Год. XVI.

Варна, 5 Юлпй 1903 г.

Брой 15.

Пчела, стятвп^^нь-цН-^ко що е за
СКОТ)
вест

ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ М/ЪСЕЦА
Обикновено па 10, 20 п 30 числа

За оЩае\\&Н^№щъ#а.

Цена на вестника за година е

На първа с^йщп:

2 лева.

Стделеиъ брой 5 ст.

•чйяв»

„ вторастрап"Щ|$_;,',.'
я трета п четвърта страница

дума:
3 стот.
•>

28. Заявлението на Георги Карамфиловъ отъ Ка
варна, зарегеетр. подъ вх. Л: 10575/902 год, съ което
Всрнеисното Градено Общинско Управление обявява, че моли общината да не събира отъ него сумата 836 лева
10 ст. за постлания отъ Общината тротуаръ нре,тъ соб
билепгтъ Л2 36312/903
год., даденъ отъ тунешний отственото
му здание, паходяще се въ „Балъкъ-пазаръ''
нупчинъ на Сгспг.и Атанссоеъ отъ гр. Варна за елна те
на гр. Варна, се оставя безъ последствие.
лица на 6 год. ноегмъ черъ. безъ Сгьлгьзи, е из.-уби,ъ, а
29. Опростява се глобата, наложена на Василь Пвавмгъсто него е издаденъ пргъписъ.
новъ отъ IV уч. па гр. Варна, за нарушение закона за
Въ случай, че се неяпри оригинала, да се счита за благоустройството на населените места въ княжеството
поради бедность.
неволиденъ.
30. Заявлението на Ис.маилъ Алпевъ и Сали Ахмодовъ отъ гр. Варна за себе си и като представители на
около тридесеть цигански семейства, съ което пскатъ да
имъ се подари место отъ общинските места за постро
яване на жплпща, се оставя безъ последствие, по неII 3 В 0 Д Ъ
мане свободни общински места.
отъ

17 Януарий 1903 година.
31. Уважава се молбата на Иванъ Вангеловъ отъ
гр. Варна, съ което моли да му се заплати стойностьта
21. Удобрява се съобщението на Общин. бирникъ и на останалото му отчуждено месго отъ 8 50 кв. м.,
оть 1 тото подъ № 1 и се разрешава да се заплати находяще се въ II уч.
32. Опростява се глобата 90 лева на Анастасъ Д.
на Конрадъ Розенбауеръ отъ общинската каса 1581 л.
Припреновъ,
наложена му за дето пре.зъ 1900 год. въ
70 ст. за поръчаните п приети тръби отъ Линцъ (Ав
качеството
си
на пом. кметъ е нздалъ п подписалъ на
стрия), пужднп за чнетптелпше пневматическп машини.'
двама
Варненски
граждани позволителни билети за по
22. Заявлението на' Бр. М. Анкови и С. ^Ставриправка
за
зданията
си.
дисъ отъ гр. Варна, предприемачи по постройката на
33.
Заявлението
на Варнен. Акц. Др-во „Гроздъ"
канала, зарегпетрировано подъ вх. Л 8703, съ което
отъ
26
Октомврнн
1У02
год., зарсглстр. подъ вход. ЛИ
молятъ да имъ се опрости глобата, наложена съ поста
9918/902
год.,
съ
което
моли
да му се отстъпи общин
новление № 252 отъ 30/УШ 1902 гол. на сума 2000
ското
место,
предметъ
въ
решението
на съвета подъ
лева за недовършване на срока предприетата отъ гЬхъ
Ах СЗ. нротоколъ М 9 отъ 23 Мартъ 1900 г. по 250
работа по направата на градский каналъ, се оставя безъ
лева декаря и се снабди съ крепоетенъ актъ, се оставя
последствие.
безъ последствие.
' ' Заявлението на Нгнацъ Ламбергъ подъ вх. Л* 68,
съ което иска отварянето на кафе-шантанъ въ гр. Бар18 Януарий 1903 година.
ва И уч. М 82, понеже зданието не отговаря на усло
31. Следствие заявлението на Стойно Ивачовъ изъ
вията, предвидени въ правилника за кафе-шантанит*, гр. Варна, зарегистрирано подъ вх. № 11070/902 год.,
се оставя безъ последствие.
съ което моли да му се опростятъ лихвите и адвокат
24 Отстъпва се на Варнен. окръж. съветъ по ско- ските разноски по трите дела, по които е осъденъ като
товъдството само место за хнподромъ, където намери поръчптель па Варнен. житель Георги Кожухаровъ, се
да отговаря на ц*аьта, а колкото за ^ « ^ ^ в а н в наба- реши:
рака и п1йки, не може сега да направи, порадп^оскъд
I. Отсрочва се исплащането на Варн. житель Стой
ните средства, съ които разполага общинската каса
но Ивановъ, сумите за които е осъденъ, пропзтекающи
95 Не се приематъ направените отъ Перекли 1е- отъ поръчителството му на Георги Кожухаровъ, като
оргие"въ петъ значки за санитарните
^
^
^
Ц се събира отъ него по 30 лева месечно до окончател
отговарятъ на дадения му отъ страна на общината об ното имъ изплащане.
II. Налозква се запоръ върху заплатата на Атанасъ
26 Опростява се наложената на Хр. К. Черневъ Вълчсвъ, разсиленъ въ Българ. Народна Банка, като
^ о . ющ^у.1»
нат) ушевие закона за
втори поръчптель на Г. Кожухаровъ за горнята сума; и
01ъ Варна, глоба отъ 30 лева, за н а РУ" к и „ Ж Р Р Т В отоШ . Опростяватъ се само лихвите п адвокатското
благоустройството на заселените места въ княжеството
възнаграждение,
по присъждането на горепомепатитт?
27 Отпуша се помощь отъ общин. каса_отъ съот2 7
суми
върху
поръчителите:
Стойно Ивановъ п Ат. ВълНедЪя Н .
Ветст в ующия § на бюджета па Б а р е т а
чевъ.
лелкова за п о д ъ р ж а н - Г ^ / ^ ^ Г Император.
въ Херсонското Параходно 7 ч»-1 ч
Александръ П 50 лева.

решенията ка Варнен. Град. Общински Съветъ.
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Чл. VII. Сичкнгй слуги въ баните еж длъжни да баня, които наемателя е задълженъ да поарали през»
се отнасятъ спрямо публиката учтиво и да еж облечени течението на трите години, за своя с.мЬ;ха, .н.5 ое то
пдн.ъ отъ'наемателя и ще еж винаги на разположението
прилично и чисто.
За всички оплаквания пи посетителите било иротивъ на посетителите. — За ванп.е таксата е 1 л 20 ст. на
прислугата, н/вните или никакви нередовности и нопри- вана. Ако тия вани. наемателя нчмчра несгодшч зл це.тътя,
личия, наемателя е длъжен ь да взема надлежните мвркн, топ може да достави за своя сметка вместо чех., попи,
за неповгарянето и.\п.; въ протнвенъ случай, той е длъ- ако разбира се иска.
Чл. XIII. Наемателя е длъженъ да държи кабините
женъ да плати неустойка за иръвъ пжть 25 лева. за
вторнй—-50 лева и за т р е т и пжть 100 л. Сдвдт, три и всичко въ баните вт, най-голема чистота. 3.1 всеко
кратното му плащане неус.опкн, Общинското Управление счупвате ши повреда .на дьрвената, часть, освенъ въ слу
си запазва правото да отнеме отъ него бани.е. съгласно чай „/огее-тщоге", 0'Т:>ва»я и е ддъжзиъ да' н направи
чл. VI отъ тия условия,-или нродьлжи налагането неу на своя разноски тоя самъ
стойката отъ но 100 лев», за всько нарушение бито тоя,
Чл. XXV. Чистене.'.» местото' иодъ баните отъ ка
било другъ не кой членъ отъ настоящите .услопип.
мъни, пвсъкъ и разпя нечистотии е длъ.киоогь на нае
За вписването оплакванията иа кжпаю.цитЬ ся. на мателя, който ст, приемането бани.е е- длъжонъ, преди
наемателя ще се даджтъ оть Общинското Управление сичко, най първо да извърша това епоредъ указанието
прошнуровани книжка, конто той се задължава да държи на Обш. Управление и вь прпежтетпието на единъ об
на отворено видао место, за да могатъ обидените посе щински чиновникъ.
тители да записватъ тия си оплаквания.
Чл. XV. Наемателя е длъжеяъ да държи на свои
Сички спорове по тези оплаквания ще се разреша разноски при баните две спасителни лодки.
ват ь отъ Общинско го Управление безаппелационно
Чл. VI'!. Наемателя е длъженъ да държи въ все
коя огь бани:е чисти, сухи и вь достатъчно количество
пещемали, гащи, хавлии и пешкири; по единъ сенеяъ
съ голе.чъ цифренникъ чаеовникъ; по единъ термометр..;
по две огледала отъ величина най малка.4' с. м. на
60 с. м. и но една книжка, прошнурована отъ Общин
З А Н Й П А Н Е Т О ВЪ М О Р Е Т О
ското Управление, за запасванего предаваните му отъ
посетителите, въ време на къпане, разни ценни веща.
1-. — Не трЬбва да се кжнятъ двца но малки отъ 5 г.
Освенъ това той трЬбва да има най малко по два нито хора съвсеиъ стари, ако и да еж по вжнгдность
ма слуги вь вевкоя баня и по единъ каесиерь.
здрави
8ао1ь.гшжка. ПещемалигЬ или гащите МОГА.ТЪ да бж2—Най-доброто време а кжяа ш •сугрядь, но нз
датъ и огь памучно платно (американъ), нъ отривнигЬ Преди.Д* ИЗГрВЗ СТЬИЦЗГО.
кърпи требва да еж въ всекии случай хавлии, макаръ
3. То не требва да трае повече огъ 20 минути.
и безъ кип. (дюсъ).
Продължително кжпане е вредно
Чл. IX. За кжпане наемателя ще взем.., на лице и
4. Въ водата требва да се нрави умерено движе
отъ двете бани следующата такса :
ние. Плаването е полезно нъ не до уморяваипе.
Огъ възрастните само съ гащи, 6ез~, отривни кърпи 20 ст.
х, Щомъ некой усети тръпни тутакси гребна да
Отъ 7 — 14 годшш
15 .,
излезе отъ морето, скоро да се иегрпе на сухо. да се
Отъ 4 — 7
.,
. 10 „
облече и да тръгне да върви. Нз требва ди се сяда ту
Съ кории (аещимали и гащи) отъ възрастните 30 ст. такси следъ къпането въ морето на огкрагь въздухъ или
Отъ 7 — 14 години
20 „
да се прави закуска преди да се мине пояе половина часъ.
Отъ 4 — 7
„ . , . . .
15.,,
3- — Никой не требва да се кжап скоро следъ ка
Спора за възрястьта на малолетните между наема то се наяде: требва да се мине поне 3 - 4 часа следъ
теля или представителя му и лицето, което е довело ма ядението.
лолетните, ще решава минутно единъ гражданпнъ отъ
?• — Който дойде да се къпи, ако се запъхти или
тези, които би се случили въ банята, удобренъ по вза усети, че сърдцето му се бие много силно и сгоро, треб
имно съгласие отъ снорящите.
ва да си отаочине безъ да се съблича', за да не му изЗаб1ь.пъжка. Не се счита за нарушение тоя членъ, тива тЬдото' и тогава да влиза въ морето.
ако нЬкоп по свое собствеяно желание, безъ да е преди8.'— Нап-добре е да се кжпи човекъ на гладно
звиканъ отъ наемателя, би заплатплъ по вече отт» таксата. сърдцо, но които не може да трае, или който е по елабъ
Чл. X. Въ зданието на баните не може да се про- добрв е да. изпива по една чаша чай, кафе или млеко.
даватъ както спиртни питиета, тъй и кафе, чай, лимона
9. — До колкото е възможно требва да се избегва
да, сладко, или пъкъ друго, каквото и да било. Държе- кжпането по 2 пжти на день, особенпо въ началото.
нето и употреблепето отъ посетителите въ зданията на
10. — Кжпането преди изгревачето и следъ захожбаните, каквото и да било друго, освенъ нуждниге при дапето на слънцето е вредително. . . . . . .
надлежности за кжпане и.чистене, се забранява. Забра
11.—За хора ненавикнали към ъ кжпанието въ море
нява се също и влизането, въ баните съ кучета.
то, полезно е да направдтъ предварително неколко то
Чл. XI. Ония посетители, които не нскатъ да се пли бани, като ги охладя в атъ постепенно до температу
подчпнятъ на тая распоредба на общината, по надлежно рата на морето.
съставени актове отъ наемателя или надлежните общпн.
12.— Щомъ некоп усети вь водата замайвание на
агенти, ще се наказватъ съ глоба отъ 1 — 50 л.
главата, сърдцебиение, въобще лошаво състояние, требва
Чл. XII Ваните- о въ мжжката и о въ женската тутакси да излезе отъ морето.
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М 64.
Варна, 31 Май 1903 година.

Варненско Окржжно Управление

Кмета на Варненската Градска Община, като взехъ
предъ ЛИЛЪ, ч«л месариге въ гр. Варна, подъ предлогь
у;къ за по-лесно одирзане кожата на заклания добитъкъ,
а въ сдиц.шстъ за да му се надуе подкожната рахова
тъкань и съ топа да му се даде по дебе.ть изгледъ, прибегватъ къмъ подкожно го му надуване съ уста, а следъ
това за да се представи въ още по-добьръ видъ пред
назначеното за продакь месо, те нрабегватъ къмъ надрезвяне на самото месо и то както на едрия, така п на
дребния добитък.; при това още месариге п белите дро
бове на дребния добитъкъ надуватъ съ уста; обаче като
взехъ въ внимание, че при надуването подъ кожата на
заклания добитъкъ,'» отъ части и въ месото втиза въз
духъ и-п. гърдите на надувачигв, конто може да страдатъ отъ некоя заразителна болесть, която по такъвъ
начанъ може да се предаде и на потребителите на ме
сото, как-о и на надутите бели дробове; още че месото
чрезъ надреаваното, освенъ че беаъ никаква нужда се
обезобразява, нь още чрЬзъ това, като му ее увеличава
повърхностьга въ ущърбь на неговата доброкачественность, ввусъ в хранителность, то прихожда въ несравлено по големо, отъ • колкото ненадрезаного месо, непо
средствено съприкосновение съ въздуха и се нодвъргва
на всевъзможни врвдна влияния, като на влага, сухосгь,
газове, прзхь, мухи и други насекоми, разни микроби и
прочее и отъ това лесно става негодно за храиа и вред
но за здравето ла потребителите му, то зъзъ основание
чл. Н() отъ Закона за Градските общнни, чл. 15 отъ Са
нитарния Закокъ » чл. чл 12 и 18 огъ „Правилника за
ирегледпане добитъка за клане п месото - ,

ЛР 437«.

Заповедвагаъ:
1) Надуването заклания добитъкъ съ цвль да му се
даде по добьръ изгледъ сгрого забранявам-*;
2) Подкожното надуване на дребния закланъ доби
тъкъ за по-лесяо одираяе на кожата може да се извърш
ва само сь снаряди (духм.'.), а не и съ уста и то само
между кожата п ципата, а не и въ месата.
3) Надуването белите дробове на дребния закланъ
Добитъкъ строго забраня вамъ.
4) Надрезването месото предназначено за продань
отъ страна на месариге сгрого забранявамъ.
5) Оичките месари въ гр. Варна, "която и за напредъ желаятъ подкожно да надуватъ заклания дребенъ
добитъкъ, задължаватъ се въ продължение на единъ месецъ отъ деньтъ на обнародването па настоящата ми за
поведь да се снабдятъ съ надлежните и*сарски яадувателни снаряди —. духала.
6) Нарушителите на настоящата ми заповедь по на
длежно съставените актове ще се наказватъ съ глоба до
50 лева, а надутите съ уста б*ди дробове веднага ще се
уннщожаватъ.
7) Изпълнението на настоящата ми заповедь възлаглмъ на Градско Общинскпй Ветеринаренъ л*карь и на
началника на Санитарното отделение...
8) Настоящата мп заповедь влиза въ сяла отъ 15
Юяий 1903 год
Кметъ: П. А. Кярдшиевъ.
Секретарь: П. Атанасовъ.

Гр. Парна, 20 Юний 1903 година.
Известява се на интерееующпте се, че на 22 Юлий
т. г. въ помЬшението на Варненското Окръжно Финан
сово Управление, огъ 2 до 5 часа следъ пладне, ще се
произведе публичеиъ търгъ за отдаване на предирнемачь
пренасяне.о на, пощата между брегънъ и параходите въ
Варненското пристанище, за време отъ 1 Септемв. 1903
год. до 1 Септемврнн 1904 год.
За правоучастие въ търгътъ се изисква свидетелст
во за честносгь и 72 лева задогъ, внесени въ банковия
клонь или земледе.тческата каса.
ИосмпитЬ условия могатъ да се видятъ всекога въ
Финансово.о управление.

Л1 4374
Гр. Варна, 20 Юапа 1903 година.
Известява се на интерееующпте се, че на 22 Юлий
т. г. въ помещението на Варненското Окржж. Финансово
Управление отъ 2 до 5 часа следъ пладне, ще се про
изведе публиченъ търгъ за отдаване на предпрпемачъ
пренасянето на пощата между Варна—Добрачъ— Балчпкъ и обратно, за времето отъ 1 Септемврпи 1903 год.
до 1 Сентемврий 1 -04 год.
За правоучастие въ търга се пзпсква свидетелство
за честноетъ и 540 лева залогъ, внесени въ банковия
клонъ или зем.теделчееката каса.
Поемните условия могатъ да се видятъ всекога въ
Финан. Управление.
Отъ Онрят. Управление.

Варненско Окржжно Управление
ОтЗВление Административно.

№ 4421.
гр. Парна, 22 Юний 1903 година.
До Г. I. Градско
и

Общинските

До Г. \. Око.1. Началници
изпълнение.

кметове въ Варнен.

въ Вариепсний

околия.

окрлиъ за знание

Мнозина гражданя пчъ гр. Варна подаватъ заявле
ния и молятъ да имъ се разреши, щото въ празднична
дни да огварятъ магазингб си въ 6 часа подпръ обедъ.
понеже те считали, че отъ това време настъпвало нощъ.
Предъ видъ на това, моля Г. г. Градско общински
те кметове въ поверенпй мп окржгъ да обявятъ на граж
даните. че не може да имъ се позволи да отварятъ магазпаге си въ 6 часа подпръ обедъ, тъй като по това
време е още видело и се счита день. Насгхпване на
нощьта се счита отъ засъдане яа слънцето и тогава само
могжтъ да се отварятъ въ празднпчнп дни магазпите.
Оки. Управитель: Г. Ивановъ,
Оекретарь: Ив. Павловъ.

Айтоско Околийско Управление

Пловдивско Окръжно Управление
Отделение Административно.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 7520.
Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагане зако
на за мерките протнвъ филоксерната заразя, обявява се
на населението въ Пловдивския и съседните окръзи, че
въ векои отъ лозята въ землището на с. Арапово, Станвмжшка околия, местностьта .,Иванова ямачъ" е кон
статирана болеетьта филонсера, следствие на което запрещава се изнасянето отъ означената местностъ на как
вито и да е растения, като: лозови пръчки, вкоренени
дръвчета, живи растения и произведенията отъ разсад
ници, градини и пр. прнсадницн отъ дръвчета, саксии съ
цветя, букети и пр., гродиинп произведения, като: бобъ,
грахъ, домати, зеле, копрецъ, кервизъ, краставици, магданосъ, мерудия, пиперки, патлаждиш, салати, разни белъ
бобъ, дяпи, папони и пр.. разни свощия, като: череши.
вишни, ягоди, зарзалии, ябьлки, круши, праскови, сливи,
мушмули, нарове, смокини, капинн, малини, грозде, джиб
ри и пр
Позволява се изнасянето изъ землището на означе
ната община само на онези градинни произведения: цве
тя, овощия и пр., които еж снабдени съ свидетелства,
съгласно чл. 5 отъ същия правилннкъ. удостоверяющи,
че те произхождатъ отъ незаразенн местности.

ОБЯВЛЕНИЕ
М 4158.
Гр Айтосъ, 20 Юний 1903 година.
На основание писмото отъ 14 того подь Л? 17544
на Главната Дирекция на Нощите и Телеграфите, лптоското околийско упраь-ленве обявява на интересующи
те се, че на 22 Юлий т. г. въ канцеларията си ще про
изведе публиченъ търгь, за отдаване на предариемачъ
пренасянето на пощата по трактове: АПтосъ—Ново село
и обратно и оная отъ телеграфо:пощенската станция до
гара Айтосъ и обратно, за време отъ 1 Сешемврип т.
г. до 1 Септемврнй 1904 година.
Исканий залогъ за правоучастието *въ търгътъ е
1Я'0 лева.
На следующпй день ще се произведе иерегоржка,
ако има некой конкурентъ да намали 5 % о т ъ иоелвдньо
получената цена при търгътъ.
Желающите да паематъ това предприятие, могжтъ
секи нриежтетвенъ день и часъ да се явягь въ управ
лението ми и разгледатъ поемните условия и другите
книжа по търгътъ.
Малонаддаването ще почне отъ 300 лева месечна
цена.
п. д. Окол. Началникъ: (под.) не се чете.

Пловдивъ, 6 Юний 1903 год;
Скр. Управитель: (под.) Маноловъ.

Дирекция на Държавник Нонезаводъ.
Складъ за жребци и ремонтно депо

Секретарь: (под.) Зелновъ.

Д5 1177.
Варненско Акцизно Управление.
М 5484.
Гр. Варна, 21 Юний 1913 година.
Обявявамъ за знание на интересующи.е се, че за
контрольори по описването на тъзгодишните тютюни въ
поверения ми Акцизенъ окржгъ, ще се назначаьатъ лица
пълнограмотни, честни и способни, които съ свършили
най-малко четири класно образование и които еж били порано временни контрольори или акцизни агенти.
Ягелающите да заематъ тия длъжности, да се отнасятъ до управлението ми съ заявления, придружени съ
нуждните документи и гаранция въ размеръ на 300 лева.
По единъ екземпляръ отъ това ми зяявлевие да се
изпрати на Г. г. Околийските началници въ окръга, за
да разпоредятъ за разгласяването му поне въ градовете.
М 5512.

Кабиюкъ при г. Шуменъ, 19 Юний 1903 г.
До Господина Кмета па гр.

Честь вмамъ да Ри помоля, Господине Кмете, да
разгласите между жителите на поверената Ви община, че
които отъ техъ иматъ пускани кобили презъ миналата
година на държав. жребци отъ повереното ми заведение
и еж се ожребило, да изпратятъ въ управлението на конезавода, чрезъ повереното Ви общинско управление, въ
продължение на тази година дадените имь при пуска
нето на кобилите свидетелства за-заверяване.
( жщо моля разгласете, че тия отъ стопаните на пустнатите кобили, на които кобилите еж се ожребилн, нъ
по една или друга причина еж изгубили свидетелствата,
да поискатъ съ обгербовако заявление да имь се издаджтъ дубликати, като при това да явятъ отъ кой жрЬбецъ е приплода, презъ коя година е пускана кобилата
и сичко отъ което може да се установи истината и из
даде нуждния дубликатъ
!(Под.) Директоръ: Н. А. Нярдшиевъ.

Гр. Варна, 21 Юний 1903 година.
Обявявамъ за знание на интересующите се канди
дати за акцизни стражари, че за такива ще се назначаватъ само лица пълнолетни които еж отбили военната
повинность, честни, здрави и които иматъ поне П класно
образование.
Желающите да заематъ такива длъжности, могатъ
да се отнесатъ до Управлението ми съ заявления, при
дружени съ изискуемите се документи.
По единъ екземпляръ отъ това ми обявление да се
испрати на Г. г Околийските началници въ окръга, за
да разпоредятъ за разгласяването му.
Варнен. Акциз. Началникъ: (под.) Ивановъ.
Издава Варненското Градско Общинско Управление
Печатница Хр. Н. Войниковъ- Варна.

Варна.

ВЪДОМОСТЬ
За числото на исклаяия добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

за презъ месецъ Юний 1903 год.
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гр. Варна, 1-й Юлий 1903 год.
за Варненския Град. Ветеринаренъ Лекарь: П. Бичевъ»

