и околийско управления, градоначажство, градско общинско управление, окр. поет.
комисия, финансовъ началникъ, оврхженъ
ехдъ и пр. .:••.; .••,;•'";;/';.•
-•'••.-.-'•• у-!
Градътъ се радва на една нървогласна
и модерно наредена болница съ 176 легла,
а недалдчъ отъ него, при нонастиря „Св.
Конетантинъ" въ едно прекрасно заливче на
морския брегъ, се намира разпоаоженъ вдинъ
отговарящъ на всички съвремени изисквания
еанаторнумъ, за елабогърди а рахитични деца.
Варна е седалище на българската морска
флота, на единъ пехотенъ полкъ, на II бри
гада отъ IV.. дивизия и на брегова артилерия.
Много държави иматъ тукъ свои консулства.

Училища.
България е една страна въ която за
развоя на училищното дело се правятъ сра
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внително на! големи жертви. Схщо и Варна
е направила въ това отношение зябележителенъ прогрвсъ. Първото българско училище
е било основано тук% презъ 1860 година н
е имало всичко на всичко 40 ученика и уче
нички. . , г
Следъ единъ самоетоенъ животъ отъ не
още 40 години, картината ва училищното
дело въ Варна изглежда . съвсемъ другояче:
Едно добро сравнения представляватъ 'мону
менталните сгради въ които сега се понещаватъ двете гимназии и търговското училище.
Дгьвическата гимнааия схществува ка
то държавно училище отъ учебната 1883/84
година и е имала тогава само четирикласа 1
съ всичко 73 ученички и 8 учители. Учили
щето се е развило много бхрже и държавата
се е видела принудена да отдели средетва
за постройката на едно гимназиално здание
което да отговаря на всички съвремени изи
сквания. Това е станало въ годините 189—98
Обкрхжена отъ просторна градина, прилична
та на дворецъ постройка, елужи на своята
цель и едно отъ най-забележителните укра
шения на града. Тя е струвала на дъжавата
повече отъ 1 милионъ лева и е образцово
наредена. Презъ текущата учебна година въ
тази гимназия има 832 учени9ки, а учител
ската колегия ее състои отъ 32. души, Въ
гимназията съществува и единъ държавенъ
девически нансионъ.
'
Мжжшта гимналия. започва своето
схщиствуване презъ 1879 година вато едно
реално училище. То се е помещавало въ ед
на турвка кхща и в имало 66 ученици съ
трима учители. Ррезъ 1884/85 година това
училище етава пълна гимназия и има вече
240 ученици съ 11 учители. Презъ идуща- та година е била привършена постройката на
гимназиално здание въ което гимназията се
га се помещава и чието разширяване е ре
шено, защото то не е въ състояние вече да
задоволява нараствалите съ времето нужди
Презъ 1914/15 години гимназията е имала
721 ученици и 36 учители. Курсътъ, както
и на девмчесоата гимназия, е петь годишенъ.
Тврювсквто училище, основано и из
държано отъ местната .търговско-индустриал
на камара, схществува отъ 11 години наеамъ.
Схщо и това училище има свое еобетвенно
здание, недонекарано още напълно, и е едно
отъ най-реномираните търговски училища въ
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страната Учатвлекиятъ переоналъ се състои
отъ. 12 души, ученици има 230, а куреътъ
му е четири годишеяъ.
* '
}
Дри флота ежщеетвува едно средно
спвпиално училище за машинни техници, ко
ето дава добре обучени сили, дирени е&що
в отъ частната индустрия. Обучението обхва
ща и военната служба и продължава евдемь
години.; •,' .
__./'
'•'"'• '.'•"•'•
Тукъ има и единъ държаввнъ" институтъ
за глухонеми, въ който питомците биватъ
обучавани и на разни занаяти.
,
Въ града има още по две прогимназии
за момчета и момичета съ окото 1500 уче
ници и ученичка, и 14 основни училища еъ
по-вече отъ 3000 деца. Охщо: едно еврейско,
две еряенски и щесть турски училища.

Черкви.

;
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ра една мраморна монументална чешма отъ
1840 г., съградена въ чееть на султана Махмудъ II, който, е далъ първите свободи на
тукашните християни. Дълъгъ надписъ възпева неговите добродетели.
Главната алея въ морската градина,
отвъдъ малкото мостче, св нарича „Алея яа
Възраждането" и въ нейната среда сега се
намиратъ срещупоставени бюстовете на Хр.
Ботевъ и В. Левски—двамата велики борци
за нашата свобода На единия край на таза
алея пш бхде издигната големъ паметникъ
на свободата; другиятъ ще се ограничава съ
едно монументално здание за археологически
музей, а отъ двете и страни ще бъдатъ пос
тавени въ хронологически редъ бюстовете на
ония българи, копто иматъ заедуги за духов
ното и политическо възраждане на своя народъ.

Общественъ животъ.
Варна има следните български черкви;
,
1.; Катедралата ,Св. Богородица", по
Въ мирно време Варна е единъ веседъ''
строена въ 1882. година.
градъ върху живота на който които силното
2. Първата българека черква „Св. Арх. пристанищно движение слга своятъ отпечатъкъ.
Ннхаилъ*, поетрозна въ 1863. год. .
Зимно време се уреждатъ почти всека
3. Бившата гръцка иетронолатска чер седжица танцувалия вечери, концерта и теат
ква, подновена въ 1838. год сдедъ като е рални представления. Пт рийте "се даватъ обила унищожена отъ пожаръ. въ 1836. »год, бикновено въ офицерския клуръ и .юнашкия* -*4. Черквата „Св. Георги", която се на >салонъ а последните ю кияематографическпя
мира до едни развалини отъ византийско театръ „ Коста/Ранквъ*г.;Една постояна теат
в1емв; има йадпиеъ отъ 1605. година.
V7 рална трупа тука още не схщеетвува; ней
5. „Св. Богородица^, отъ 1902. год. ' ното организиране се отлага за следъ при
6. „Св. Параскева», съ неизвестно про- вършване на новата театрална постройка.
• изхождение. ••''.''
Презъ летнии сезонъ, животътъ се раз
Последните три черкви с& полуподзеини. вива въ морската градина, гдето благотво
Градътъ има още: 9 джамии, една си рителните дружества уреждатз почти всеки
нагога, една протеетанека и една .католическа неделенъ день сл.обедъ градински увеселе
черква.
ния. Освенъ това, всека вечерь въ бюфета
на градината свиря ноенна музика. По: това
Паметници.
време градътъ се посещава отъ много гости, •
Варна не е особенно богата съ памет които вдатъ тукъ да правятъ морски, бани!
ници.
Въ това отношение, Варна има реномето на
На площада нредъ катедралната черква еднъ сравнително благоустроен* курортъ и
се издига единъ паметникъ за падналите въ поради благоприятните условия при които
сръбско българската воина прегь 1885 год. той се намира, може да са очаква, че не
офицера и войници отъ варненския полкъ. > говото бждаще като морска баня е блестяще.
"
Недалечъ отъ това место, въ малката
Остава само да се построятъ бани съ всич
градска градина е поетавенъ върху г граняки съвременни удобства и единъ големъ хонитенъ пивдвсталъ бюстътъ на Графъ Игна
телъ съ казино, който да дава на посетите
тиев*, заедужшшятъ руска иоеланнвкъ въ Цалите всичкият* желанъ конфортъ.
рвградъ, който чр*зъ Св. Стефанекия миръ
По-заможната чаетк отъ жителите на гра
искаше създаването на една велика България.
да прекарвагь летото въ лозята, гдето т411р4дъ общинското управление се нами
иматъ хубави види, съ които е осЪянъ мор-;
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скмятъ брегъ между града и Евксиноград*.
Опоителната красота на луните летни нощи
тукъ е единствена и дири равни на себе си.
Въ музикално отношение градътъ е съ
що така добре поетавенъ, За развоя на мо
дерна и национална музика се грижи едно
еммфоничееко дружество въ което се четатъ
и реферати по въпроси изъ областьта на
разните изкуства. Въ тази насока , работятъ
схщо така еъ похвална прилежность както
учителите по музика въ гимназиите така и
воените музики на флота и на 8. полкъ.
. Опортътъ въ града ее застхпва главно
отъ едно добре развито юнашко, дружество и
отъ ведоеипедиеткото д-во.-Сжществуватъ още;
ловно дружество и еднъ клубъ за тениеъ,
който има своятъ пдацъ въ морската градина.
Отъ благотворителните дружества за отбелезване са.:
„Червеня кръста", който брои много чле
нове и развива, твърде жива дейность.
„Майка* женско дружество, което из-

държа съ свои ередства едно стопанско
училище.
Две други женски дружества издъжатъ
по едно старониталнще и сиропиталище. Вътова последното местната търговско-индустриялна камара се. зае съ уреждането на една
кошннчарсва работилница.
Едно научно дружество, което заслужа
ва ееобено отбелезванег е архелогическото
дружество, основано въ 1916 год. То се
грижи за уредбата на архелогичеекия музей,
които е наредвнъ привремеяо въ девичдеката гимназия и накаръ поетавенъ при небла
гоприятни условия, разполага съ една твър
де богата сбирка 8а проучване историята на
града това дружество ехщо така има големи
заслуги. По случай 10 гвдишния си юбилей
който ще празднува презъ 1916 г друже
ството готви да издаде една „История на
града Варна-. То е публикувало до сега деветь „Отчета'' и седемь „Известия," съ илюстрации
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Школата, а ще се назвачаватъ въ войсковите
части на общо основание.
Кого ще се нзвикатъ въ Школата, до
пълнително ще Ви се извести.

З а П О В Т З Д Ь № 77 '•.'-.
Гр. Варна, 12 Мартъ 1916 год.
Отменявамъ заповедьта "си отъ 25 февруарий т. г. подъ № 64, по отношение це
ните на следните артикули: пуекъ, миеирка,
гъска, патица (юрдечка) кокошка и яйце и
разрещавамъ продажбата имъ да става съ по
умерени цени, а не както беше казано въ
горната заповедь.
ОТЪ КМЕТСТВОТО.
8-мо ПОЛКОВО ВОЕННО ОКРЖЖИЕ
Ле 2236

'\Й: ; "--

гр. Вярна, 11 Мартъ 1916 год.
На основание телеграмата отъ Наьални
ка на 4 Преславска Дивизиона Область подъ
,. .№ 2348 т. г., моля Господинъ Кмете, да се
съобщи ва веичкн младежи определени за
школата за запасни" нодйоручици, когато ще
бадатъ повикани въ' същата, непремвно да
ноеятъ дзкумвнтнте си, свършилите средни
учебни заведения и легализирани дипломи,
4щгъ тия документи н*ма да се нржематъ въ

Отъ Щаба на 8-мо Пол. Воено Окръжие.
Варненско Гралево Общинско Управление
у

:

:

ОбЯВЛеНИе

№2149

гр. Варна, 5 Мартъ 1916 год.
На основание писмото отъ щаба на Вар
ненския Укреивнъ Пунктъ отъ 4 тектщий
подъ № 189 обявява се на господа Варнен
ските граждани.
1 Че отъ днееъ нататъвъ всички заведе
ния въ града изъ крайните участъци ще се
затварятъ вечерь точно въ 8 ч. като подъ ду
мата затворено се разбира да бждатъ изгасе
ни вече ламбите, а почистването на заведе
нието да става еутирнь, понеже подъ този нредлогъ много съдържатели държатъ заведения
та си до 10 чаеа ввчертьта.
.,
2 Заведенията въ цеатра на града ще
ее държатъ отворени до 10 часа ввчерьта.
3 Строго се забранява да се спущатъ
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пердетата пв проаорцрт* на заведенията до
чаеа впределвнъ за-затваряне.
*4 Всички цивилни лица отъ двата Пола
които ев задовятъ да ходятъ изъ улиците
по късно отъ 1 0 часа вечертьта непремено
ще се арестуват* въ участъците. Иеключени» само на пристигналите пхтницй и тези
които отиватъ по спешна работа наримйръ
-.за л*к8рь или лекарства.
5 Най строго се забранява еледъ 9 ч.
вечерь да се возятъ цевилни лица на фай
тони, а следователно и цнрколация на фай
тони изъ улиците, оевенъ тези които ще отиватъ на гарата да чакатъ треиа и да взе
мат* пжтниците, които откарват* право по
местата нмъ.
.:„.••.';•.".•••.'';
в Забранява се вечер* денемъ спиране
то талпи изъ улиците или пред* заведенията.
1'• Предопреждаватъ ее съдържателите
на заведенията, че за неспазване пунктовете
първп! и втори! отъ настоящето обявление
ще бадатъ най-строго наказани и заведения
та имъ затваряни.,
,
'}.-',;-.чч-;,.'
8 Забранява се на хотелиерите да приемагь леки ясени отъ града за прииещуване
въ хотела било еаии или съ м&же.
ОТЪ КМЕТСТВОТО.

неки В4стннкъ
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заповедьта ей отъ 3 0 Декемвряй 1914 год.
подъ № 1904, то на основание чл. "чл. 6 5
;
и 6в отъ закона за градските общини,
г

ЗАЦОВЪДВАМЪ:

' 1 ) Строго се зъбранява продаването на
преена риба съ табви по улицвте, площади
те и др. места на града. Рибата ще се про
дава сено въ градските рибарски дюгвни.
На нарушителите на настоящата мн заповедь ще се еъставятъ актове и наказват*
по чл. 72 отъ закона за градските община
до 5 0 лв глоба.
2) Испълненивто на настоящата заповедь се възлага на общинските санитарни
агенти н административни власти.
3) Препие* от* настоящата заповедь
да ее представи Г ну Ваненскому Окр. Управителю, за сведение.
^
^
;
;
/
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Кметъ: СТ. САВОВЪ. ;

Варненеко Градско Общинско Управление.

Обявление
М 2403

.

Гр. Варна, 14 Март* 1916 год.
Варненско Градско общинско Управление.

З а П О В ^ Д Ь ' А! 54
гр. Варна, 20 Февруарий 1916 г.
Отъ известно време насамъ се е вонстатнтало, че продавачите на пресна риба,
която разнаеятъ на табли изъ улиците н
площадите на гр. Варна, продаватъ я много
скъпо на гражданите, като някои даже съ см
елуживи съ неверни и непроверени теглилки.

,-. За да «избегнат* тия злоупотребле
ния отъ една страна и да може да се упраж
нява по добъръ контролъ от» страна на оббщината, санитарните ^административни влаетм, а така «хщо и за запазване интересите
на общината, която направи жертви за пос
трояване на специални за цельта рибарски
дюгенм етъ друго, за това като отменявам*

Обявява се на интересующите се, че па
15 Априлъ т. г въ кметството Ю
часа
предъ обедъ ще се паоизведе т ъ р г ъ , съ яв
на конкуренция за отдаване подъ наенъ об
щинските рибарски дюкяни под* № № 1 и 2
въ халата на 1 участък* за време отъ да
тата на сключване договорите до 3 1 Декенврий/;;;*;Щ6;}Год..ЛН
.>•/.-'.'
Първоначалната наемна цена за веевой
дюкян* ще ее определи отъ тръжната коми
сия въ деньтъ на търга.

отъ КМЕТСТВОТО.
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