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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЬСТНИКЪ
ИЗЛИЗА Т Р И ГШТИ ВЪ МЪОЕЦА

Писма, статпп, пари п спчко що е за
вестника ео праща до Градеко-Обшдшекотл
Уиравлешю въ Варна.

Обикновено ва 10, 20 п 30 числа

За обявления се плаща за дума:
На иърва страница
3 стот.
„ втора страница
2
„ трета п четвърта страница .
1

Цена на вестника за година е
2 лева.
Отдеденъ брой 5 ст.

ТЕЛЕГРАМА
Г-ну Кмету Вярна.
Вамъ на съгражданите Ви сър
дечната ми благодарность за лю
безните привети.
БОРИСЪ ТЪРНОВСКИ.
ИЗВОДЪ
отъ
решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ презъ 1904 г.
Продължение отъ бр. 27.

Протоколъ Ж 49 отъ 12 Октом. 1904 г.
Въ настоящето съседание прочете се протокола отъ
миналото съседание прие и се подписа отъ съвета, следъ
това се пристъпи къмъ разглеждание съставения отъ
постоянното присътствие бюджетопроектъ за 905 год.,
по който се гласува и прие глава по глава § по § при
ходната му часть и часть отъ щата за заплатите на
чиновниците и служащите при Общинското Управление.
Протоколъ J\S 50 отъ 13 Октом 1904 г.
Прочете се протокола отъ миналото съседание удобри
н подписа отъ присжтствующите въ предидущото засе
дание, следъ това се почна разглежданието и ириемавието останалите глави и §§ отъ бюджетопроекта за
1905 $>дина. Протоколъ М J51 отъ 14 Ноем. 1904 год.
324 с ч Прочете се чротокола отъ миналото засе
дание прие удобри и подшч-а С1ъ придсъдствующигЬ въ
миналото заседание следъ което се пристъпи къмъ приемание останалата часть оковчателно отъ общинския
бюджетъ за 1905 г. който се и прие, следва бюджета
за 1905 година.
325 с ч., Удобрява произведения на 5 X 1904 год.
търгъ по поправката на двата общински файтона за сума
352 лева и го възлага върху Халю Долчо.

327 с ч. Удобрява търга за поправката на общин
ското здание 93ала Съединение" и го възлага върху
последния конкурентъ Георги Ив. Иоевъ, за 592 л. 1 - < г
328 с ч. Да се обяви новъ търтъ, съ първоначална
цена 20 лева на декаръ на Варн. Град. Общ гора въ
местностьта „Кетенликъ'.
329 с ч Да се увеличи канцеларския § на тазъ
годишния бюджетъ съ 500 лева отъ „Запасния фондъ".
330 с ч. Техническото отделение при общината да
Бриготви скица и сметка, като направи потребното за
даване нуждното осветление въ общ. дюкянъ Л$ 387 въ
I у-къ наемъ отъ Варненеца Велчо X. Иеичевъ.
Протоколъ Л5 52 отъ 30 Октом 1901 г
331 с ч. Да се взематъ 26G л. 70 ст. отъ § У
гл. I на тазъ годишния бюджегь съ които да се купятъ
марки и се обгербва записа на сума 266Н65 л. остатъкъ
отъ общинския заемъ направенъ отъ Българ. Народна
Банка — София:
332 с ч. Да се възбудятъ съдебни искове, предъ
надлежний Сжлъ, протинъ лицата:
1) Георги Карамфиловъ отъ Кавар. за 386 л. 10 ст.
2) Исакъ Беирей С. Афталионъ
за 245 л 06 ст.
за 525 л. 04 ст»
3) Наследниците Зюмриеви
4
Кочо
Яневъ
за 200 л,
)
5) Костадинъ Давидопрло
за 287 л 07 ст.
за 736 л. 23 ст.
6) Ангелъ Келешовъ
X.
Аше
Хасанова
за
92 л. 93 ст.
V
за 1064л 68 ст.
8) Наследниците В. Христови
£за 676 л. 17 ст.
9) Д-ръ Янопуло
10) Братия Гиневи
за 1075 л. 03 ст.
Зейнелъ бей Мехмеда Беевъ
за 325 л. 38 ст.
12) Риза Бей Халиловъ Беевъ
за 741 л. 34 ст.
18) Братия Стефанови
за 632 л. 6 1 CT.
1-0 Зейнелъ Бей Мехмедъ Беевъ за 388 л 74 ст.
15) Нетръ Яневъ
за 518 л. 76 ст.
16) Наследниците Касабовъ
за 721 л. 05 ст.
за 776 л. 98 ст
17) Лпостолъ Савовъ
18) Барухъ Несимъ
за 195 л. 47 ст.
предъ къщите и магазините на които общината е направила третоари отъ циментови и базалтови плочи още
презъ 1900 година.

п)

333 Co ч. Исканието на файтонджпите, отъ града
да се остави безъ пбследствие.

334 е ч. Заявлението на В. Христовъ и Синове се
326 с ч. Удобрява търга за градско общинското оставя безъ последствие.
здание, служаще за публиченъ домъ, а именно:
335 с ч I Приема се гаранцията на общин Апте1) Хотелъ „Плевенъ" се възлага върху последния
карь,
Златаровъ съ дата 2 Септемврий отъ 1904 година
ваддавачъ Н. Мустафовъ за 5020 лева.
дадена
отъ поръчителя Георги Геновъ Келешовъ, отъ
2) Хотель „Балчикъ* се възлага вкрху Иосифъ
гр. Котель.
Щаинколъ за 6020 лева.
II. Да се освободи досегашната гаранция, на същия
3) Хотель „Адрианополъ" се възлага върху Фял- аптекар , дадена отъ Баласи Атанасова, за което натоконщаинъ за 4010 лева.

варва постоянното присжтствие да направи потребното. миръ Хюсешювъ, а той отъ Шакйръ Сюлейиановъ. Раз
поредете за дирението на коньете,
336 с ч Заявяението подъ Вх. ЛЗ 13410 1904 г.
вода. Началникъ: Ив, А Мнхаиловъ
да се докладва на съвета отъ общ юристкоясулгь, въ
«едно отъ предстоящите заседания.
Секретирь: Сим. С Арнаудовъ
337 ъ ч Удобрява произведения на 18 и 19 Октом.
190* i год. търгъ за доставката на 40,000 кгр. ячемнкъ
ярма за общннскат* коне и го възлага върху Варненеца
БЪЛГАРСКА
гр. Варна 16 Яиуарий 1905 г„
Атанасъ Филнповъ, такто следва за 100 кгр. ячемикъ
ЗЕЩЕД*ЛЧЕСЛЛ БЛИКА
10 лева 21 ст., и за 100 кгр. ярма 11 лева 89 ст.
Варненский клонъ
д0 г# ь Общинскисгъ кме338 с. ч. Удобрява произведения на 27 ОктомвриЙ
№ 109
1904 год. търгъ за застраховката на Общин училища
товв въ Варненска Околия.,
жОтецъ Паисий" и „Лаврентий I* и го възлага върху
представителите на Д во „Балканъ" Матеевъ & ЯвагаГО С П О ДА,
чневъ по 74 ст. на хиляда лева
339 с ч. Удобрява произведения търгъ на 22 и 23
Съобщаваме Вя, че къмъ п. к. на чл. Ь8 отъ вре
Октом. 1904 год. по отдаванието на откупчикъ сбора оть менните правила за. операциите на Българската ЗемлеГрад. берии отъ файтони, велосипеди, брички и др. за делческа Банка ше се отнасятъ и разбориите кошери съ
три години и го всзлага лърху Варненеца Михалъ Фи- пчелите, които ще се оценяватъ до 30 лева единия.
липовъ за 190,305 лева.
Донесете до знание горнето до пчеларите и пчелар
340 с. ч. Въ допълнение на решението J\S 82 1904 ските дружества
год* удобрява се направата на дрехите за чистачите и
Съ почитание:
петЬхъ фуршаки за санитарните пристави
Делово: Гр. П. Димитровъ
Началникъ: И. Чомаковъ
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

ВАРНЕНСКО

М 1085

СЕЛСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

гр. Варна, 31 Януарпй 1905 година.
Варненското Градско Общинско Управление, честь
има да овяви г. г. интересующите се, че въ помещението
му на 25 Февруарий въ 3 часа следъ обедъ, съ перетрожка на следующпй день по ежщото време, ще се
произведе пубдиченъ търгъ за отдавание на предцриемачъ
направата на улица „Пиротска" и улица „Сливница*.
Приблизителната стойносгь на работите, съгласно
сметката възлиза на 48,346 лева 3 ст
За участвуванието въ търга се изисква залогь, съ-*
гласно чл. 48 отъ „закона за търговете*.
Книжата, отноеящи се по този търгъ, се намнратъ
въ техническото отделение, кядето могатъ да се гледатъ
всеки црисАЧтстпенъ день и часъ.

ОКРЪЖНО

М 270
Яиуарий 17 д. 1505 г.
г. Варна.

До г. г. Съскъднитгъ <Окол.
Началници и Сел. ЕмсгЛовъ
и стар. стражари въ околи
ята ми.

На 28 Декемврий м. 1904 г ирезъ нощьта неиз
вестни крадци отворили съ куфарь канцеларията на Николаевската сел. община, околията ми. и като задигнали
единъ кочанъ внтизапски свидетелства въ който имало
неиздадени 50 свидетелства, при излизтнието си иакъ
заключили и заминали въ неизвестность.
Кочана носилъ М 12800 серия 5—1898 год. Горе
изложеното като съобщавамъ, първите умолявамъ, и на
последните предлагамъ да разпоредятъ за дгрениехо на
въпросните интизапски свидетелства, покрай които да
могатъ се залови и самите крадци. Сал. Окол Началникъ:
п Ж Поповъ Секретарь: п. Бошковъ.
В е р н о Секретарь при Варненското Гр. Околийско
Кметъ: Д-ръ А. Пюскюллиенъ
Управление Сим. С Арнаудовъ.
Изпраща се въ преписъ на г. г. полицейските при
Секретарь: П. Атанасовъ
стави и на Варненското Кметство за знание и надлежна
разпореждание.

Варненско
Градско Околийско
Управление
N 11883
Декемврий 15 1904 г,
г. Варна.

ОКРЪЖНО

Гр, Варна, 25 Януарий 1905 год.
Варненски Град. Началникъ: Ив. А. Михаиловъ

До г. и Полиц. Пристав1,
Секреоарь: Сим. С Арнаудовъ
и Вариш. Кметства.
I'ocuodune Приставе,

БУРГАСКО
ОКОЛ. УПРАВЛЕНИЕ
J * 226
Яиуарий 11 л. 190Ъ годипгъ

До г. г. Сжсщништь

Конетб на Добричския житель Димптръ Табаковъ
Окол Началници*
тюгато били заведени на водопой се подплашили и избег. Бургасъ.
галц въ неизвестность Белезите имъ ся: единия сивъ
10 год. купенъ отъ циганина Османъ Ахмедовъ отъ г
Моля разпорежданието Ви Господине Началнико, да
Добричъ, а той отъ Мехмедъ X, Османовь отъ с Сеново
се
разгласи
въ общината на околията Ви, че подъ над
вгория 8 —9 год. бЬдо-снвъ купекъ отъ циганина Дезора на Бур1азкото Общинско Управление има задържанъ

единъ безпритежателенъ биволь 10 - 11 год. ръсть едъръ
на челото бело, рога чивга — извити напРеДъ, па опаш
ката отдоло бело, на задните два крака има дело десний
вракъ отъ китката съ КОПИТОТО белъ, на левий вънкашната страна на копитото бело, двете му уши разцепени
отъ, които левото ухо отъ външна страна на долнята
жука има бело колкото 10 стотинкова монета. Този
биволъ е вамеренъ у братя Георги и Тотю Петрови
Божинови отъ с Биюкъ Бунарь, околията ми, краденъ. Ако се намери притежателя му да се яви съ
свидетелство или билетъ н си го прибере, като укаже и
кога е откраднатъ, което е потребно предъ садътъ по
случай заведеното дело противъ братя Георги и Тогю
П. Божинови, за Окол. Началникъ и. не се чете п. Сек
ретарь п. не се чеге.

отъ сливи, джибри и други плодове и материали за сметка
на спиртното производство беше отъ големо значение,
тъй като тукъ се касае за развитието на едно произ
водство, освобождавано отъ акцизъ, за сметка на друга
облагана съ акцизъ и общински налогъ. Както Ви е из
вестно това положение на работите се отразяваше чув
ствително върху едно бюджетно перо отъ 4,000,000 лева
коею се е сключвало всека година съ дефешпъ отъ два
до три милиона лева въ зависимость оп, реколтата на
сливите и лозята, т. е. въ зависимость отъ ракиеното
производство оть сливи, джибри, вино и др. За стабилизиранмето прочее отъ прихода оть спиртни пи шета беше
нуждно да се обложи и ракията отъ сливи, джибри и т.
н., резолтатъ отъ което бе закона за акциза на ракиите.
Този законъ обложи ракията съ 70 ст акцизъ на лптръ
чистъ спиртъ, като сжщевременно повиши акциза и общ.
.В е р н о Секретарь при Варнея. Градско Околийско наловъ върху, фабричния спиртъ съ нови 50 ст или всичко
съ 1 л. 75 ст. литръ чистъ спиртъ. Сова облагане при
всичко
че не изменянаше привилигированото положение
Управление: Овм. 0. Арнаудовъ.
на ракията спрямо спирта, възбуди първоначално големи
страхове у лозарите и овощарите за бадкшето на техното производотво; тези страхове било подъ влияние на
ВОЛНИ ПОЖЕРТВУВАНИЯ
партизанския духъ, било поради липсата на едно правилна
схващане на реформата, се изразиха тукъ-тамъ въ стра
ната въ известни вълнения и течения протииъ самия
за крайно бедните Варненски граждани.
законъ за акциза на ракиите. Благодарение обаче на
Вашето
съдействие по прилагането на закона и на мер
ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО ОБЩИП. УПРАВЛЕИЕ
ките които повереното ми Министерство взе още въ на
чалото на тая година, страховете и вълнения се оталоИзсказва съ настоящето дълбоките си благодарности
жиха. Населението имаше една година време да се обеда
на Почитаеми Адвокатски Съветъ при
отъ опить, че закона за акциза на р киитЪ не изменяше
въ нищо старото привилигпровано положение на ракията
ВАРНЕНСКИ ОКРЙгЖЕНЪ (ЖДЪ
спрямо спирта, а само гарантираше държавния приходъ
отъ дефицита И днесъ, до колкото сведенията ми се
за пожертвуваната сума 58 лева.
простиратъ, населението се е примирило съ новия данъкъ
върху ракиите и ако се чуватъ тукъ-таме протести, те
изхождатъ или отъ партизанско настроение на произво
и. к. Джендо Георгиевъ дителите или отъ новото положение, въ което се постави
самото производство на ракията.
Но отношение на партизанските вълнения около
въпроса, азъ не намнрамъ за нуждно да се спирамъ ни
най-малко, защото съмъ дълбоко убеденъ, за закона за
МИНИСТЕРСТВО
ОКРЪЖНО
акциза
на ракиите пай-малко може да се обвини въ
на
партизански намерения на правителството и че ако той:
ВДТРЪШНИТЬ РАБОТИ
не е билъ създаденъ до сега, това се длъжи не толкова
До Господа Окряж- на неправилното схващане нр въпроса отъ държавно
отд. за изб. учр.
финане./по гледище отъ страна на моите предшественици,
М 5294
нитгь Управители.
колкото на страхътъ отъ непопулярностьта на този да
30 Декемврий 1%04 г.
нъкъ и на нерешителностьта на бившите правитекства
гр. СоФия.
да стабилизиратъ отъ тая страна държавния бюджетъ..
Отъ това гледище, не порицание, а похвала би заслужа
Господивъ Министрътъ на Финансите съ отношение вало решението на днешното.правителство да създаде и
отъ 21 того подъ № 22644 явява следното „Закона: за приложи закона за акциза на ракиите, па било даже въ
акциза за ракиите се създаде както Ви е известно, за да ущърбъ на неговата популярность между населението.
По отношение на новото положение което се съз
4;е обложи ракията отъ вино, сливи джибри и други пло
даде
аа ракиеното производство вследствие облагането му
дове и материали. Нема кътъ въ страната, гдето кли
съ
акцизъ,
азъ съмъ готовъ да призная, че производи
матическите и почвени условия да не благоприятствуватъ
телите
на
ракията
чувствуватъ известно обременение въ
или на лозарството, или на сливарството и овощарството
работата
си.
Интересите
на фрекъ изискватъ известни
или на двете тези култури наедно, тъй тЬсно свързани
формалности
върху
ракиеното
производство, които лесно
съ производството на ракията. Това производство раз
обяснимо
е,
не
се
нравятъ
на
производителите, толкова
пръснато и раздробено между стотини халяди земледелповече,
че
тези
формалности
дохаждатъ
изведнажъ следъ
чески стопанства;, насърдчавано отъ вкуса на потреби
една
пълна
и
безгранична
свобода
на
производството.
телите отъ високите дени на фабричния спиртъ. бе ста
Моята
задача
като
Министръ
на
Финансиите
бе ясно
нало отъ неколко години цель на сливарството и отъ
определена;
азъ
требваше
да
поставя
ракиеното
произ
части на лозарството. Фабричния спиртъ обложенъ съ 1
водство
въ
известни
ограничителни
по
естествого
си
рамка
д 25 ст. акцизъ и общински налогъ на литръ чистъ спиртъ,
и
по
този
начннъ
да
гарантирамъ
както
хазната,
така
а
не бе въ състояние да противостои на по-ефтината и
интересите
на
добросъвестните
производители
спремо
предпочитана отъ встчки сливова и джиброва рвкия. Това
положение на работите не беше вредително за народното недобросъвестните. Ето защо при обмислюването на про
богатство въобще защото което пр< изводство и да взема екта за облагане ракиите съ акцизъ най важната задача
за разрешение бе да създамъ единъ законъ, който пра
връхъ, то влиза въ актива на страната. По отношение възможно най-малко тревожене на производителите пра
обаче'на фиска, развитието на ракиеното производство

БИр^ЦЦКи Оощинеки ьъстникъ.

Брой 2—3.

възможна най малка нам*са въ време на производството i видятъ пра изработването на правилника; има въпроси
и сд*дъ него да гарантирамъ пълното облагане на ра | които нз можаха да ми бждатъ известни при изрвботвакията както и да изпълня това съ най малко разноски i нето на правилника; има въпроси, които биха могли да
за контроленъ персоналъ. Като резолтагъ отъ това бе получатъ по правилно разрешение отъ това което имъ е
закона за акциза на ракиите въ този видъ въ който Ви дадено въ правилника. Обаче азъ съмъ вервалъ, че прак
43 познатъ Закона за акциза на ракиите почива върху тиката на закона ще даде на чиновниците ми нуждната опит<сл*дующат4 три положения: 1) контрол, надъ дисцила- ность за едно по правилно разрешение на такива въпроси.
Огъ друга страна, требва да се има предъ видъ, че
ционнит* апарати; 2) определяне на производството съ
закона
за акциза на ракиите наедно съ правилника за при
норма за изварената ракия вь продължение на 24 часа
и 3) контродъ надъ движението на ракиите и на казаните. лагането му е съвършенно нова материя за чиновниците и
Контролатъ надъ дистияацвоннате апарати прави не общинските власти, на които бе възложено прилагането му.
възможно тайното произвеждане на ракия и осигурява За техъ е нуждно известно време до гдето ее опошаятъ
както хазнага тъй и добросъвестните производители отъ съ тая материя и се научагъ редовно и правилно да призлоупотребления. Този контролъ 'се състои: 1) въ опио лагатъ закона и правилника му. Най сеете самите про
ванието, измерването и бележенето на съществующитъ изводители за пръвь пжтъ иматъ случай да се съобразявагъ
въ сграната дястидациояни апарати, както и на ония съ единъ законъ, съ едни наредби, които не познаватъ и
които ще се внасятъ или нзрабзтятъ отпосле въ странага; съ неизпълнението на които рискуватъ да пострадатъ иля
2) въ запечатването на диетилацаонните апарати съ които съ забавяне на работите имъ или съ наказание за опу
не се произвежда ракия въ известно време и 3) въ от щенията имъ. Съ една дума азъ съмъ съгласенъ да верпечатването на същите, когато ще се вари съ текъ ра вамь, че изпълнението на закона за акциза върху ракикия. Длъжностите на притежателите на казаните прочее ! ите не е ставало навсекжде правилно презъ краткото
време въ което той е въ сила и че има много неща да
сж — да не криятъ казаните си оть властьта и да не ги
употрееяватъ направо или чрезъ други лица въ произ се учатъ както отъ чиновниците, така и оть производи
водството на ракия безъ знанието на акцизните власти. телите, до като може да се твърди, че известни наредби
И струва ми се, че това не съставлява не коя тежка те съ лоши или че самата система на облагането ракиите е
гоба за притежателите на такива казани; това е въпросъ неприспособима за нашата страна
Като съмъ ималъ всичко това предъ видъ, азъ съмъ
на навикъ и на лойялнооь.
Определението на производството съ норма и на из възложилъ на шестима финансови инспектори да ръкововарената ракия отъ единъ дистилационенъ апаратъ въ дятъ въ 6 района прилагането на закона върху тазгодиш
продължение на 24 часа се отнася (до самите) произво ното ракиено производство в да даватъ всички опътвания
дители. Дльжчость прочее на всеки пронзподитель, който и улеснения на кметовете и производителите въ грани
има да вари ракия, е — да обяви на акцизната власть, ците на закона и правилника му. Същевременно съмъ
че ще произвежда ракия отъ известни материали <0 че за имъ възложилъ да си държатъ бележки за всички недо
тая цель ще употреби нзвЬстеяъ казанъ. Акцизната власть, статъци на закова и правилника, за да мога при пръвъ
която се предполага, че притежава данни за -вместимостьта удобенъ случай да. се занимая съ ново еляо проучване
и системата на казана, съ който ще се вари ракията че на въпъоса и да дамъ едно ново, по практично и по съ
притежава д нни за средния добивъ ракия отъ всеки образно съ обичаите иа страната и интересите на фиска
видъ материали и за всеко, место ще определи нормата разрешение на мъчните въпроси Обаче преди да права
в ще разпечата казана за ползуване о.ъ производителя. каквито и да било изменения, азъ съмъ решенъ да при-..
Следъ свършване на варенето казана се запечатва и следъ I ложа за тазгодишната реколта закона и правилника тъй
това се изчислява колко ракия е произведена за времето, както те съ създадени, като съмъ правилъ и ще пропрезъ което казана е бплъ на разположението на произ дължавамъ да правя нвкои незначителни отклонения отъ
водителя. Никакви проверки не се правнтъ отъ акцизната техъ само въ такива случаи, гдето съмъ убеденъ, че
власть нито на количеството на обявените материали, нито нема да се нанесе щета на хазната, но ще се помогне
на количеството на действително произведената ракия; на населението да извърши варенето на материялите си.
производителя е пъленъ господаръ на производството си,
Горното счетохъ за длъжность да Ви съобща Гос
стига само да обезпечи акциза на онова количество ра подине Министре,. съ молба да го предадете на подвекия, което възъ основа на нормата се предполага да е домственните Ви ,Окр. Управители и Околийски Начал
произвелъ.
ници за сведение и съобщение на иятересующите се
Контролата върху движението на ракиите се състои производители, некои отъ които съ исказали желание да
въ съобщаването на местната акцизна или общинска власть се отменятъ формалностите, предвидени въ правилника
всеко вдигане на ракия отъ едно место за пренасянето I за прилагане закона за акциза на ракиите, понеже били
й на друго место. Тъзи контрола има за цель: 1) да обез J обременители за производството, а други съ изказвала
печа изплащането акциза на ракията който не е билъ за- желание -- като се запази въ основата си •— облагането
илатенъ веднага следъ производството й; 2) да нацрави ракията — да се замени сегашната система съ друга".
невъзможно пренасянето отъ едно место на др-го на ни
Иредлагамъ на Господа Окръжните Управители да
каква ракия, която е произведена тайно и не фигурира съобщатъ гореизложеното яа Окол. Началници и ингеревъ книлите на акцизната или общинската власть.
сующите се производители, за сведение и да даватъ
Както се вижда отъ гореказаното, системата на^обла- съдействие на акцизните власти.
гането на ракията у насъ е една отъ най опростотвореМиннетръ (под.) Д. Петковъ. Главенъ Секретарь (под.)
ните, система, която намалява до минимумъ срещата на Т. Васильовъ и Началникъ на ОгдЬл. (под.) Карагьозовъ.
производителя съ акцизната власть, система която остава
В е р н о Секретарь при Варненското Окр. Управле
на пълна свобода самото производство. Тая система съ ние: Ив. Павловъ.
ществува въ Италия и Росия и създава най малко гла
Изнраща се въ преписъ до г. г. Окол. Началницн
воболие и неприятности на служащите и на производителите. и Град. Общия. Кметове съ предложение да го съобщатъ
Не ще съмнение, че макаръ концепцията на тая сис на производителите иа ракии за да даватъ винаги бързо
тема и да е превъсходна, въ практическото и приложение съдействие на акцизните власти,
обаче мсгать да се явятъ много трудности. Такива труд
гр. Варна, 12 Януарий 1905 год.
ности азъ действително срещнахъ при изработване пра
вилника за прилагането на закона и не мога да претенОкр. Управитдль: Г. Ивановъ
дирамъ че съмъ успелъ да ги разреша на всекжде щаст
ливо. Има подробности, които не биха могли да се пред- I
Секретарь: Ив. Навдовъ
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снисъкъ
За

пожертвуваните суми отъ Колониалний еснафъ

±за раздавание на бедните Варненски граждани за пред
стоящите Христови

праздницп.

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПНДУСТРИАДНА КАМАРА
М 25Варна, 17 Януарий 1905 г.
До Господа Търговците, Индустриалците и еснафите

Въ района на Камарата.
О

И

Име и презиме на
пожервователя

Г. К Въклови
1
А. Р Патамански
2
Рафаелъ Камхи
3
Г. Желевъ
4
Ел. Ардити & Синове
5
С. Куюмджиянъ
6
Ив; Меласъ
7
Ив. Петровъ
8
Бр. Костантинови
9
Е
Инглеси
10
Вр.
Т. Куюмджели
11
12 Н. А. X. Димитриу
13 А. Китирнопуло
14 А. X. Пейчевъ & Синове
15 Иосефъ Я. КоенКа Братъ
16 Н. Динитровъ и Cie
17 Барнатанъ и Cie Ардити
18 Т. Петровъ
19 А. В. Христовъ
20 И. Хаузеръ и Cie
21 А : М. Азизови
22 Арсенъ Ееапашаянъ
23 Н. Камбанело
24 Цвики и Cie
зл.
25 Савва Георгиевичъ
26- [-А—Сигрисъ
27 Натанъ Гадолъ
28 X.
29 Д. Г. Ганчевъ
30 И. Доронъ
31 Бр Гиневи
32 С. Кюрдянъ
Всичко

Верваме да Ви е известно, Ув#ажаеми Господа, че презъ
м. Априлъ тек. год. ще се открие въ Лпежъ (Белгия) едно
ЗАБЬЛШКА
всемирно изложение, въ което ще вземе участие и Б-ьлгарпя,
като
ще пзложи въ соб:тненъ навнльопъ разпи предмети,
лева ет.
типични за местното производство u дост&ппи са пазарите
Събрани чрезъ въ Белгия.
110
Вр. А. Пейчеви]
30
Известно е всемирните изложения ех местата, дето
20
разните
народи показватъ всестранно своето развитие п еко24 Дек. 1904 г
10
номпческо могъщество; те еж институтите, чрезъ които дава
10
се възможпость широко, нредъ целия светъ, да се рекла20
мпратъ произведенията па участвующате народи и служатъ
10
немалко за зараждане на културно-промишленно съперничаяе
10
между разните пации п наГьсетне те спомагатъ за създа
10
ване па търговски сношения между изложителите пли за
10
уякчавапе на с&ществующи вече връзски.
10
Тази очевидна полза отъ всемирните изложения за участ40
вующпт* пароди е по чувствптелпа за страни, които преда
10
изложението с& имали търговски сношения съ страната, въ
20
което ще се състои изложението. Вземането участие въ по
10
добно изложение не може да не се отрази извънредно бла
10
готворно за производството на учествующата страна.
10
Нредъ впдъ на изложеното н на обстоятелството че тър
20
говските сношения между Белгия и България постояпно се уве20
лпчаватъ н че днесъ Белгия е най-големата консоматорка на
10
местното производство, то намираме за уместно да обърнемъ
10
вниманието Ви върху казаното изложение и Ви подканимъ,
5
Уваж. Господа, да използувате благоприятния за Васъ случай
10
и вземете участие въ него било като изложите некои отъ из
10
работените отъ Васъ предмети, било като посетите самото
10
изложение, дето ще видите и ще научите много нови неща,
-10свързани съ Вашите преми занятия.
10
Изложителите ще требва да се съобразять съ означе
5
ните на отвъдната страпица предписания па „Правилника
5
за участието на България въ всеобщето международно изло
5
жение въ Лиежъ (Белгия) презъ 1905 г.и —Независимо отъ
5
тия пояснения, Камарата взема грижата да дава па всеки
10
заиптересувапъ разпи сведения и упжтвания, било за изла
465
гане предмети било за noctiucno на изложението.
Иредседатель: Я. К. Найденовъ
Секрвтнрь: Ж. Димовъ.
Пожертвована
сума

подлистникъ
Опасни за очите моливи.
Оказва се, че желтитЬ моливи чесго биватъ. бояди
сани съ хромовооловенъ окисъ и при това тъй силно,
щото, щомъ си допремъ язика — както това нередко се
случва съ децата — могатъ направо хронически да се
отравятъ. Докатъ нвй дочакаме полицейското разпореждание за недопущанието имъ въ продажба подобни мо
ливи, не ще да побърка на родителите и лекарите да се
отнасятъ съ (осторожность) и внимание къмъ такнвато
моливи и да не даватъ на децата нито въ училището,
нито въ дома.
По поводъ на горньото Д-ръ Р . Кацъ ето що той
казва: Това ме принуди да обърна вниманието на роди
телите и възпитателите на другъ родъ моливи, предста
вляващи опастности за очите. Такива се явяватъ анилиновите моливиf називаеми мастилни моливи или коаирна
моливи тъй наречените химически.

Освенъ каолина и графита, съставни части на обикновениямолнвъ, безвредни за очите, въ състава на ко
пирния влиза още анилинова бая — метилъвиолетпп, която
действуаа разрушително вредително на очите.
Неотдавна менъ ми се случи да наблюдавамъ ТОВА
действие въ окото ра единъ младъ человекъ Когато ся
острилъ молива безъ да забележи какъ едно парченце от
хвръкнало въ окото му? той веднага усетилъ, чз нещо въ
окото му влезло. Въ кантората гдето той работел ь, му
било дадена първата помощь, къмъ менъ той се отнесе,
сл*дъ 2 часа. Целото му око беще чисто, само въ долната
рогова частъ на ципата се виждаше мжтенъ колеловиденъ
виолетовъ цветъ, а въ слезналата жидкость още плаваха
незначителни частички отъ молива. Презъ нощьта окото
се разболело и делата нощь болките отъ премивано (сегревающь конпрееъ) не преставали до тогава до като сутриньта съ купили предписаната отъ менъ лекарство, и
щомъ употребили, веднага болния се поуспокоилъ до тол
кова щото болния могьлъ да отиде въ кантората. Презъ
течението на деня предписаното лекарство било употре
бявано още яЪколко пъти; а вечерьта болния дойде пря
менъ на второ преглеждане: окото му се оказа съвс4мъг

ЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТЪ

Правилника за участието на Бългаиия въ Все
мирното международно Изложение въ Лиежъ
(Белгия) презъ 1905 година
Чл. 1. Органите на Българското Правителство по ор
ганизиране участието на България въ всеобщото междуна
родно изложение въ Лиежъ презъ 1905 г, с&: а) Върхов
ната учредителна Комисия, б) Окржжните п Околийските
Комисии и в) Главния Комисарь.
Чл. 18. Отъ частни лица ще се приеиатъ за излагане
предпочтително такива произведения, които могатъ да бадатъ
яредмегь на търговия и които пзложптельть, било като проязводптель или търговецъ, има въ значителни количеотва
за проданъ
Чл. 19. Частните изложители се сношаватъ съ Вър
ховната Учредителна Комисия чрезъ Окр. и Окол. Комнсип.
Чл. 20. За место за излагане на предметите не се
плаща нищо, щомъ като това става въ Българския павильонъ.
Чл. 21. Трапспортирапето на предметите до Лиежъ и
обратно ще стане за сметка на държавата.
Чл. 22. Образци отъ храни и питиета както и пред
мети малоценни (съ стойпость до 10 лева) и тежки, на които
трапспортяите разпоскп би превишили стойностъта имъ, нема
да се възвръщатъ на изложителите.
Чл. 23. Ако предмета е за проданъ, изложителя требва
да покаже въ декларацията неговата последна цена.
Чл. 25. Ввекп издожитель може, ако пожелае, да на
мести обявлепие въ каталога на Българската секция. Обявлеппята ще се приематъ срещу такса 20 лева за цела и 10
л. за половина страница, най кхсно до края на м. Марть т. г.
Чл. 26. Никой предметъ*не може да се възвръща на
притежателя му преди закрпванпето на изложението.
Чл. 28.. Всеки издожитель требва да предаде предме
тите си на надлежпата. комисия най-кясно до 25 Февр. т. г.
Чл. 31. Всекой предметъ треба да бжде снабденъ съ
вйренъ и ясно паппсапъ етикетъ (по образедъ) и по начпнъ
да не може да се отлепя или истрива. Въ торбите, сандъ
ците, кутиите и пр. треба да се приключва сжщпя етнкетъ,
който е залененъ и върху техъ самите.
Чл. 35. Ония изложители, които пожелаятъ да прода
ватъ въ Българската окция изделията си, треба да заяватъ
за това на надлежните КОМИСИИ И то най-кжспо до крал на
м. Февруарпй т. г.
Чл. 36. Изложените предмети се застраховатъ противъ

пожаръ и противъ авария при пдтуванието за сметка на*
държавата.
Чл. 37. За повредени и изгубени предмети държавата^
е отговорна.
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Обявление
М 1204
гр. Варна, 7. Феврпарий 1905 година.
Вследствие писмото на Господина Варненский Окржженъ*
Управитель отъ 20 Януарий т. г. подъ № 485, Варнен
ското Градско Обшинско Управление обявява, че наборната:
комисия отъ 8-то Полково Военно Окржжие, ще почне преглежданието на младежите , отъ гр. Варна, подлежащи на
набора презъ 1905 година както следва:
19 Мартъ 1905 г С&бота, разпоредително заседание;:
20
„
„ • „ Неделя I участъкъ;
21 и 22 „
„
г Пояеделникъ и Вторникъ II у-къ.~
23 и 24 ,
"
„ Среда и Четвъртъкъ III у-къ;
25 и 26 „
„
„ Петъкъ и Сябота IV у-къ;
27
„
„
„ Недеая, праздникъ; >*'.
28
„
„
„ Понеделникъ, V участъкъ;
29 и 30 „
„ Вторникъ Среда заявления;
31
„
„ „ Четвъртъкъ жребие.
Затова умоляватъ се всички младежи, подлежащи на.
преглеждание, да се явятъ въ комисията точно въ 8 часасутриньта всеки день съгласно распределението. Противъ
неизпълнившите това распореждание, ще се съставляватъ
актове отъ Началника на Полковото ' Военно Окржжие за~
глобяванието имъ.
Комисията ще заседава въ Общинската Амбулатория
въ У й участъкъ, срещу питейното заведение на Варненския:
житель Ссойяо Ивановъ.
Кметъ: Д-ръ А. Пюсккмлиевъ
Секретарь: П. Атанасовъ

спокойно и чисто — виолетовото колило беше изчезнало пирния моливъ едно пърче отскочилъ въ окото, когато
безъ следа.
момченцето е играело съ молива, а въ останалите 2 слу
Този случай се свършп но такъвъ начинъ благопо чая това се случило при остреннето на молива. Огъ не
лучно. Но не всекой пжть тъй добре и благополучно волното триение ио окото частичката бързо се. разтваря
се свършва.
въ слезналата жидкость и осещанието на попадналите
Преди три години Д-ръ Tyson съобщилъ въ Ню Мор частички изчезвало, но на другий или третий день се раз
ската медицинска академия за единъ случай, едно 5 го вивало (усещало) тежки възпаления въ окото съ изранядишно момченце, е играло съ такъвъ моливъ, вапцалъ вание роговата ципа Въ резултатъ се получва големъ
(боядисалъ) окото си съ анилинъ Целото око вътре и ро белегь, а въ другъ случай и частично взпъквание на
говата ципица се вапцало въ виолетовъ цветъ; въ такъвъ роговата ципица съ вамаляванието на зрението също иг
цветъ се вандала и лигавата часть, която въ това вр*ме въ другите два,
потамняла (поматняла) и паднала на долу. Виолетовия
Отъ приведеното очевидно е, че възрастните требва
дветъ почти съвсемъ изчезналъ въ 14 дни, но окото се сериозно да внимаватъ когато иматъ работа съ коппрний
обезобразило и зрението се е повредило.
моливъ, а на децата не требва да се даватъ въ ржцет*
Такива печални случаи наблюдавалъ и Японския ле- имъ такива моливи.
каръ Kmvahra, обнародвано въ едно немско списание по
Превелъ: И. Корчевъ*
очните болести (archiv fir augenheUhunde^ Februar 1904).
Всички т*зн 3 долни примери съ случила съ ученици,
отъ к о т о единня е билъ 11 годишенъ, другия 15 годи'
хневъ, третия 17. Въ първия скучай, отъ крайятъ на ко-
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Възъ основание предписанието на г. Варненски
>кр. Управителъ отъ 20-й Бнуарий т. г. подъ JV5 468,
ешеиието на общинския съветъ отъ 22 сллций подъ
t-o 39 чд. 64 отъ закона за градските общини като
бявявамъ, че отъ сега за напредъ забранява се на
ьрговците да изваждатъ стоки за проданъ предъ заеденията си по тротоарите понеже те служатъ за
вободното ходение по техъ а не за излагание на стоки
пр. за това,
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Кметъ: Д-ръ А. ПКЮКЕОЛЛЖЕВЪ
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1) Отъ днесъ на татъкъ да се забрани вадението
а каквито и да било стоки предъ заведенията, на
сички безъ исключение търпшци и поставятъ по трооарите.
2) Нарушителите на тая ми заповедь ще се наазватъ по чл 72 отъ закона за градските общини съ
доба до 50 лева.
Изпълнението й възлагамъ на ВСИЧКИ служащи
ри управлонието ми и местните полицейкки власти.

I I

ПЙЛЪД
О

H
o

О

И

Запов4двамъ

о

A-

CQ

iO

ияоагук CO C O 1 © C M
nxoonVod-eH nj/dtf o *-* T-» C O
nodeg н - ^ С ч г -

Н

гр. Варна, 10 Февруарий 1905 год.

in

CM t — CO
CM < M

ПЖШ0}1£

№ 33

o

СЪ CO

HH.raxH€*ed*ef?

t—i CO

UU8irodOHH0.4B£9fJ

ПЯИЖ

nHOtrod OHiiOHup;

ИП91Г0Д

>o o t

ю

GO 0 0

Ю

ОБЯВЛЕНИЕ

00

©

:«55

111 1 0

№ 1234

2

Я III

- i £
o £ a>
H

o

$
^q

X

гр. Варна, 10 Февруарий 1905 год.
Вследствие на върлующата между кучетата въ
рада Варна болесть „ Б е с ъ и . Варненското Градско
)бщинско Управление като обявява това, и за заазвание общественото здравие, поканва Варвенските
раждави, стопани на кучета, да наредятъ щото за
а предъ -да не пущатъ кучетата си да ходятъ
о улиците, защото Управлението е в е ч е pacnopt-.
ило да трови тия които се скитатъ по улиците и
назначило служащи з а тяхното залавянпе, и т о
езъ разлика, и че ако стопаните пмъ не си иодирятъ
учетета си до три дни отъ изгубванието пмъ ще бъътъ.веднага убити.

Кметъ: Д-ръ А. ШОСКЮЛЛИЕВЪ
Секретарь: П. АТАНАСОВЪ

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

исклаии презъ целата 1904 год.
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гр. Варна, 1-й Ноемврпй 1904 г.
за Варненский Град. Ветеринаренъ Лекарь: П. Бичевъ.
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1

споредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно:
Въ злато — • лева — ст.
„ сребро 167276 „ — „
10
медни —
3) Че неиовърнатите въ депозитъ и на хранени?
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите през*
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения i
разписки.
Заб.: Прилага се. една равносметка.

АКТЪ
Днесь, 5-й Януарпй 1905 год., долоподписаний и.
Кметъ Джсндо Георгиевъ на Варненската Градска Об
щина, заедно съ членовете отъ Съвета Георги Паничерски
и Ст. Пиронковъ вь присжтствието на бирника Ан. Д. Припреновъ и на общинския контрольоръ Петръ М. Богоевъ
произведохме ревизия върху операциите извършени отъ
бирника за време отъ 1-й Декемврий до 31-8 сжщвп 1904
година и намерихме:
1) Че всичките постжпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателните докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на Градските общински
управления;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се налнчностьта верна,

п< Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове

Г. Паничерски
Ст. Пиронковъ

Бирникъ: А. Д. ПрипрЪновъ
; Общ. Контрольоръ : П. М. Богоев1

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирнвчество при Варненското Градско Общинско Увравление,
при месечната му ревизия за м. Декемврий 1904 год., произведена на 5-й Януарий 1905 г.
Да дава

Да зема
Сума

Кому и за какво

лева

Сума

Отъ кого и за какво
ст.

лева

На наличность съгласно касата
167276 10;
„ депозитите суми
20101 90
„ общинската каса за глоби одържа ни
01 ъ служащте за 1902 год.
55

Отъ расходитъ за 1900, .1901 и 1902 г.
съгласно описа
„ гербови марки
,
„ наличность въ касата
наличность въ Банката
въ наличность Дружество; „Гирдапъ"
„ въ разни авансови разписки . . .
исплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
я
касата за сметка на Градското. Общинско
Управление
. . .
I 81 „ отъ налчность въ касата месени отъ
Варненската Окр. Постоянна Комисия за
Бюста на Графъ Игватиевъ

Всичко . 187433
Гр. Варна, 1 Декемврий 1904 г.
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п Кметъ: Дж. Георгиевъ
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