Год. XIY.

Варна,

ВТОРНИКЪ

20 Ноемврпй 1901 г.

Брой 21

ии ттп
нит

ТРИ

пъти въ МЕСЕЦА

Обикювенно на 10, 20 и 30 числа.

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

Помоленя сме отъ Комитета яа Дружеството за издържание на сиротопиталището да обнародваме слъдньото:
Комитета изказва своята благодарность на всички г-жи
и г-да, които съ готовность се притекохх на помощь на
Дружеството, като заплатиха, членските си вноски за 1901
година, както следва: г-нъ Оеонъ, г. Ассаретто, г. Станковичъ, г. Черкавскя, г. Габриелъ, г. Брофи, г, М. Сарафовъ,
г. Пишонъ, г. Мемдухъ-Бей, г. Золя, Д-ръ Басановичъ, г.
Ваигаидъ, г. I. Дрейфусъ, г. Ассиеръ, г. Карпетесъ, г. А.
Чирпанлиевъ, г. Прошекъ и г. Сигрисъ, всички по 20 лева,
като почетни членове на Дружеството.
Г. Ив. Гюлмезовъ, г. Деленсенъ, г. Тори. г. А. В. Велчевъ, г. Христодуловъ, г. Митрани, г. Патамански, г. Стояновъ, Д-ръ Трановъ, г. Д. Цзтрасъ, г. Геровъ, г. Мави,
г. Глушковъ, г. Кхневъ, г. Цачевъ, г. Камбосевъ, Д-ръ
Флори, г. Янтовски, Н. Пиваровичъ, Д-ръ Ловеничъ, г. Кр.
Мирски, Д-ръ Кувара, Лейтенандъ Дшштриевъ, Лейтенандъ
Хитровъ и П. Енчевъ, всички по 5 лева, освенъ г. Енчевъ,
който плати —10 лева, като спомагателни членове на Дру
жеството.
Госпожите: Д-ръ Жел§зкова,~Герова, Ноева,-Щрасеръу
Николаева, Андреева, Пиваровичъ, Казана, Соларова. Черкавска, Фокасъ, Енчева, Антонова, Аврамова, Кюнстлеръ,
Хитрова, Кжнева, Д-ръ Флори, Минкова, Славчева, Д-ръ
Пюскюлиева, Попова, Василева, Бръчкова, Райкова, Смилова, Камбосева, Димитриева, Пасарева и Матеева, които
като действителни членове внесохж по петь лева.
Комитета така сжщо благодари и на г-жите и г-дата,
които внесоха лептата си, като волна помощь, както следва:
г-жа' Бояджиева — 5 лева, г. Р. Стойкова — 2 лева, г-жа
Р. Вълканова, — 2 лева, Вр. Паница — 20 лева, Друж.
„Дружба" — 20 лева, Друж. „Ермисъ" — 10 лева, Друж.
„Омония" — 10 лева и г. Холодовъ, Кавазъ на Руското
Консулство — 2 лева.
ИопечителкаГ Л. Черкавска.

Писма, статии иарп п всичко що е за
вестника со праща до Градско-Общинското
Уиравление въ Варна
За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
. . .
3 стот
„ втора страница
2 „
" трета и четвърта страници .
1 „

228 кв. метра, върху Кръстю Атанасовъ по 3 лева кв.
метръ.
5) Местото въ V уч. Но 114 отъ 2X8 кв. метра,
върху К Стефановъ, по 3 лева 75 ст. кв. метръ.
6) Местото въ V уч Но 130, отъ 270 кв. метра,
върху Александра Янулова, по 1 левъ 68 ст. кв. метръ.
7) Местото въ IV уч. подъ Но 3, въ улица „Ха
джи Димитръ", отъ 26208 кв. метра, върху Петръ Куртевъ, по 2 лева 45 ст. кв. метръ.
II Местата въ IV уч. подъ Но Но 17, 26, 27 Но
1 въ V уч. да се не утвърждаватъ, понеже еж получили
низска цена, за които да се произведе новъ тьргъ.
171. Рапорта на Началника на техническото отде
ление ilo 175 отъ 20 Септемарий т. г. да се испрати
въ Министерството на Обществените Сгради Пжтищата
и Съобщенията, съ молба да даде мнението си по съдър
жанието му.
172. За преглеждание местото, което Варненеца 10меръ ЕФСНДИ Мурадовъ иска да му се продаде, назна
чава коммисия, състояща: отъ обшинский Инжинеръ,
Помощ. Кмета Сп. Шиваровъ и членовете на Съвт»та
Ан. СтоВковъ и В. Каракашезъ.
173. 1) Приетите отъ коммисията 1269 куб. метра
насечени дърва да се пренесътъ въ града и за превоза
пмъ да не се плаща повече отъ 5 лева за всеки 3 куб.
метръ.
2) Да се отпуснатъ 20 лева авансъ на градския
Лвсничей, съ които да поправи пжтя въ сечището, който
биль съвършенно разваленъ.
2) Предъ видъ че па общинските страягари не е
неплатена заплатата отъ 7—8 месеца и че съ разреше
нието на гражданите да секътъ дърва отъ общинската
горя, техното отклонение отъ гората става невъзможно,
то Съвета предлага на постоянното нриежтетвие да распореди за да имъ се испдати поне по една заплата.
174.
Удобрява протокола на постоянното приежтствие отъ
7 Юлий т. г. съ който е възложено
върху Хрпею П. Гайтанджиевъ отпечатванието на „ОбИзводъ отъ решенията на Варненский Град. Общ.
щинский Вестнисъ'' презъ 1U01 год. въ 500 екземпляра,
Съветъ.
по 25 лева единъ брой.
(Продължение отъ брой 19, 20).
175. Да се отпусне една сумма отъ 600 лева за
покупка ечмикъ за градските конье, която да се покрие
170. I Удобрява търгопроизводство на продадените отъ икономиите на т. г. бюджетъ.
176. 1) На общинския Архитектъ Ат. Несторовъ
7 места, праздви и ги възлага както следва:
да
се
плаща пълната по бюджета заплата 300 лева. 2)
1) Местото въ IV уч. Но 203 улица „Каблешкова",
Решението
Но 126 отъ н. г. да се огмени.
състояше се отъ 240 кв. метра, върху Трандафилъ Чо177. Да се остави безпоследствие заявлението на
лаковъ. по 1 левъ 50 ст. метра.
Ахмедъ
Исмаиловъ отъ гр. Варна, като неоснователно и
2) Местото въ. V уч. улица „Шарска" Но 199,
глобата
да
се събере.
състояще се отъ 240 кв. метра, върху Тодоръ Панайо1"8.
Да
се отдаде, чрезъ търгь подъ на<^мъ обшднтовъ, по 2 лева кв. метръ.
ското
здание
„Хотелъ Балчикъ*4 за отъ 1 Януарий иду
3) Местото Но 205 въ Y уч, улица „Каблешкова',
състояще отъ 240 кв метра, върху Деспина Сарайда- щата 1902 г. до 1-й Януарий 1905 год.
179. Да се плати на Никола Г. Станковъ отъ об
дарова, по 2 лева 46 ст. кв. метръ.
^
щинската
касса 179 лева 50 ст. за извършените му по4) Местото въ V уч Но 138, улица „Витоша", отъ
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правки на публичния домъ „Хотелъ Бадчикъ" суммата
да се вземе отъ гл. I, § 6, пунктъ II на т. г. бюджетъ
180. Да се вьз.тожи, поправката на град. цветар
ница въ централната град. градина, на предприемача П.
Г. Сганковъ, който е далъ най износни цени, а именно:
за 55 джама, дубле 65 на 75 с. м. поставанпето и ма
джуносванието имъ по 3 л. 90 ст; за 45 джама размери
25 на 35 с. м. по 44 ст. u за добавочна работа маджу
нявание на здравата часть на джамлжка и нодковаванието
съ тенекии на сжщата цветарнгца, около 120 кв. метра
по 35 стотинки.
181. Кабините на двЬте морски градски бани да се
не развалягъ презъ този зименъ сезоиъ, а за техчото
пазянио да се назначи спецналенъ надничарь до прЬдаванисго имъ на наемателя 3. Саввовь.
18 . За суммата 500 лева, която Алекслндръ Гусаковъ има да получава като насгойникъ на малолетните
деца, останали on. покойната му жена Зоп Н.Киркншова, за отчуждено мес.о, за урегулиранис на улицата
„Сливница" да се итдаде нлдлюкната пллдЬжна заповЪхь,
безъ да се исплаща лихви.

Р Е Ц Е II Т И
ИНДУСТРИЯ, СТОПАНСТВО, ЗЕМЛКДЪЛИЕ, ГР.ДДННАРСТВО,
ЛОЗАРСТВО II Ili\

Разваляне на виното (болести).
1) Вкиснато бгпю.—Зл едппъ хектолитръ впно, оппча
се, като кафе, една голема чаша жпто п докле е още го
рещо, туря се въ платнена торбичка, тъй щото да може да
мине презъ враната; прикачва се торбичката на канапъ н
ее оставя да потжне въ виното; следъ това бурето ее расклаща неколко време. Следъ два часа торбичката се из
важда — виното се вече поправило.
2) Взема ее едпнъ хектолитръ течность — нрахъ, съставепъ отъ 400 гр. белъ мраморъ, счуканъ на сптно п 10
гр. животински въгленъ (отъ горени кости, косми и пр.).
Прахътт, се растопява въ 2—3 литри вино, налива се въ
бурето и въ продължение на 25 часа се разбърква сегвсъ
тогпсъ, тогава се прибавя по 200 гр. кремотартаръ на 1
хектолитръ, оставя се да ее отаи още малко и се преточва.
3) За буре отъ 228 литри, туря се 500 гр. неутраленъ патосовъ тартратъ.
4) За обпкповено буре, растопява се 6 клгр. сурова
захарь въ вода, влива се въ бурето, оставя се да фермен
тира и после се преточва.
Горчивина.—Най-добро средство за премъхвание гор
чивината на виното е да се раемесп съ ново вино.
Стипчавостъ. — Отппчавостьта произлиза отъ многото
танпнъ; за премахванието й се туря неколко пжтн въ ви
ното клей, който отнася една часть отъ таяина.
Спреш вкуся, — Ако виното пма вкуса на серае то се
закачватъ въ бурето еъ канапъ неколко кжеа дървенъ кюмюръ, който да престои 2—3 дни.
Фалшификация на вината. — Отъ всички питиета, ви
ното най-мпого се фалшпфпцпра; по-големата часть фалши
фикации могжтъ дасе откриятъ само еъ помощьта на хими
чески аналпзъ. Тукъ ще окажемъ неколко практически
начини, които еж достжини за всекиго и могжтъ да послужатъ въ повечето случаи.
1) Налива се въ една чаша малко отъ виното и се
пуща вхтре топка отъ гърмящъ памукъ, разклаща се малко
и после памукътъ се пепира хубаво. Ако вппото е чисто,
памукътъ става белъ, въ протпвенъ случай той оетава боядисанъ.
2) Налива се виното въ чаша и ее растопява вхтре
талкова стшща. Ако виното е натурално, то на дъното на ча

шата ще се образува една черникаво-зелена отайка; ако
нема такава отайка, то виното спгуръ е боядисано.
3) Взема се единъ децплитръ впно, туря се да ври и
се оставя да се изпари, докле остане една много малка часть.
Следъ като петине, взема ее малко отъ това сгъстено вино и ее
търка между дланите; ако то пма впнепа миризма и на
вкусъ накиселява, то виното е чисто; ако лп се чувствува
друга миризма и другъ вкусъ, виното е фалпифпцпрано.
Мазното, въ би,лит>ь вина.—Кога се развиватъ лозите
въ началото па мЬсецъ Аирилъ, белите вина често се развалятъ, ставатъ мазни, като зехтпнъ, изгубватъ си вкуса и
с& негодни за пиене, за поправянието имъ се взема около
1 куб., децплитръ реченъ песъкъ (1 литра), изсушава се на
слънце и като изсъхне добре еипва се презъ враната въ
бъчвата; сипванието става по малко, въ това време виното
се бърка еъ гъвка пръчка; следъ това вппото ее оставя 2
дни да се отап.
Развалено вино,.—Виното често се разваля, или както
се казва—виното се обърнало, т. е. добива неприятепъ вкусъ
и миризма и остава виолетово, почти черно. Ако вппото не
е развалено отдавна, а само отъ 2—3 месеца, то може да
ее поправи като се тури въ бъчвата 100 грамма соль и 15
до 20 гр. тартарова киселина за всеки 100. литри вино.
Виното тогава добива естественнпя си цветъ и вкусъ, а
трпгията остава на дъното на бъчвата. Следъ това виното
требва да се преточп ведпага,
Плесенясало вино, или съ миризма па бъчва. —Да се.
поправи таково вино е твърде мжчно, но миризмата му може
да се намали, като се налее въ сежда 500 гр. пресно дър
вено масло за 228 литри впно; следъ това виното се раз
бърква силно съ тояга разчупена на четири, тъй щото дър
веното маело да се размеси добре съ виното. Оставя се
тогава виното да отстои неколко часа; дървеното масло
пеплавва, оггоре като отнася съ себеси лошата миризма.
За да се извади дървеното масло, долпва се.бъчвата до го
ре еъ хубаво вино, тогавадъ рвеното масло ще петече презъ
враната. Следъ това виното се преточва въ чиста бъчва
и тогава може да се туру въ нея 100 гр. среда отъ горещъ
хлебъ,. която тъй сжщо ще погълне часть отъ лошата миризма.
По сжщпя качпнъ се постжпва и съ вино, което е добило
миризма на сера.
Подобрение па виното. Виното може да се подобри
особенно съ следния съставъ: Глогини — 2 килограма, липовъ цветъ — 125 гр., цветъ отъ шафеп (бжзп)—100 гр.,
цветъ отъ розмаринъ — 100 гр. и цветъ отъ лаванда —
225 гр. Тия количества еж достатъчни за една бжчва. Накиенуватъ се тия вещества въ захваналата вече да фермен
тира шира, като предварително се зашпятъ въ торбичка отъ
белъ платъ.
За да се добпе по-бързо старо' вино въ бутилки постжпва се така: Презъ месецъ Мартъ или Априлъ взема се
сено отъ втора косидба и се туре на едно определепо место
единъ иласть дебелъ 10 — 15 сантиметра; нареждатъ се
върху сеното единъ, редъ тЗутилки,-после пакъ единъ пласть
сено и т. н. Сеното се поръева съ вода, за да ферментира
и пзгние. Следъ 3-^-4 месеца бутилките се изваждатъ изъ.
подъ сеното н виното е станало такова, като че е стояло
3 години въ изба.
'

* Дезинфекция.
Дезинфекция на нужнични ями, канали, обори и пр.
За тая це.ть ее удотребява еачикабржзъ (зеленъ камакъ),
като се туря 2 килограма за 100 килограма нечистотии. Въ
кжщп гдето нема нужнвци, което често се среща въ голе
мите градове служатъ си съ цинковъ сулфатъ, които се рас
топява въ цукало (гърне); въ : такова гърне изверженията
могжтъ ла стоятъ неколко дни, безъ да вояятъ, но все се
турятъ въ отдълна стая, докле се пзнееатъ за хвърление.За дезипфекция на нужници, геризи п пр. много добре е
да се употребена нрахъ, направенъ отъ 100 чаетй зеленъ
камакъ размесенъ съ 5 части солна киселина (тузъ руфу)
I 100 части вода.
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За пръмахвание вонята въ писоарите требва да се боя прогивъ прегледа на решението, а до топа време треб
дисвате 3 — 4 яжтп въ годината съ катранъ отъ калени ва да се спира временно попълнението на влезлите въ
въглища.
законна сила и постановления.
За пречиствание разваленъ въздухъ въ етап, дЬто ле^под.) Председатель Д-ръ(Странеки. (под) Секретарь:
жатъ тежко болни, употребявате чаршафи натопени въ Вирчевъ . Завернлъ преписа за Пачалникъ на отделе
хлорна вода.
нието (под.) Б. Атанасовъ. Верно, п. Секретарь при
За премахванпе на каквато и да е неприятна миризма, Варнен. Окр. Управление Джезаровъ.
употребява се хлорна варъ.
Верно, При Варнен. Град. Окол. Управление:
Дървения кьозгюръ тъп сжщо притежава значителна
за Секретарь: П е т р ь С т а н е в ъ .
дезинфекционна сила. Това негово свойство може да се опол
зотвори за пречиствание на блатата, траипща съ вода, piките и щерните. За тая це.ть е достатъчно да се тури въ
водата едно известно количество кьомюръ. Счуканпятъ дърВАРНЕНСКО ОКРЙЖНО УПРАВЛЕНИЕ
венъ вьомюръ служи тъй сжщо за дезинфекция на. нужпичнп
Отделение Административно.
ята, геризи и пр. На края нека споменемъ още едно енергическо" дезинфекционно средство: то е смесъ отъ соденъ
О Б Я В Л Е Н И Е
перяанганать и зеленъ камакъ; и най малкото количество отъ
М 10594
тоя смесъ действува силно. Олабъ растворъ отъ соденъ перманганатъ (1 часть перманганатъ на 10,000 части вода) е
Дпрятъ се: I) двата коня на жителите отъ с. Шемного добро средство за дезинфекцирание на устата; то не рометкьой, Тутраканска околия, Топалъ Хасанъ и Ибрямъ
е никакъ опасно и е най хубаво за оничтожаваяпе мириз Кччикоглу, откраднати отъ крадците: Али Салиевъ Чомата отъ тютюпя.
маровъ, Мехмедъ Ахмедовъ Чомаровъ, отъ с. Кьоче-Абди
Дезинфекционна Ламба. —. За да се направи такава лам- с. околия и Ибрямъ Мусовъ огъ с. Шереметкьой, по край
ба, взема се обикяовенна спиртена ламба, напълва се съ които конье да могатъ се залови н самите крадци. Б е спиртъ въ който ех растопепи некои дезинфекцпоннп ие- л Ь з т е на коньете еж: 1 й конь на 8 год. косъмъ алесть,
щества, като хлоръ, или пъкъ съ спиртъ, парфумиранъ съ опашката и гривата черни, на носа бело и двете очи
некои ароматически масла или есенцпи и после се туря фп- слепи, а 2 п конь 9 год. косъмъ кулесть, на челото бело
тилятъ както- обикновенно. Надъ фитила върху стъкленна и двете wn citnii. Отличителните черти на крадците еж:
подложка се туря платинена плочка. Запалва се фитплътъ 1 Н'фямъ Муссовъ, на 30 год, мустаци русей, очи сиви,
п като се зачерви платината, огасява се. Платината остава ръсгъ среденъ; 2) Али Салиевъ Чомаровъ, на 30 години,
нажежена п подъ влиянието на топлината есенцията се пс- ръсть среденъ, мустаци наболи, лице бело, левия вракъ
парява и распроетранява миризмата пзъ стаята. За ароматп- стжпалото изгорено и 3) Мехмедъ Алиевъ Чомаровъ, па
зирание на спирта се взема: преваренъ спиртъ 1 грамъ, 30 год., ръсть високь, лице черно, мустаци сжщо черни
бензоена киселина 12 гр. тименова есенцпя отъ дпвъ кимпонъ и П шесгь коня, откраднати отъ неизвестни крадци на
8 того, отъ които двата прпнадлежатъ на Никола Стоя2 гр. и бергамотова есенция 50 гр.
новъ, отъ с. Долне Орехово, с. околия, и иматъ белези:
единия на 5 дод, косъмъ черъ, подковани и двата съ
руски петали, а на Тодоръ Стойковъ отъ е. село четире
До Господина
коня съ бвле?и: 1) Конь 7 год, косъмъ черъ, едното му
Министри па В&тртаниппъ Работи. ухо 01 ъ върха разцепено а другото ойма: 2) Кобила
на 7 год. косъмъ енво-белъ; 3) Коиь на 4 год. косъмъ
Некои отъ окр. пост. комисии еж донесли въ Пала
алесть, опашката и гривата стригани. и 4) конь 4 год.
тата, че еж постжпплп молби отъ общ. кметове, съ които
косъмъ сивъ, опашката и гривата тоже стригани и коискатъ на основание чл (J8 u 70 О!Ъ закона за Върхов ванъ съ турски петали.
ната Сметна Палата огъ ново разглежданне на отчетнтг,
Ако некой отъ гореказаните конье се залови, да се
пмъ, по които отчета има издадени вече окончателни по
постжпи
съгласно дадените наставления.
ставовдения, влезли въ законна сила и пратени за попъл
Гр. Варна 51 Октомврпй 1901 год.
нение; при това ; запптватъ да се приематъ ли такива
молби и да става ли отново разглежданне на отнетите
имъ. ма основание горепоменатите чл. чл, отъ закона за под.) за Варненскип Окр. Управитель: Иванъ Павдовъ
• Г.ърхов >. метна Палата,
под) п. Секретарь: Джезаровъ
Като Ви съобщаватъ за горньото, съгласно поста
B'liP И О:
новлението на II отд на Върховната Сметна Палата отъ
Секретарь при Варненското Градско Околийско
17 Октомвряй т. г. чееть ймамъ да Вв помоля Господине
Минпстре, да съобщите чрезъ окржжпо на окр. пост.
Управление: Сит. С. Арнаудовъ
комисии и общински кметове, за сведение и ржководство,
че въ горепоменатий случай, подадените молби да се
оетавятъ безъ последствие, тъй като чл. 68 и 7.0 отъ
ВАРНЕНСКО ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ
закона за Върхов. Сметна Палата се отнасятъ само за
Отделение Административно.
01 чети преглеждани отъ същата, но въ случай, че заин
тересованите страни, общинаха или отчетника Кметъ от
З А П О В - Б Д Ъ
крият ъ нови обстоятелства,, които еж за или протпвъ ин№ 467
тереесите имъ и по кокто комиесията не се е произна
сяла, тогава требва да постжиятъ съгласно съ чд. чл.
Варна, 2 Ноемврий 1901 год.
701, 710 и 715 отъ .закона за гражданското съдопроиз
водство, като подататъ молба, къмъ която ще бъде приСъгласно прединсанията на Министерството на Тър
ложенъ преписъ отъ обтжженото постановление и иска говията и Вемледелието подъ М J\s 17949 и 18112,
прегледъ на решението." Въ молбата требва да бжде обявявамъ на населението отъ поверенння ми Окржгь,
оказано какво именно молите.тьтъ счита за незаконно \а че съ позволително отъ сжщото Министерство подъ
на какво основание молбата и приложенията й, обгербо- М М
17948 и 18111 и на основание чл. 9-й
ванц съгласно чл. 8 и 9 отъ закона за, гербовий зборъ отъ закона за мините, разрешава се на Цоко Семовъ
ще се изпращатъ чрезъ постояните Коммпсии въ Вър огъ г. Тетевенъ и Спиро Атанасовъ отъ г. София да
ловната Сметна Плата, която ще се произнесе за или дирятъ изкопаеми вещества огъ категори -та на мините,

Варненскпй Обппшский Весишкъ^

Стр. 4

въ целото княжество, едно годишния срокъ на които
захваща" отъ 16 и 18 Октомврий т. год.
Дирящите да се съобразяватъ съ чл чл 20, 21,
22, 23, и 38 отъ закона за мините, както и съ всички
други распореясдания по закона и правилниците за ми
ните. — (Нодп.) Окр. Управитель: П. В Горбановъ, заверилъ под. Оекретаръ при Варненското Окр. Управле
ние Т Джезаровъ.

Брой 21

Съобщава Ви се за разгласавание, че при ДолнеДомското Селско Общ Управление, Белоградчишка око
лия, со намира единь волъ безъ стопонинъ (юва) съ 6Ьл*зи- 6 год., косъмъ сивъ, десното ухо отъ п Р е Д ъ рабошк!, на швята отъ левата страна има буца колкото
яйце.—•
., „
Градски Началннкъ: К. Ьвровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ

ВАРНЕНСКИЙ ГРЛДСКИЙ НАЧАЛНИКЪ
До Господина
Варненский Град. Еметъ.
Господине Нмете,

Съобщава Ви се за разгласававие, че въ с. с. Голе
мо и Малко Алжчъ-кьой, Куркутъ, Башъ Бунаръ , йдънъ
чуФа, Оусусь-кьой, Янакларъ, Тахчиларъ, Лрмутлий,
Азапларъ, Параджикъ, Баракларъ, Кара-кжшла, Надежда,
Кокарджа, Кара Суларъ, Кирннджий, Големо и Средньо
Чамурлий, Сейдалий Кара багларъ, Омуръ-кьоп, Дсбричска
околия, въ селата Кьпмюрлукъ, Т-.таръ-Махле, Ени-Махле
Доулжа, d p * гьо.ть, Оуджасъ кьой и Таптжкь, Варнен
ска околия и въ е. Оинделъ Провадийска Околия Варненсквй Окръгъ е констатирана болЬстьта „шаиъ" но говедата.
Град. Началннкъ: К. Ечровъ
за Се крета рь: Нетръ Ст?иевъ.
Констатирана более.ьта ,,ПЪиъ и по добитъка въ с. с
Гол. Kf-йнарджя, Кембуларт-, Топчнй и Мал. К йннрджа
• n.Tiicrpe.iCKi OKO.V.H, а сл&.цгга е aptк[м> гена вь с. с,
Денизлеръ, Белица, Меше-махлс и Дайдъръ Туруканска околия.
Градски Началннкъ: К Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ

Съобщава Ви се за рачг.т .сяванпе че при Курудсренското Селско Общинско Управление Бургазскл око
лия се намиратъ задърж; ни два вола безъ притежатели,
съ следующше бЬле.нг. иърнин косъмъ сивъ, чивга на
левия рогъ дамга X. В. и втория косъмъ сивъ на вратътт. му черъ каишъ, на левия рогъ дамга X. Б.
Градски Началннкъ: К Евровъ
Секретар],: Сим С. Арнаудовъ
Съобщава Ви се за разгласявание, за констатира
ните и првкратените болвеги по животните въ слъдующите села въ Варненското окръжие: 1) Ввленска околия
прекратенъ „Шапа" вь с Табачка; 2) Разградска око
лия, констатиранъ „Шапт.* вь с. с. Тасчи, Шекере, Ватембергъ. „Шарка" по овцете въ с. Суджазъ-кьой, пре
кратенъ, „Шапа" въ Юнузъ Абдалъ; 3) Руссенска око
лия, прекратенъ „Шапа" въ с. с. Сжртъ Аланъ-Ьжлжчъ
и .Хаталица; ) Силистренска околия констатирана „Сапъ"
по конье1е и „Бееъ" цо едрия рогатъ добитъкъ въ с. с.
Юклпй, Керемлеръ, Куфалчларъ, Айвамъ-кьоВ, Камерлеръ, Донъ Aia, Че.тлеръ, Гарвапт, Попина, Босна, Айдогду, Сарежнларъ и Капукчпла|,ъ; 5) Тутраканска око
лия: Констатиранъ „Ш-шт," въ с. е Аеватъ кьой. Муесутларъ, Сърджиларъ, Куфллла, Дели-Юсуфларъ и Кара
Дарларъ, прЬкратенъ „Шапа" вь с. с. Ст. Село, Сеново,
Оияхларъ и гр. Тутракан ь.
Градски Началннкъ: К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ.
Издава Варненското Град. Общ. Управление.

Съобщава Ви се за разгласянание и знание, е долуознач ните интизапски свидетелства се изгубени и заме
нени съ дубликати и въ случай че се намЪра н*кой отъ
техъ да се считатъ за унищожени; 1) Свидетелство N°
27761, сь дг>.та 3-й Юний т. г., издадено отъ Янболското Град. Общ Управление на Масачо Д. Кордовъ,
отъ гр. Ямболъ,, за правособственность на единъ конь 6
годигленъ, косъмъ червенъ, безъ особни белези е замененъ съ дубликатъ подь М 70 >9и отъ 3 Октомврий; 1901 г.
2) Свидетелство Дг« 9980 отъ 5 Юлл т. г., издадено отъ
Ямболското Общинско Управ.ение на К.ранъ Сгояновъ,
отъ с Ст-р*ка, Нмболско, за правособегвеннось на една
кобила е заменено съ дубликатъ J6 6820, оть 24 Сент.
нас:оящата година и 3) Свидетелство No. 64'Л —901 г.
издадено отъ Ямболското Градско Общ. Управлиние на
Стоянъ Димовъ, отъ гр. Ямболъ, за правособственность
на единъ волъ, е замвнено съ дубликатъ подъ J\S 6S86,
отъ ->1 Септемврип и. година.
гр. Началннкъ: К. Евровъ
Секрсарь: Сим. С. Арнаудонъ.
И \PHEHCKO СЕЛСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
До Господа
Сжспдпитгъ Околийски, Началници. Общинскитпгъ Кме
тове въ Варненска Околия, Градски
Началникъ
и Кметъ въ гр. Варна.

Първите моля, а на последните Общ. Кметове въ
Варнен Околия, предтагамъ да распоредътъ потребното,
за потьрсвание на елвдуюиипе изгубени добитъци:
1) На жителя отъ с. Яйла Реджебъ Ахмедовъ две
биволици I) 10 г. косъмъ черъ, на челото и опашката
по-малко бело и деенього ухо отъ задъ (ойма) ить-вито;
II Биволица на IS год. космъ черъ, съ бвлези: очи
чакърестн, подъ им^т» бвло, отпитата бела;
2) На ж.геля Д.м..гр., Ив Джамбазопъ изъ село
Джевезлий, окотняга ми, единь волъ 12 год., косъмъ
сивъ, и на десния рогъ нчл дамга вь дъното на рога
около 5 с. м никеловi монета.
и д. Варнен. Сел. Окол. Началникъ В. Железовъ
Секретарь: Б. Бошковъ
ЕЛИШКО СЕЛ. пВЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
О Б Я В Л Е Н И Е
JW 515
Етишкото Сел Общ. Управление, Околия Панагюрска,
на основание чл. 22 отъ правилника за редътъ и усло
вията за купувтние и продавание едъръ добитъкъ, има
честь да обяви на съседни ie Г. Г. Общ. Кметове, че
Тодоръ Шулековь отъ с. Елица поверената ми община е
изгу'»илъ интезапския си билетъ съ дата отъ 9-й Ноемв.
18J9 гол. подъ Ла 5ЮЗ;сер. 2/98 год. заиравос .бегвен
ность на единъ волъ на 12, години черъ косъмъ
особени белези нема, заради което е снабденъ съ дуб
ликатъ подъ No. 513.
Като известявамъ горното на Г. г. Кметовете ,моля
ги да следятъ и ако би се оказалъ оргиаала негде, да
се счета за невалиденъ. (под.) Кметъ: Н. Крьстановъ и
пнеарь: А Сгояновъ Ве|)но: при Панагюрско Околийско
Управление, Секретарь Ив. Нейковъ.
Печатница на Хр. Н. Войниковъ, Варна.

