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ВШЕВСШ ОБЩИСКЙ В4СТШ
ИЗЛИЗА ТРИ пъти

въ мшиц

Писма, статии нари ч всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна

Обккновснно на 10, 20 и 30 числа.
Цьна на вестника за годкиз е
2 лева.
Отделенъ брой 5 ci.

Чиновника при тукашната тър
говска банка г. Хр. Н. Поповичъ
на 18 Августъ т. г., въ примор
ската градина намъчлшъ единъ
сртзбъренъ часовникъ. Който има изгубенъ такъвъ да
се отнесе направо до г. Поповича.
гр. Варна, 20 Августъ 1902 г.

Отъ Кметството

. жнско итштиш

ДРУЖЕСТВО „into".

ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Варна, 18 Августъ 1902 год.
Настоятелство го на Вдрненско Женско Благотвори
телно Дружество „Майка-1 изввстявл на интересующнте
се, че записването на ученичките при стопанското учи
лище „Трудолюбие" ще почне на 25 Августъ въ соб•ственното помещение на дружеството, а учебната година
— на 1 Сеятемврий т. г.
Годишната- такса за всеки отъ отделите е 40 лева
предплата.
On» Настоятелството.

ШШ£Н.£0 ДЪНи ПЕДАГОГ. И ТЙ1ШСН0 ТЧШШЩЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
Аз A',il
, , Дирекцията на училището обявява на иигересусшигЬ
се следните наредби за предстоящата '1902/1903 учебна
година:
1. Записването на ученици ще става само отъ 25
— 31 августъ. Презъ сжщото време ще се извършатъ
и поправителните изпити. Заявления за последните ще
се прнематъ до 26 с. м.
2. ВСИЧКИ НОВИ ученици, които не еж слЬдвали презъ
предидущата година тукъ, трЬбва да се явятъ въ дирек
цията заедно съ родителите сп; последните ще се разппшатъ въ ученишката книжка на ученика, която ще се
даде при записването срешу 20 стотинки
Външните ученици при записването си требва да
се явятъ заедно еъ настойниците си, за да имъ се явятъ
условията, при които може да следва .ученнкътъ и да
се разиишатъ въ прнежтетвнето яа директора на учили
щето въ ученишката книжка на поверения нмъхученпкъ.

•.хт*^

За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
. . 3 стот
„ втора страница
2 „
,, трета и четвърта страници . 1 я

3. Всеки • новъ ученикъ представя въ дирекцията
а) училищно свидетелство, б) кръщелно свидетелство, в)
свидетелство за присаждане отъ шарки и единъ именикъ,
снорелъ образеца, кои го му се дава отъ училището. Ученици отъ сжщото училище представя гъ само учениш
ката си книжка.
4. Заявления за постживане въ педагогическото З7'"'лище се нрнемагъ до 25 августъ. При ГБХЪ се прилага:
а) свидетелство за българско иодданство, б) свидетелство,
че кандидатътъ е навършили 14 години, но не е повъзрастенъ отъ 17 години, п) медицинско свидетелство
отъ лЬкзръ на държанка слунгб. , съ което да се удо
стоверява, че кандидатътъ н.;м . ..елоет-.гьц,i или болести,
които 6ixa му пречили ди изпълнява длъжностьта си
като учитель, г) свидетелство, че е свърпшлъ съ усиехъ
най-малко трети класъ и л) удостоверение, че ирЬзъ
всичкото време, доднто е билъ ученикъ, е ималъ наймалко поведение „добро" н че не е билъ изключваш,.
Забп.шжка 1. Учптелскинтъ съзетъ съ одобрение
на Министерството на Народното ПроевЬщениз може да
приеме за ученици и лица до 19 години.
За6)ъл1ъжка 2. Нрнемагъ се п по възрастни отъ 19
години, но Само ако еж учнтелегвувялн най малко 3 го
дини въ народни училища и отъ служебните имъ доку
менти се установява, че еж имали добро поведение и
притежаватъ качествата }ia „добъръ учитель".
5. Кандидатите за първи (J) куреъ нолагатъ пнеменъ
и устенъ конкурсенъ пзпптъ Писменият.» изпитъ се прави
по следните предмети: а) Български езпкъ, б) Аритме
тика п в) Красиописание. По първия предмегъ писме
нпятъ изпит?» се състои отъ диктовка въ ра.мврт. 20 реда
u отъ едно малко съчинение по издадена тема (разказ?»,
описание или писмо), а по аритметика кандидатътъ трябва
да реши една или-две заддчи сь разсл.жтение и да обя
сни некое правило.
Уо.епт. изшпъ се прави нърху учебния материал?,,
лзучваи?» въ първите три класа но следнигЬ прЬд.метп:
а) Вероучение, 6j Български езшп», в) Аритметш"), г)
История очечес.чгена и всеобща и д) География
оте
чествена.
G. Ученици, които еж, снт.ршили съ уен !;х.» нит-мадко
IV-й клас?» и на конкурсния изпитъ се попажатъ отлични,
могатъ да се нриематъ направо въ пгорп (II) курсъ.
7. Писмените конкурси» изпити що се прон-чведатъ
на 28 Августъ, а устни, гв — на 31 с. м.
1
8. Освобождаване отъ училищна плата на кандида
тите за педагогическо училище ще става върху успеха
отъ последната година, които требза да бжде най-малко
4 (средно) и на основание формално свидетелство за
бедность,
9. Учениците отъ трикласното училище внасят?, по
— лева, а опия отъ педагогическото по 10 лева за
всеко полугодие.
гр. Шуменъ, 9 Августъ 1902 год.
Отъ Дирекцията
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Варненскпй Общинскпй Вестникъ

Стр. 2

капани въ квитанционната книга, оказа се налячностьта
верна, споредъ както е показана въ касовата книга и
въ
монетаря, а именно:
Днесъ, ва. 7 Августъ 1902 гол., долоподписаний П.
В ь злато . . . лева . ст.
Кжрджиевъ, председатель на Варнен Град. Общинска три
'„ сребро 81894
„
.
„
членна комисия, заедно съ членовете отъ еж щата: Т.
„ медни . . . . „ 47 „
Раевъ и 3. Зафировъ въ присжтствието на бирника
3) Че неновърнатите въ депозитъ и на хранение
П. М. Богоевъ, произведохме ревизия върху операциите суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж
.извършени отъ бирника, за време отъ 1 Юлий до 31 сж- записани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
щнй 1902 година и намерихме:
истеклия мвсецъ, намериха се редовни разрешения и
1). Че всичките ностжпилл и израсходвани суммн расппски. Прилага се една равносметка.
еж редовно записани по книгите и тия последните, срав
j Председ.: П. Кжрджиевъ
нени, се съгласуватъ помежду си и съ расходо-оправдаЧленове
на
общинската
I
телни документи, съгласно указанията въ правилника за
тричленна компсия / тт
{ Т. Раевъ
счетоводството и деловодството на градските общински
^
I Членове: 0 r> Y
управления;
{ 6. оафировъ 2) Че, като се спаднахж и.зрасходваните суми,
Бпрникъ: П; М. Богоевъ
споредъ книгите и документите, отъ постъпленията по-

А К Т Ъ

Равносметка за състоянието на касата на Варненското Градско
Общинско Бирничество, при ревизията за м-всецъ Юлий 1902 г.
ДА ДАВА
произведена на 7 Августъ 1902 год.
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Ба налитаостьта споредъ касовата
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„ депозптнп суми
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бпвшип фин. агентъ Д. Атанаеовъ
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наличность БЪ гербови марки
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наличность въ брой

596 23
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Д-ръ От. Златаровъ
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аванси ерещу заплати
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Дончо М. Анковъ
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Варна, 7 Августъ 1902 год.
Председатель' на Варнен. Град. Общ. Комисия: П. А. Кжрджиевъ
Общински Бпрникъ: П. Богоевъ
Членове- * Т ' Р а е в ъ

' { 3 . ЗаФировъ
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Стр. 3

Варненекпн Общпяскпп Вестппкъ

гр. Варна, 5 Августъ 1902 година.
Варненското Градско Общинско Управление честь
пма да обяви за знание на г. г. интерееующите се, че
всл4дствие придобитата ниска цена въ произведений на
29 и 30 Юлий т. г. търгъ, за продажбата на дървата отъ
общинската гора, състояща отъ 984 декара, на 26 того
въ 3 часа следъ обЬдъ ще се произведе новъ търгъ, въ
който Офертите ще се приематъ точно до 5 часа, съ перетрожка на стедующип день, ако до 3 ч. сл*дъ пладне
се наддаде 5 % .

(подп.) Вар. Акц. Надзиратель: От. С. Арнаудовъ

ЧДПХ

Поемните условия за тая цель могатъ да се видятъ
отъ заинтересованите въ всеки работенъ день въ канце
ларията на общинското управление.
Залогъ за право участие въ търга се изискватъ
1200 лева въ банково удостоверение или депозитна кви
танция отъ общинско бирничество; освенъ това, конку
рентите еж длъжни да се съобразяватъ съ закона за
публичните търгове.

VH

ОБЯВЛЕНИЕ
М

5983

гр. Варна, 19 Августъ 1902 година
Обявява се на населението въ града Варна, че на
10 того предаде, се въ Градската Общин. Юва, находяща
се въ Ш уч. Ж 715 безступанско едно агне косъмъ
черъ остригано, на гърба си има 4 пюскюля, на опаш
ката си тоже има пюскюлъ и на десното си ухо има
волта, което се хвана съ местностьта IV участъкъ въ
безступански надзоръ.
Поканва се притежателя на речений добитъкъ, въ
растояние на 20 дена отъ днесь да се яви въ Общин
ското Управление, да засвидЪтелствува правособственностьта съ надлежното си свидетелство и да го прибере.
(под.) Председатель: П. Кжрджиевъ
(под.) и. д. Секретарь: П. Атанасовъ
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Всекоп фабрикантъ преда да почне да вари ракия
или спиртъ, да заяви на акцизното управление, или на
акц. агенти, а тамъ гдето н4ма акцизна власть, на об
щинското управление; за да се констатира количеството
на произведената ракия и медь като вземе удостовере
ние за издаденото количество ракия и спиртъ и др. и
да внесе на Държавний контрольоръ надлежний акцизъ.
2. За неизпълнение на горньото, на нарушителите
да съставятъ актове, съгласно чл. 68 отъ закона за бе-
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Съгласно чл. 4 пунк.ъ V отъ закона за акциза,
ВСИЧКИ фабриканти коню ироизвеждатъ рпкии и спиртъ
отъ сухо гроздье, тр*гя и др. еж длъжни да заплащатъ
надлежний акцизъ.
Понеже мнозина отъ г. г. фабрикантите що произвеждатъ спиртъ. ракия, конякъ, ромъ, ликьоръ u др.
спиртни питиета умишленно укриватъ, за да не платятъ
на Държавното съкровище надлежний акцизъ и при за
лавянето вмъ се извиняватъ, че не знаяли закона,
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ОБЯВЛЕНИЕ

ринте върху питиетата и заловеното количество ракпи
да конфнекуватъ.
3. Въчлагамъ на г. г. общинските кметове и г. г.
акцизните агенти и стражари, да слЬдятъ, и на всичко
що укрпватъ по контрабанденъ пачинъ, да съсгавятъ
актове съгласно нункъ 2.
4. Преписъ отъ настоящий прпказъ да се испратп
на г. г. градските и селските общинските кметове за да
се разгласи, съдържанието му между всички фабриканти.
гр. Варна, 15 Юлий 1902 год.
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Съобщава се, че с*ъ заповедь подъ JV2 309 отъ 26
м. Юлий, съгласно постановлението на върховнил меди
цински съвЬтъ отъ 23 сжщий месецъ основано на чл.
48 забележка Н отъ „Правилника за реда по управле
нието на аптеките и пр." разрешава се свободното вна
сяне и продаване въ аптеките, дрогериите и дюгените
въ княжеството минералната вода „Лозеръ Явошъ".
Съобщава се за разгласяване, че въ с. Бойновци,
Беличенска община, Дреновска околия, се намира задър
жана една безъ стопанска крава „юва", съ белези: на
7, год. косъмъ бе.тъ.

Стр. 4

Варненскпй 0бщпнск.,й Вестникъ

Герно-Студенското селско общ. управление, Свищовска околия, съгласно чл. 22 отъ правилника за редътъ
и условията за купуване и продаване едъръ добитъкъ,
чрезъ настоящето си обявява за всеобщо знание, че
вместо изгубеното свидетелство образецъ М 1 за правособствеяос.ь на едъръ добитъкъ огь 22 Декемврпп 98
год. подъ М 86963 серия 6 — 98 год. издадено на Мило
Байчевъ, житель отъ с. Гор. Студена, за една кобила на
5 год. сивъ косъм ь.
Рахновското селско общ. управление, на основание
чл. 22 отъ правилника за редътъ и условията за купу
ване и продаване едъръ добатътъ честь да обявя на
съседните г. г. общински кметове, че Цанко Димитровъ
отъ с. Османе, поверената ми община е изгубплъ единъ
билетъ съ дата 23 Юлии н. год. подъ Ля 13512 серия
10—1893, отъ продажба на единъ конь които е снабденъ
съ дубликатъ.
^ На основание чл. 22 отъ правилника за редъта и
условията по покупка и продажба на едъръ добитъкъ,
Ямболското градско общинско управление, има честь да
обяви за издадени отъ тукашното общинско управление
внтезапски билетъ подъ М 57921/25 90L год. на Коста
Д. Пехлнвановъ отъ гр. Сливенъ, билъ нзгубенъ, вместо
ксйто билетъ се издаде дубликатъ подъ Л* 5309, отъ 30
того на сетне, ако се укаже да се чете невадиденъ.

Дпрятъ се следующите добитъци: 1. една малакиня
4 год. косъмъ червеникъвъ, ржеть нисъкъ, рога ченгелести, опашка дълга, на челото малко бЬло. принадлежаща
на Калчо Милевъ отъ с. Свобода; 2. бивола на Никола
Тодоровъ отъ с. Факлиц 7 — 8 год., ржеть средеиъ, абрашестъ, сакарестъ, десното ухо има дупка, задните ноги
малко бели, опашка средня и косъмъ сивкавъ и 3. би
волицата на Дона Цакова, 8 год., ржеть високъ,,на че
лото бело, роги големи и трудна.

Дирятъ се следующите добитъци: 1) двата коня на
Василъ Томовъ отъ с. Дурани, едина 7 години, червенъ,
десната дирна кълка дамга „В", втория 6 год., червенъ;
2) волъ 8 — 9 год., косъмъ белъ, ДЕСНОТО, ухо отъ пре.тъ
браснато като копче; 3) конь 7 — 8 год., косъмъ б4лъ
десното ухо на върха отрезано по дирницата и муцуната
абрашесть; п дирене ступаните на следующите добитъци:
4) едно даначе женско,• 2 год, сиво; 5) сжщо едно даначе, 2 год.,; бело и опашката бела; 3) кобила 12 год.
десното и око елвпо и 7) едно прасе мжжко на 4 .ме
сеца, косъмъ червенъ и белези иема.

Дири се ступанина на единъ конь 8 год., косъмъ
бе.тъ и на двете задни кълки пма „куртъ-капмаеж",
които билъ заловенъ въ циганина Т. Станевъ.

Дирятъ се следующите добитъци: 1) една кобила на
Гено Колевъ Асаповъ отъ с. Янково, Вратчанска рколия,
10 год., врана п на гърба пма малко бело убито отъ
самаръ заедно съ едно малко жребче на 3 м-ца съ чер
венъ косъмъ и 2) единъ биволъ на Пади Аджовъ отъ
гр. Вратца, еъ бвлезп: С год., врапъ, щърбъ и жабоухъ
въ лЬвота; ухо.
Да се разгласи между населението, че въ Тома Никовъ отъ село Лопенъ се заловила една фалшива 20 ст.
монета, която се различавала отъ ежщпнеките по това,
че въ днаметръ била по-голема, буквите и векцела зацапанп и е направена отъ крушумъ (олово).

Брой 21

Сьобщава се, че жителя отъ с. Екисче, Добричска
околия, Молла Хасанъ Мехмедовъ е изгубилъ интизацския си билетъ подъ Ля 10217 за правособственность
на единъ тай.
Съобщава се за разгласяване, че е констатирано
„Сапъ" (маягафа) по конете въ гр. Силистра и болестьта
„МогМШа (Бурсница) въ с. Долньо-Рахово, Тутраканска
ОКОЛИЯ.

Съобщава се за разгласяване, че жителя тъ гр.
Калоферъ, Яни Тодоровъ, е изгубилъ интизапското си
свидетелство Ля 34198 за правособственность на единъ
конь (жребецъ) 4 години.
Дири се изгубения конь на Димитръ Кръстевъ отъ
с. Имнрлий, Ямболска околия, съ белези: 4—5 г., ржеть
високъ, опашка тънка дълга, на челото бело п на гърба
малко бело.
Съобщава се за разгласяване, че жителя отъ гр.
Карлово Ангелъ ЦвЬтковъ е изгубилъ интизапското си
свидетелство подъ Ля" 28154 отъ 25 Юлии 1902 год.
Съобщава се, че на жителите отъ гр. Разградъ:
Иванчо Мплковъ и Тони Руссевъ се откраднати два коня
съ белези: първия 3 год., косъмъ черъ, а последния 6
год.. косъмъ червенъ отъ левата сграна на реброто си
има обелено и телосложение тънко.
Съобщава се на Кметството, че твърде често поч
наха да ставатъ кражби на скжпоценни предмети въ
морските бани тукъ, особешю въ ония, гдвто се кжпятъ
жените, авторите на тези кражби оставатъ неизвестни
за властьта, понеже ограбените лица иема възможность
да видятъ когато еж въ водата кон лица влизатъ въ ка
бините имъ, гдето еж се съблвкли, и да гп посочатъ.
Дали тези кражби се извършватъ отъ страна на
прислугата въ банята, или отъ усгроена шаика, това не
се знае, обаче повечето хора иматъ доверие на прислу
гата, затова и не оставатъ некои отъ ввщите си на хранение въ касиер ката.
Нредъ впдъ на горвпз.тоженого умолява се Кмет
ството да обяви, щото посетителите на баните да не
носятъ съ себе си скжпоценни и др. п;.ъдмети, или ако
носятъ, да ги оставятъ на хрянение въ касиерствою на
банята.
i

Дирятъ се следующте добитъци: 1) кобила 3 год.,
червена, безъ особенни белези; 2) конь 9 год./ червенъ,
на левото ухо кертикъ, езика му разреззнъ отъ въда п
3) интизапскпте свидетелства Ля 64510/18 отъ 1895 г.
ш, Асанъ А. Еринъ и Хр. Ставревъ о т ъ с . Добралякъ,
за собственносгь на две мулета.
Съобщава се за разгласяване, че еж констатирани
следующите болести: „гърлица" по свините въ е. ИолскоКосово, Беленска околия, „огненица-' по сжщите въ Балб"наръ, „сапъ" по конете въ с. с. Гол. Враново, Юнеръ,
Силистра и Малакъ Кара-ачъ, Силистренска околия., а е
прекратена болестьта „бъсъ" по кучетата въ с. с. Царь
Асеново и Бурутлип.
'
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