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Господину Общинскому Кмету
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:

Предайте на гражданигЬ сърдеч
ната ми благодарность за поз
дравленията имъ но случай
2 Августь,

князътъ.
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До Негово Царско Височество
Кългарсюий Князъ Фердинандъ I.
Днесъ Варненските граждани по слу
чай въашествието на ВАШЕ ЦАРСКО ВИ
СОЧЕСТВО на Бългаъския престолъ и за
неуморимите старания за вреусневането
на отечеството ни най-тържествено отвразднуватъ юзи исторически день.
Ьъзползуванъ отъ случая, честитъ се
считамъ да поднеса отъ моя страна и отъ
страна на Варнапските граждани най-сър
дечните поздравления и благоножелания
за дълго действието на ВАШЕ ЦАРСКО
ВИСОЧЕСТВО и династията.

се на населението нъ Пловдивския и съседните окрл.зп,
въ Hi кон отъ лозята въ землището на с Белапшцл. Плов
дивска околия, месгносппе „ЗсХридово*4 и „Черковните
лозя" е констатирана болестта ^филоксера", вследствие
на коего запрещапа с*- изнасянето отъ означените мест
ности на каквито и да е распкня, като: лозови пръчки
вкоренени дръвчета, живи растения и произведенията отъ
разсадници, градина и пр., лрисрдници отъ дръвчета, сак
сии съ цветя, букети и пр. градински произведения като:
бобъ, грахъ, домати, зеле, копрецъ керевисъ, краставици,
магданосъ. мнрудия, пиперки, патладжани, салати разни,
белъ бобъ, дини, пипони и up. разни овощни, като чере
ши, вишни, яголи, зарзали, ябьлки, круши, прасквн, сли
ви, мушмули, нарове, смокинг, капии»', малини, грозде,
джибри и пр. Позволява се изнасянето изъ землището на
означената община само на опели градински произведе
ния, цветя, овощин и пp., които съ снабдени съ свиде
телства, съгласно чл. 5 отъ с-щин пранилннкъ. удостоверяющи, че те ороизхождатъ 0!ъ незаразени мястности.
гр. Пловдивъ, 13 юлий 1905 год.
За Окр. Управитель: (и.) Зелковъ
п. Секретарь! (п.) Собаджиевъ
Сверилъ преписа Секретаря при Варненското Окржжно Управление: (ш Джезарокъ.
И е р н о,
Секретарь при Варнен Град. Окол.
Управление: Сим. С Арнаудовъ
Преписъ отъ настоящето се праща ня г. г По
лицейските пристави за знание н на Варненското
кметство за разгласяване.
гр. Варна, 27 юлий 1905 г.
Варненски Град. Началникъ: Ив. А. Михаиловъ
Секретарь: Сим. С Арнаудовъ

Кметъ: Д-ръ А. Пюскюллиевъ.
Преписъ отъ преписъ
Преписъ гтъ преписъ.
Пловдивско Окржжно Управление.

Пловдивско Окръжно Управление
' ОтдЪлпние административно,

ОтдЪление административно.

ОВЯ
ОБЯВЛЕНИЕ

ВЛЕНИЕ

Jtf 7889

J8 7588
Съгласво чл. 23 отъ правилника за прилагане захова за мерките противъ фолоксерната зараза, обявява

Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагание за
кона за мерките противъ филоксерната зараза обявява
се па населението въ Пловдивския и съседвитЬ окръзи,
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че въ некоя отъ лозята въ землището на с Бр* ето вица
Пловдивска околии, въ местносьта „Чамъ-теис*, е кон
статирана болеетъга „Фидоксера*, вследствие на което запрещава се изнасянето огъ означената месгность на клк
вито и ла е расюння, като: лозови пръчки, вкоренени
дръвчета, живи растения "и произведенията отъ разсад
ници, градини и пр присадчици отъ дръвчета, саксии съ
цветя, букети и пр; градпнни произведения, като: бобь,
грахъ домати, зеле, копрсць, керевтъ, краставици, магданосъ, ме-удия, пиперки, патладжани, салата разни, б*лъ
боб', дини иппони и пр; разни овощия, като: череши,
вишни ягоди, зар.гали, ябълки, Круши, праскови^ сливи,
мушмули, нарове, смакини, капнни. м.линн, грозде, дисибри и пр.
Пошолява се изнасянето изъ землището на означе
ната община само на онези градпнни произведения, цветя
овощия и пр , Koino еж снабдени съ свидетелства, сьгдасно чл. 5 отъ с&щин правилникъ, удостоверяющи, че
те пронзхождатъ о.ъ незяратни местност.

огъ горЬизброеннг* предмети огь неззразени.Ь мвега на
речено.о село, требва д* ее снабди огь надт^Кгшт об
щинско управление съ евнде.слетво завЬрено огъ Рай
онния инспекторъ иоземледвлиеги u отраслигЬ му. Спремо
нарушителше ще се поетична съгласно чл 33 отъ за
кона. Всеко нарушение ще се констатнрва сь актъ. Точ
но изпълнение и съблюдение на иасюяиита ми заповедь
възлаг^мь на подведомствените ми административни и
общински влаеш Вь нрЬппсъ да се сьобщи тази ми за•оведь надлежно. Окр уиравитель: (и) В. Ноповъ Верно,
п. Секретарь: (п) И Иванов'*.. Свериль ирепкм Секре
тари при Варнен. Окр. Управление: (и) Джозаровъ
Б е р н

о,

Секретарь при Варнен. Градско Окол.
Управление: Сим 0. Арнаудовъ

гр. Нловдивъ, 21 юлий 1905 г.
Иръпясъ отъ нрЬнисъ

Окр, Управнтедь: (п) II Маноловь
Секретарь-. (п) Зелковъ

Шуменско Окръжно Управление
В е р и о,
и Секрсарь при Варненското Окръжно
Управление: (п М. Русссвъ
Верно, Секрзгаръ при Варненското Градено Окол.
Управление: Спм. С. Арнаудовъ.
аО
ОО
СО

Ширата се въ препись на Г. Г. Полицейските
Пристави за знание и изпълнение, а на Варненското
Кметство за разгласяваме.
гр. Варна, Агвустъ 8 день 1905 г.
BapHvif, Град. Началнпкъ: Ив .*. Михапловъ
Секретарь: Сим С Арнаудовъ
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гр. Шуменъ, 14 юлий 1905 год.
Госоодннъ Иоповския Рлно.ченъ Инспекторъ по земледелш.то и отраслите му съ писмата си АР j\s 287 и
294 отъ 7 и 10 юлий-т. г. с'м-бщаи*\ че въ лозята нас 4
е. Оадпна и Гаггво, Цг шпека околия, консатиралъ филоксера.
Това като обявявамь за знание на населението отъ
повереното ми окръжие възъ..основание чл. 25 отъ пра
вилника за прилагане закона за меркиie иротивъ филоксерната зараза и пр
3 а иове д ва мъ:

Иреппсъ отъ превпсъ
Шуменско Окръжно Управление

3 А II 0 В Ъ Д Ь
№ 278.
гр Шумснъ, 14 юлий 1905 г.
Господннъ Иоповския Районенъ Инспекторъ по земдедвлието и отраслите му съ писмото си Ж 274 отъ .1
юлий т. г. съобщава, че зъ лозята на с Хайдаръ, Иоповска околия констатирадъ филоксера. Това като рбявявамъ за знание Еа населението отъ поверения ми окръгъ, възъ оснодание чл. 25 отъ правилника за' прила
гане закона за мерките иротивъ филоксеряата зараза и пр.
Заповедвамъ:
Забранявамъ изнасянето отъ заразените мЬета на
все какви лозови пръчки, грозде, пръщини, череши, виш
ни, капини, градински растения, земледелчески семена и
растения, овощни дръвчета и издънки отъ техъ, зърнени
произведения и пр. Който иска да изнесе каквито и да е

Забранявамъ изнасянето др та де огъ заразените ме
ста на всекакви лозови пръчки, гролде, пръщини, вино,
мъстц круши, ябълки, череши, вишни, капини, |радинска
растения, земледелчески семеи* и растения, овощни дръв
ч е ^ и издънкн огь тъхь, зърнени произведения и пр.
Които иска да изнесе каквото и да е отъ гореизброени
те предмети отъ незаразенше места въ землището на
речените села, требва да се снабдя о*ъ надлежното об
щинско управление съ свидетелство заверено отъ Рай
онния Инспекторъ по земледелието и отраслите му.
Спремо нарушителите ше се постъпва съгласно чл.
38 отъ закона. Всеко нарушение ще Qe констатнрва съ
акгъ. Точното изпълнение и съблюдение на настоящата
ми заповедь възлагамъ на подведомствените ми админи
стративни и общински власти.
Въ преписъ да се съобщи тази чи заповедь надлеж
но. за Окр. Уиравитель: (и) Хр. Коеевъ Верно, Оекретарь: (п) В. Ивановъ. СвЪрилъ преписа Секретаря ора
Варненското Окр. Управление: (п) Джезгровъ.
Верно,
Секретарь при Варнея. Градско Окол.
Управление: Сим. С Арнаудовъ
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До Господа
Акцизните Началници и
Районният контрольори.

При всичко, че въ чл. чт 126 127 и 128 отъ пра
вилника за приложеше закона за акциза на ракиите е
указанъ твърде ясно начина, по коиго требва да става
запечатването и разпечатването на казаните 3t варение
на ракия, огъ сведенията, обаче, коиго нмамь се вижда,
че тия правила не на всекжде се съблкмавали. ПЪ веч ето
отъ качанш-е.'ррЬдна.?начени за варение на ракия, елЬдъ
подаване огъ държаемите имъ декларации за варение,
вмЬсто да се разпечатватъ о*1Ъ кметовете или другите
фпксални власи», на които се подаватъ декларациите, тия
последниie (кметове^ и .фискалните власти) по нехлп
ство, а но некога н съзнателно напущали указаните въ
подадените декларации срокове за снимане печатите и
-благодарение нд това, положените печати на казаните се
-снемали отъ самите инъ държатели. Наистина подобно
право, споредъ чл 127 (иъ правилника, е предоставено
на държателите на казанше, обаче негово о упражнение,
ако исъаме да имаме добъръ контролъ, не требва да се
допуща отъ властите, освенъ въ изключителни случаи
именно, когато длъжностните лица, на които е възложена
тла^о.бнзанос^ь но чрЬзвичаина нужда и независятца отъ
(не се чете въ оригинала)
възможностьта да со
явятъ на мЬсюю и сами да снематъ печатите, а не като
•общо правило, какго до. сега е практикувано. Ако тая
практика се продължи и за начрЬгь, контролг, които се
гони сь запечатването на казиНтгЬ става, ьлюшренъ и
едва ли може д> -донесе очаквания рсяулгатъ, толкозъ по
вече, че влдельта, при такова положение не работатт.»
я*М1 Д1 знае, дали двиегвпгелно печатите еж били снети
оть казаниjе стЬдъ подавание декларацията за варение
или много по-рано и дали сь гни казани не е варено ра
кпя бе;*ъ значението на влас-bia
Въобще като се зчае че точното определяне на из
•вареното-количество материали, следователно и на доби
тата ракия зависи оть числото на изпаренигЬ казан*^ а
-за числото на нослЬдаше не може да се дьржи контролъ
ако казаните се разпечатватъ въ иоиечего случаи огъ
самите имъ държакели, Butcic оть властите, желателно е,
разиечатванието на казаните отъ държателите да се до
пуща само въ изключителни случаи. Въ всички други слу
чаи те требва да се разпечатватъ непременно отъ влас
тигЬ, натоварени съ тъзи обязаность.
Ето защо, като обръщамъ вниманието на Господа
Акцизните Началници и Районните контрольори върху
посочените нередовности, поканвамъ ги да предопредаджтъ
всички общински кметове въ общините на които има ка
зани и се вари ракия още преди да е иочнала варидбата
че паь еж длъжни сами или чраъзъ помощниците си да
снематъ положените па казаните печати и то непре
менно въ определените въ декларацията часове. Исключение да допущатъ само въ случаи, каквито по-горе споменахъ. Смщото нравило да съблюдават* и пРи запечат

ването, защото само съ точното и неуклонно съблюдент
на чл. чл. 126 —12S може да става дума за добъръ кон
троли и предотвратяване възможните злоупотребления.
Както кметовете, тъй и другите длъжностни лица на
които ще съобщите това разпореждане, ще предупредите
че за всЬко несвоевременно явяване на местото за сне
мане печатите отъ казаните или запечатването на послед
ните, безъ уважителни причини ще бА;дать преследвани
н наказвани по чл. 40 отъ закона за акциза на ракиите.
(под.) За миниегръ: За главенъ секретарь: II. Иван
овъ, За Началникъ на отделението: Хр. Савовъ.
В е р н о,
Варненски Окръженъ и, Акцпзенъ
Началникъ: А. Трифоновъ
Настоящето окръжно прЬдпнсание на Господина
Минпстра на Финансинте въ преписъ изпращаш» на
г. г. Акцизните агенти, старшите акцизни стражари
и общинските кметове, зд сведение, ръководство и
точно отъ страната имъ изпълнение.
гр. Вирна, 29 юлий 1905 год.
Варнен. Окр. и. Лкц. Началникъ: А. Трифоновъ

Иснланъ добитънъ отъ 21 Юлий до I Августъ 1905 г.
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Стр. 4.

АКТЪ
Днесь, на 10 it Августъ 1905 година, долоподписаний
п. Кметъ Джендо Георгиевъ на Варненската Градска Об
щина, заедно съ членовете отъ Съвета Г. Панвчерски и
Димнтръ С Ханджиевъ *въ присжтствието на бирника Ан.
Д. Припреновъ н am обш. контрольоръ Д. Г. Пейчевъ и
Държ. контрольоръ Ив. Добревъ произведохме ревизия
върху операциите извършени отъ бирника за време отъ
1-й Юлий до 31-8 сжщий 1905 година и намерихме:
1) Че всичкше постжиили и изразходвани суми съ
редовно записани по книгите н тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправда
телните докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството в деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ми въ квитанционната книга, оказа се наличността верна,

споредь както е показано въ касоната книга и въ мон&
таря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 196972 „ — „
,. медни
—
„ 15 „
3) Че яеновърнатитЬ въ депозшъ и на хранениесуми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения и,
разписки.
Заб.: Прилага се една равноемЬтка.

/ п Кметъ: Джендо Георгиевъ\
Ревизионна
КОМИСИЯ:

тт

I Г. Паничерски

j Членове :|

д

с

Х ан£жиевъ

Държ. Контрольорът Ив. Добревъ,
Бпрникъ: А. Д. Припреновъ
Общ. Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление,
при месечната му ревнзвя за м. Юлий 1905 год., произведена на 1-й Агвустъ т. г.

Да дава

Да зема
Сума

Homy и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст.:
На валичность въ касата
„ депозитните сума

лева

196972 15{«! 1 0 | ъ
15852 28
I 2 „
3| „
4 „
!, „
6 „
7
8
9

Всичко.

212824 43

Гр. Варна, 6 Юлвй 1905 г.

„
„

расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа
гербови марки
нали>жость въ каса•а
наличность въ Панка!а
въ наличность Дружее.во, „Гирдапъ"
въ разни авансови разписки .
акансъ съ разписка за общ разни
нужди
повърнати неправилно събрано суми
три ведомости за м. м. януари, февруарий и мярчъ т. г. за заплата на
служащите по кринина п кантаринината

Всичко

ст.

22111181
321101
32786|76
90000
65158J66
625521
490]
35 25

1295.33

212824 43

п. Кметъ: Джендо Георгиевъ.
Ревизионна комисия: i Ст. Пиронковъ
| Н. Парасковъ.
Бврникъ: А. Д. Припреновъ Контрольоръ: Д. Г. ПейчевъДърж Контрольоръ: Ив. Добревъ

Издава Варненското Градско Общинско Управление"

Печатвица Хр Н. ВоВниковъ—Варна.

