нски вьстшъ

ВАРНЕНСКИ
ИЗЛИЗА ТРИ

пъти въ мт.скцл

Ин-гма. статии, нари п спчко що е за
вестника се пряща до Градско-Общинекот»
Управление въ Вирна.

Обикновено на 10, 20 п',Ючисла

За обявления се плаща з а дума:
На нърна страница . . . . . .
3 сгот.
„ втора страипца
2 „
" трета п четвърта страница . . 1 „

Цйна на вестника за година е
2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

Пренпсъ

Подадена отъ Софпя
на 11 Юнпй 1905 г.

Получена на
11 Юипй 1905 год.

ВАРНЕНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО.

ОБЯВЛЕНИЕ

Телеграма.
Тв.

№ 112.
бързо.

Обявява се за знание на интересуващите се, чекандидатите за учители на вакантните _учит^~^
До всичките Градски и Околийски Началници.
места при тукашните народчи основни училища...
Цените на пашкулите на 10-ii того СА; биле :.,. ки- идещата учебна година ще се подложатъ на конк.
лограмъ сурови пашкули ломъ жълш 235 до 287 г»ели сенъ изпитъ, който ще се лроизведе на 10 авгус\
220 до 270 л<*вз, Русее бЬли 3 до 480, жълти 280 до т. г. На конкурса се допущттъ всички кандидати*
350 лева, Дреноно 250 до 28 , Севлиево 290 до 320. кандидатки, които ся редовни или врЪменноназначе'
Хасково 234 до 265, Свищовъ 270, Орхание 230 до 220, учители; не се допущатъ волнонаемните и тия, ко^
Ямболъ жълти 3 до 325 бели 290 до 316 лева Бори- ся били дисциплинарно наказани.
£
совградъ жълги 260 до 3, бели 256 до 315, Ст. Загора
Варна, 19 юлий 1905 г.
„*
D40 до 270, Горня-Ореховица 260 ло 270, Праща 2,
*еЛовечъ 2 о 260, Пдевенъ 260 до 280, ВЬласлатииа 240 Председатель на училищното настоятелство,
^
до 26 лева, Марсилия пресни пашкули 3 до 3 10, Мар
К м е т ъ : Д-ръ А. Пюсню/итевЪ*
силия сухи пашкули ж ъ л т 980 до 1025, Марсилия бели
990 1010, И галия пресни пашкули 360 до 370. Л» 14124.
ВАРНЕНСКО
иреи.
Ишшстръ ("под,4» Д-ръ Генадиевъ.
Окр.
Управление
ОКРЪЖНО.
В е р н о:
Одл. Лдмин.
Секретарь при Варненското Градско
ДО Г. Г. Околийските
Jtf 4S86
Окол. Управление: Сим. С Арнаудовъ.
Началнгщи.
Юнвй 1 д. 1905 година
Преписъ.

Подадена въ София на
11/П/905 г. 5 ч . 50 м. в.

Лрпета въ Варна на
11/П/905г. 11 ЧФ 17 н. в.

Телеграма
Те. Ъързо.

До всичките Господа Окол. Началници.

гр. Варна
Въ Управлението ми има сведения, какво между
селското население се распросгранило отъ злонамерени
лица слухъ, че е било забранено ноеснието на чакмацп,
кремаци и прахань и праизвежданиего съ техъ огънь и
че действително некои наивни селяни повернали
на
този дъжливъ слухь и се страхували да не би да се заловя!Ъ и глобягь.
Като Ви съобщанамъ горното, прЪдлагамъ Ви Г не
Началннко, да разгласите на населението, че този слухъ
е невЬренъ, и че то е свободно да си прои.шожда огьнь
отъ кремъкъ или по какъвто и да е другъ начинъ.
Окр. Управитель (н) Г. ИвановЪ.
и Секретарь (п) Джезаровъ.

Ц Ь н т е на пашкулите на 10 il того сях биле за ки
лограм ь сурови пашкули: Ломъ жълги 2 35 до 2 87 бели
2"20 до 2 70 лева. Русее бели 3 до 4 80, жълти 2 80
до 3*50 л. Дреново 2-50 до-2-80. Севлиево 2'90 до 3 20 л.
Хасково 2'Н4 до 2 65. Свищовъ 2*70. Орхание 2 30 до
до 2*20. Ямболъ жълти 3 до 3 35, бели 2 9 0 до 3 16 л.
Борисовъ градъ жълги 2 60 до 3, бели 2'56 до 3*15 л.
Старз-Загора 2*40 оо 2 7 0 л. Горня-Ореховица 2*60 ло
В Т> Р II 0 ,
2-70. Вратца 2. Ловечъ 2 до 2*60. ПлЬвенъ 2G0 до 2 80, Секретарь: при В.ркеиското ГрадскоБеласлашна 2 40 до 2*60 лева
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ*
Марсилия предни пашкули 3 до 3 40. Марсилия сухи
»о
Изпраща се въ преписъ на Г. Г. Приставате
пашкули жълти 9 , с 0 до 10*25, Марсилия бели 9*90 до
5
за
знание,
а на Варненското Кметство за разглася
10 10 Исалчя прЬснн пашкули 3 60 до 3 70 № 14124.
ли вание.
М и н и ст р ъ : (под.) Д-ръ Генадиевъ.
гр. Варна^ Юиий 4 д. 1905 година.
В Ъ Р Н 0,
Варнен Г р а д Н а ч а л н и к ъ : И в . А. Михаиловъ
Секретарь при Варненското Градско
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ-

МИНИСТЕРСТВОТО
НА ТЪРГОВИЯТА 11 ЗШЕДМИЬТО

ВАРНЕНСКО

иреписъ,
Оирдинно.

Град Околийско Управление

Отдгьлвиив : Звмлгьдгьлсно

Jfi 15015.
Яниц 23 д. 1905 год.

№ 60^3
Л°
Ополийаать

Госпо а

*
Началници.

ОКРЪЖНО

Юлгш

До г. г. Полиц. Пристави

7 д. Г 05 година.
гр Варна.

гр. СОФИЯ.

В. Търновския Дър. Контрольръ на 24-й того при
Станимашките производители на пашкули съ яавяв- отварянето груповетв, изпратени отъ Тревненското Дър.
ление до повереното ми Министерство се оплаквагь Контролъорство на сума 30000 л. намЬрилъ между дру
че купувачите foa пашкули употребявали разни средсва,
гите една фалшива двулевока монета, която се отлича
за да нодбиватъ цената на последните и ограбватъ бувала отъ същинските съ жългь цветъ и само тукъ таме
бохранителигЬ. Така че, не купували пашкули! Ь на
се забЬлезва сребъренъ плас!Ъ. на тежина е много по
килограмъ, а на ока и понеже теглението на кантара
лека отъ същинските при ударъ съ железенъ нредмегъ
стана въ килограм , то отпосле ги превръщали въ о&\\
издава тъпъ звукъ и нема никаква звънливостъ.
при което продавачиi-e обикновено бивали ощетявани.
Предлага Ви се да наредите; да се следи и заловятъ
При изплащаниего ею.шостьта на куиените пашкули,
търговците упогреблявали обикновено златни моне!и, фалишвикаторите и разпространителите.
които давали съ 30 - 40 стоп.нки по-големо ажио,
Изарагца се на Кметството за разгласяване.
отколкото това е въ банките
По такъвъ начинь повторно пзмамвзли пашкулопроГрадски Началникъ: Нв. А. Михаиловъ
давцше.
За да се избЬгнатъ т-Ъзи ощетявания на пашкулоСекретирь: Сим. С Арнаудовъ
9т
^пл»здя1елих* - и въ допълнение на телеграмата до
.ръжните управители № 14130 отъ 12 того, локанамъ Го г околийските началници, да разпоредатъ за
най-строго иреследвание на всички ония купувачи на
шнкули, коию пазарявать вь ока, т а т също да слЬ1атъ най-сгрого съ какво ажио се упо(ребяватъ златни. № 952.
^в монети.
j На спекулантите въ това отношение също да се
гр. Варна, 15 Юяий 1905 година.
*ставятъ актове и да се предаватъ на сждъ
Т За да се знае въ пашкулите тържища цената на
Подписания Д-ръ И. Д. Мутафовъ еждеб следоваjdTinne монети въ сребро ("ажио) въ всеки бюлетинъ,
тель при Варненския Окр. Сждъ, на I след. участъкъ,
Ь който се обявява иродажбната цвна на пашкулите,
| възъ основа на чл. 163 огъ углавното съдопроизводство,
[ебва да се отб^лЬжна и курсл на монетите, по който
обявянамъ че преди нЬколко дни, въ Варненската градска
"Ъ се размЬннвагь вь близките банкове учреждения.
гора, задъ „i юндюзъ-чешме", мЬсгность „Нровадалнева
.Уиравляюший Министерството, Глакенъ Секретрь: (пол.)
|
Ив Сарановь за началнпкъ на отделението: (под) 11. тарафъ", намЬриха се осанки отъ човешки труп»: черепъ
и 4,icib отъ кости, оглождени и разнесени тукъ-тамъ отъ
Рачевъ.
диви
зверове, които съ и разровили телото мЬсгою, дето
8а сведение и изпълнение до г. г. окржжнипь уирае
било
закопано.
вители и търговските камари.
На и около гроба, дето е билъ закопакъ трупътъ,
БЪРНО.
намериха се множество части отъ дрехи, съ които е билъ
облеченъ трупътъ и то като: единъ калпакъ отъ бозева
Секретарь: при Варненското
Град окол Управление Сит. С. Арнаудовъ. агнешка кожа, на вътрешната стрина се забелезва часть
оп» черна човешка коса, части отъ синю черна аба; qacib
отъ елекъ отъ същата аба; час«и отъ бели вълнени на
ВАРНЕНСКО
прение^ пуща; части огъ бела вълнена фанела; части отъ моравъ
вълненъ опасъ; части отъ ремакъ за вързване на навуща
-ОКР&ЖНО УПРАВЛЕНИЕ
или калпуни; части отъ бе.тъ плешгь вълненъ учкуръ;
ОтдЪл. Админ. Полиц.
ОКр&ЖНО.
I
4aciH отъ горни вълнени гащи, съ тъмно бозовъ цве1ъ;
JU 3814час
ги oi ъ аба, тъмно-синь цветъ*
5-ии Май 1905 година
До 1\ г. Окол. Началници.
Предполага се, на основание описаните останки,
r р. В а р н а .
както
и чаеги отъ дрехи, човекътъ, чиито еж те, да е
Народите учикми Господа Никола Хр. Иеглешковъ
билъ
младъ
на около 24—28 години македонецъ, който
и Иванъ К. Меремиевъ еж напие ели и издали книжката
вероятно
се
е занимавалъ съ млекарство и за тая цЬль
Исюрии на Нрацнговского възсгание" съ предисловие
е
насалъ,
може
би, некоЙ добить ;ъ около спомената меой» Г-на Д. Т. Страшимировъ. Тая книжка по своето
f
егносгь,
къде
го
обикновено такъвъ добнтъкъ се пасе отъ
интересно сьдържание, заслужава да бжде купена за об
I
подобни
хора.
щински ie библиотеки.

ОБЯВЛЕНИЕ

Съдебния лЪкарь заключава, че чийто части се на
Съгласно окръжното предписание на Министерството
на Вътрешните Работи отъ 28-й Априлъ подь Ж 1616, мериха е билъ убитъ и че убийството е сганало преди
предлагтмъ на Г. г Околийските Началници да препо- около 8 — 10 месеци.
ръчагь на градските и селските общински управления
Понеже самоличност ьта на този убитъ човекъ неда снабдягъ общинските библиотеки съ по единъ екзем- | можа да се узнае отъ следс!вието, умолявамъ всички
плиръ отъ същата книга.
органи на публичната власгь, както и всички ония лица,
Цената и е 1 левъ.
които знаять, или би узнали самоличностьта, или нещо
Окръженъ Управигель: (под.) Г Ивановъ.
по убийството на речения човЬкъ, да съобщатъ това въ
Секрегаръ: (пол.) Нв. Навловъ.
следственната ми камъра.
Секретарь при Варненското
л
-"'» ipico Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ* I
Сжд. Сведователъ: Д-ръ И. Д. МутаФОВЪ.

^ H ^ j 0 K O Градско Общинско управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
М 7805
гр. Варна, 11-ii Юлии 1905 год.
На основание чл 2 и отъ закона за „Юватаи Вар
ненското Град Общ. Управление облвяна че иодъ над
зора му се намира единъ конъ на около 10 години, ко
съм ь чернен!, на гърбл има малко бЬло.
Ако вь растояние на 40 дни ore днесь не се яви
стопанинътъ му съ иадлЬжнии документъ и си го повбире, то тоя добитъкъ ще се продаде за вт, полза на общ.
касса.

отъ чцЬсгносЛата на заразените места, каквото и да е
отъ изброените горе расюния тодове и пр. ааинтересованата страна трЬбва напълно да се съобрази съ чл. 5
отъ казания законъ CuptMO нарушителите ще се пос
тъпва съгласно чл. 38 оп> правилника.
Точно съблюденне на настоящата ми заповедь въз^
лагамъ на подведомственните ми-полицейски органи и
общински кметове. Въ преписъ да се прати до г. г. Окол.
началници въ окрл.га. Окр. управитель (п.) В. Поповъ,
Верно и. Секретарь: (п) В Ивановъ. Сверилъ нрЪпидо
секретаря при Варненското окр упр. (и) Павловъ.
Верно:
Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С. АрнаудоВЪ

п. Кметъ: Джендо Георгиевь
Секретарь: II. Лганасовъ
ПрЬписъ отъ препш
Варненско Градско Общинско Управление

Русенско Окржжно Управление.
;

О Б Я В Л Е Н И Е
М 7194.
гр. Варна, 25-й 10ни ft 1905 год.
На основание чл. 2 отъ закона за я 10вата", Вар
ненското Град. Общпн. Управление обявява, че подъ над
зора му, се намиратъ следующите безсюпанни доби
тъцв „юва*:
I) Конь, косъмъ тъмно-червенъ, на гърба и отъ лквата страна има бели косми на около 6—7 год.
II) Конъ, косъмъ чалесть, на около 7 8 год., особни
бел Ьзи нема.
III) Конь, косъмъ ясно-сивъ, на около 8 год., безъ
белези.
Ако въ растояние 40 дни отъ днось не се явятъ
стопаните нмъ, съ надлежните документи*, и си ги upfcбиратъ, то тия .добици ще се продадътъ за въ потза
на Общинската каса.
и. Кметъ: Н. Г и н е в ъ

•ръчкйг
3 A IJ 0 В Ъ Д ь
<*а отъ
* сак
JKs 237
ато:
Понеже отъ отношението на г. Разградския райе**11*
инепекторъ по зем .едЬлпего и лозарството отъ 11 ?пил>
подъ WS 1G2, се установява, че вь лозига на с 1\^Ре"
A in. Разградска околии, е конегантирана фнлоксеран/сли~
3D то възъ основание ч \ 23 огь правилника за п°03Де,
на закона за меркиie прошвь филоксераната зар г о н а
1ведезпдеЗ А 110 В Ъ Д В А М Ъ
остоОСТИ.

1) Строго се забранява изнасането отъ лозята ».а<
Голема-Ада на каквито и да е растения, като: лозав1
пръчки, вкоренени дьричега„д1пш раст^.чил и произведение
отъ расадници, градини и пр; приоадницч отъ дървче.а,
саксии ст» цветя, букет и ир; градински произведения;
като: бобъ, грахъ, домати, зеле, копрецъ, керевпзъ, крас
тавици, меродия, пиперки, патладжани, сала»и, белъ бобъ,
Секретарь: II. Атапасовъ
дини, пипони и пр., разни овощия,чкато: череши, BBUIHM,
ягодч, зарзали, ябалки, круши, праскови, сливи, мушмулв,
нарове, смокини, кдиипи, малини, грозде, джибри и пр.
Преппсъ отъ преписъ 2) Забранява се сящо пуицнето добитъкъ и ходенето
произволно на работпици отъ заразените въ здранагу
лозя.
/
Шуменско Окржжно Управление.
3) Позволява се изнасането изъ землището на каза 1
ното село на онези гпадонски произведения, цветя, овощия
и ир; които си снабдени съ свидетелство, съгласно чл. 5
З А Н О В Ъ Д Ъ
отъ сжчдоя правилникъ удостои Ьриющи, ч е т е ироизхож-;
М 240
датъ отъ не заразени местности
/
4)
Срету
нарушители*е
на
настои
щата*ми
заповедь'
Шуменъ, 30 ий Юний 1905 г.
да се с i. era вля ват ъ актове и даватт» подь съдъ за наА
лагане
наказанието предвидено въ чл. 38 отъ закона за
Поповския районенъ ииспекторъ по земледелието и
мЬрките
прошвь филоксерната зараза. На настоящата^
отраслите му съ писмата си М. JS У57 и 258 отъ 22
ми
заповедъ
\\ гГокол. Началници да дадътъ найголема|
а 24 того, съобщава, че въ лозята на селата: Аязларъ,
гласпость
между
населението въ поверений ми окръгъ aj
Конакъ и Арапларъ, Ноповска околия, констатиралъ но
зорко
да
следитъ
за ненарушаванието н
ва филоксера Тона като съобщавамъ, възъ основание
г. Русе 17 Юний 10U5, Русенский Окр. Упратш^
чл. 23 отъ правилника за прилагане закона за мерките
телъ: (п) М. Юрдановъ. Верно п Секретарь: (п) 0. Ми
цротнвъ фидоксерната зараза и пр.
ла новъ СвЬридъ преписа Секретаря при Варненското
Окръжно Управление.
ЗАПОВЪДВАМЪ;
В Ъ Р Н 0,
Забранявамъ изнасенето отъ заразените места и пре
насяне другаде,—въ незаразените мЬсга разни произве Секретарь при Варчснското Градско
дения; като вино, мясть (шира), сухо грозде, праншни,
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ
сЬно, цвегя, грозде, рхши зеленчуци, разни растения,
овощни дървета и издънки отъ техъ За да се пренесе

сиоредь както е показана въ касовата книга и въ моне-

АКТЪ
Днееь, на 6 И Юлий 1905 година, долоподписаний
(Сметъ Д-ръ Л. Нюскюллиевъ на Варненската Градска 06цина, заедно съ членовете отъ Съвета Гт. Пиронковъ п
1иколаки Нарасковъ въ прнсътствието на бирника Ан.
Д. Принреновъ и на обич контрольоръ Димитръ Г. Пей
чевъ произведохме ревизия върху операшште извършени
отъ бирника за време отъ 1-й Юний до 31-й сжщин
1У05 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-оправда
телните докумети, съпасно 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
нц.въ квшанционната книга, оказа се наличностьта верна,

таря, а именно:
Въ злато
~
лева - ст.
„ сребро 183845 „ — т
,. мЬдни —
„ 54 „
3) Че неповърнатите въ деиозитъ и на хранения
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както е* за
писани иъ депозитната книга, а за повърнатите пр4зъ
изтеклия мЬсецъ намериха се редовни разрешения и
разписки,
Заб.: Прилага се една равносметка.

/
Ревизионна
комисия:

Кметъ: Д-ръ А. Пюсккшиевъ.
Членове;

Ст. Пиронковъ
Н. Парасковъ

Бирникъ: А. Д. Припреновъ
Общ. Контрольоръ : Д, Г. Пейчевъ

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управтение,
при месечната му ревизия за м. Юний 1905 год., произведена на 6-й Юлий т. г.

^а дава

Да зема
Сума

Кому и за какво

!

Сума

Отъ кого и за какво

лева

лева ст.

У
к г П а наличност ь въ касата
„ депозитните суми

183845,54
15936102

Всичко.
Гр Варна, 6 ЮлиЙ 1905 г.

199781 56

0 , ъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа
гербови марки
налиуноеть въ касаia
наличность въ Банката
въ наличность Дружество; „Гирдапъ"
въ разни авансови разписки . . . ,

Всичко

ст,

221Щ81
39о|90]
16425109
90000
G3GG4I16
7186 601

199781 56

Кметъ: Д-ръ А. Пюскюллиевъ.
Ревизионна комисия: | Ст. Пиронковъ.
I H. Парасковъ.
Бирнскъ: А Д. Припреновъ Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ

