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'Варна, Я Августъ 1910 год.

Цената на вестника е,
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и саяо за три
месеца.
Единъ брой 5 с т .

Излиза
ч е т и р и п & т и в ъ мтЬоеца.
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Редакторъ-ексаедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.

1) Кражба. Снощи, следъ свършена на
игрите въ цирка, неизвестни джебчии, открад
I. Разменени телеграми по случай праздника нали отъ джобовете портмонетите на Директора
на Банка „Добруджа" Божиловъ, съ 2 лева;
на 27 Юлий.
Адвоката Натановъ съ около 35 лева и сви
II. Обявление на Общин Управление.
детелство за право на адвокатство и на друго
III. Бюлетинъ за станалите произшедствия и пр. лице, името неизвестно, съ около 11—13 лева
IV. Окржжно на Министерството на Вътрешните По съмнение, въ тая кражба, е заловенъ некой
си Жеко Т Коларовъ, отъ Варна.
Работи.
V. Оаисъкъ на вестниците, списания и жур
2) 'Заловени крадецъ Въ приморската гра
налите удобрени отъ библиотечния комитетъ при дина е заловенъ Иванъ Н, Ивановъ, отъ гр.
Севлиево, който билъ изнратенъ подъ стража
общ. библиотека.
отъ Шуменския до Айтоския Окол. Началникъ,
VI. Новъ правилникъ за фаетонджиите въ гр.
обаче, когато е билъ конвоиранъ, на 20 того,
при пристигането ймъ на Новозагорската гара,
VII. Наставления и санатар.-ветеранарна, поли сполучилъ и избегалъ отъ ржцет/Ь на стражар а.
цейски мерки противъ болестьта „чума* но свините.
гр Варна, 26 юлий 1910 год.

СОФИЯ

— Двореца-

Негово Величество Царя
Въ днешния паметенъ день - встжпване
въ гр. Варна на братската освободителна войска,
щвстливъ съмъ да засвидетелствувамъ на Ваше
Величество безпределната обичъ и преданость
на моите съграждани къмъ Васъ и Династията,
както и надеждата, че въ бжджщия кулгурень
и политически нацредъвъ на Отечеството по
добни дати ще се запишать въ историята ни
редомъ съ Нашит Ь имена
за Кметъ:- Ф. Христовъ

- 1) Нараняване. Нощесъ къмъ 9 г / 2 часътъ
Шсговия стражаръ, Атанасъ Теохаровь, когато
е обикалялъ изъ участъка къмъ публичните до
мове, билъ повиканъ отъ едно лице. да даде съ
действие на една жена въ дом;а й, гдето арме
неЦа Саркизъ X Вохосовъ, исвалъ насила да
влезе и блудствува. Когато стражара се доближилъ до арменеца, последния е стрелялъ вър
ху него два пжти. При все това стражара успел.ъ да го залови изогзадъ, презъ което време,
арменеца е далъ още два вистрНла и е нара
нилъ стражара на две мЬста, въ слабините
яадъ пикочния мехуръ и десния кракъ. Макаръ
и раненъ, сгражара сполучилъ да задържи убиеца, до пристигане на другъ стражаръ. Ране
ния веднага е отнесенъ въ държав. болница
за медиц помощь, а убиеца е заловенъ и ще
се представа на сждеб власти.
гр.

Варна,'28 юлий 19Ю год.

Отъ Градоначалството.

II.

Г-ну Зам. Кметъ Ф. Христовъ
Варна.
Негово Величество благоволи да ме нато
вари да изкажа Вамъ и гражданите Негова Ви
сочайша благодарность за поднесените му чувства.
Хофиаршалъ: Полновнинъ Драганоеъ.

Бюлетинъ
За станалите произшедствия, пристигнали по-видни
пжтници, дружества екскурзиятни и др.,
прЬзъ тия денонощия.
1) Кражба. Днесъ около З у 2 часа следъ
°бедъ, неизвестно лице влезло въ бакалския
ДЮгенъ на Андонъ Наумовъ. находящъ се въ
XXII Линия, отъ гдето вземало 50 — 60 лева,
1 кило кашкавалъ и 10 — 12 пакета тютюнъ,
с
**дъ което избегало Взети ех мерки за за
лавяне крадеца.
гр, Варна, 25 юдий 1910 год

За обявления се плаща на дума:
За първа страница. . ., . . 3 ст.
» втора
„ .•
2 я
я третя и четвърта страница . 2 „

Парп, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

Съдържание.

телеграми по случай праздника
27 юлий (освобождението на гр. Варна.)

Вр. 29.

Варненска Общинска Библиотека

списъкъ
НА

Политическите и информационите вестници,
списанията и журналите, удобрени отъ Библио
течния Комитетъ въ заседанията му отъ 21-й
януарий и 3 априлъ 1910 година.
А) Вестници:
1. Държавенъ Веетникъ 2 Препорецъ
3. Демократъ 4. Миръ 5 Народни Права 6.
Свободно Слово 7 Новъ ВЬкъ 8 Свобода 9.
България 10. Земледелческо знаме 11. Вести
12 Зорница 13. Работнишки веетникъ 14. Работнишка България 15. Съзнание 16. Нарненски Търговски Веетникъ 17 Търговски Фаръ
18 Свободенъ Гласъ 19. Известникъ 20- Новое
время 21. ]^еие Рге.е Ргвазе 22. Тетрз.
Забхьлгьжка: Последните три вестника за сега
не се получаватъ по немане доотатъченъ фондъ.

Един-ь б р о й 5 с т .

Б) Списания и журнали.1 Демократически прегледъ 2. Духовна
Пробуда 3. Архивъ на Минет на Просвеще
нието 4. Българска Сбирка 5. Естествознание
6. Здраве и Сила 7 Земдедвлие 8 Майка и
дете 9. Минало 10. Музикаленъ веетникъ 11.
Медицинска Беседа 12. Наблюдатель 13. На
родно Стопансто 14. Ново училище 15. Ново
време 16. Природа 17 Периодическо списание
18. Списание на инжен. дружество 19. Списа
ние на Иконом дружество 20. Списание на
Юридич. дружество 21. Сборникъ за народни
умотворения 22. Съвремена Хигиена 23 Родоп
ски Напредъкъ 24. Учитель 25. Семейно ог
нище 26. Христиански светъ 27. Библиотека за
самообразовааие 28. Веетникъ знан'ш 29. Веет
никъ Европн 30. Веетникъ воспигашя 31. Вокругъ света 32. Веетникъ общественной гипенн
33. Шив1:,гитл'.п 34. ШизкпегЬ. 2е1<.пп§ 35. Нива
36. Ьа Ка1иге 37 РусскШ филолог, веетникъ
38. Еееуие ае аеих М<>п(1е8 39. Кеуие а'Ьу§1епе
•>Ь о!е роЦ|"е запИ.я1ге 40. Русская мнель 4 1 .
Русское богатство 42. Стрекоза 43. РНе^епае
ВШег.
• - •
••
Отъ управлението на библиотеката.

Министерство
на
Вът ешните работи
Отд, за избор, учреждения

ама 6016
20 юлий ШО год.
СОФИЯ.

Окрлжно.

Ир*цись.

До г. г. окръжните
управители.

Подъ редакцията на г жа Елена Ушева,
отъ началото на тази година е започнало да из
лиза, домакинско илюстровано списание • Седенка", което между другото интересно за все
ка домакиня четиво, по литература музика,
театръ. медицина, хигиена, домакинство, мода,
ржкоделие и пр. съдържа хубави образци и
описания за нашите народни шевици, за въвеж
дането и усъвършенствуването на които редакторката ратува.
Вследствие молбата на поменатата редакторка на списанието „ С е д-е н-к-а и понеже
съ издаването на последното се преследва ед
на похвалта и благородна цель, Министерство
то препоржчва това списание на оржжнигЬ пос
тоянни комисии и на общините въ Царството.
Годищниятъ абонаментъ на списанието, кое
то излиза ежемесечно, е 12 лева. Абонирането
може да сгава чрезъ Телеграфо пощенските стан
ции, или направо чрезъ администрацията на
„ОЪДЪНКА".
Попдисали: за Министра и. д Началникъ
на канцеларията. Г. Говедаровъ и и. д. Начал
никъ на, отделението: Л. Лукановъ.
До г. г. Околийските Началници и град
ско общинските каетове въ окрхга както и
до Варненската Окр. Постоянна Комисия.
Изпраща имъ се, въ преписъ настоя§ щето окржжно, до първите,—за препоржч- 4 ване, а до последните,— ако желаятъ, да
«^ си набавятъ въпросното списание
гр. Варна, 29 Юлий 1910 год.
Окр Управитель. Д Радчовъд. Секретарь: не се чете.

Брой 29.

Варненски Общински Вестникъ.

Отр. 2.

ВАРНЕНСКА

ОКРЪЖНА

ПОСТОЯННА

КОМИСИЯ

НАСТАВЛЕНИЯ
и

Санит.-ветеринарни полицейски мйрки противъ болестьта „чума" по свинит!
Кратко описание на болестьта.
Болестьта „чума", е отъ най-ядливите зара
зителни болести по свините, отъ нея се заразя
вате всички видове свини, безъ разлика на възрастъ. Тя се проявява у болните свини съ тежко
заболяване на пищеварителния каналъ, стомаха,
червата и белите дробове и се придружава съ ви
сока треска, диария или силенъ запекъ, кашлица
съ усилено и затруднено дишение. По телото на
болните свини се срещатъ петна, съ виненъ цветъ,
които кънъ края на болестьта — у боЛните се
преобръщатъ на прижки, дермата на които се'от
деля въ видъ на олющване. Очите и клепачите
биватъ възпалени и гурелясватъ; болните изгубватъ физическите си сили, се изтощаватъ бързо—
ослабватъ, ставате лениви, отказватъ да пасатъ,
предпочитате повече да лежатъ, гласа се изменява, става дрезгавъ.
•
Болестьта, поради естеството на зародителното й вещество (вируса) е много прилепчива и об
хваща бързо големи пространства. Тя трае у бол
ните животни отъ 1—25 дни. Омъртностьта отъ
нея,,върху заболелите свини достига до 90?/ 0 .
Въ начало, когато се появява б> лестьта, се
развива, у свините, много, бързо, бива скоротечна
и измирате отъ нея съ десятки и стотини свини
въ сравнително късо време, а къмъ края се на
малява смъртностьта.
Заразяването на здравите свнни се извършвавинаги посредствомъ омърсената съ 'заразата хра
на, по пасището, водопойните места или другаде.
Заразата ее намира нъ изверженията на болните
животни.
У*

Общи и частни мерки.

За да може да се ограничи, въ заразените
места, болестьта „Чумата по свините", предпа
зите отъ нея незаразените свини на болните и
здрави стада и да се прекрати по-бърже' епизоотията, се препоръчвате да се взематъ долу из
броените санитарно-полицейски и хигиеническа мер
ки, а именно:
1) Още съ появяването на болестьта по сви
ните въ некое село, или частно стопанство,
стопаните требва да заявятъ за това на об
щинската власть, която до пристигането на епизоотическата комисия, разпорежда веднага да се
състави подробенъ списъкъ, за числото на свини
те, на всеки стопанинъ отделно, въ който, ще оз
начи числото на болните свини, ще забрани на
стопаните да изкарватъ отъ дворовете или кочи
ните си болните и съмнителните свини. Още въ
самото начало, здравите свини, на заразените вече.
стада, требва да се сматрятъ съмнителни, като та
кива, следва да бхдатъ. на време отлхчени отъ
ония съвършенно здравите. Въ такъвъ случай бол
ните и съмнителните ще требва да бхдатъ- подъ
най-строгъ надзоръ па специалната стража. Между
здравите свини и ония заразените требва да се
пази да нема какви и да било преки или посредственни сношения. Въ противенъ случай, болестьта
лесно може да се пренесе отъ болните на здра
вите. Тора въ заразените дворове, требва редов
но да се събира на отделно место, отъ гдето
после, сдедъ като се обеззарази съ варъ или
или друго обеззаразително вещество, да се пре
вози до определеното за тая цель, отъ общината
х
место.
Би било по рационално, ако тора се изгаря
на самото место, гдъто е натрупапъ.
-2) Когато въ едно село болестьта е вземала
широки разпери — обхванала е по големо число
стада, и нема възможность за хранене отделно въ
дворовете, въ такъвъ случай, за болнвте требва

да се определи часть отъ селската мера съ озна
чение строго на границите му, пхтищата и пр
Искарването на стада-иа на паша и връщането имъ
обратно въ селото требва да бхде винаги по оп
ределени пхтища. Водопоението да се извършва
тоже на определени чешми (Свините на заразе
ните стада нетребва да се поятъ въ реката).
' 3) Частните свипи, които се отглеждатъ за
клане, числото на които е сравнително малобройно,
за, да бадатъ предпазени отъ заразяване, могатъ
да се язолиратъ, като се запратъ (затворятъ) въ
кочините по отделно. • .. • •
4) Всеки стопанинъ, който притежава свини
е длъженъ да вземе отъ своя страна мерки: да
изолира болните си свини отъ здравите, да за
равя умрелите , наедно съ кожата, на определе
ното место отъ общината, за заравяне на живот
ински, трупове.
5) Съ цель, да се запазятъ здравите свини'
отъ заразяване, препорхчва се на стопаните на
здравите стада, да премеетатъ свините си на па
ша къмъ повисоките места на селото, като спазватъ да сменяватъ редовно пчаднищата.
. 6).По границите на целото землище на за
разеното село и на главните - пхтища, които, водятъ въ селото, общинската власть да постави
знаци или табели съ означение „върлува чума по
свините".
I) Клането, одиране на умрели или отварянепо на труповете най-строго да се забрани, схщо
да се оставатъ умрелите свини на открито или
пъкъ да се хвърля въ реката „Камчия".
8) Общинската власть на заразените общини,
се задължава: а) да вземе мерки да изолира, съ.
стража заразените села, да не се пренасяте болни
или съмнително болни свини, отъ едно землище въ
друго, да не ходятъ на паша или водопой въ
чисти отъ заразата землища, на съседните села
и да ограничи заразените свини въ оная мест
ность, гдето ех ходили до последно време.
б).Свините, на незаразените села, да се. откаратъ отъ притежателите имъ, на паша, далечъ
отъ Лонгуса, но високите места на землището, и
да се пазятъ да се не срещатъ - съ заразените
свини на съседните, села.
в) Водопоя на тия,последните, да се извър
шва само въ чистите чешми, като се забрани на
свинарите да ноятъ изобщо свини въ реката
Камчия.
9) Труповете на умрелите свини, които би
се намерили незаровени и оставени на гниене въ
Лонгуха, по разпореждането на общинската и вете
ринарна власти, да се събирате грижливо и да се
закопаятъ, като схщевремено забрани да се хвър
ляте въ р. Камчия. Да се забрани схщо да се
одира кожата на умрелите свини. Да се забрани
клането на свини, съ цель месото да се употре
бява за обществена храна.
10) Пренасянето на здравите свини, въ незаразени1е общини, отъ едно село въ друго, да се
извършва при най-строгъ контролъ, за която цель,
общинската власть, се задължава да иска отъ при
тежателите имъ общипско свидетелство за произ
хождение и здравие, а когато се прекарватъ стада,
•съ свини, презъ землището па незаразените села
и при проверката имъ се укажатъ болни, въ та
къвъ'случай, общинската власть, на местностьта,
требва, да вземе чбързо мерки, да изолира въпрос
ните стада, да ги постави подъ стражева каран
тина и схщеврвмено се разпореди да се съобщи
за случая на епизоотическата комисия, за по-на
татъшно разпореждане,
I I ) До като трае епизоотията въ заразените
места, за по-голема сигурность на притежателите
да пазятъ здравите си свини отъ заразяване се

препорхчва да пазятъ голеяа чистота въ дворо
вете, кочините, чьошмите и пр. местата, гдт>то
пладнуватъ свини, да се преместватъ по на често,
12) Строго да се забрани на какви и да бидо
лица да посещаватъ заразените кочини, дворовете
имъ, да се изкарватъ отъ заразени села свини,
макаръ те да изглеждатъ здрави.
13) Заразените стада, когато ех на паша, да
се държатъ въ строго определени пасбища и да
се пази строго, да не преминавате отъ една часть
на селското землище въ друга.
По границите, на определените отъ общин
ската власть места, за ходенето на заразените
свини, да се поставятъ знаци или табели съ надписъ „з а р а з е н а , м е с т н о с т ь"
14) Изкарването на свини вънъ отъ заразе
ните села, съ цель да се каратъ на пазари и
други места да се забрани.
15) За да се извършва по-лесно проверката,
по полето, за движението на заразените свини въ
заразената местность, се препорхчва да се иаркйратъ всичките болни свини съ краска (боя). Като
се има предъ видъ, че заразата на болестьта наймного се намира въ изверженията на болните свини
и на ония оздравелите, до известно време, че тя
се пренася лесно посредствомъ такива животни,
когато ех пустнати да ходятъ на свобода, по по
лето или селските пхтища и между заровени свиня,
то въ такъвъ случай болните и оздравелите (пр!каралите) свини, требва да се държатъ изолирани
и затворени.
;
16) Когато болестьта вземе по-широки раз
мери по селата па Камчийската долина и нема
възможность да се запазятъ селата помежду си,
въ такъвъ случай, тая местность, изъ цело, требва
да се обяви заразена и да бхде поставена подъ
стражева карантина, като се поставятъ по глав
ните пхтища надписи за върлуването на заразата.
Всеко движение съ .свини вънъ отъ района на
тая долина, на Варненски окрхгъ, да се забрани.
17 Общинската власть, въ горния случай, се
задължава да съобщи по околните села и общини
съ специална заповедь за размера за появилата
се зараза, по свините, като схщевреаено укаже
и начинътъ, по който требва да си запазятъ здра
вите свини, ще постави по главните пхтища па
зачи, които да предупреждавате пхтниците, кира
джии, търговците съ свини да не минаватъ презъ
селото и землището му съ здрави свини, като имъ
посочва лесния изходенъ пхть.
18) Пазарите и панаирите за добитъкъ въ
заразените села, съгласно чл. 195 отъ закона за
санитарно ветерипарната служба и полиция следва
да се закриятъ.
Прилагането на гореизброените мерки ех за
обща полза на свиновъдците, за което те требва
да ги изпълняватъ съ най-големъ интересъ
Гореизложените мерки ех въ сила до окон
чателното прекратяване на болестьта въ заразе
ната местньсть и извършването на общата дезин
фекция на заразените места.
Общинските кметове се задължавате да дър
жатъ бележки за хода на болестьта на всеко село
отделно и всека седмица да пращате сведения въ
канцеларията на респективния ветеринаренъ лекарь или участ, ветеринаренъ фелдшеръ съ озна
чение числото на болните, оздравелите и умре
лите свини.
Строго се запрещава на общината на зара
зената местность, да издава на ступаните удосто
верения за износъ на свини, безъ да иска за това
предварително разрешение на санитарно-ветеринарната власть.
Притежателите на свини, и други лица, които
не изпълняватъ или не съблюдавате изложените
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по-горе мерки ще се наказватъ съгласно чл. 266
отъ закона за санитарно-ветеринарната служба и
полиция.
Хигиенически мерки.
Местата, гдето се държатъ изолирани болни
те свини требва да се държатъ чисто, да бхдатъ
проветриви, редовно да се излита пода.
Храната: Требва да се дава здрава храна и
леено смилаема ваша отъ брашно и др.
Водата за пиене: На болните свини тр4бва
да бъде чиста, въ която може да се разтваря
„Зача" въ пропорция 5 грама на 1 литръ вода.
Ония стопани, които притежаватъ по-големо
число свини и желаятъ да ги пресадятъ съ пре
дохранителна цель, да се обърнатъ къмъ респек
тивните ветеринарни лекари за порхчка на серумъ
отъ странство, за техна сметка.
гр.

Варна, 1910 год.

Варненеки Окр. Ветер. Лекарь: Ст. Тюлввъ.
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Заповедь
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гр. "Варна 24 Юлий 1910,год.
Въ основа на чл. чл 9 и 23 буква е отъ
закона за окржжяите управители заповедвамъ
да се изпълнява, отъ датата на обнародването
му въ Варнен общин веетникъ, следния
ПРАВИЛНИКЪ
за фаетонджиите, които служатъ въ гр. Марна.
1 Занятието фаетонджия може да упраж
нява само лице снабдено съ позволително отъ
градския началникъ, дадено възъ основание сви
детелството на комисията предвидено въ чл. 2
следъ като заплати определената град. такса.
Забгългьокка; Запретено е на малолетни,
нетрезвени и немощни старци да упражняватъ
това занятие
2) Една комисия, състояща се отъ град
ския началникъ, или делегиранъ отъ него поли
цейски приставъ, кмета или помощ, кмета и ве
теринарния лекарь, въ приежтетвието на фаетонджийския главатарь, преглежда конете и фае
тона на всеки кандидатъ и определя разреда
имъ и кои отъ техъ могат ь да се донуегнатъ
въ движение. Тая комисия ше произвежда ре
ви8ия на колата, конете и упряжите всеки че
тири месеци.
3) Сжщата комисия, следъ като констатира
пълнолетието на всеки кандидатъ за фаетон
джия, подлага го на изпитъ и му издава сви
детелство за дееспособность При изпита коми
сията ще иска отъ кандидата: да знае говори
мия български езикъ, да умее да управлява
фаетонъ, да познава всички градски улици и
местности въ околносгьта на града, да знае поглавните учреждения и домове на по-видни граждане, чиновници, офицери и търговци.
4) Фаетоните требва да бждатъ: а) здрави
и да гарантиратъ безопасната возидба, б) да бж
датъ винаги безъ всекакви покривки, чисти и
винаги добре боядисани, в) отъ двете страни на
капрата, да има два фенера съ ясно • написани
-М-ра на фаетона и. разреда, съ червени цифри
не по:малки отъ 3 сантиметра височина. Л$ ра
на гърба на фаетона требва да бжде написанъ
съ бела или черна блажна боя, съ цифри не помалки отъ 17 с м .
Забплпжка: При пренасяне на болни, пия
ни и явно нечисти хора, може да се употребяватъ покривки, както и нощно време.
б) ФаетонигЬ се подразделятъ на два раз
реда: въ I разредъ влизагъ фаетоните съ найдобри конье и кола, а въ Л разредъ
всички
останали, годни за' служба
- 8) Забранява се прегането на стари и сла
би конье и употреблението на вехти и скъсани
фаетона н упряжя.
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7) Фаетонджиите, които отговарятъ на венчЗабгългьокка: Това възнаграждение не може
кл изброени условия се скабдяватъ отъ град да бжде по малко отъ 1 лв. месечно на фаетонъ
ския началникъ съ позволително за служене, по
17) Главатарьтъ е длъженъ:.
образецъ приложенъ къмъ тоя правилникъ То
а) да следи за да бждатъ въ изправность
ва позволително фаетонджията е длъженъ да но всички фаетони, коньете и фаетонджиите и свое
си винади у себе си и го предявява, когато му временно да донася въ градоначалството за
бжде поискано отъ властьта.
констатираните неизправности;
8) Фаетонджиите еж длъжни, щомъ насб) да подрежда по редъ, споредъ приети
тжнва здрачъ, да си запалягь фенерите
гането на фаетоните на гарата, на пристанище
9) Фаетонджиите ,стоятъ само на означе то и по всички спирки изъ града.
ните по-долу места и на тия, които градския
18) Всеки фаетонджия е длъженъ да има
началникъ би намерилъ за нуждно да определи железна тарифа-таблица, поставена на видно
допълнително съ заповЬдъ*
место на фаетона.
а) на улица „Русенска", на югъ отъ град
19, Освенъ позволително за, возача, все
ската градина;
ки фаетонджия притежатель, требва да има Фаеб) на праздното место на ул. ,.Цариград тонджийска книжка, която съдържа настоящия
ска" подъ „Ситето»;
правилникъ. Тази книжка се издава отъ общин
в) предъ гарата, наредени подъ редъ;
ското управление за една година срещу такса
г) на улица „Приморска";
50 ст. Въ нея се отбелезватъ неизправностите
д) срещу южния жгълъ на военния клубъ; и нарушенията, които полицията или общински
е) на площадь „Иосифъ 1 и ;
те органи ковстатиратъ при ровизинте и се
ж) на праздното место край улица ,.Мал описва фаетона съ конете
ка Преславска'.
20) Възникналите разпри между пжтниците
и
фаетонджиите
се разрешаватъ временно (окон
НигдЬ другаде фаетонджия нема право да
чателно
само
еждилищата)
отъ градоначалство
стои, освенъ ако бжде повиканъ за да земе пжтто,
обаче
това
разрешение
се изпълнява вед
никъ и то само за неколко минути.
нага,
ако
градоначалникътъ
намери за нуждно.
10 • Фаетонджията, гдето и да се намира,
въ определеното за стоене место или другаде, За значителна разпря ,и нейното временно
е длъжечъ да седи на капрата си. Слизането решение се съставя нротоколъ, който се пази
отъ фаетона, воденето разговори съ другари или въ градоначалството.
21) Въ продължение на два месеца, отъ
влизане въ заведения макаръ и за некоико ми
влизане
въ сила на тоя правилникъ, вс/Ъка фае
нути, безусловно се забранява.
тонджия е длъженъ да си достави следующето
11) Всека нощь, по нареждане отъ глава
облекло: 1) за лете панталояъ, блуза, препа
таря, на всичките пореозначени станции дежусана съ белъ ремикъ и фуражка отъ тънко ед
рятъ по два фаетона, които служатъ всекому
ноцветно сукно; 2| за зиме куртка, шинелъ или
. за внезапни нужди: повикване лекарь, акрукожухъ отъ местенъ шаетъ и калпакъ. Курт
шерка, пренасяне заболелъ и пр.
ката или шинела препасани тоже съ ремикъ.
12 Свободниятъ фаетонджния е длъженъ
22) Частните фаетони не подлежатъ на
веднага при покана на пжтникътъ да го пре поредна номерация, обаче длъжни еж да събвози до желаното место и то спредъ опреде людяватъ наредбите на правилника, досежно
лената тарифа.
движението, санитарните изисквания и налозите.
13) Когато фаетонджията е оставилъ клиен
23) Фаетонджиите иматъ право да взематъ
та си на нвкое место, съ задължение; че ще възнаграждение за возене въ града и изъ околсе завърне да го вземе, той е длъженъ въ у- ностьта му по следнята
речения часъ да бжде при него, или ако той
се е ангажиралъ съ другъ клиентъ, да му из
Т А Р И Ф А
прати другъ фаетонъ
За фаетоните изъ града Варна
14) При движението, фаетонджията е длъ
I разр.
II раврженъ да държи деен ата страна. Той е длъженъ
още: да бжде учтивъ и вежливъ спремо клиен I Въ градя а) за единъ курсъ
та си — публиката; б) да бжде чисто, спрет
изъ града отъ 1 до 3 лица. 1 0 0 л. 0 70 л.
нато и прилично облеченъ; в) да кара обикноза повече отъ трима се пла
венно ,.тръстъ", а по мостовете, кръстопжтищаща допълнително
0 50 „ о-зо ,
та и многолюдните улици —„ходомъ»; г) следъ
б) за отиване и връщане съ
всеки курсъ да прегледа фаетона си й ако се
!/ 4 часъ чакане (при болни 25
окаже некея забравена отъ пжтника вешь да я
минути за единъ курсъ отъ 1
предаде на градоначалството, срещу разписка;
до 3 лица
1 50 „ 1*10 „
д) да спира фаетона си веднага при поискване
за повече лица
2.00 „ 1 5 0 ,,
отъ некой полицейски органъ и е) фаетонджия
в) за возене изъ града на
2.00 „ 1.50 „
та е длъженъ веднага да се отзове на покана
часъ
та на всеки полицейски органъ, когато него
г) на свадбн по споразумение
вото съдействие бжде поискано, за откарване
д) за погребение
анга
на боленъ или раненъ въ болницата, пиянъ или
400 „ 3 00
жиране два часа
буйствующъ, въ участъка или въ дома му; за II отъ града до гарата и прис
превозване на арестанти и др., задържани лица
танището или обратно за оти
100 „
както и да тури себе си и фаетона еа на раз
ване на 1 до '6 лица
I - 50
х
положение на страж<ра, когато на последния
за отиване и връщане съ / 4
2-00 „
часъ чакане
3 00
предстои да догонва некой арестантинъ или
Ш вънъ отъ града: до гробищата
избегалъ престжппикъ.
и обратно съ х / 4 ч чакане
2 - 00
1-50 ,,
15) Забранено е на фаетонджията: а) да
до
IV
участъкъ
отиване
2
00
1
50 „
пресича погребално шедс.вие или другъ кортежъ;
до
IV
уч.
отиване
и
вра
ща
б) да се надпреварва съ други фаетони и да
не съ */4 ч. чакане
300
200 кара „галопъ«; в1 да мие фаетона и сваля уп
до
„Баиръ
баши"
отиване
2.50
ряжите на коньете на улица; г) да остава
200
до „Баиръ-баши" отиване и
фаетона самъ и да пои и храни коньете на ули
връщане съ х / 4 ч. чакане
4'00
3 00 „
ца; д) да предлага на публпкат. съ думи или
до „Траката" и „Чешме-пу•съ ржкомахания фаетона си; е) да излиза изъ
лу« отиване
300
2 50 „.
реда си и се спуща къмъ лицата; ж) да пуши
до „Траката" и ..Чеш-поили се съблича, когато има пжтници въ фаето
лу" отиване и връщане съ х / 4
на му; з) да взема лица отъ кжща, въ която
часъ чакане
5 00
4-00 „
има санитарно обявление, че има заразителна
до „Евксиноградъ" отиване 4'00
болесть; и) да плющи и маха камшика си въ
зоо » ч
до „Евксиноградъ" отиване
въздуха и к) да се каратъ, баятъ или обиждатъ
и връщане съ х / 4 ч чакане 6-00
500 „
съ думи единъ други.
до
„Св.
Константинъ'отив.
5(Ю
16) Фаетонджиите нзбнратъ изпомежду си 1
4 00 „
до ..Св Констангинъ" отива
постояненъ главатарь - представитель, комуто
не и връщане съ 1 ч. чакане 8-00
е забранено да кара кола. Главатарятъ ще се
б-00 в
до ,. Карантината" и ,. Кава
възнаграждава отъ фаетонджийското съсловие,
ците» отиване
2-50
чрезъ общинското управление.
200 „ '
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до „Карантината" и «Кава
ците» отиване и връщане съ
х
/2 часъ чакане
600 „ 500 „
Забгьлгьжка: Курсътъ се счита отъ единъ
до 3 лица, за повече се плаща допълнително
50 стотинки.
б) ако чакането на. фаетона превиши опре
деленото отъ тарифата време, за всеки х/4 часъ
повече се плаща 50 ст.
в) За возене нощемъ следъ 12 часа лете
и следъ 9 часа зиме се плаща 50 ст. повече
отъ определените въ тарифата цени

Наказателни разпоредби.
24) Нарушителите на тоя правилникъ се
• преследватъ и наказвать съгласно общия на«азателенъ законъ
25) Когато три пжти по редъ се конста
тира съ редовни актове, че некой фаетонджия
е въ пияно състояние при изпълнение на служ
ба, та застрашава сигурностьта на клиента и
обществения редъ, градоначалникътъ може да
отнеме позволителното му. За това отнемане градскиятъ началникъ издавай особна заповедь, ос
нована на актовете и едно гщателно дознание.
Недоволниятъ лишенъ отъ занятие фаетонджия
има право да се отнесе до сжда за възтановяване поавата си (чл 2 о.ъ закона за граж
данското сждопроизводство).
.26) За провиняване въ нарушение общест
вения редъ и благочиние чрезъ буйство, яв
но непокорство спремо полицейски или общин
ски органъ, единъ фаетонджия може да бъде
оютраненъ отъ занятие за неколко часа, съ
цЬль да се въдвори реда, независимо отъ на
казанието предвидено отъ наказателния законъ.
О.странението се върши по тоя начинъ: възъ
основа на редовно съставенъ актъ за констатир
ване провинението град. началникъ издава за
понйдъ за отстранението, въ която се означава
името на фаетонджията, ^й-ра на фаетона, ви
ната и времето, презъ което ще трае отстра
нението. За изпълнението на заповедьта фаетона
се откарва въ пожарната команда, а коньете
се предаватъ на стопанина.
27) За точното изпълнение на правилника
бдятъ полицейските органи и градските агенти.
Варнен. Окр. Управитель: Д Ралчевъ.
ПОЗВОЛИТЕЛНО
.№

Варнен Градоначалсто разрешава на пред
явителя на настоящето .„
отъ гр.
„.., живущъ въ
.№
..улица..
да упражнява занятието фаетонджия въ градъ
Варна и околностьта.
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Врой 29.

Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 10808
гр. Варна, 28 юлий 1910 год.
Вследствие бързите писма на Господина Начал
ника на 82 полково военно окръжие отъ 24 и 26
того подъ ;№.№ 2638 и 2647, Варненското градско общ.
управление обявява на запасните въ гр. Варна числящи
се по списъците на запаса при същата община, на 10
Августъ н. г. да се явятъ непременно на тринеделно
обучение въ частите си като следва:
1) П&хота отъ двете категории действителни и
кадрови; наборите: 23, 24 и25т. е. 1899, 1900 и 1901 г.
2) Имонернм в о й с к и :

а) Пионери, наборите: 22 23 и 24 г. е. 1898, 1899
и 1900 година.
б) Телеграфисти. Гелиографисти (Сигналисти съ фла
гове и фенери) Наборите: 26, 27, 28 и 29, т. е, 1902,
1903, 1904 и 1905 година.
3) Колоездачмт~1»; които съ служили въ колоез
дачните команди при пионерните дружини, наборите
29 и 30 т. е 1905 и 1906 год., ще се явятъ съ свои
собствени колела въ 2-а Пионерна дружина въ гр.
Ямболъ.
4) Полска артмл&ривя: запасните отъ полска
артилерия наборъ 28 т. е. 1904 год. ще се явятъ на 16
Августъ н. г. въ гр. Шуменъ въ 5-я Артилерийски полкъ.
Всички запасни обязателно да иматъ съ себе си:
две долни ризи, две долни гащи, две кърпи за лице,
ДВЕ кърпи за носъ и по единъ чифтъ нови царвули,
бели навуща и черни върви.
За това поканватъ се всички запасни отъ горепоменатите призиви и родове оръжия, да се явятъ най
късно д о 5 А в г у с т ъ н. г., въ общин. управление
при чиновника по военните работи, за да имъ се съоб
щи срещу подписъ въ коя часть съ длт>жни да се явятъ
на обучение; ако ли пъкъ некой отъ техъ отсътствуватъ отъ града, то поканватъ се техните родители или
ако нематъ такива, то роднините или приятелите имъ
да сторятъ това, по какъвто и да е начинъ, та да могатъ
се яви на време въ частьта си, за да не подпаднатъ
подъ отговорность и наказание предвидено въ чл. 128
отъ закона за „Носение воените тегоби*.
п. Кметъ: Й1Г. И о р д а н о в ъ .
п. Секретарь: В. В. Ж и в о п и с ц е в ъ .

