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Варна, 21 Августь 1903 г.
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Пиела, статпп, пари п епчко що е за
вестника се праща до Градско-Общнпскот..
Управление, въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
2 ,
я стора страница
я третя п четпърта страница . . 1 „

;

Со(1шя.
А

По е,.уч;>Г. 21 ЮлиМ,
г.р.-.з ..отьтъ т оевождеииото на гр Вирна, м-жду ^-рм-ч-егня Кметь Д. *Н.
П<фр;г.;..г»в^ и Н-го-п Ц р с к о Вие<>':< еню Кня^а и Рус
кия Динломатчческ.и аглнут, гл, Соф \п г. Блхметигйъ "еж
раим^иеш. сл1.д.<нг& поздрави,слон -.елеграм.!:

Ншвту Периливтуву — Бориа.
Н, Ц. Височество Кпязьтъ ме нато
вари да Ви изразя неговата бл агодарность
за изразените Верноподанически ч}7вства
по случай годишнината пи освобождение
то на града Варна.
Секрета] .ь: Ламбревъ.

До Негово Пр^ъзхсдителство Рускйй Генералепъ
Консулъ
Но случай днешния тържественъ за
Варненци нраздникъ — влизането на
храбрите Рускп войски въ гр. Варна и
освобождението му отъ Турското влади
чество. — Моля Ваше Превъзходител
ство, да поднесете моите и на Варнен
ските Граждани искрени благодарности
и благопожелания на Негово Император
ско Величество Всеросийски Нмператоръ
Николай 11-и и братски намъруский народъ.
Еметъ: Д. Н. Перелинговъ.

Кмету Перелввтову — Варна.
Сердечно Влагодарю Васъ за вьграженньш Вами чувства, которьш я не лремипу повергнуть къ стонамъ его импе
раторската величества.
Дииломатпческий Агентъ „Бахметьевъ*

София — Двореца

До Негово Царство Височество Български Енязъ.
По случай на днешния тържественъ
и исторически за Варненци праздшгкъ —
Освобождението на гр. Варна, честптъ
съмъ да ^поднеса на Ваше Царско Ви
сочество моите и тия на верните Ви Вар
ненци най верноподанически чувства, преданость къмъ престола и династията и
благовозкелания за дългоденетвеното и
най щастливо царуване на Ваше Цар
ско Височество. Живейте Ваше Царско
Височество за благото на отечеството. —
Кмегь: Д. Н. Перелинговъ
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решенията на Варнен. Гргд. Общ Съветъ.
18 Я .уарии 1903 г.
.Н7. По заявлението на Варненската учител;;» Елена Д.
Касгекоъ отъ 13 Декември м. 1902 год., сч. което моли да
и се възвърне остатъка отъ сумата 2610 лев;:, ко;.го е
ннесла депознтъ за такса вт. Варнен. Град. Общ. Каса
за доьършваяе постройката па Френско Католическото
Девическо Училище, на сума 735 л 50 ст., се рвши
огь внесената такса въ Общ. Каса 2610 лева за постро
яване въпросното училище да се одържатъ само 1874
лева и 50 ст. такса за плат, споредъ съставения протоколъ отъ комисията по оценяване това училище, а ос
татъка 735 л. 50 ст. да й се върне. —
21 Януарий 1903 год.
39. Ще се плаща лихви 10%на сумата 1012 л. 55
ст., която Петко Ив. Бакърджиевъ, изъ гр. Варна, има
да получава отъ Общинската Каса за отпуясдаемото му
место, считоно отъ 20 того до окончателното му изплащане.
22 Януари 1903 год.
40. Следствие писмото на Общинския Бирникъ, отъ
18 того подъ' .№ 3, съ което моли да разреши, щото за
покриване станалите расходи по § XIII ал. 3 на Общ.
бюджетъ 1 902 г., за подържане общинските градини да
се изплати отъ свободните кредити на алинея I и II отъ
сжщий §, разрешава се на Общ. Бирникъ да | изплати
ставалите расходи за поддържане общинските [ градини

Стр. 2.

Варненски Общински Вестникъ
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ска мера — трънакъ; 3) едно лозе вь сжщиге лозя
и месгность, състояще отъ 1204 кв. метра пра съседа
Христули Зисовъ, Панайотъ Атанасовъ и дветт, страни
общинска мера
трънакъ и 4) едно лозе въ еж щит*
лозя въ м. „Ваятаръ" състояще огъ 6870 кв. метра,
при съседи : Маиолъ Коджебагаевъ и отъ трите сграни
Дамбо Арнаудовъ. (Постан. Д? 18/903 г.)
Да се издаде на Варненските жятези: Софняна 11арушева и Костандинь Велпзаровъ нужното удостовере
ние за снабдяването имь съ крепостенъ актъ за по една
шеста чдеть огъ праздното место находяща се 'въ гр.
Варна, I уч. Ж 338, състояще цялото отъ (30) тридедеееть пв. метра, при съсвд^: Веяетдия М. Коджабащзвъ,
Калиоии Панчева и призното дягамнйско место. (Постан.
Ж 19/90'* г.).
Да се издаде на В фненокия житель Д-ръ 1?. П.
Кувеловъ, повереникъ на наследниците на покойния Варненецъ Никола Варвери, нужното удостоверение за снаб
дяването му еъ крепостенъ акгъ за единъ къошгсъ заед
но съ едно праздно место, изходяща се въ Варненските
лозя въ м. „Рупи," при съседи: Григоръ Карабатавъ и
отъ трите страни пжть (Постан. Л§ 20/903 г ) .
Да се цедаде на Варненската жителка Ш-.'фика Реджебъ Ходжова, родена Салиева, нужното удостоя Ьрсине
за снабдяването й съ крепостенъ актъ за една кжща на
ходяща ее въ гр. Варна Ш уч. подъ М 561, а нов^я
Ж Ж 6 и 7, и въ сжщия дворъ подъ сжщите номера
едпнъ дюгенъ съ стая и надъ техъ илевквкь, при съ
седи: Наследниците на Налбантъ Бекиръ, Али Лбтуловъ,
Алекси Найденовъ и ул. „Девненска". (Постан. Аз 26/90-т.).
Да се издаде на Варненския житель Костадннъ Дим-ггровъ отъ IV уч. М 1070; нужното удостов. за сааб-.
дяването му съ крепостенъ актъ за една кжща заедно
съ 150 кв. метра дворъ, находяща се въ гр. Варна IV
уч. Ж 1070, при сьегвди: Ивааъ Пичоловъ - - Ризовъ,
Иванъ Яяевъ, Тодоръ П. Касабовъ и пжть. Шосган.
Ж 22 903 год.).
Да се издаде на Варненските жители Руска, Елена,
Райко и Георги Железковп, нуждното удостоверение за
снабдяването имъ съ крепостенъ актъ за едно лозе на
Издадени постановления за снабдяване съ кре
ходище
се въ Варненските лозя въ м. „Куванлъкъ" съ
постни актове за притежаеми отъ турско врете не
стояще
отъ
2241 кв мегра, при съседи: Щерю Гарибовъ,
движими имоти.
Илия
Ивановъ,
Иванъ Цаскалевъ и Хатче и Сакимя Иб(продължение отъ брой 16).
рямови. (Поста», А? 23/^03 г.).
Да се издаде на Варненската жителки Елена и БаДа се издаде на .(Ьрненския житель Тодоръ Д. Мулаши Андонови нужното удостоверение за снабдяването мджиезъ, нуждното удостоверение за снабдяването му съ
имъ съ крепостенч. актъ за: 1) магазияш, находяща се крепостенъ актъ за едно лозе находаще се въ Варнен
въ гр. Варна, II уч. улица „Родина" подъ N5 1247, ските лозя въ м. „куванлжкъ", състояще отъ 2751 кв.
при съседи, отъ двете страни Гергп Януси и отъ двете метра при със*ди: Атанаеъ Драковъ, Димитръ Т. X.
страни пжть и 2) за лозето, находяще се въ варненските Дямнтрозъ, Клони Янакева и пжть. (Постан. Ж 24,903 г.)
лозя въ м., „Св. Никола," състояще се отъ 2У20, (два
Да се л ^ е на Варненския житель Моканъ Иванъ
декара, деветь ара, и двадесеть квадратни метра), при Брелевъ нужлоото удостоверение за снабдяванието му
съседи: наследниците на X. Данаилъ Василевъ, Катина съ крепостенъ актъ за едно лозе находяще се въ Вар
Николова, Сава Китринопуло и пжть. (Постан. М 16/903 г.). ненските лозя въ м. „Манаетиръ" състояще отъ 4713
Да се издаде, на Варненский житель Д-ръ В. П. кв. метра, при съседи: Иванъ Панковъ, София ХристоКувеновъ, повереннкъ на наследниците но покойния Вар форова, Зои Щерева, гора и р*ка. (Постан. М2Ь90д
г)
ненски житель Никола Вар вери, нуждното удостоверение
Да се издадена Варненските жители: Искуи, Такоръ,
за снабдяването му съ крепостенъ актъ за 1) една кжща Вержинъ и Перусъ Саркизови Чолакови, нужното удо
находяща се въ гр. Варна I уч. Ж 316, между съсуди: стоверение за снабдяването имъ съ крепостенъ актъ за
Иванъ Панделиевъ, Пандели Георгиевъ и отъ двете стра една кжща, находяща се въ гр. Варна, II уч. Ж 1060
ни улици и 2) (Мз) половина отъ магазията находяща се старъ, и новия 26, при ежееди: Агопъ X. Авшянъ, X.
въ гр. Варна, I уч. Ж 69 между съседи: Хайрие ДжаГе
^У?л' „ ? ?
<>Ргева и ул. „Шипченска," (Постан.
мивакуфъ , Димитръ Арнаудовъ и ул. „Габровска". — Ж' 26/903 г.).
(Постановя, Ж 17/903 г.).
Да се издаде на Варненската жителка Айше ИсмаДа се издаде на Варненските жители Кирилъ Вла- илова отъ III у,. Ж 259, нужното удостоверение за
девъ, и Деспина Калчева, родена Владова нужното снабдяването и съ крепостенъ актъ за една кжща нахо
удостоверение за снабдяването имъ съ крепостенъ актъ дяща се въ гр. Варна, Ш уч. Ж 259, между съседи:
за:. 1) една кжща въ гр. Варна, II уч. Ж. 493, при Исмаплъ Хюсеиновъ, Цана Радева, Димитръ Радевъ и
съседи: Дим. Дашевъ, Ян. Стоичковъ, X. Зафира Вла- пжть. (Постан. Ж 27/903 г.).
дева и улица; 2) Едно лозе въ Варнен. лозя въ м. „МаДа се издаде на Варненските жители: Сгаври Банастиръ," състояще отъ 5000 вк. метра, при съседи:
лапм и.Ирина Михайлова, нужното удостовереше за
Христули Зисовъ, долъ и огъ. двете страни общин
снабдяването имъ съ крепостенъ а к т ъ за едно лозе напо ал. Ш-а на § XIII огъ свободните кредити на али
нея I и II отъ ся.щий §.
41. Да се плати сумата, която има да получава по
платежната заповедь М 3.?4 отъ 11 Май 902 г., Вар
ненския адвокатъ Гини Чолаковъ, наедно съ лихва 107.1
сметано отъ 1 Януарий т. г. до окончателното й изплащане.
42. Дължимите суми ва Бр. М. Анкови по осветле
нието да се изплатятъ отъ Общ. Бнрничество заедно съ
10% лихви сметано отъ днесъ. —
45. Удобрява се представения проектъ огъ Общч.
Архитектъ, относително уреголирване дворищата въ квар
тала между улиците,: „Преслалска," ..Гургулята" „Василь
Левски" и нова улица находяща се въ III уч на гр. Варна
а възраженията на А Дяковнчъ адвокатъ и првдставитель
на наследниците на покойния Н. Ючьорманскп, направени,
съ заявлението му отъ 28 октомври 1902 г., какво че:
1) треба да му се предаде местото на Садика Ахмедова,
като маломерно къмъ ония на доверителите му и 2) Да
се предаде отъ местото на Апостолъ Сановъ и това,
което се продава отъ наследниците на Христо Трифоновъ тоже на поверениците му, се осгавятъ безъ след
ствие. понеже тъ противоречатъ на чл. 7 отъ закона за
благоустройството на населениI* места въ княжеството
46. I. Сумата 12027 л. СО сг., която се иска отъ
общината за внисането и въ тукашния Банковъ Клонъ
отъ епияотпческа връхнина за до 31 Декемзри 1901 г.,
да се изплати всец-вло отъ § 7 гл. II на гъзигодишная
бюд/кетъ на общината за стари дългове.
П. Натоварва се постоянното цриежтетвие да обърне
вниманието на общ. Бирникъ, щото за напредъ когато
ще вниса огкупчика вноската си за изтеклия месецъ отъ
кръвнината съгласно сключения за тая це.ть договоръ
да се придружава съ банкова квитанция че е внесена
стЬдуемата се епизотическа връхнина, или пъкъ да по
лучава сумата и а вниса еамъ въ Банковия Клонъ тукъ,
иначе отговорностьта пада върху него.
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Сто. 3

Варненски Общппткп ВЬстнш;ъ

ходяще се въ Варненски-* лош въ м. „Св Нитолл" съ
стоите отъ 6,.57кв нетр.-., при съседи: Сава Георгиевъ
Георги Янтовскн и пжть (Посгак. Лг 28 УОЗ г)
Да се издаде на Варненски а жителка Етена Геор
гиева нужното удостоверение за снабдяването й съ кръпостепъ автъ за 1) едно лозе въ Варненскм* лозя вт
м. ,Рупи« състояще отъ 1458 кв. метра, пр» съседи:
Фроса П. Шиварови, Юрдвнъ и Добри Караиире, Неню
Житаровъ и Христо Гайтандя-иенъ и 2) едно лоие въ
същите лозя въ. м. „ГолФма Кокарджа/ състоящо'отъ
2622 кв. метрз, цри съседи; Кости Ккряковъ. Щерянв
Травдафвлова, Васила Савоиа п пжть. (Постан Ж 29-'903г.)Да се издаде на Варненския жигель, Илия Недсвъ
отъ I уч. Д? 1083, нужното удостоверение за енабдяпзвето му съ креп- актъ за едно лозе — хавра въ м.
„Куванлжкъ-4, състояше отъ 19? 0 метра, при съседи:
Михаилъ Иванов!., Юрданъ Васвденъ, Петръ Вотевъ и
пжть (Постан. Л° 90 903 г.).

Варненско Град обид. Управление.

чатани на особни листове, кон о подписани о.ъ съдър
жателите. да бждатъ всекога поставени по масите и
видни места.
5) При това още съгласно 1-ва и 2-ра забележка
къмъ чл. 3 и чл. 4 отъ „Правилника за слугите1- всич
ките безъ псключение съдържатели на хоге.тн, гостиници. ханища, ресторани, готварници, градини съ буфети,
задъ.тжаватъ се, щото служащите въ техните заведения
слугини, слуги (келнери) въ тридневенъ срокъ о-.ъ обнародванисто настоящата.ми заповедь да бждатъ снаб
дени отъ Градското Общинско Унравлеше съ служебни
кния:кп и прегледани отъ Санитарния Лвкарь
6) Нарушителите на насроящата ми Ннноведь по
нгдлежно съставните актове ще се вака.шатъ ст> глоба
до петдесеть (о0) лева или ще се даватъ иодъ сждъ за
наказание.
7) Попълнението на настоящата ми Зшоведъ нъзлагамъ на подведомствените мене Санитарно отделение и
Финансови Агенти
(поди.) Емс.тъ: 77. А. Кърдж.ист.
в)ьрно
Секретарь: П. Атанасов*.

Иреписъ

ВАПОВЪДЬ
• М 89
Варна 21-й Юлий' 1903 година.
Кмета на Варненската Градска Община, като взе
ма предвидъ, че по нвма^его отъ страна на съдър
жателите на хотели, госшлници, ресторани, готварници,
градини съ бюфетъ и прочее въ гр. Варна обявени опре
делени цени какго за стаите съ леглата, така и за яс
тията, закуските м питият», мнозина о.ъ техъ — съ
държателите, или техните слуги (келнерите) обикновено
се полауватъ отъ случая и крайно експлоатиратъ посе
тителите особено вънка шиите гости чужденци и съ
тона н? место да се привличатъ
повече и повече и
посе-и!елите — гости въ града, то въ ущтрбъ както
на самите посетители, така и на градското население
числото имъ постепено ще се намалява, поради това и
предвидъ на общественната полза и възъ основание чл.
15 буква П. Гл. IV отъ Санитарния Законъ и съгласно
чл. 64 п. 30 . . . отъ Закона за Град. Общини,

3 А I! 0 Н Ъ Д Н А М Ъ :
1) Всичките бсаъ изключение въ гр. Варна съдър
жателя на хотели, гостилници, ханлша, ресторани гот
варници, градини съ бюфети зедължаватъ се въ продъл
жение ва тридневенъ срокъ отъ обнародвани ето на на
стоящата ми Заповедь да съставятъ и представятъ въ
повереното мене Управление за удобревие и надлежно
заверение определените отъ техъ цени както за стаите
съ легла яа спане н необходимите принадлежности така
и за разните ястия, закуски в питиета;
2) Стаите съ легла за спане въ хотелите и гоетиВРЦИГБ може да бждатъ разделени ъ& два, или три,
разреда, а въ хавищата ва не повече отъ 2 разреда и
при това всичките стаи требва да бждатъ нумеруиани.
3. Обявените отъ страна ва съдържателите на раз
ните заведения цени на стаите съ легла за спане опре
делени по разредно требва да бждатъ напечатани на
особни листове, които подписани отъ съдържателите,
обгербовани и надлежно заверени отъ повереното мене
Общинско Управление и поставени въ рамки треба всекога дл бжджтъ окачени на видно место по единъ екземлляръ въ всека стая.
4) Обявоните цени, определени за разнитЬ ястия,
закуски и питиета, така сжщо треба да бждатъ напе

ЗАПОВ-ВДЬ
№ 90
Варна, 21-й Юлий 1903 год.
Кмета на Варненската Градска община като вмемахъ
предъ видь, че повечето отъ Господа Варненските граж
дани въпреки „Полицейските Нравила за оиазвание об
щественото здравие." и издадените до сега заповеди ио
общината не държжтъ въ изускуемата се чистота, както
дворовете си, така и прппадйюпшгЬ имъ се части отъ
улиците и тротуарнтв предъ кжщцте си и дюкяните си,
или пъкъ ако и изметатъ предъ техъ, то не събиратъ
и не държжтъ сметътъ въ санджци, тенекии или други
н^кои сл;дове до замийавание на сметоносните кола, а
го трупатъ на купчинки но днорове.е си или посредъ
улиците предъ домовете си и дюкяните, и вследствие на
това така натрупания сметъ, торъ и други растителни
и животни ссганки, или се застояватъ, тдпчжтъи гниятъ
и съ това наираздно се затрудняватъ сметоиосцнте или
пъкъ всичко това отъ движението на хората, на кола и
разни животни се пръска и се разнася на всвкжде изъ
града особенно въ вехрснно време и но този иачинь на
место чистота се подържа въ града твърд* вредна за
человеческото здравие нечистота, то предъ видъ ползата
на общественното здравие и възъ основание и. п. 18 и
и 23 чя. 88 огъ закона за градските общини,

'3 А П О И Б Д В А М Ъ :
1) Задължаватъ се всички Господа Варненски Граж
дани въ най непредължително, време да си почистятъ
дворищата отъ сжществующигЬ сега въ техъ сметове,
торове и прочее и за напредъ постоянно да ги държжтъ
въ изискуемата се чистота.
2) Всеки Варненски гражданинъ, бндъ той стопанинъ или наематель, е длъженъ всеки день да измита,
осненъ двора си още и припадающата му се предъ кжщата му или дюгява му часть отъ улицата и тротуара.
3) Сметътъ отъ всекидневното измитание дворищата
и отпредъ кжщигЬ и дюкяните всекога и веднага да се
събира и държи въ съндъци, тенекии или други еждове.
4) Съвдъците, тенекиите, или други еждове съ см*тьта
отъ двора, дюкяни, тротуари или улици, требва! всекога
до заминаванието ва градските сметоноенн кода, да се
държжтъ не на тротуара, или на улицата, а непременно
отъ вътре въ кжщите и дюкяните.

Брой

Варненски Общински В*стпикъ

Стр. 4

5) Градските сме-юносни кола еж длъжни да излизатъ по събирзние смЬ.ьта и&ъ вжшкте магариите ули
цитЬ и площадите всПки д<-кь сутриньта отъ 6 часа отъ
1-и Апрклъ до 1-й Октомври?-', а пр*»ъ другото време
часа по 7.
6) Умоляватъ се Господа Гражданите въ олучаи че
Градските ем*тоносни кола незаминаватъ всеки день по
край къщптЬ имъ и дюкен.пе имъ и не нр*биратъ
своевременно сме.ьта веднага д» заявятъ за това въ
градското Санитарно отделение.
7) Нарупипслит* на нас гоящата ми запов*дъ по
надлежно съставените актове ще се навазвагь съ глоба
до петдесесь (50) лева, или же що се давагь подъ еждъ
за наказание.
8) Попълнението на настоящата ми заповвдь възла
гаш. на подвЬдомствеииото мене Санитарно отделение.—
9) Настоящата ми зааон*дъ влиза въ сила сл*дъ
24 часа отъ обнародванието н -
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роволно съгласие поправките, които има да сганатъ ввъ
зданието което служи за иомеще.ше на Севл.ю.и.ки ик
Зогворь.
.
Приблизителната сгойяостъ иа поправки-* иъьдиза
на 46В ле,, а цакания задогъ за учас.ие е 13 дв 4 - ст.
Жм.ющитЬ да малонадиватъ въ толи гкрп. могатъ
да виждатъ всеки приежтегвенъ день см*гката но въ
просите поправки, воя-ю ще служи с*щевр*м*»ш и за
поемни условия.
За Окол. Началнивъ: (п-д) ("в см ч>тге) 3 1 Севре
•гарь- (нодп.) М. Н. Георгясвь
Верко: Секретарь при В.*рнев Градско Околийско
Управление: Хр Д Доконъ

Варненско Градско Общинско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ

(йод.) Жметв: П. А. К&рджиевъ

Преди 3—4 години съ били докарани в продадени
къ
с.
Врабава, Троянска околия, безъ иипиапски би
впрно Ськретаръ: П. Атанасовъ
летъ: единъ конъ и една кобила. II) добита сведеаЙЯ т*
съ били вроядачяи, съ отлнчетелня белези:
1) Коньтъ е на 10 год. тогава с билъ около 7
ОБЯВЛЕНИЕ.
год, сивъ и на дйсната страна подъ гривата б*легъ
буква И.
Дирятъ се долуозначенит* откраднати коне:
2) Една кобила на 10 год. тогава е бяла на 7 год.
1. На Генчо Милев ь отъ село Матлжмово, Добричска
червена,
ръсгь среденъ, на д*сного ухо има малко цеп
околия, два коня, отъ коиго едвна черент, 7 годишенъ
нато
ушат*
й малко дълга и калемъ , колаклии на зад
кованъ, другия черенъ кулесгь 7 год. кованъ.
ния
двеенъ
кракъ подъ китката яма повреда, когато
2. На Слави Георгевъ отъ същото сезо, единъ конь,
стъпва,
сяема
стъпалото ся ниско до земята.
6 год. косъмъ червенъ, на двената ся задня кълка има
Тези
добитъци
съ минали по покупна продажба
дамга Г. С. която не е ясна и не може да се чете и
пре.зъ
неколко
ръце
и сега се намйратъ подъ надзора
на предците си крака има уби го отъ букай.
на полицията. За да мо-.кв да сз откриятъ -крадциг* умо
Ако се намери в*кой да се съобщи въ Взря. Град.
лявате се, г не Приет ше, да разпоредите за подирпаЗколапско Управление.
нвето стопаните на тия добитъци,
Гргд. Ьапзлникъ:
Ако отъ днесъ до 20 того не опгговерите ще считаме,
Секретарь: Хр. Доковъ.
че стопаните не еж нампрени
Началникъ: Ив. Михаиловъ
Секретаръ:
Хр. Д. Доковъ
Съобщава се. че интизапекии билегъ № 32845 отъ
20 Септемврнй 1902 год. издаденъ отъ Ноповенското
Кметство, Самоковска ! -кодия на Иишко Г. Вутиловъ за
правособетвеносгь на една крава е йзгубенъ. Ако въ слу
чай се укаже да се счита за невадиденъ, понеже е за Варнен, Район. Инспекторь по Зегал. и клоновете му.
менен/ь съ дубликатъ М 1121 отъ 8 того.
Окржжно
Град. Началникъ: Ив. Михаиловъ
Презъ настоящето .тЬто ще държа практически кур
Секретарь: Хр. Доковъ
сове по церениетс на семето отъ главнята и по сеение- ч
то и отгледвааието на рапицага На присжгсгвующиге
Съобщава се, че при Котлеяското Окол. Управление на тия курсове земледелци ще се раздава, още на ме
се камира единъ безъ притежателенъ конь (юва) на 7 стото, безплатно семе отъ раница. Курсовете ще се дъргод., косъмъ червенъ, на челото и четнртехъ крака по- жатъ въ следующите общински центрове: Текке, Аджемлеръ, Арнаутларъ, Белово, Козлуджа, Николаевка. Саржмалко бедо. —
гьолъ, Караагачъ, Караджаотъ, Кюпеклии. Ново-село, Чер
Град. Началнакъ: Ив. Михаиловъ
ковна, Тестеджий и Ясжтепе по сдедующа! маршрутъСекретарь: Хр. Д. Доковъ.
Прхъзь м. Юлий:
1) с. Текке на 22-й, 2) с. Аджемлеръ на 26 й 3) с.
Саржгьолъ на 27-й, 4) с. Николаевка на 29-й 5) с. Коз
Севлиевско Околийско Управление.
луджа на 31-й.
Пртъзъ м. Августь:
6) Караагачъ на 3-й, 7) Караджаотъ на 5-й, 8) Ясж
№ 6308
тепе на 7-й, 9) Черковна на 10-й, 10) Кьопеклий на 12 й,
11) Ново-село на 15-й, 12) Тестеджий на 18-й, 13) Бвлево
Гр. Севлиево 5 Юний 1903 год.
на 20 В, 14) Арнаутларъ на 27-й.
Севлиевското Окол. Управление обявява на интереТова като съобщавамъ на г. г. Общинските Кметове
сующате се, че на 8 Августь т. г. въ 2 часа после
въ поверений ми райоиъ моля ги съ обявления да разобедъ въ канцеларията на същото управление ще се проглаежтъ между населението въ поверените имъ общини
изве публичеяъ намалителенъ търгь съ переторжка на
щото желающит* да участвуватъ въ тия едно-дневни курследующия день за отдавание на предприемачъ по добсуве нека пос*татъ на определените дни тия общински
ОБЯВЛЕНИЕ

Брой 17—18.
центрове, които се намиратъ по блязсво до- м*стожихел
Министерство на Общ. Сгради Пътищ. Съобщенията.
ствого ииъ. Нека зиаятъ, че на присхтстнующит* въ
тия курсове ще се раздаде да ром ь с*а« ом," раница
ОБЯВЛЕНИЕ
Задължавамъ, подъ с Ф ? х ъ на огговорность, тия "огь
г. г. общинските кмеюпв въ це«тра на общините, на кои№ 7375
го ще се пропзведатъ курсовете да приго-вятъ всеки
за оп Р е Д1 ;лекъ за общината му день по една каца съвЗа да се нзбегнатъ за напрвдъ иедуразумзаията,
м*стимость Ю> литри, напълнена сь вода и по Лвл П конто често нжгн възникватъ между тържните комисии
килограма добре счуканъ синъ камъкъ отъ тоя ' който и предприемачите — Конкуренти, когато офериратъ при
ше имъ се доставя отъ Варя новата окржжна Нстояин* пронзаежданнето на некои търгъ, обявява се, на интереКомисия.
сующиге, за сведение и ръководство, че за въ бжддуце,
За недобрата разгласа отъ страна на г. г. общин- пема да се пзематъ въ вним.ние офертите сь дробно
скнгь кметове, както и за ненавременното приготовление предложение макаръ и да биватъ сь ио износни цени.
на споменатите предмети сит, страна на тия г. г. Об Предложенията за процентното намаление требва да съ
щинска кметове, въ общинските центрово на които ще се държа всекой пжть цЬло число.
Гр. София, 25-й Ютш 1903 г. .
състоягь курсовете, ще вскамъ гвхиого наказание. Моля но единъ екземпляръ отъ обяаденвита, изда
Секретарь на Варя. Окр. Управ. Ив. Павловъ
дени отъ обвщч.-кнгв управления по въпроса, да се из
Вьрно: Секр. на Влрн. Гр. Окол. Управ. Хр. Доковъ.
прати за сведение въ кзнцедарията ми.

Инспекторът Ив. П. Бързаковъ.
Добричско

ОКОЛ.

Управление

Балчишко Окол. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
Вь с Гягутъ Сую.чукъ, Околията ми еж заловиха
Крадени следуаищг.в предмети:
1) Една вехта же.твзна каруца боядисана съ черна
боя, но отъ кога и дали по рано ке била боядисана съ
друга боя. не може да се опъ-вдЬли
2) Една железна каруца, която личи, че е била боя
дисана сь червена краска, а отъ после съ черна.
3) Две задни колелета огь каруца. —
4) Еданъ Железен ь плугъ, на кой го м вето го на
«А2 счуненъ. —
5) Железен ь плугъ ..\? 10
«)
„
10.
7)
•
7. и
8)
„
12.
Това като съобщавамь на горните г. г. умолягъ ги
да разгласятъ еж пило между населението за да може да
се изднрятъ ступаните имъ, които да се явятъ въ Ка
варна, гдето еж оставени на хранение въ общ. кмотъ и
га прегледат?,, за ако се "укажатъ на нвкото ще бждатъ
разпитани отъ тамошнпп уч Старшай Стражарь.

Резултата да ии се яви . . .
Балчишки Окол. Началник*: В. Петровъ.
Секретарь : Н. Пеневъ
Преписъ

0 бявление

Дирятъ се стопаните на долуозначените добитаци,
коаго се намират., задържани вь околията ми, като юва,
а именно:
1) Въ. Добричката градска юва се намира единъ
конь, десного ухо отгоре отрезано, левото ухо отъ горе
ойма; 2) Въ Ези-Вейеката община се намиратъ: 1) Конь
10 год косъмъ червенъ; 2) конь 12 год., черенъ на че
лото има бело; 3) въ Ппсларската община се намиратъ:
1) една магаркца съ муле, 6—7 годишна косъмъ сивъ;
2) една крава 7 год. едина й рогъ е по късъ. 4) въ Гелинджитката община се намира една кобила 15 год. съ ко
нче 1 год. кестеняви. 5) Вь Ср. Чамурлиската община
се намиратъ: 1) волъ 9—10 год. косъмъ сивъ, левото
ако ббдо; 2) волъ 8 год. опашка черна, 3) волъ 9 — 10
год. възчерь рога яйманъ.
6) Конь 8 год, косъмъ черенъ. гърба и шията има
бело, опашка дълга, 2) кобила 5 г., косъмъ черь, десното ухо разцепено и на задния леви кракъ има бело. —
Първпгв моля, а на последните предлагамъ да разпоредягь за дирението ступаните на горнигЬ добитъци.
Окол. Пачалникъ: (подп.) В. Железовъ
Секретарь: (подп.) Г. Жековъ

Варненско Град. Околийско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ

М 529
Съобщава се, да се разгласи между населението, че
Ходжановското сел. общ. управление, Стаипмашка
при
Варнен.
Град. Юва с * намира една безпритежателна
околия, на основание чл. 23 отъ правилника за родътъ
и условията за купувание и продаванне едъръ добитъкъ, крава (юва) съ белези: на 10—12 год. косъмъ белъ,
чр*зъ настоящето си, обявява, че свидетелството подъ десното ухо стрелка и на десния рогъ М 92.
М 46268 серия Ш 8 9 8 год. отъ 28 Декемврий 1898
Ако се укаже стопанина й да се постжпи съгласно
год. издадено на Лолю Димитровъ отъ с. Ходжаново за дадените разпореждания.
правособственность на единъ биволъ на 4 год., черенъ
косъмъ и особни белези: ръстъ среденъ, рога кавръкъ,
Съобщава се, че интезапския билеть № 90502 се
е изгубено оть притежателя му после заменено съ дуб
рия 5/898 год. отъ 15 Августь 1902 год. издаденъ отъ
ликата подъ № 523 отъ 22 Юяий т. г.
Прочее, ако се намери въпросното свидетелство (ори Сарж-Гьолското общ. управвение, Панагюрско околия, на
Петръ Пенчевъ за правособственость на едно мжжко ма
гинала) да се счита за невадиденъ.
гаре, на 5 год. косъмъ черенъ е изгубенъ.
с. Ходжаново 23Юний 1903 год.
Ако се укаже да се счита за невалиденъ понеже е
Общ. кметъ: П. Георгиевъ.
замененъ съ дублякать **2 3130.—
Писарь: Ж. Димитровъ.
Испраща се въ пр*пнсъ на г. г. Полицейските При
стави и Варнен. Кметство за сведение.
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Варненски Общински Вестникъ
Съобщава се, че интезапския бнлегъ Л? 53479(27
отъ 24 май н. год. издадено отъ Старо Загорскооо Град.
Кметство на Ахмедъ Алиевъ за правособственоеть на
добнтъкъ е изгубенъ.
Ако се укаже да се счита за невалиденъ понеже е
замененъ съ дубликатъ -Л2 6278.—

медицанскитея'ветеринарни лекари, аптекари и зъболекари
уаражнватъ професията си въ гр. Варна п окржжието, безъ
да еж се отнесли до Окр. Хигиенически Сьветъ, за да
представятъ позволителното си н прнглежданис и удобрение
и да се запишать къ книгата на Санитарния Иерсоналъ,
за това и на основание цитирания по горе членъ отъ пра
вилника и чл. 7 отъ закона за окр. Управители,

Съобщава се въ кметството, че интезапския бплетъ
подъ-Л 2 1,8677 серня 9|189Ь г. издадевъ отъ Узунджовско селско общ. управление на Калина Бонева за пра
вособственоеть на едно даначе I1!,. год. косъмъ червенъ
е изгубенъ.
Ако се укаже да се счита за невалиденъ, понеже е
замененъ съ дубликатъ водъ ЛЗ 59232.

Заповедваиъ:

Съобщава Ви се, че птизапското свидетелство
№ 90744, серия 30|1о99 год., издадено отъ Скрмвенското общинско управление Орханвйска околия ла Мванъ
Янковъ за правособственоеть за една крава, 5 год, ко
съмъ белъ, на двете уши цепнато е изгубено.
Ако се укаже, да се счита за невалидно, понеже е
заменено съ дубликатъ М 1144. —

Софийско. Окр. Управление.

Задължавамъ всички лица упражняющи въ Варнен
ския окржгъ професията: медицински и ветирваренъ лекарь. аптекарь и зжболекаръ, които ех се установили на
практика отъ началото на 1902 год. и не СУ> подали
заявления вт, двадесотъ деня отъ обяняванисто ла настоя
щата ми яапоггедь, да се съобразнгь съ предписанията
на закона т. случая.
Следъ изтичакието ла този срокъ, несъобрааившите
се съ танц заповедъ тце се предаватъ на -еждъ. за пре
стъпление предвидено и наказуемо по чл. 47;> оп, на
казателния ЗйКОКЪ.
Издължението на настоящата заповедъ възлагамъ
на г. г. Околийските Началници градски и селски об
щинските Кметове въ окржга.
Председ. на ежветя, Окр. Управигелъ; (подп.) Г. Ивановъ
Свериль преписа Секрсгарь на ежвета- (н.>дп ) М. Ивановъ.
Верно:
Секре.арь при Варн. Град. Окол Управление

Отдгьл. административно.
ОБЯВЛЕНИЕ
В-о 7490
Съгласно чл. 23 отъ, правилника за прилагане за
кона за мерките прогивъ филоксерната зараза обявява
се на населението отъ Софийския и съседните окржзи,
че в ъ н е к о и отъ лозята въ землището на г. Царибродъ
е констатирано болестьта „Фвлоксера", вследствие на
което запращава се пзнасянато отъ означената местность
на каквито и да е растения, като: лозови пръчки, вко
ренени дръвчета, жиь-п растения и произведенията отъ
расадницп, градини и пр., присадници отъ дръвчета, сак
сии съ цветя, букети и пр.. градини произведения като:
бобъ, грахъ, домати, зеле, конрецъ, кервнзъ, краставици,
маидоносъ, мпрудпя,, ппперки, салати разнп, белъ бобъ,
дини, пииони и; п р , разни овощия, като: череши, випиш,
ягоди, зарзали, ябълки, круши, праскови, сливи, мушму
ли, грозде, джибри и пр. Позволява се изнасянето изъ
землището на означената община само на онези градин
ски произведения, цветя, овощия и пр . които еж снаб
дени, съгласно чл. 5 отъ ежщия правилникъ, съ свиде
телства отъ Общинското управление, удоотоверяющи, че
те произхождатъ отъ незаразени местности.

Варненско Град. Окол. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
Съобща се въ кметството за разгласявания, че при Свигдовското Околийско Управление се нампратъ следующите безъ
притежатели копье (юва), именно:
1) Конь дребенъ алестъ, 3—4 год. на челото дамга
по ноздрите му брезда отъ бели косми, опашка смесела съ
бели косми.
2) Кобила. 7—8 год,, .косъмъ черъ, на задниятъ. лев
кракъ китката бела и на лесната кълка дамга „Н."
3), Конъ 7 год. дребенъ косъмъ черъ.
,
4) Р^онь 5—6 год., дребенъ, червенъ, на гърба п дес
ния заденъ кракъ на китката било.
5) Конь 6 год., косъмъ черъ, дребенъ.
7) Конь 4 год., кулестъ на гърба малко бело п отъ
задъ до опашката има резка отъ одраскване.
7) Конь 6—7 год., червенъ, на гърба н челото има
бело и опашката резана.

Съобщава се въ Кметството за разгласявание, че въ
залюна на Е. Джумайската Градска Община се намнратъ сле
дующите задържани безпритежатели добитъци (юва) а именно:
За Окр. Управитель: Ил. Христовъ
1) Конь на 4 год. косъмъ сивъ.
П, Секретарь: Р. Д. Гюзумовъ
2) Конь на.7 год., доруесть, десяото ухо отъ задъ
СвФрилъ преписа Секретарь при Варненското Окр.
резано.
Управление: Н. Л. Спасичевъ
3) Конь 12 год. белъ съ двете очи слепъ.
4) Биволъ 5 год., вранъ, десното ухо жамба отъ задъ
на върха стрело ухо, левото ухо разцепено, отъ долу ойма
и замба и опашка бела.
Варненски Окр. Хигиенически Сжветъ
5) Биволъ русъ (вранъ) 5 год., на десното ухо замба
и на левото сжщо, но не изпрошнато.
Прецдеъ отъ препис*
6) Волъ белъ, десното ухо резано.
ЗАПОВЪДЪ
7) Волъ 5 год., черенъ, десното ухо резано.
Н-о 40
8) В лъ 6 год. сивъ, рога прави.
9) Волъ (даначе) 7 годшпъо, сиво.
Гр. Варна, 4-ий Юлий 1903 година
10) Малакиня. 3 год., черна, десното ухо дюсъ резано
Въпреки чл. 12. отъ правилника за правата и обя- и отпредъ уйма, левото ухо на върха разцепено и на опаш
заностьта на Окр. Хигиенически Съвети, много отъ г. г. ката има бело.
София, 5 Юлий 1903 год.

Бро!
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Общински ВЪстнпкъ.

11) Биволица 5 год., черна, бреза опашка п двете й
уШИ р а з ц е п е н п .

ячь^ь

а

Съобщава Ви се за разгласяваме, че при Е Джумайекото Окол. Управление се намиратъ следующите безъ при
тежателни (юви) добитъци, а именно:
1) Конь 5—6 годишенъ косъмъ червенъ.
2) Коиь 5—6 год.,-сивъ на, гърба бели коеми.
3) Конь 10—11 год., косъмъ тъмночервепъ
4; Копь 12—13 год., косъмъ тъмно-червенъ и въ очи
те си има перде.

Съобщава Ви ее за разгласявание, че пнтезапския билетъ подъ Н-о 82240 отъ 14 Сепгенврий 1900 година се
рия 30,99 год., пздадепъ отъ Бупарчевското Оелеко Общ.
Управление, Харманлийска Околия на Гочо Стояновъ отъ
същата община за правособетвенность на едпнъ конь 5%
годишенъ, косъмъ кърестъ и на десния кракъ бе.то. —
Ако се укажа да се счита за невалнденъ попеже е завененъ съ дублекатъ Н-о 321 отъ 11 Юяип н. год.
Пращамъ Ви, Господинъ Кмете, за разгласявание, пре
писъ отъ обявлението на Софийския Окръженъ Управитель
отъ 26-и Юлий н. год. Н-о 8333.
Варнен. Окржж. Управление

Гтр. 7

Продажбата ще се извърши по правилата, предвидени
въ чл. чл. 1004—1028 отъ гражданското съдопроизводство
и запнтересоваппте могатъ да се явятъ въ канцеларията
мп въ гр. Варна, въ присътственитв днп и часове за над
даване.
Допъл. Фпнапсовъ Прпставъ: М. Б. Клпсаровъ

Обявление
М

362

На основание Непълппт. листъ Н-о 4408 издаденъ отъ
II Варнен. Мир. Съдъ па 4 Октомвр. 1896 г. въ полза на
хазната противъ Кърджалия Ала отъ гр. Варна за 188 лв.
40 ст., обявявамъ, че тъкмо следъ 31 депь следъ носледнето двукратно иублпкувапе пастоящето въ Варнен. Общ. Веет
никъ ще продавамъ на длъжника следующите педвпжимп
имоти: едппъ дюгепъ въ гр. Варна, III участъкъ, Н-о 604,
построепъ върху 773 дъляс, 5 шароч. и 3 метра височина,
паянтово зданпе, покрито съ керемиди, ирп съседи: Н. Касабовъ, сампя притежатель паследнпцпте на Зейнебъ п пъть,
оцененъ за 100 лева.
Продажбата ще се извърши по нравилата, предвидени
въ чл. чл. 1004—1028 отъ гражданското съдопроизводство
и заинтересованите могатъ да ее явятъ въ канцеларията мп
въ гр. Варна въ прнсътетвени дий и часове за наддаваппе.
Окол. Фянан. Прпставъ: М. Б. Клпсаровъ

ОБЯВЛЕНИЕ
Пращамъ Вп, Господине Кмете преписъ отъ окръжно
то на Мпяпстеретвотото на Вътрешните Работи отъ 1-й того Н-о 2698 съ покана да абонирате библиотеката си на
„Слпвнянеки гласъ,"* ако средствата Ви позволяватъ това.

Шинистер. на Вжтр. Работи
ПрЬписъ,

Окржжно

Министерството на Вътрешните Работи молп г. г. ок
ръжните управители да препоръчатъ на подведомствените
Подъ Директорството на Н. Инковъ, Владикинъ въ сто еп градски общински управления изданието на Славянското
лицата се издава еппеанпето г11реобразователь". Едного Благотворително дружество въ София „Славянски гласъ-* за
дишното течение на това списание се състои отъ 12 книж да абонпратъ на него библиотеките сп ояпя отъ техъ чппто
ки, по една отъ които излиза въ края на всеки месецъ. средетва позволяватф това,
Абенаментъгь му е 10 лева за година.
За Главепъ Секретарь: (под.) Гешовъ
Като съобщавамъ горнего, вследствие предписанието па
За Началника на отделението: (под.) Пепчовъ
Министерството на Вътрешните Работи отъ 25 того подъ
Н-о 2626 прибавямъ, че общините могатъ да ее абонпратъ Верно: Секр. при Варн. Окр. Управлеппе: II. Спасичевъ
на списанието „Преобразователь', ако желаятъ и ако има
въ бюджетите имъ предвиденъ кредпгь за подобни ЦЕЛИ.
Преписъ отъ Преписъ.

Варнен. Окол. Допъл. Финансозъ Пристазъ

Софийско Окр. Управление.
Отдгьл. административно

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 361

Л0 8333.

На основание Изпълн. листъ ЛП» 10938 издаденъ отъ
Варненский окр. съдъ на Г Септемврий 1901 г. въ полза
на хазната противъ Деспина М. Чернаева отъ гр. Варна за
215 лв. 49 ст., обявявамъ, че тъкмо следъ 31 день следъ
Носледнето публикуване настоящето двукратно въ Варнен.
Веетникъ ще продавам на длъжника следующите недвижижими имоти: 1) % отъ къщата, находища се въ гр. Варна,
Улица ,.27 Юлий" Н-о 656, II участъкъ, построена върху
150 кв. метра, висока 9 метра, триетажна: Ш-ия етажъ
отъ 4 стаи и салонъ; П-рпя—отъ 4 стаи п салонъ, а дол
ния маза. Кжгцита е тухлена, покрита съ керемиди, въ дворово место около 50 кв. метра, въ него построено кухня,
при съседи: Авадисъ Задуровъ, Парушъ Тодоровъ и улица
»27 Юлпв оценена ц*лага за 1500 лева, а половина за

Съгласно чл. 23 отъ „Правилника за прплагание за
кона за мерките противъ фидоксерната зараза," обявява се
на населеопето въ Софийския д съседните окръзи, че въ
лозята на селата: Гоикъ долъ, Желюша, Дърокппа и Власи,
Царпбродската околия, е констатирана боаестьта „Фшюксера", вследствие на което запрещава се изнасянето отъ оз
начените места на каквито и да е растения като: лозови
пръчки, вкоренени дръвчета, живи растения и произведения
та отъ расаднпци, градини и пр., прпсадницп отъ дръвчета,
сакеии, съ цветя, букети и пр., градски произведения, като:
бобъ, грахъ, домати, зеле, копрецъ, кервизъ, краставици,
магданосъ, мерудия, пиперки, патлажанп, еалатп разни, белъ
бобъ, дини, пппони и пр., разни овощия, като: череши, прас
кови, сливи, мушмули, нарове, смокини, каппни, малини, гроз
де, джибри и пр.

Стр.

8.

Брой 17

Варненска Общински Вестникъ.

Позволява се изнасянето пзъ землището на означените
общпнп само па онезп градински произведения, цветя, овощия и пр. копто ех снабдени, съгласно чл. .5 отъ . сжщия
правплппкъ, съ свидетелства отъ общпнскпте управления,
удостоверяющп, че те произхождате отъ не заразени ме
стности.
гр. София 26 Юлий 1903 год.
Окр. Управптель: (под.) П. Отапчовъ
п. Секретарь: (под) Г. Д. Гюзумовъ.
Сверплъ преписа Секретарь при Варненското Окржжно
Управление; (под.) Н. I . Спаспчевь

Произвеждане еа искуственъ торъ изъ въздуха,

18

отваря за селското стопанство и за електро-химпческата промшпленость нови и широки хоризонти.
Че тука и дума не може да става за утопия, вижда се
и оттова, че референтътъ е представитель на фирмата Сименсъ и Галске, които вече съ добили натеятъ за новото
откритие и съ основали акционерно дружество за произвеж
дане на изкуствепи торове-пзъ въздуха, а тая най солидна
>ма не може да се занимава съ утопии.
Да се не ш/е вода слгьдъ ядене на овация. — Зле
прави този, които пие вода тутакси следъ като е ялъ овощпя. Това е опасно, защото много белести могатъ да се
появятъ въ стомаха, като колика, дкярея и ир. Ако се появп жажда ведпага елЪдт. яденето на оиопшя, добре е да се
хаине малко хлебъ. Родителите съ длъжни да па.гятъ де
цата си да не ппятъ вода с-тЬдъ като съ яли овощия.
-- Канъ се унищошаватъ пзразититгь по добитъка.
Взема ее 125 грама обикновенъ сапупь и ее разтопява въ
2 и половина литри дъждовна вода. Следъ като се разтопи
сапуна, тачи течноеть, докато е още гореща, налива се въ
5 литри нетроль (газх). По тозд начинъ ее получава теч
ноеть, която прилича па пихте. Когато искаме да унпщожпиъ паразитите по добитъка, разтопяваме една часть отъ
това пихте въ 9 части вода, та съ това се памазва добре
местото на телото, дето се нампратъ паразитите. Отт> този
церъ не се лющп кожата, нито падатъ космите, а вехни паразптъ умира отъ него.

На международния конгрест.. по приложната химия измеж
ду 400-те реферати, съобщени въ специалните заседания, осо
бено питереспо е било съобщението на доктора А. Фрашсъ
въ секцията на селско-стонанската -ХИМИЯ, подъ заглавие:
„По използуването на свободния азстъ пзъ въздуха за зе
меделието п индустрията "
Сжщпостъта на доклада се заключава въ едедньото. Все
киму е позпато, каква голЬма роля играятъ азотлетпте то
рове въ запазвапето плодородието на почвата п повдигането
на реколтата. Старите естествени, източници на торове на
скоро ще нрестанатъ да удовлетворявате спроса. гуаното
почти всичко е изчерпало, попеже нела толкова, колкото иоИзъ сп. „Орало".
^ано го набавяли пзъ Перу, сега се зчмпслятъ, дали за
дълго време ще трае п чплската силптра? Само една Гер
мания употребява за торене всека година около 1500 ми
лиона кгр. чплска силптра п, оевенъ това, още около 150
-милиона кгр. еерпокпсель амопякъ. Уверяватъ, че въ разтоянпе на по-малко отъ 30 години всичката чилска силитра
тъй схщо ще се изчерпи; тогава откъде ще се взема еетеза продадените храни отъ ко*а въ Варненското
ственъ азотъ? Мисъльта на естествениците отдавна вече е
Житно Тържище .на 25 Юлий 1903 год.
била обърната на Окръжаващата ни атмосфера, тъй като на
едппъ хектаръ земя етълбътъ на въздуха съдържа въ себе
Средната
а;
Всичко кол
И
си толкова азотъ, колкото целото земледелие въ Германия
ЧВкдъ на
л/Ьча на
ко хектолп&
с
сега употребява такъвъ за торепе; но какъ да ее приведе
хекголит в
трт> еъ про
о
хра.чата
о
дадени
свободния азотъ пзъ въздуха въ съединения, при които той
лева 1 ет.
да може да се усвои отъ растепията?
1
. . . .
Ето това пмепно е сполучеио и могло да се осъществи,
1 Жито
10 25158 74,556 21
126
споредъ съобщеппето на А. Франкъ, съ помощьта па елек
10 20 58 78,356
6
•2 Колтсъ . . .
1
тричеството! Симеист. и Галске, а сетне п американците
3 Ечимикъ .
5 21 44 5в,408 20
120
1*о1'е)'оу В1ад1еу сполучили вече да добпятъ азотна киселина 4 Мисиръ . . .
пзъ въздуха съ помощьта на искри отъ силните електри
4 70 36 46.152
6
1
б Овесъ . . . .
чески машини, като се накаралъ, тъй да се каже, азота да
6 Просо . . . .
6 10 59 75,648 1
6
се съедини съ кислорода, т. е. да се окпсели.
7 Бобъ 100 кплогр.
264
44
Откато Муасапъ п Вплсонъ успелп по сжщпя пжть
8 Р ъ ж ъ . . . .
(чрезъ електрически искри, да получатъ и калцкевъ кар9 Ръжъ
дпдъ, д-ръ Франкъ се завзелъ, заедно съ д-ръ Каро, да 10 Отъ 20 лв. зл. м.
*
тгравятъ опити съ превръщането на калиевия кардидъ въ 11 по 20—70 лв. ср.
цианпсти съединения, въ което напълно сполучили. По този
начинъ намерили, че е възможно да се получи отъ азота
Надзиратель на тържището: Ст. Христовъ.
въ въздуха суровъ материалъ за произвеждане амонични, железно-цианлстп и други съединения. И двамата химици при
това намерили, че най-добра услуга при извличането на
азотъ изъ въздуха е направилъ барийния кардидъ, който
За числото на искла-шя добитъкъ въ Варненската
лесно дава цпанпстъ барпй, а отъ него вече е съвеемъ лес
Гр. Общ. скотобойна
но де се получи железно-цианистъ калий. По-нататъкъ отъ
за презъ месецъ Юлий 1903 год.
кадциевъ кардитъ не е мжчно да се добие амониякъ. Но и
суровиатъ калциевъ кардидъ, който д-ръ Франкъ нарекълъ»
лаконическп „калциевъ азотъ", на опитъ излезълъ добъръ
Ш
н
материалъ за торене, звтова и сега се произвежда въ голе
а
0
ми количества. Споредъ некон прочути агрон. химици, про
и 1 а
фесорите Вагнеръ въ Дармщадъ и дръ Герлахъ къ Позо
• !
603 283 95:16 14&
ванъ, които на практика ех опитали въ големи размери дей
11202
54 7. 65 ' 20
. . 11
ствието на новия торъ, калциевиятъ азотъ почти не отстъп
1
!
ва на сплптрата и серно-киселия амониякъ и съставлява осо
гр.
Варна,
1-й
Августь
1903 год.
бено подходящъ торенъ материалъ за студените и слабина
варь почви. По този начинъ, откритието на д-ръ Франкъ
за Варненский Град. Ветеринаренъ Декарь: П. Бичевт^
Издава Варненското Градско Общинско Управление

ВШ11ША ТЪРГОВСКО-ВНДУСТРИАЛНА'^КАМАРА

Ъ

Числото на
колата

Б Ю Л ЕТ И Н

Телета 1

Биволи

Волове|
Крави 1

Ярета

Агнета

1

Кози

ВЪДОМОСТЬ

<1

