Год. XIV.

Варна, Оъббота 10 Ноемврпй 1901 г.

ЛРНЕНСКИИ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦА
Обикновенно на 10, 20 и 30 числа.

Цена на вестника за годниа е
4 лева.
Отделенъ брой 10 ст.

•Ai'iiFira щп;о здншнта тттш
ОБЯВЛНИЕ
т • «2835
(Продължение отъ брой 18-й"!

в) чрезъ вливане въ дупките на врела вода, силни
кислоти, катранъ и пр. Катранътъ е едпопревъзходпо сред
ство противъ плъховете. Ако той се налее старателно въ
всичките дупкя, то въ кратко време плъховете напущатъ
свърталищата си и могжтъ лесно да бжджтъ избити или из
ловени. Опези отъ техъ, които макаръ и отчасти еж облети
съ катранъ, умиратъ въ неколко часа. —Въ всеки случаи,
зданието се очиства отъ плъховете, понеже и онези, които
еж останали живи, го напущатъ и избегватъ другаде;
г) чрезъ разни вредителни и отровни за тези животни
вещества, като арсеяикъ, фосфоръ, стрихнинъ, барпевъ кар-

Брой 19-20

•всгникъ
Писма, статии пари ,• всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна
За обявления се пл<ща за дума:
На първа страница .
. .
3 стот
2
л втора страница
трета
И
четвърта
страници
.
1
я

7) Изтреблението на мишките и пълховете требва
да ее предприема преди пзбухванпето на чумната епидемия.
—Преследванпето на мишките въ една заразепа вече м*стность бп способствувало за по-бързото разпространение на
болестьта посредствоиъ избегналите мишки.
8) Да ее обяснп на населението общпятъ ннтересъ,
който представлява изтреблението на мишките и плъхо
вете, като необходима мърка за запазвапе па едпа мъетность отъ чумата, п да му се укажатъ най-практпчнпте
и евтини способи за постигане на тазп цель.
Б. За бълхите, дървениците, му
хите и другите насекоми.
1) Ноддържанпето на най-го-тЪма чистота въ жилищата,
кухпнте, месарниците, рибарниците, бакаляпцпте, гостилни
ците, кафенетата и всичките останали помещения и об
ществени заведения по улиците, площадите, пазарите и пр.
2) Запушване на всичките джги и пукнатини въ поме
щенията, често нзмазване стените еъ варь, измиване съ врела
вода дюшеметата н онези отъ дървените предмет, които
не се развалятъ отъ това.
3) Старателно отстраняванпе на праховете, сйтовете
и на всички разлагающп се органически материи.
4) Чистота на телото и облеклото, често. променяванпе
на долните дрехи, претърсване, проветряване и излагане
на слънце завивките, постелките, килимите и пр., изпар
ване на дрехите съ врела вода, п тамъ, гдето има възможпость, прекарването имъ презъ дезинфекционната машина.
5) Периодическа дезинфекция на жилищата чрезъ упушвапе еъ сера въ време на епидемия.
6) Запазване па съестнпте припаси отъ омръсване посредствомъ мухите, чрезъ държането имъ закрити или пъкъ
въ снабдени съ мрежи доланп.
7) Употреблението на разпи протпвозаразпгелпп и протпвоппсектпп средства, разните прахове — за бълхи и дърве
ници Quassia omara и други за убиване па мухите, както
и разни попборп за пзлавяпето имъ.
8) За запазване отъ паразитите въ време па епидемия
препорхчва се носенето на ботуши.-'

варь и пр. Тези отрови се даватъ смесени съ брашно, въ
видъ на тесто или пъкъ въ житни зърна, напоени еъ раз
твори отъ техъ, приготовлението на които, както п начинътъ на приготовлението имъ, ех известнина всеки аптекарь, и
д) чрезъ задушливи газове, произходящп отъ изгаря
нето на сера, изпаряването на формалдехидъ и други по
добни. Това е единъ добъръ способъ за изтреблението на
мишките и плъховете въ помещения, които могатъ да се
затварятъ добре отъ всекаде или пъкъ въ скривалища, въ
жоито приложението на изброените до тукъ способи и
средства, е невъзможно, поради недостжпноетьта имъ, как
вито ех напр. каналите, нуждшщите и т. н. При употреб
лението на серата, требва да се смета най-малко по 40 грама
на кубически метръ.
4) Мишките избегватъ тоже всичките вещества, които
издаватъ силна миризма, како наар. камфора, нафталпнъ
л. др.
.
5) Изтреблението на мишките се постига, освенъ съ
изброените по-горе средства, още и чрезъ изкуствено раз
виване между техъ на заразителни болести, които не ех
опасни за другите животни и за хората. Наставленията за
това ще бждхтъ еъобщени по-къено, въ случай, че методата
се окаже приложима и у насъ.
Изводъ отъ решенията на Варненский Град. Общ.
6) Намерените, въ време на чумна епидемия, умрели
Съветъ.
нишки, плъхоье и други животни, не требва да се отстрапя(Продължение отъ брой 18-й)
ватъ, преди да се полеятъ еъ врела вода пли пъкъ еъ друга
некоя течность, способна да убие паразитите, които ее на144. — Да се почне гроздоберъ на 29 того н паза
яиратъ по кожата имъ. Само тогава телата на умрелите жи
рището
да бжде тая година на площада, при училището
вотни се хващатъ съ дълги щипци и се унпщожаватъ чрезъ
„Св.
Кирилъ".
изгаряне или пъкъ се заравяй, следъ предварително по
За тая ц*ль натоварва г-на Кмета да яви на Варставяне въ кипяща вода въ продължение на 7з ч а с ъ - С а _
невци
чрезъ глашатай и обявление.
зште помещения, въ които ех били намерени такива жи
145
— 1) Не удобрява произведения на 17 Септем.
вотни, се дезинфекцирате по обикновения начпнъ, следъ
т.
г.
търгъ
за доставание потребното облекло за градекта
предварително упушване съ сера.
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пожарна команда: 2) Да се произведе новъ търгъ въ ский пжть въ местностьта ,.Кара-Боклукъ" между жескоро време. 3) Поемниге условия но тоя търгъ се лезо-пжтната станция и салханите, съ първоначална цена
1000 лева, при малонаддавание като разрешава да се
удобравягъ. '
146 — 1) Не удобрява произведений на 20 Оеагем- отпуско нужната сумма отъ общинската касса
155. Натоварва Г-на Кмета да заповеда щото за
врнй т. г. търгъ за отдавание на предприемачь достав
напредъ единъ огъ градските лекари по редъ да стои
ката на ••••0 0 клгр. сламаза общинските конье.
qaca
сутриньта
2) Да се произведе новъ тьргъ въ най сюро време. всеки праздниченъ день, (отъ 8 до IOV2
3) Поемните условия на тоя търгъ се удобряватъ. и отъ 2 до 4 после пладне) въ Общинското Управление,
147.—I. Неудобрява произввденпй на in Оепт. т. г , за преглеждание на приходящите болни Варненски граж
дани, а тава сжщо и въ делничните дни, като за тая
2) Да се произведе новъ търгъ въ най-кжсо време.
цель се издаде нужното обявление.
3) Поемните условия на тоя тьргь се удобряватъ.
търгъ за отдавание HI предприемачьдосгавянието на по
156. Да се плати на предприемтча Иванъ Байновъ
требното за общинските горски стражари облекло.
за направяние отъ него сводовъ моегь на улица „6-й
148. Да работи Съввга до вгоро решение но сега Септемврий" и законната 8 % лихва, за закъснелите
действующия иравилникь зл вжтре.инш редь, гласуванъ неисплатени платежни заповеди по това предприятие, до
на 10 Май 1888 год. и то до колко го той не е проги- окончателното имъ исплащание.
венъ на измененията на Закона за градските общини
157 ••- 1) Да не се позволява HI Варненекий жи149. — I. РЬшението на Общинский Съветъ Л& 275 тель — Апостолъ Савовъ да отвори една врата въ огра
96 г да се отмени; II. Да се шипе на дружеството дата на праздното му месго, до питейното заведение на
„Гроздъ" да освободи 9 5 8 0 - Г Б Х . . КВ. метра общинска Варненеца Заро-Коста, на мусаллата и да огради сжщомвсто, което незаконно го е заградило
то мвсто къмъ страната на Грьцски-1 Съветъ, за
150. Пръди да се позволи на гражданиiе да си се- щото МЕСТОТО му подлежч на огчуждаванне отъ общи
кътъ дърва за горенпе огь общинската гора. да се от- ната.
сЪкътъ по стуаенскя пачинъ по отбрани 10 )0 дьрвета,
2) Да се съобщи Саввову че стойностьта на това
нужни на общината за фенерни, стълбове и за коларската му место ще се определи отъ специална Коммисия, която
-общинска работилница и 1500 колове за град. градини. въ скоро време ше почне действията си и следъ това
Да се отпусне нужната сумма за отснчанае и пре- ще му се заплати отъ общинската касса, отъ предвиде
ния особенъ параграФъ за тая цЬль въ общинский
возванпе на горните дървета около 300 лева, кояго сум
ма да се плати отъ Бирника преди други общ. расходи. бюджетъ.
151.
1) Огь утре натагъкъ да се спре всеко
158. Да се съобщи на Градско Общинский Архиизплащание на платежни заповеди, докле не се събере тектъ А. Несторовъ, че Съвета уважава молбата му за
въ" общинската касса една налична сумма отъ 3000 л. увеличение на заплатата му и ще я удовлетвори къмъ
Оабрана такава сумма, Общинското Управление да прави 1-ий Януарвй 1902 година.
незабавно проектъ на решение за разпределение тези
159. Натоварва постоянното приежтетвие да купи
пари, като има предъ видъ гореизложените мотиви и осемъ пушки за горската стража и то по възможяость
следъ това още въ пьрвия прпсжтственъ день да се да бжджтъ „Берданови* и осемъ револвера, следъ което
вика Съвета на извънредно заседание за да гласува та- да докладва на Съвета. Суммата за това да се отпусне
0ТЪ
къвъ проектъ на решение за репертицая.
§ ^ X V i гл. I на т. г. бюджетъ.
2) При това за да не се нарушава за напредъ чл.
160. Да се намали глобата, наложена на Аракелъ
17 отъ правилника за счетоводството, който гласи щото Артюновъ, (за гдето беяъ позволително е поправилъ две
Общинскиятъ Бирникъ подъ страхъ на наказание да не стаи въ кжщета си) отъ 50 на 25 леса, п Р е Д ъ видъ на
отпуща пари срещу расписки или по другъ некакъвъ бедното му състояние.
запретенъ начпнъ, а само по платежни заповеди, ка,кто
161. Да се осгави, за сега, безъ последствие зая
предписва изрично чл. 98 отъ Закона за Градските Об влението на Д. А. Паница като неоснователно, а се има
щини. Да се издава своевременно на името на единъ предъ видъ за идущата година, когато сгане класифициобшннски служащъ отъ тези които еж дали гаранция по рание разредите на табелите.
една платежна заповедъ отъ надлежните §§ на бюджета
162. Натоварва постоянното приежтетвие да произза сумми не по големи отъ по 100 лева, за да се от- веде търгъ за доставание на 100 каеси газъ, стой
пущатъ всеки дневно являющиге се нужди огъ малки ностьта на който да се исплати отъ § 3-й гл. I на т. г.
сумми на помощи на крайно унуждени бедни и тЬмъ бюджетъ, следъ като търгътъ се удобри отъ Съвета.
подобни за непредвидени разноски.
163 Удобрява станалия на 4 того търгъ за прода
152 — 1) Предъ видъ желанието да се постигнатъ дената отъ житната борса храна, понеже получената за
векакви икономии по общинский бюджетъ и възмож- нея сумма е износна и възлага на адйдующит* последни
ностьта да се превършватъ общинските работи, з?. сега наддавачи както следва:
само съ двама помощници, да се неизбиратъ двама още,
1) На Н. Станковъ, жито отъ 7 лева 60 ст. хектолитра.
а само единъ.
2) За такъвъ утвърждава члена отъ Съвета Спасъ
2) На Коста Мокановъ, ръжта 5 л. 20 ст. хекто
Н. Шиваровъ, който е получилъ най много гласове въ литра.
избора.
3) На Петръ Баневъ, бобъ отъ 15 л. 60 ст. сто3) Преписъ отъ протокола да се представи на Г-на техъ килогр.
Министра на Вътрешните Работи, чрезъ Г-на Варнен4) На К. Куюмджиянъ, просото отъ 4 лева 65 ст.
хектолитра.
ский Окр. Управитель.
153. По предложението на члена отъ Съвета Г нъ
5) На К. Куюмджиянъ, ми сиря отъ 6 лева 20 ст.
Мирски, основано на чл. 17 отъ „Закона за учрежде хектолитра.
нието на Българската Народна Банка" и чл. 93 отъ
6) На К. Куюмджиянъ, колосъ отъ 1 лева 60 ст.
„Устава" на сжщата Банка, Съвета избра по явно гла- хектолитра.
«оподавание за членове на оценителната коммисия при
Стойностьта на i орнята храна ще бъде внесена отъ
Варнеиский Банков ь Клонъ, по оценявание на недвижи самите купувачи въ наличность въ общинската касса
ми имоти, Членовете отъ Съвета: Янко Славчевъ, Петко и то слъдъ като се измери храната и направи нужната
Бакърджиевъи Варненеца Д. Ханджиевъ.
смътка и чакъ тогава се предаде на купувачите.
154. Да се направятъ поемните условия и се от
А 04. Да се заповеда на Общинский Кассиеръ вед
даде на търгъ по доброволно съгласие направата общин нага да исплати отъ общинската касса на Т. Живкова 480
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лева, отъ които 186 лева останали не доисплатенп отъ воръ, виновната страна да плати по съдъ неустойка
заплатата му за месецъ Мартъ и делата му заплата за 700 лева.
мессцъ Апридъ т. г.
8) Ако се съберътъ по прпнудителенъ начппъ, отъ
165. Въ допълнение на решението JXS \ 46 удобрява надлежния Оъдебенъ Прпставъ, присъдени на Общината
произведения търгъ за доставката на 40000 килограма пари, по попълнение дъла, заведени отъ Адвоката и во
слама отъ 2 лв. 50 ст. 100-те килограмма и. възлага на Вар- дени подъ неговъ надзоръ, да получава отъ такива суми
ненеца—предприемачь Петръ Ивановъ
добавочно възпагражденпе 2 % , но отъ никое такова
166. Може да се даде детето отъ общинското си- дело не повече отъ 30 лева.
ротопиталище Марийка, 3 годишна, на Варненката ФроII. Възнаграждението на Адвоката за до 31-й Де
санка Христова, но само тогава когато предварително кемврий 1901 год. да се плати отъ § I на общпвскпй
испълни изискуемите се по закона формалности п удо бюджетъ, а за наемане Адвокатъ отъ 1-й Януарвн 1902
стовери за това Общинското Управление чрйзъ доку год. да се предвиди гъ бюджета следуемия кредитъ въ
менти.
§ I за Обшински Юристъ Консулъ u Адвокатъ и Писарь.
167. Удобрява се станалий на 3-и и 4-и того търгъ
за достовката на пожарната команда и горска стража
Издадени постановления за снабдявание съ кре
облекло и възлага на предприемача Сюянъ С. Стояновъ
постни
актове за притежаеми отъ турско врема
по следующите дени:
недвижими имоти.
1.) По пьрвия малонадлавателенъ листъ за 23 ши
[Продължение отъ брой 14—15.]
нела, 30 мундира, 30 панталона, 21 гугли и 2 мушами
за дъждъ за 1340 лева.
Да се издаде на Варненската жителка }.'арня Сте
фанова
нужното удостоверение за снабдявани» и» и съ
2) По втория малонадлавателенъ листь за 21 кал
крепостенъ
чзкть върху: 1) праздно место въ II уч. на
пака, 58 лева 89 стотинки.
гр.
Варна
подъ
Kt 224, улица „Фердинандъ" стеюяще
3) По третия малопаддавателенъ листь за 30 чифта
2
се
отъ
6
7
%
кв.
метра при съседи: Михалъ Дочевъ,
бетушн 500 лева.
0
Карамфилъ
Пегровъ,
и улица. 2) Лозе въ Варненските
168. Произведения на 1-й Октомврпй т. г. търгъ
лозя
въ
местностьта
„
( в . Никола" състояще се отъ 8200
за отдавание на закупувачь експлоатацията на . общин
кв.
метра
при
ежееди:
Лгф.еръ Димитровъ, Димитръ
ски й налогь „кръвнина" за време до 31 Декемврпй т. г.
Втичевъ,
Василъ
Никсловъ,
Янаки Карагоьзовъ, Янаки
да се веутвърждава, тъй като получената въ него дена
Атанасовь,
Хрисго
Хадушовъ,
и Конакери пост. Л§ 104).
2650 лева на месеца е ^съвършенно низка.
Да се издаде на Варненската жителка Ст. Михайлова
До свършека на контрастния срокъ 31-й Декемврий
т. г. да се експлоатира тоя налогъ отъ самата община нуждното удостоверение за снабдяванпето й съ крепостенъ
за сметка на предприемача, понеже и въ двата търга, актъ вурху: едно лозе назодяще се въ местностьта „Гостанали на 22 Септемврий и 1-й Октомврпй т. г. не се лема Кокарджа, състояще се отъ 4264 кв. метра, при
получи оная сумма, която да бъде удовлетворителна, съседи: Димитръ Петровъ. наследниците на Божко Ива
—както~ за—предприемача-така-и -за общината.
- новъ, Дечо Георгиевъ и Димитръ Божковъ (пост у Ю5).
Да се издаде на Варненский житель Ахмедъ Бей
169.—I. Г-нъ Кмета да наеме съ коптрактъ единъ
Адвокатъ, Варненский гражданинъ, за Градски Юристъ- Дервишовъ нужното удостоверение за снабдяваннею му
Консулъ и Адвокатъ, ако приеме последния да се за съ крепостенъ актъ върху една ливада, находяща се въ
землището на село Каджкой. Варненска община, въ медължи по следующите условия:
1) Да се ангажира да служи на общината за време стнос.ьта до ,,железннй пжтъ" състояща се отъ 9194 кв.
отъ две години, смета но отъ потвърждението отъ страна метра при съседи: Съби Симеоновъ, отъ двете стрни
Хасанъ Тахировъ, железно пжтната лпяня и река. (по
на правителството, на следующите решения:
2) Да получи за явете години възнаграждение 7200 становление N 106).
Да се издаде на Варненский житель Костядинъ
лева, плащани по 300 лева въ края на всеки месецъ.
Иовчевъ,
нужното удостоверение за снабдяванпето му съ
3) Да завежда и води всичките дела на общината
крепостенъ
актъ за половина отъ къщата, находяща се
въ Варна и въ Русее, гдето когато би се командирозъ
W
уч.
на гр. Варна подъ М 8/26, I линия при
валъ да получава върху заплатата си по 4 лева дневни
съседи:
Георги
Калиновъ. Пванъ Генчовъ, Димитръ Гео
и платенъ билетъ II класъ за отивание и връщание.
ргиевъ
и
пжть.
Целата кжша заедно съ делото дворно
4) Да дава всекога писменни и по възможность
место
се
състои
отъ около 207 кв. метра (пост. >N 107J.
винаги мотивирано мнение по всички правни въпроси,
Да
се
издаде
па Варненский житель Георт Дими
относящи се до общински дела, кактоп да се произнася
тровъ
отъ
I
уч.
N
149 нуждното удостоверение за снасъщо писмекно върху всички поемни условия и Bcf>бдяванието
му
съ
крепостенъ
актъ за едно лозе въ ме
какви "договори, по които му се попска мненпе отъ
стностьта
„Голема
Кокарджа",
състоящесе отъ SC00 кв.
Кметството или Общинскнй Съветъ. Да превожда отъ
метра,
прн
съседи:
Георги
Димитровъ.
наследените на
Француски и Немски на Български книжа по общински
свещенникъ
Иванъ
Б(жковъ,
Димо
Павковъ,
Димитръ
предприятия и да съставлява отговори на такива книжа.
Божковъ
и
нъть
(постан.
J6
108)
5) Да ръководи испълнеиието на решения, изда
Да се издаде на Варненский житель Бони Славковъ
вани въ полза на общината, като за тая цель, както и
отъ
I
уч. № 246 вужвото удостоверение за снабдявавието
за държание въ редъ всички спорни и съдебни дела на
му
съ
крепостенъ актъ. I) за едно лозе, въ местностъта
общината, като за това му се дава на расположевие
„Голяма
Кокарджа" отъ 4838 кв. метра, при съседи:
единъ писарь, който е елужилъ въ съдъ за старши
Стоянъ
Мнханловъ,
Атанасъ Недевъ отъ с. Капаклвй, отъ
лисарь.
две
страни
файтонджи
Ставри Димитровъ и гжть и 2)
~6) Да има право презъ годината на отпускъ, не по
едно
лозе
въ
меетностьта
г Ташлж тепе", отъ 1974 кв.
бЪлесть, само единъ месецъ презъ Юлий илп Августъ,
метра,
при
съседи:
Спиро
Юрдановъ, Георги Тодоровъ,
и презъ всички служебни часове, по правилника на об
отъ
с.
ДжеФирлий
и
Георги
Петковъ
мдекарь (пост. Но. 109).
щинското управление ; да върши само общинска работа,
Да се издаде на Варненските жители: Васфи Сюлюйкато при немане спорни дела на испълнение изучава
мавовъ
вуждното удосюверевие за снабдяванпето му съ
общинските правилници и се првзнася писменно затехкрепостенъ
актъ за едно лозе въ местностьта „Малка
ното изменение отъ правна точка на зрение, въ срав
кокарджа",
състояще
се отъ 3278 кв. метра при съседи:
нение съ такива на задгранични, образцово народени
Ламбо
Марввовъ,
Хаккх-бей
Хасавсвъ. Зейнетъ Юмерова
общински управления.
и
отъ
едната
страна
пжть
(постан.
Но. 110).
7) Ако Общината или Адвоката наруши тоя дого-

ърой

Варненскдй Общшскпй Вестникъ

Стр..4

Да се пздаде на Варненските жители: Павли Янакевъ
Зафира, Деспина, Цомна, Данаиль и Павли Джелебови
нуждното удостоверение за снабдяванието имъ съ крепостенъ актъ за едно лозе въ Варненските лозя, въ
местностьта „Сотпра", отъ 3366 вк. метра (пост Но. 111.)
Да се издаде на Варненската жителка Емине П1ахпазъ Бекирова нуждното удостоверение за снабдяванието
й съ крепосеяъ актъ за: 1) една кжща въ гр. Варна III
уч. Но. 478, при съседи- Сеидъ Калфа Ахмедовъ, Зейнепъ
Исмаиловъ/Ахмедъ Халиловъ и глуха улица; 2) едно лозе
въ Варненските лозя, въ мвстностьта „Сесъ < евмесъ"4,
състояще отъ 1551 кв. мотра при съседи: МустаФа
Оултанянъ, Димнтръ Г Загорски, пжть и плетъ и 3) едно
лозе въ местностьта „Сесъ-Севместь" състояще отъ 1140
кв. метра, при съседи: Бъсри Шахиедовъ, Ахмедъ Хамдиевъ. Мехмедъ Мжзлжмовъ и Ахмедъ Юмеровъ (поста
новление Но. 112).
Да се издаде на Варненската жителка Кчряки X.
Щ . Захариева, родена Н. Лргирт.а нужното удостове
рение за снабдяванието й съ вреиост.-нъ актъ за една
кжща находяща се въ I. уч. на гр. Уарна подъ Но. 391
при съседи: Иеромонахъ Иоакнмъ Ювсталпндк, Коста Бакалъ, Димитръ Стояновъ и ижть (ност. На. 113).
Да се издаде на Варнеската жителка Анна М Куруси,
родена Никола Аргирова нуждното удостоверение за сна
бдяванието й съ крелостенъ актъ за една кжща, находя
ща се въ гр. Варна I уч. По. 43, ул. „Житна" при
съседи: Ангелъ Пейцопуло, наследствената кжща Но.''2
принадлежаща на другите наследници: Косгаки, Андонъ,
Кирякп, Димитръ, Гавраилъ, Михаилъ и Иванъ Н. Аргирови (постановление Но 111)

Имамъ разновидни овощни дръвчета п трандафили
за проданъ, които еж по възрасть и сортове като дръв
четата и трандафилпте продаваеми отъ градската пипиниера; давамъ ги 5 сг. по ефгено отъ цените на град
ската пипиниера, а които еж по възрасти и отборъ сор
тове, цените се увеличаватъ до 1 левъ 20 стот. предъ
видь възрастьта и сорта.
Могж да планирамъ градини и да посаждамъ купе
ните отъ мой разсадникъ дръвчета съ отговорность, които
нехванатъ да бжджтъ за моя сметка, но за това се пра
ватъ отделни условия.
Най слолучливото посаждание става отъ 15 Октомвр.
до края на Ноемврнй.
8 Октомврий 1901 г гр. Варна.
Съ почитание:
О Т О Н Ъ И В А Н О В Ъ,
часновпкарь срещу Т. П. Станция.

ОБЯВЛЕНИЕ
'№

12586

гр. Варна, 25 Октомврий 1091 год.
Варненското Градско Общ. Управление, обявява че
на 21-п того е заловена една безстопанска биволица на
3 години края на опашката белъ.
Ако до единъ месецъ отъ днесъ ступана на тая
биволица не се яви да си я вземе, ще бжде продадена
на публиченъ търгъ за въ полза на Общинската Касса.
Гр. Кметъ: Р . Матеевъ
Секретарь: П. Атанасовъ

Наставления и Мйрки.
за предпазвание отъ заризителна болесть — Скарлатина, Scarlatina (кушушка).
Първите признаци на скарлатината се явяватъ обикновинно 4 — 8 деня отъ заразяяанпето. Бояниятъ е нерасположенъ, побиватъ го тръпка, боли го глава, изопва го огънь,
зачервява му се гърлото, затпчатъ сливиците, прегълта
мжчно, и язикътъ е грапавъ и червенъ като малина. Огънътъ се усилва и за 4 ' — 6 деня се появява изривъ, пай
първо по шията, по гърдите, по снагата п целото тело.
Изриванпето е отъ дребни червени пъпчицп, тъй тесяо една
до друга че ее еливатъ и кожата йзцело е зачервенена.
Заразата на тъзи бол*сть се расирострапява повече
чрезъ въздуха. Тъзи болесть е заразителна даже преди
още да се яви сипката (изриваипето). Заразителпостьта т г ае
и подиръ пзрпванието, а най много при лющениего па ко
жата. Затова люспите и коричките, които отпадатъ отъ ко
жата на болния, като главни носителки на заразата, требва
да не се распръсватъ по дюшеметата, а. внимателно да се
събпратъ отъ постелките и отъ дрехите и да се изгарятъ.
Отъ тъзи болесть етрадатъ най много децата.- Человекъ, който е страдалъ едпъжъ отъ тъзи болесть обикновенно е предпазеяъ отъ повторно заболявание.
Посредница на пренасянието на тъзи болесть, могатъ
да бвд&тъ всички лица, които се доближаватъ до такива
болни. Заразата се оседва по дрехите и тедото на хората
и чрезъ техъ може да се пренесе на далечни раетояния.
Затова всекой, който се разболее отъ тъзи болесть требва
да бжде съвършенно отделзнъ (изолиранъ) отъ здра
вите; при него да се намира само едно лице, което да го
нагледва и което да нема прями сношения съ другите. Въ
стаята на болните често требва да се пръска силна карболова вода (5°/0). Дрехите и ездините на болните да не се
разяесватъ съ онезп на здравите.
'Кирливите дрехи на болните требва да се наквасватъ
въ карболова вода и после да се варятъ, а помията да се
излива въ особеина яма, гдето да се посипва негасена варь
или нечиста карболова киселина.
След' оздравянето болния като се окхпи, водата отъ
банята требва да ее излее въ гореказаната яма Н да се
дезинфектира и ваната сходо да се измие съ силна карбо
лова вода, която да се излее въ схпдата яма.
Най строго се запретява да ходятъ въ обществеянпте
бани лица, които едва що се оздравели отъ некоя зара
зителна болесть.
Следъ оздравянието или умпранието на болния, стаята
въ която е той лежалъ, както и мобилпте въ нея требва
етрого да се дезинфектиратъ и да се оставятъ да ветреятъ
пеколко дни.
Горнето като явявамъ на Варненци умоляватъ се да
взематъ нуждните отъ техна страна мерки за предпазвание
отъ тая болесть.
/
ОТЪ КМЕТСТВОТО.

ЗАПОВ-ЬДЪ:
М 247
Варна 23 Октомврий 1901 год.

Понеже по големата часть отъ наемателите и прите
жатели на дюкяни, кафенета, магазин, кръчми и пр. не
еж си изплатили още правото за табели,
З А П О В Я Д В А М Ъ:
Всички притежатели и наематели на дюкяни, мага
зин, кафенета, кръчми и пр. търговски заведения напкъсно до 15-йи Ноемврий да внеежтъ въ каесата
на повереното ми управление изискуемата се отъ техъ
такса за табела, въ противенъ случай, ония отъ техъ
които не внеежтъ тия такси до определения срокъ, ще
бжджтъ екзекутирани по административенъ редъ.

Брой19—20
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Изпълнението на тая ми заповЪдъ
възлагамъ на
.Фияансовнге агенти при управлението ми.
(подп.) Кметъ: Р. Матъевъ

верно
п д Секретаю:П. Атанасовъ

ОБЯВЛЕНИЕ
М

12640

Варна, 2? Октомврий 1901 год.

Споредъ донесенията на Княжеския Дипломатически
Агентъ въ 0 Шгерсбургъ, тамъ отивали мнозина Бъл
гарскп младежи съ цвль да искатъ разрешение за да
постжпятъ въ некои отъ Руските военно учебни заве
дения, безъ да с ъ получили за това съгласието на Бъл
гарското Военно Министерство и , че твърде често, нвкои отъ тия младеж*, като оставали безъ веекаквн сред
ства за сжществувлние, обръщали се къмъ Агенството
за помощь, а тов-г ноелвдного не всекога било въ състо
яние да имъ помогне, поради неманието на подобни кре
дити въ негово разпореждаме.
Вследствие на това, въ изпълнение окръжното пред
писание на Министерството на Вжтрешяите Работи отъ
-5-й того подъ М 5У6в, Вирненскою Град. Озщ. Управ
ление обявява на ингересующите се, че Военното Мини
стерство за напредъ н*ма да разрешава на младежи
български поданнпци да постжпватъ въ Русските военни
учебни заведения, съ исключение само на ония, които
свършатъ кадетскиге корпуси въ Русия и пожелаягъ
да свършат!» тамъ и воеяно-училищния куреъ.
Кметъ: Р. М а т е т в ъ
п. д Секретарь: П. Атанасовъ
ТЕЛЕГРАМА ОТЪ.ЛЖДЖЕНЕ
Варна, Окол.

Началнит

Вчера заминаха за Варна Арнаутит* отъ Турция
Окендеръ и Зену Ибииюви и Линанъ Сллишевь, съгласно
инструкциите против ь чумата распоредете да бъдатъ
подъ. медиц. надзоръ 11 дена, да не бя некой отъ тЬхъ да
заболее отъ чума. № 295. (под.) за Каран. Лсг.арь: luiuтроповъ. Верно, Секретарь при Варненското Градско
Окол. Управление: Сяи. С. Арнаудовь

Сгр. 5

гдето те ех натоварени съ назначение за България, въ
което (свидетелство) да бжде точно указано м4сгопропсхожденпето на стоката п времето, кога тя е напустнала зара
зеното место или пристанище и 3) Мерките изброени въ
телеграмата ми Но 2150, отъ 26 Апрплпй н. г. пунктъ 3
на телеграмата мп Но 7236, отъ 5 Августъ т. г. се отменяватъ — Но 6431 — (под.) Директоръ Д-ръ Ораховацъ,
Верно: И. Д. Секретарь при Варненското Окр. Упра
вление: Джезаровъ
При Варненското Градско Околийско Управление Се
кретарь: Спм. С. Арнаудовъ.
ПЛОВДИВСКО О К Р Ъ Ж Н О У П Р А В Л Е Н И Е
Отделение Адапнистратпвно.
ЗАНОВЪДЬ
М

722

Понеже появпвшата се нрезъ мвседъ Августь болЬегь
„Шшъ" по едрия рогатъ добнтъкь въ с. Иганово и гр.
Картово е вечъ прекратена., то огмЬиявамь Заповедьта си
J\s 565 отъ 11 Августь т. г. отяогящг се по затваряме
седмичните пазари за едьръ добитъкь ва градовете Карлово
и 4Садоферъ и обявяваме на населението за знание, че па
зарите за доЗигькъ въ Карловеклта Окотя, отъ днесъ на
после ех открити, а на тия пазари ложе да се докарва добигькь отъ всекаде, освенъ обявените за заразени места.
Настоящата заповедь да се съобщи на Окол. Началници
въ повереното ми окржжяе за разгласаваяпе и преппеъ отъ
схщате да се искрата на г. г. Окр. Управпгедь въ ЕЧЯжествого сь молба да я обявятъ въ ОЗЩЧЯЯГБ, ВЪ които е
обявено н ио първата заповедь Но 555. гр. Пяовднвъ, 18
Октомври! 1901 г. (под.) и. д. Окр. Управнтеле Марковъ,
заверялъ преписа Секретарь Зелковъ. Заверпдъ п. Секре
таря при Варненското Окр. Управление Джезаровъ.
Верно, Секретарь - при . Варненското. Град. Околийска
Управление: Спм. С. Арнаудовъ.
ВАРНЕНСКО ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ
О к р ъ ж н о
До Г. Г. Шуменския, Руссечския, Търновския,
Окр. Уиравшпели.

Съгласно писмото на г. Варненскип Окр. Ветеряяаренъ лвкарь, отъ 4 й Октомврий т. год., подъ Но 428,
имамъ честь да Ви съобща. г-не .Управителю, за сведе
QllP&ltti-itt
ТЕЛЕГРАМА
ние и надлежно разаореждание, че презъ втората поло
вина на месецъ иен.емврий т. год вь поверонного ми
Окр. Уаравителю — Варна
окръжие еж констатирани: болестьга „IHatrv' по гове
дата въ селата: Аджемлеръ, Дервентъ, Оюнъ-бе.}, Д1арКъмъ М М 5435 и 5704. Съ заповедь № 441 ково Гюле кьой, Куюджукъ, Кочакъ и Малка Кукуджа,
отъ днесъ обявяватъ се за чисти отъ чума гр. Самсунъ отъ Варненска аколпя; въ с. с. Енидже, Мал. Базауртъ,
и Азиятския брягъ на черното море отъ Самсунъ до Фжндьклий, въ Големо и Малко Ботево, Кадиево Семегь
Смиоаъ. М 6605. (под) Директоръ: Д-ръ Ораховацъ. Чанларъ, Емирово, Кокарджа, Ени-махле, Арнаугь-куюсуСверилъ преписа: Секретарь при Варнев. Окр. Управление Корвугъ, Екиече, Су.отчукъ, Юрничлеръ, Каралесъ, Дор;
гутъ-Калафа, Пчеларово, Караманлжкъ, Касаплий, Пири,
Жв. Швловъ.
Факж, въ с. Геленджикъ Кюпелеръ, Кюегекчилеръ, Хашкадемъ, КараМурадъ, Мал. Чамурлпй, Дийнеклеръ, АйОКРЪЖНА ТЕЛЕГРАМА
Орманъ, Семизъ-адж, Кара бунаръ, Ермени-кьой, ОианчаКараит. Лпкарю, Окол. Лпкарю, Окр. Уаравителю,
Валд бунарь, Кюселеръ и Куруджа-кьой, Добрич околия,
Мнтн. Управителю.
въ началою на този месецъ е констатирано „ Ш а и ъ " въ
Варна.
Татарь-махле, Доуджа, Сарж-гьолъ, Тапгжкъ и БоазъКисеяъ отъ Варневска околия и бесъ по кучета въ гр.
Съ заповедь Но 467, отъ днесь влизатъ въ сила сле
дующнте карантини мерки: 1) Стоки, конто ех произведения Варна, отъ които има една жена ухапана.
Въ края на месецъ Септемврий т. £год. болеетьтз
или идатъ отъ заразени страни или же изъ пхтя си ех '
„Шапъ''
е прекратена въ Бара япжларъ, Балчикска око
хващани въ заразени пристанища, се пропущатъ въ България,
лия,
въ
Малко
Базауртъ, Енидже, Фжнджклий и Веля-.
ако отъ напущание заразеното место или пристанище еж се
Факж,
Добричско
и въ
с. Рахманъ - Аншкларъ,
изминали 25 дена и ако еж пристигнали съ параходи имеющи
Куртъ-Бунарско.
Верно:
Окр.
Управигель: П. В. Горчиехъ патентъ. 2) Тпя стоки требва да се придружавате съ
бановъ
и
Секретарь:
Пвапъ
Павловъ.
-свидетелство издадено отъ Портовата санитарна вдасть отъ

Стр. 6

Брой 19—20

Варненсквй Общинския Веетникъ^

На 15-й Юдий т. г. въ града Станимака, въ наемателя
на градския приходъ отъ „серия" Тома В. Боевъ е била
заловена една 20 ет. никелова фалшива монета, която се е
различавала отъ истенската че е била направена отъ олово
л била груба.
Схща такава монета е заловилъ младши пеши, при Се
влиевското Окоп. Управление, стражарь въ жителя отъ с.
Губене 1алк> Симеоновъ.
На 19-й Септемврии т. г. когато внасяли пари въ зеяледелческата касса ех били заловени въ Георги Савовъ отъ
отъ Станимака една и въ Елена П. Басмаджиева отъ ехгция
градъ 2 фалшиви 50 стот. монети, които ех се отличавали
отъ истенските по това, че били направени отъ калай.
Това, като Ви съобщавамъ умолявамъ Ви Г-не Приставе
да имате съдържанието на настоящето за знание и изпълнение.
И. _Д. Гр, Началникь: К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ
Дирятъ се с.твдующите изгубени и откраднати до
битъци :
II Една крава, 11 годишна, косъмъ белъ на охото
б*легъ и единия рогъ по-кхсъ, принадлежаща на Иванъ
ТЛишковъ, отъ гр Пловдивъ.
2) Единъ волъ, 10 годишенъ, косъмъ белъ, ръсть
среденъ, на врата отъ явната страна има черна дъмга,
лривадлежащъ на Али Хасанбвъ.
3) Два вола, откраднати, съследующите белези: белъ
-косъмъ, единия кабанъ, другия чивга по ва 6—7 год.
ръсть среденъ, принадлежащи на жителя отъ селото Балтяджнй, Пловдивска околия, Иванъ Николовъ,
4) Една крава 7 годишна, косъмъ сивъ рога къси.
о) Една крава на 8 години, косъмъ белъ, рога чивга.
6) Единъ волъ на 10 гол., косъмъ белъ, рога на
среша.
7) Едпнъ волъ на 10 год., косъмъ възъ сивъ. .
Това, като съобщавамъ, умолявамъ Варн. Кметство
да разгласи между населението съдържанието на на
стоящето.
Градски Началникь: К. Евровъ
Секретарь: Сим С. Арнаудовъ

Дирятъ се следуюнппе изгубени и откраднати до
битъци:
1) Два вола, првнадлтжащи на жителя отъ селото
Рабоша: Белоградчишка околия, Анто Найденовъ Отли
чителните имъ белЬзи еж: първия волъ е бель, 6 годи
шенъ, шията, плещите и бутовете мадко сиви; а втория
сивъ, сивороглестъ, ключорогъ, въ едно отъ очите му
тъкмо въ гледалеца има мжадешъ съ влакна, 7 год.
2) Седемь крави съ знакове на рогата имъ буквите*
С. X. или белезитЬ : < . X. принадлежащи на Юда Алфалди, отъ гр. Пловдивъ.
3) Два вола по на 5 години, единия косъмъ белъ,
а другия косъмъ сивъ, принадлежащи яа жителя отъ с.
Малко село. Казанлъшка околия, Асанъ Асановъ.

ВАРНЕНСКО ОКР&ЖНО УПРАВ1ЕНИЕ
отдел, административно.

Обявление
J # 10173
Дирятъ се следующите добитъци:
1) Конь пренадлежащъ на X. Хасанъ Хаджировъ отъ
е. Тюркъ Смидъ, Тутраканска околия съ белези: 8 годиш.
червенъ, десното око слепо, на челото било.
2) Конь на сжщото лице съ белези: 8 год. червенъ и.
на челото малко бело.
3) Волъ на 6 год., сивъ, левото ухо „юренде хезъ"'
рога ейманести,
4) Волъ на 6 год. белъ, на левото ухо ежщия белегъ
на левата страна на преднята плешка има рана отъ ударъ,
рога изкривени на вхтре.
Горните два вола принадлежатъ на жителя отъ с.
Сарх-гьолъ, с. околия — Мухаремъ Юсуфовъ, които ех се*
изгубили на 8-й мин. Септемврии отъ гората на схщото село..
5) Конь на 3 год. червенъ, на гърба, бело и убитоотъ седло.
6) Конь на 3 год., косъмъ алость и ръсть въздребенъ..
Горните два коня принадлежатъ на Василъ Еасиловъотъ е. Белица схщата околия.
7) Конь на Върбанъ Радевъ отъ с. Денпзлеръ схщата.
околия съ белези: 6 год. червенъ, на задния леви кракъ
при венеца бело.
8) Конь на Салп Кара Велиевъ отъ сжщото село съ
белези 8 год. червенъ, на десната калка ухапано отъ вълъ,
на гърба малко бело и убито отъ седло.
9) Копь, 8 год. сивъ, на деспата страна дамга буква
,,Н" и задирезъ.
10) Конь 10 год. червенъ на гърба има трапчинка.
11) Копь 7 год. косъмъ черъ. Последните три коня.
№ J\S 9, Ю и 11 ех изгубени на 20 Септемврии т. г.
отъ мерата на с. Бръшленъ схщата околия.
12) Конь 4 год. косъмъ алестъ и
13) Конъ & год. червенъ, по двете уши разрезано и
на челото бело като звезда, на десния кракъ заденъ долу
на вепеца има тоже бело.
Тия два коня М 12 и 13 ех изгубени отъ мератана е. Белица схщата околия.
Въ случай, че се издпре некой отъ гореозначените
дебптънп, то да се постхпи съгласно дадените наставления.
Варна, 23 Октомврий 1901 год.
(под.) за Варненскпй Окр. Управитель: Ив. Павловъ.
и. д. Секретарь Джезаровъ. Верно: При Варненското Град,
Околийско Управление Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ.

ОКР. ТЕЛЕГРАМЕШ
Варна карант. лекарю, Налчикъ Митнически управи
тель, до всички окр. уяравитеди, Министер. управители и
Началници на Митарствени нунктуве.
Къмъ Л1 5435 съ заповедь N 414 отъ днесь явява
се за заразено отъ чума отъ 17 того азиятското край
брежие на черно море отъ Семсунтъ до Синотъ N 5704

(под. • Директоръ : Д - р ъ О р о х о в з ц ъ
4) Една кравя, на 10 години, ръсть високъ, рога
Верно: (под.) Секретарь: при Варненското Окрхжно
чивга, косъмъ бьло-сивъ, опашка черна, средня на зъ
Управление: Джезаровъ.
бите има прелезъ
Това, като съобщавамъ на Варненското Кметство,
Въ с. с. Надорово, Бухларъ, Атларъ, Силимъ, Кайумолява се да разгласи между населението за дирението каларъ, Каракашня, Явашево, и Янакларъ, Ески Джуне горепоманатите добитъци, които въ случай, чесеука- майска околия е константирано болестьта „Шапъ" по
ясатъ негде, да се съобщи въ управлението ми.
едрия рогатъ добитъкъ и по овцете въ гр. Ески Джумая „Шарка"
Градски Началникъ: К. Евровъ
за Град. Началникъ: К. ЕВРОВЪ
Секретарч: Сим. С. Арнаудовъ
Секретарь: СИМ. С. АРНАУДОВЪ
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Оьобщада Ви се, че на жягетя огъ града Пловдивъ,
Димитръ Янковъ, му се е откраднадъ коньтъ сь белези:
i год. съ алень космъ на челото бело, единвй преденъ
.кракъ белъ и задний десенъ кракъ белъ.
Ако въ случай се укаже негде, моля да се съобщи
д ъ : управлението ми.
ip. Началникъ: К. Евровъ.
Секретаръ: Оим. С. Арнаудовъ.
Въ гр. Добричъ се намира единъ безсгопанинъ волъ
10 год.- сиво-белъ левото ухо отъ долу опъкъ, двсното
-око бозово, ако стопанина му въ разтояние на 20 дни отъ
18-й того не се яви и си го, получи, ще се продаде, за
въ полза аа общинската каса.
Секратарь: ОИМ. С. АРНАУДОВЪ
За Град. Началникъ: К Е В Р О В Ъ
На Панайогъ Мгриновъ отъ с. Горня Сараджа Добричска околия, му се изгубили двата жребеца отличителните
имъ иелези съ: 1) жребець на 3 год, косъмъ червенъ,
десния му алиаджикъ смазанъ. Ако въ случаи се окажътъ негде, да се съобщи въ управлението ми
гр. Началникъ: К. Евровъ
Секретаръ: Сим. С. Арнаудовъ.
, На Никола Бакадовъ огъ Катиовекатата общчна,
Еленска околяя му е>, нзгубялн два вола, единия сивъ,
10 год, рсга чивга и на левия рогь има дамга сг елени
букви Н. Б , а другия 10 годишенъ, рогата му назатъ
завити.
Ако въ случаи се намератъ негде да се съобщи въ
Управлението мя.
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Ясжбашъ, Яйла, Сулуджадж. Сжрж-дъръ Казакъ-дере г
Авченъ, Кдименгово, Джаферлпй Джевизли, голяма Франта
Здравець Костантиново и Звездица огь Варненско околия.
Градски Началникъ: К. Евровъ
Секретаръ Симеонъ 0. Арнаудовъ
Въ селата: Тиркь-емилъ, Гюведже, Брегаленъ и Кютюклий, Тутруканска околия, Руссенско Окржжне е пре
кратена болъстьта „Шапъ".
гр. Началникъ: К. Евровъ
Секретаръ: Снм. С. Арнаудовъ
По конете и кобиле.е въ с. Пасобпяа] Поповска
Околия, Шуменский Окржгъ е константирано болестьта
„Мднгафа.
гр. Началникъ: К. Евровъ
Секретаръ: Снм. С, Арнаудовъ
Въ с. с. Б Омуръ н Акъ Мехмедъ, Поповска Око
лия, Шуменский Окржгъ, се е пъявпла по едрия рогать
добятъкъ болестьта „Шапъ".
гр. Началникъ: К. Евровъ
Секретаръ: Сим, С. Арнаудовъ
Подъ назора на Добричското гр. Кметство се намиратъ следующите безстопани добнтъцн: 1) Брава 6 г.бела, левото ухо цепнато, 2) Крава 7 г. бела, 3) Крава
10 год бела, рога отрезани, 5) Крава 6 год. черна, л е 
вото ухо цепнато и 6) малаче, 2 год. кулесто двете уши
отрезани.
гр. Началникъ: К, Евровъ
Секретаръ: Сим. С. Арнаудовъ

гр Началникъ: К. Евревъ
Секретаръ: Сим. С. Арнаудовъ
Сюлеиманлъшкото общ. упрвление Балчиккса око
лия, вместо оргиналнпя билетъ J\2 34238, отъ 1 5 й
Юний т. г който се е бнлъ нзгубилъ е издадено дубликатъ под. М 2372, отъ 19-ий того
Ако въ случаи оргиналния билетъ се укаже негде,
да се счита невалиденъ.
гр. Началникъ: К. Евровъ
Секретаръ: Сам. С, Арнаудовъ

Че на 11 срещу 12 того отъ пасбището на селото
Текекьой Еминашка община (Романия) се откраднали
следующите добитъци: 1) На Иоанъ Попа единъ жребецъ
иа 4 год., косъмъ червенъ, гривата му на лево, яа дЬстния заденъ кракъ бело и дамга ф. 3 1 д. на десния
преденъ кракъ. 2) На Иоанъ II Катана една турмакиня
3 год. косъмъ черъ гривата и на двете страни на дес
ния кракъ пред ia дамга: ф 3 д. 3) Иоанъ Н. Тизу единъ
Съобщава се, за разгласязание, че въ с. с. Саконь, косъмъ ачакъ червенъ,гривата на десната страна,
на десния преденъ кракъ дамка ф. 3. 1 д. 4) Иоанъ реанларъ, Хорозларъ, Кемалъ-вьан, Старо-село, Сеново к
Н. Лазску единъ конь, косъмъ ачявъ червенъ, гривата Сияхларь, Туграканска Околия, се е появила бо.твстьт.Тг
не определена, задните два крака бели на десния пре „Шапъ" по едрия рогатъ добитъкъ, а прекратена с ъ денъ кракч, дамга ф. 3. д. и единъ конм косъмъ пълно вършенно въ гр. Туграканъ, Руссенско Окржжне.
червенъ на десния преденъ кракъ дамга ф. 3 д. и 5) На
Градски Началникъ: К. Евровъ
Илия Булгару една кобила червена на десния преденъ
Секретаръ : Сим. С. Арнауновъ,кракъ дамга: ф. 3 д.
Ако въ случай се намери некой да се съобщи въ
На жителя отъ соло Мъджене. Пиродопска околия,
управлението ми.
Стойно Найденовъ, на 3 того отъ неизвестни крадци му"
гр. Началникъ- К. Евровъ
били откраднали кобилата съ белези: 6 годишна, косъм-ътъмяо-червенъ,
на челото има бело, ръстъ среденъ, прк
Секретаръ: Сим. С. Арнаудовъ
дребна, опашка средня и предните й крака подковани
съ турски плочи
Това като се съобщава, явява.
се,
че
ако
въ
случай
се укаже н*где да се съобщи в ъ
Че отъ 5 до 12 того е констатирано „Шапъ" по
управлението ми.
говедата въ с. с. Чаталаръ и Дуванъ-ова, Балчикска
Градски Началникъ: К. Евровъ
околия; въ Комарево. Фете коьй, Джиздар-кьоий, Манастиръ,Дере-коьй Караманлии, Къзълджиларъ, Караджаотъ,
Секретаръ: Снм. С. Арнаудов*
и Арапларъ, отъ Провадийска околия; въ Мемишъ, Софу
ларъ, Петре, Хайрянкьой. Бейдашоглу, Чокекъ, Дере-вьой
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Съобщава се за разгласявание, че въ гр. Про
вадия и въ селата: Кадж-кьоп, Дере кьой Провадийско,
в ъ Кпумово, Суджасъ-кьоз и Пашаидъ, Варненско, и въ
с. Тюлюджа, Балчикско, е конститирано болестьта „шапъ"
по говедата; въ с. Амуръ-кьой, Добрнчско, е констати
рано „Шарка" по овцете; въ с. Владпмирово, Добрич,
п въ с. Гявуръ-еюпчукъ и Етнмъ Ели, Балчикско, е кон
статирано „Сапь" по коньете, а въ с Айдънъ-чафа, бо
л*стьта „Въгленъ" по говедата и въ Кутлу-бей, Чатма,
Гюндогду, Халачлип и Козлуджа „Шапъ" по сжщите се
прекратени.
Градски Началннкъ: К. Евровъ

три конья, принадлежащи на Десподъ лтанасовъ, отъ с.
Текье, съ следующите белези: единия конь 16 годишенъ
ръсть среденъ, косъмъ червенъ, на гърба знакъ отъ самаръ, опашка и грива дълги; втория 6—7 годшенъ, ко
съмъ червенъ, ръсть едъръ, опашка ч грива дълги и на
краката знаци отъ кюсгекъ; третия 3 4 годишенъ. ръсть
среденъ жребецъ, косъмъ червенъ, опашка и грива дълги.
Това като Ви се съобщава, моля. ако въ случай некоп отъ тия конье се залови, да се съобщи въ управ
лението ми.
Градски Началникъ К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ

въдомость

Секретарь: Сим. О. Арнаудовъ
Съобщава се за разгласяваше, че при Робишкото
сел. Управление, Белогралчикска околия, се намира единъ
воль (юва) безъ стопани нъ, съ белези 9—10 год. косамъ
снвъ, целухъ.

За числото на исвла 'пя добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобоина

за презъ вгесецъ Октогаврий 1901 год.

Градски Началникъ: К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ.

М

Секретарь: Сим. С Арнаудовъ
Съобщава се за разгласявание че вь гр. Пло.дивъ, Мах. Каргяиякъ, се заловени:, едииъ волъ 15 год.
косъмъ сивъ, рога чивга и на двсното ухо дамге Б. Б. и
едно малко даначе неподвито, около 1 година, косъмъ
белъ, на коию стопаните ощ^ че еж се явили и сега се
намиратъ на хранение въ Пловдивската ножар, команда.
Градски Началникъ: К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ
Съобщава се, че на Пловдивския житель Коста Атанасовъ Градинарь, на 9-й того, презъ ногцьта, се открадналъ коньятъ му съ белези 12 годишенъ, косъмъ
бълъ безъ самарт., ако въ случай се укаже негде да се
яви въ управлението ми.
Градски Началникъ: К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ
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Съобщава
се за разгласявание, че е констати
рана болестьта „Гърлица" по свините, „Далакъ" по ов
цете въ с. Райновци, Белоградчишка околия, Видинско
Окръжие.
Градски Началникъ- К. Евровъ
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гр. Варна 1-й Ноелврий 1901 г.

ПЛОВДИЙ КО

ГРАДОНАЧДЛСТВО

До Господа
Градскитп Окол. Началници въ Княжествотои Господа Пол. Пристави es града.
На 16 того вечерьта, се. намери нзъ махалата „Кар
шпяка" въ града ни единъ конь, на който стопанина и
до сега не се е явнлъ.
Отличителните му бележи еж: около In—11 годи
шенъ, р • еть среденъ. косъмъ черьенъ, на гърба бело и
на десната плешка юже надве места бело, безъ поводъ
и сЬдловка
Горньто, като съобгцавамъ, първите, моля, а на по
следните иредлап.тъ, да се распоредячъ за гюдирваиие сто
панина му, който въ сл.чап. че се укаже вегде, снабденъ съ нуждните си документи да дойде и си го пополучи отъ тукашната пожарна команда, (под) и. д. грНачалникъ: Вурмовт. и Секретаръ: С И. Николовъ. Верно.*
Секретарь при Варненското Градско Околийско Упра
вление: Сим. С Арнаудовъ

ПРАЖДИОКО СЕЛ. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Съобщава се, че жителя отъ гр. Берковица, Ангелъ Пешевъ е взгубилъ интизапското си свидетелство,
О Й Я В Л Е К Й Е
J\/s 95190, отъ 30-н Априлъ, т. год., за правособственность на едно конче едногодишно, дориесто, особни бе
J\« 758
лези нема, вместо което му е издадено дубликатъ Кг 4027,
отъ 8-н Октомврий 1901 год.
Праждвското Сел. Обш. Управление, на основание
Вслучаи, че се укаже вегде старото, свидетелство чл. 22 отъ правилника за редътъ и условията за купуванние
да се счита за невалидно
и продавание едъръ добитъкъ, имамъ честь да обява на,
съседните Г. Г, Общ. Кметове че Милю Нвановъ отъ с.
Ираужда т, обшина е изгубилъ две интезапски свидетел
Съобшава се за разгласявание, че въ с. Татаръства
N М 72452 72453 отъ 28 /XII/ 1898 год. серия
Атмаджа, Узунджа-Орманъ, Български Косуй, СпанаМ
5
за правособственость на два вола, които съ заме
чевъ, Долньо Рахово, Айватъ-кьой, Мусутларъ, Сжрджжларъ и Куфалча, Тутраканска околия, Руссенско Окръ нени съ дубликатъ.
* Горвьото, като извеетявамъ на Г. Г, Общ. Кметовег
жие, е бунетатирааа водестьта „Шапъ" по едрия рогатъ
коля
ги да следятъ и ако въ случай се укажатъ оргидобитъкъ.
валите
да се считатъ за невалдни.
Градски Началннкъ: К. Евровъ
село Праужда 18-й Септемврий 1901 год. (под.) Общ.
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ Кметъ: Иванъ Димитровъ Нисарь: Нлиевъ.
Сверилъ преписа Секретарь: при Белоградчикското
На 20-й Септемврий т. год., се изгубили отъ Те- Окол. Управление: Ангеловъ. Верно: Секретарь при Варзшйски Балканъ, Карловска околия, Пловдиско окръжие, нен. Грд Окол. Управление: Сим. С. Арнаудовъ.
Издава Варненското Град. Общ. Управление.
Печатница на Хр. Н. Войяиковъ, Варна.

