Год. XVIII.

Брой 1.

Варна, 24 Януарии 1905 г.

ВАРНЕНСКИ ОБШНСКИ ВЬСТ
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Съ настоящи брой BSCT. влиза въ XVIII годишнина.
КМЕТУ — ВАРНА.

Вамъ и на Варненцп
Сърдечна благодарность.за поз
дравленията

князътъ.

с о «~» ш ш.
ДВОРЕЦА Н. Ц. ВНСОЧЕСТВО
Дпесъ въ централната градина ,,Царъ
Освободител ь" става тържествешют0 окриБане и осьещаБание бтсста-паметника, на
Е. Спятелслво ГрЦьъ-Игнатпега.
Въслолзуваиъ отъ тоя редъкъ случай,
лозволява^ъ си отъ моя страна и отъ тпя
на Варненските трззкданп. да поднеса,
пр*дъ стъпките Ваше Ц. Впсочество най
съРдечппне и верноподанически чувства.
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МШШТЕРСТВ0
на
Вътре.иннгв работи
Отдел. адм. полиц.
Л« 4434
Декемврий 20 день 1004 г,
гр. София

Прйпист»
ОКРЛЧ/КНО
До ]\ г. окрлажкиппъ
управители и Софийския граЛоначгинюсъ

Съобщяла Ни се, Г-не унр^вительо, на сведение к
надлежно разпореждане, че търпчкч;:"!* сшпмча между
! България и Румания, сключен: в^рху клаузата на найблагопрпятствуваваната държава, се продтлжанз за още
една година отъ i Януарии до 31 Декемврни 1905 год.
Това се отнася и до такслта за визирано' наспорште на
подданнищпе отъ двете държ-вп — респективна отъ влас" чгЬ на тия дьржави. Княжеското и Киалевското праьн,
гр.тт,ва—ч*«-.се- -споразумели да започнат*.» ви Haii-KA.co
време преговорите за сключване окончателень търговски
договоръ.
Подписали: Главенъ секретарь: Т. Василелъ, Началппкъ на отделението: Г. Спмоьъ, сверилъ' п о п и с а и.
секретарь: при Варненското Окр. Управление (под) Т.
Джеяаровъ.
В е р н о: Секретарь при Варненско.о Градско лолийско Управление Сим. С Арнаудовь.

.В———.

St. Peterburg.
Do negovo Siatelstvo Graf IGNATIEF
Dnes Varnenzi po sloutchaT otkrivanieto i osveschtavanibto busta-pametnika na Vasehe Siatelstvo, postaven v
tzentralnata gradina „TzarCsvobcriiteh v tsiiest na polojenite Vi starania po osvobojdavanie Otetchesvoto ni ot Gratzko douhovnata vlast i ot Tourskoto vladtichestvo naT tarjestveno praznuvat za Vascheto dalgodenstvie.
Po toia sloutchai, az i ot imeto na Warnenskite grajbani, kato Vi praschtame tia sardetshni pozdravlenia blagopojelavame schoto Vsevischnia da zakrepi zdravieto Vi.
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Па основание чл. 22 отъ правилника за редътъ »
условията, за купуване и иродавение < дъръ добитъкъ,
Крамолинското Сел. Общ. Управление, Севлиевска околия,
съ настояшет-) си има челть да обяви, че вместо изгубе
ния интизапски бплегь обр № 2 на Павли 11енчевъ изъ
село -Крамолонъ подъ JVS 00410 серия 36 — 1902 г. отъ
25/III 901. г., за притежаваната отъ него по покупка отъ
Kmet: PUSKULLIEF
него пс покупка една магарица на7 ГОДИНИ СИВЪ косъмь,
особеннн белези нема. Съгласно чл. 21 01ъ съшия пра
вилникъ, днес?. му ее издаде дубликатъ иодь 1\ i2U7,
затова ако оргииалнии билетъ се ока^ке иекаде, да се
Okroujne Oupravitel IVANCF,. Kmetou FUSKULULYCU счита за уничтожекъ Общ. КмеъъГ п. Хр А. Ноиовъ.
Ннсарь: и. Щ. И и. Диковъ сне[>илъ преписа а \ СекреSegodnia poloutch.l liubeznouie telegrami vaschi. Serта[«я ирн Сеплнеаокото Окол. Управление: {\\ол.) Мннчовъ*

Varna.

detchno blagodaren za pamiat, da zdravitvuet blagodenstvouet Bulgaria vopreki vragam.
IGMTIEF

В е р и о Секретарь при Варн. Гр. Окол.
Управление COM. (J. Арнаудоьъ.

Варненски

Стр. 2.

До Господина Варненски Град. Началник*
М О Л Б А
отъ Атанасъ Димитровъ изъ гр. Варна файтонджия.
Господинъ Началникъ!
Пр*ди три години време азъ си изгубихъ внтизап*
ското свидетелство на своя си конь съ следующите б*л*за:
Единъ конь 8 год. косъмъ черенъ на десния диренъ
кракъ на бута буква В. и по гърба бели петна. Затова
моля наредбата Вн Господинъ Началникъ да се издаде
обявление за диренаето и.
Варна 18 Декемврий 1904 година. Съ почитание;*
Атанасъ Димитровъ
Настоящатл молба се изпраща на В рненското Кмет
ство на зависяще распореждание.
Гр. Варна, 22 Декемврий 1904 год.
Вариенсси Град. Началникъ Ив. А. Михаиловъ
< екретарь Оим. С. Арнаудовъ
ВАРНЕНСКИИ
Районенъ Инспекторъ
по
Земледелието
№ 753
23 Декемврий 1904 г.
гр. Варна.

До Господина Оогцински
кмътъ въ Варна

Тукъ приложени като Ви изпращамъ, Госпоепне
Кмете, 1 екз. отъ поканата ми къмъ земледелците въ
доверения ми земледелчески районъ, поканвамъ Вн да
й дадете най широка гласность чрезъ залепвкне на по
впдни места изъ селата на общината Ви.
Същевременно на основание печатаната покана на
Министерството на Земледелиего и Търговията, разгласена
изъ -селаата и предписанията му подъ Ж М 190 0 отъ
11/Х и 21184 отъ 13/XI т г Ви поканвамъ да побър
зате съ представяне списъците на лицата, които желаягъ
да имъ се достави на техна сметка люцернено семе като
имъ оповестите, че единъ кнлограмъ отъ това семе до
ставено до Варна ще сгрува 2 лева.
Огъ заявилите да имъ се достави люцернено семе
ще съберете по 2 л за всеки килограмъ и сумата ще
ми изпратите заедно съ списациге, съставени по села.
Иинспекторъ: И П. Бързаковъ

__
вс*ки земледелецъ и скотовъдецъ преди всичко требва
да подобри храната и гледането на добитъка си и аосле
да търси отъ благородна раса мъжки производители, за
щото и най добрия чисгокръвенъ арабски жребецъ и най
добрия сименталски бикъ, щомъ се^гледатъ като нашите
ергелета и крави по нищо нема да се различаватъ отъ
техъ. Малцина еж земледелците и скотовъдчите въ района
ми, които еж обърнали внимание къмъ доброто хранене
на добитъка си и те действително се радвагъ на добръ
добитъкъ.
Верно е, че при сега следваното у насъ земледелие,
всеки земледелецъ се стреми да завземе и разработи по
вече земя и поради постепенното увеличаване на населе
нието обработваната плоскость отъ година на година се
увеличава вь ущарбъ на неразработейите места и, бла
годарение на това. не останаха вече пра^дни места за
паша и сенокосъ за добитъка; даже анлжците(сънжряте)
между нивята се разораха я бозищата около селата съ
на приврътпване, защото всеки на когото нивата излиза
на боза гледа да пояасвои по нещо и въ некоп села
нивите съ дошли до самите селски къщи, а много малко
еж селата, които иматъ ливади и не всичките жители въ
тия села притежаватъ оть тия ливади. Преди години въ
Добруджата населението добиваше сЬно отъ нивите, които
оставиха за почивка въ продължение на 2 - 3 години,
обаче понастоящемъ и това е невъзможно, освенъ при
големите стопанства, защото нивите не се осгаватъ на
по швка вече по 2 —3 години
Естествено е, че при липса на сено — най питателната храна на добитъка, тая нужда се покрива като се
храна добитъка скмо съ слама, която не е толкова хра
нителна, па освенъ това, нъ не презъ целата гоцина може
добитъка да се храни съ такава храна.
За да се избавятъ земледелците отъ това положение
и да иматъ достатъченъ добръ и силинъ добитъкъ и до
статъчно торъ, необходимо е ла прибегнатъ до искуственните ливади, а именно, като пан дохадящи на'-яатвх&
условия, — ЛЮЦернените ливади — тамъ е спасението*
На всеки огъ земледелците въ района ми е, вервамъ,
известната люцрената; мнозина отъ техъ имагь нЬколко
години вече люцренени ливади и ежегодно са засеватъ
по нЪкслко стотини декари, обаче не всеки има место
въ двора си за засевание на люцерна, а да я засее вънъ
въ полето, като многогодишно, растение, неможе да бжде
запазено.
На помощь на това идва Закона за разработване на
мерите и, както до сега така и за напредъ, Инспекто
рите но земледелието.

ЗЕМЛЕДЪЛЦИ.
ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕНЪ ИНСПЕКТОРЪ
по земледелиего и отраслите му.
П О К А Н А
Къмъ земледелците въ Варнен. земледЬл. районъ
Известно Ви е, че нашето скотовъдство е въ неза
видно положение, и като неотлжчимъ клонъ на земледе
лието. ни, то много зле се отразява за напредъка му.
Немпелимь е, при нашите сегашни условия, напредъкъ
на земледелието безъ подобрение на скотовъдството, за
щото безъ добръ волъ, конь, и добра крава земледелеца
неможе. Нашите правителства, Окр. Пост. Комисия па и
общинските съвети немалко съ работили:за подобрение
на скотовъдството, обаче за жалость много малко е на
правено и то само заради тцв, че нашия добитъкъ е много
зле храяенъ и гл*даяъ Не е достатъчно да се пускагь
кобилите на жрЬбцц отъ добои раси и кравите на добри
бикове, шоиъ получени!* приплоди се осгавятъ да се Д датъ и храиятъ както съ гледани майките имъ. Добоага
храна дава добьръ здравъ и силевъ добигькъ Ето защо

За да можете да се снабдите съ тия ценни люцернени ливади азъ Ви препоржчвамъ:
1) Да се споразумеете селски а ако това е невъз
можно, то по десетина дупти и да си определите едно
место, подходяще за люцрената изъ мйжду нивите си,
като вмЪсто определеното мЬсго отсгяците въ замена на
Вашите си ниви на Притежателите на това место или
пъкъ имъ платите следуемия имъ се наемъ за
10-12
години и това место засеете съ обща люцернова ливада,
която да обградите и пазите и всеки да притежава по
едно парче отъ нея, както това* става съ лозята.
2) Ако горното е невъзможно то отъ селските мери,
а ако немате такава* то отъ селските бозлуци да разо
рете .нуждното пространство за целото село, като пред
варително изпълййте чл. 2 отъ закона и. чл. 3 отъ пра
вилника за разработване на селските мери, и всбкя дя
засее своЯ деть съ люцерчеяа ливада, if делото местс
да се огражда и пази общо\ също както гов& Отава ci
лозята.
Съгласно чл. 3 отъ правилник sfa прилагане зак#й|
за разработване нЛ еелссигЬ мери, За да може да се да#
поволъ за лобинялп^ й^Ш&ТШШ&.за тъйзопзмнв на част\
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Варненски Общински Вестннкъ.
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отъ. селската мера, требва да заявятъ това си желание | карва едннъ лекъ валякъ иди по добре гладъкъ валякъ
иисменно на общ. кмехъ най малко петь души жители (яварлакъ) за да се покрие семето на плитко. На единъ
на селото и притежатели на недвнжнмъ имотъ, а кмета декаръ зе засева 2—3 килограми лючернено семе, яъ по
следъ това ще свика селско събрание за разрешението добре е да се засее 3 килограма за да се пол) чи по
на въпроса.
тънко семе.
За да се дадатъ всички улеснения и облекчения на
По нататашните работи. Когато люцерната достигне
земледелците, които иредприематъ да си засеятъ люцер- на 20—25 сантиметра (здна педа) надъ земята, овеса
нени ливади. Министерството на Търговията и Земледе или ячмика се докосва, безъ да се гледа че той е зеленъ
лието съ предписанията си подъ № 19010 отъ 11 Ок- още, и се изнисва вънъ огъ дюцернената нива. Щомъ
томврий и 2 1 . 8 4 отъ 13 Ноемврнй т. г. ме е натоварило се забележатъ цветове тукъ тамъ по люцеряенате сгърда доставя на нуждающите се люцернено семе за г!;хна кове требва да се пристъпи къмъ косидба. Първата косметка. Отъ представените въ инспекцията ми оферти ситба ще бъде много нечиста, нъ това нека да не пламч
<отъ разни фирми се вижда че единия килограмъ люцер | земледелците, защото втората и послЬдующите ще бъхкть
нено семе, доставено въ Варна ще костува около по 2 л чисти отъ тия плевели. СдЬдующиге косигба ще се изЗаконодателя, като е съзналъ големата полза на това вършатъ тоже щомъ се забЬлежи цвЪгъ — никога д*
растение за земледелците, въ чл. 8 на закона и чл. 60 не се остава сеното Д1 прЬцъвги, защото сгеблага му
отъ правилника^за разработване на селските мери, е по- ще сгенать твърди и не толкова хранителни Сеното следь
сстановилъ да се освобождаватъ отъ данъкъ въ продъл покосванего да се осгави да поисъхне, и да се складира
жение на 12 години всичките ниви засети съ люцерна, на тепета въаъ отъ люцернената ливада, защото ако се
били тЬ отъ тия разработели отъ селските мери или отъ осгави въ ливадата на купи то люцерната подъ куияге
частните ниви Това е едао големо облекчение за зем се повре"ж1а. ДобрЬ е при сьбирането и имисането да
леделците и всеки, който съзнава интересите си, требва се внимава да не и се ооонквагъ листата, които с& н!Й
да се въсползуна отъ него. Ето и буквалния текстъ на хранителни. Люцерната първата година дава двЬ косигба,
споменатия чл. 66. „Нивята, лозята и искуственигть а въ следуюцигЬ 3 - 4 а може и пегь — споредъ влажливади, които ще се пос?ъятъ или иосадятъ па разрабо- носгьта презь лЪгото.
тенитгь земи, ао силата па закона за разрабвтване па
Останалите рабоги се съсгоягъ само въ търмьчежгърипъ, се освобождаватъ отъ встткви даждия: нивипь ние на люцерненага ливада ежзгодчо рано на продЬгь,
въ иродължение на 4 години; лозята въ продължение па щомъ земята пошсъхче огь снежната влага. Тьриъчеаето
8 години, а искуственншть ливади, били ппъ пооъяни трелв да сгане на кръс1ь.
на собствена земя, или па тая която е ириьдметъ па за1
За да яидягъ земдедЬлцате колко възнаградително
кона за разработване па Mibpumib, въ продължение па 12 l е това расгени?, сравнително направените по него разгодини (чл. 8 отъ закона).
| носкц, азъ тука ще имъ привЬда една сметка, като ще
ПОДЪ искуствена ливада ще се разбира разорено мшто | взема най големия възможенъ разхояъ и най-малкия възпргьобърнато въ ливада, чруьзъ. иосшане изъ ржка па аьме | моженъ прпходъ за единъ декаръ.
отъ люцерна, детелина, есиарцетъ, или други трайни рас [
РазХОДЪ I година: три орания по 3 л. = 9 л.; затения — 2 и поеече годишни, които служатъ за кърма I вличане и засеване = 3 л.; за три килограма семе по
па добитъка".
2 лв. единия килолрамъ = 6 лв за 8 килограма овесъ
Отъ това постановление на закона могатъ да се I =~Т)-80 лв. за две коситби по 2 лв. = 4 л., а ВСИЧКО
възползуватъ и притежателите на сега сжществующпте 22- 8 0 лв.
люцренени ливади, като за това подадагь заявления до
Пкиходъ I година: две коситби отъ по 400 кл. (I
Бюрото за мерите, при Министерството на Търговията кола) сено = 2 кола по 10 лв. — 20 лв.; и така отъ
и Земледелието.
I прихода, добитъ първата година ще се покриятъ напра
Огъ казаното до тука земледелците виждатъ, че отъ вените р&зходи.
-гехъ се иска само ^желание и много малко разноски,
Разходъ за следующите години: годишно: едно
както по-долЬ ще видатъ, за да иматъ люцернени ливади. търм&чене —= 2 лв.
Ето на кратко наставленията за посеването на това
ПриХОДЪ за следующите ГОДИНИ: годишно: 3 ко
благодатно, за нашия край, раатенпе.
ситби по 400 500 килограма (1 кола) ~ 3 кола ПО 10
Почва Люцерната изисква не влажни, дълбоки, гли лв. = 30 лева.
нести почви, запазени отъ северните и северо-западните
И така, щомъ дюцернените ливади съ освободени отъ
студени вЬтрове. Ниви лодпочвата е песеклива иди въ данъкъ, прихода е несравиеио по-лолемъ огъ разхода, още
_нея има иласть канара не съ добри за люцерната. Понеже повече че тоя приходъ ще се получава въ продължение
гя се засева еднъжъ и трае 12 —15 години, то нивата на 10—12 голини.
требва добре да се наторп, особенно ако та "е слаба.
По подробни наставления всеки земледелецъ може да
Приготовление на почвата н заееване. Почвата добие отъ г. г. Инспекторите по земледелието въ района ми»
трЬбва да бъде дълбоко разорана за да могатъ въ пър
Отъ казаното до тука вервамъ ще се убеди всеки
вата година да намервть добро место нейните корени, | земледелецъ, кой го милее за интересите си, и ще си за
които отпватъ много на дълбоко. Първата орань (най- сее люцернена ливада, като за това се яви при Общин.
дълбоката) требва да се извърши още лрезъ есеньта и Кметъ да му заяви какво количество люцернено семе ще
късно на есень, даже при удобно време и въ началото му е потребно да му се достави за пегова сметка.
на зимата да се повтори (кръстоса). На пролеть преди
Г. г. Общинските Кметове, на кои го възлагамъ раззасеването требва да се извърши още една но плитка гласяванието на тая ми покана, моля да разузнаятъ и по
орань, и тогава да се пристъпи веднага къмъ засеването. скоро ми съобщатъ по села имената на лицата, които
Най доброто време за сеидба на люцерната за нашия желаятъ да имъ се достави за техна сметка люцернено
край е тогава, когато вече нема опасность да се повта- семе и количеството, за да може о време да се поръча,
рятъ мразовете7 а то е въ първата половина на м Мартъ. получи и раздаде.
Засеването на люцерната се извършва по следующия
начпнъ: На пресната орань се засъва „на една ржка*' j
гр Варна, 1 Декемврий 1904 год.
т е. редко (обякновенно Ъ—1 кг. ла декаръ) овесъ или
ячмикъ, но по добре е овесъ и са завлича, на пресно
Врненски Раионепъ Пнспекторъ по Землепедпето ш
завлечената нива се засева люнрененого семе, което, като
много древно, се размЬсва съ пръсть за да може по
отраслите му: ИВ. II. БЪРЗАКОВЪ.
добре да се разсее изъ нивата и следъ това се пре- j

-.p.

Брой I.

Варненски Общински Вестннкъ

Ч.

АКТЪ
Днесь, 1-и Ноемврий 1904 год., долоподписаний
п. Кметъ Джендо Георгиевъ на Варненската Градска
Община, заедно сь членовете отъ Съвета Д-ръ Н. Бакърджиевъ и Ст. Ниронковъ въ прнсжтствието на бирника Ан. Д.
Припреновъ и на обшинсквн контрольоръ Петръ М. Богоевъ
произведохме ревизия върху операциите извършени отъ
бирника за време отъ 1-й Ноемврий до 31-й сжщий 1904
година и намерихме :
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателнпте докз^1ети. 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 наличността верна,

споредъ.както е показана въ касовата книга и въ мон*з
таря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 123365 „ — „
,. медни —
„ 82 „
3) Че неиовърнатит/Ь 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.

/ п. Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове

Д-ръ Н. Бакърджиевъ
Ст. Пиронковъ

Бпрникъ: А. Д. Припреновъ
^Общ. Контрольоръ : П. М. Богоевп

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Ноемврий 1904 год., произведена на 1-й Декемврий с г.

Да дава

Да зема
i *

Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст.
На наличноеть съгласно касата
123365 82
депозитните суми
77
14844 93|
общинската каса за глоби, сдържани
1J
отъ служащите за 1902 год.
55

Всичко
Гр. Варна, 1 Декемврий 1904 г.

лева
Отъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа
„ гербови марки
„ налиуность въ касата
наличноеть въ Банката
въ наличноеть Дружество; „Гирдаиъ"
„ въ разни авансови разписки .
„ пеплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градскотр Общинско
Управление
.
„ отъ налчность въ касата внесени отъ
Варненската Окр, Постоянна Комисия за
Бюста на Графъ Игнатиевъ

138265751

Всичко

ст.

23022-07

9о!зо
23343|62 i
40000
'38411 48
8148 Щ
249 90,
5000

. 138265 75

п Кметъ: Дж. Георгиевъ
Ревизионна комисия: I Членъ на съвета Ст. Пиронковъ

I Д-ръ Н. Бакърджиевъ
Бпрникъ: А. Д. Припреновъ Контрольоръ: М. П. Богоевт

