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ВАРНЕНСКИ
1ШЯЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ ИЩЦА
Обикнзвенно на 10, 20 и 30 числа.

Писма, статии иари п всичко що с за
вестника се праща до Гралско-Общннекото
Управление въ Варна

Цена на вестника за годна;» е
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\ лева.
Отделекъ срий 89 ст.

Николай А. Райковъ
не ще може да приема посещения на• именнпй ся день.

Никола Митковъ,
на именяиятъ си день, 6 Декемврий „Нпкулдень", не.ма да
приема посещения, по домашни причини.

Изводъ отъ решенията на Варненский Град. Общ.
Съветъ(Продължение отъ брой 21-й).

удовлетвори молбата на Общппскпй Съвевъ, изложена въ
писмото на постоянното присжтствие на съвета отъ 20 Октом.
т. г., подъ Но. 1240'J, адресирана направо до Почитаемото
Министерство на Фпнаяспите, относително за отпущаппе сум
мата 17385.85 ет., отъ която 1000 лева да служа за фондъ,
отъ който ще се черпатъ средствата но вземание мерки нротпвъ
чумната зараза п други инфекциозни болести, а остапалата
7,285.85 лева да сдужп за псплащанпе остапалпте неисплатени сумми на разни кредитори, за покупка и пр. на
разни предмети по посрещаппето на Велиний РуСКИЙ Князь

Н. Hivi.i. В. Александръ йнхаиловичь.
191.—Да се съобщи на г. г. Варненските адвокати
Д-ръ Т. Стояновъ, Д-ръ В. Карампхаидовъ п Зафпръ Зафировъ. че не могхтъ да бхдътъ приети на длъжностьта
„Общински Адвокагь", подъ условията, изложени въ пода
дените имъ за тая це.ть молби п II условията подъ които
общината желае да назначи Общински Адвокатъ и които ех
изложени въ решението на Общинскии Сьветъ .И 169, да
се еъобщатъ на всички г. г. Адвокати въ града, чрЬзъ ад~вокатскй~сШътъ'^"кбйто'~'отъ_ техъ 'желач да заеме пред
метната длъжность, да подаде нуждното заявление най-кжено
до 5 Октомврий т. год.
192.—Заявлението на бпвшпй Варненский Град.-Общпнекий Бпрнпкъ, Димятръ Кпрановъ, съ което моли да се
признае, че незаконно е билъ уволненъ отъ тая длъжность
и да му се нсплаща отъ деньтъ на уволнението му заплата,
до петпчание срока на контракт?, да се остави безъ по
следствие.
193.—Да се заплатятъ отъ общинската каеса на Шерю
Г. Белчевъ 110 лева, пропеходящп отъ боядисваняе каби
нетната стая па Общинското Управление, вратите п прозор
ците въ нея, - и тъй ежщо и за боядисваппе железпата врата
между зданието па Общинското Управление п Т.-И. Станция.
194. - Натоварва Общпнекпй Адвокатъ, който ще бжде
назначен/ь, да изучи въиррсътъ за нивата отъ около 15 дек.,
въ местностьта „Гюндюзъ-чешме", която Димптръ Янковъ
претепдпра за. негова собствепность н да докладва ппемепно
мнението си.
195.—Заявлението на Братпя М. Анковп и С. Ставриди, подъ Вх. Но. 11281, съ което молятъ да се про
дължи срока на предприятието имъ по направата на канала
край града, да се отложп до назначение общински вдвокатъ,
които да го изучи и докладва мнението си писменно и то
по правната часть на въпроса.

183.—Удобрява пропзведений на 8-й и 9-й Авгусгъ,
т. г. търгъ за доставание на облекло за общинските кошгя
стражари и възлага тоя търгъ върху Стоянъ 0. Стояновъ,
който далъ най-взносна цена 62 лева 50 ст. за единъ комплектъ облекло, а именно.- единъ шпяелъ, единъ муядпръ,
^едни панталони, една гугла и едпнъ калпакъ.
Заявлението на Мяхаилъ Ив. Куновъ^чтодъ Вх л Л2 10595,_
се оставя безъ пооледствие.
184.— Да се направятъ пекои изменения въ „Правилника за талигарите", които нренасятъ храна на Вар
ненското пристанище. Натоварва Общинското Управление впнаги да ревизира сметките на кехаята-кассиеръ, било по
своя инициатива, бпло по иекаппето на самите кехаи.
185.—Молбата на Варненский жптель Атанасъ Ииановъ,
съ която иска да му се разреши да построи павплпонъ на
жгжла предъ пощенското писалище, при пристанището, илп
„Балжкъ-Пазаръ", на основание решението на ( ъвета подъ
шМ 145 отъ миналата година, остава безъ последствие.
186.—Разрешава на Варненската жителка Милка Въл
кова, да построи върху праздното градско место, състояще
отъ 150 кв. м., въ IV уч., до Л1 50, при „Паша-каппя",
на, самия ровъ, едно отделение за живене и едно за яхърче
на добитъкъ, обаче безъ" право на прехвърляние, а общи
ната да има право да ся го взема обратно.
18,.—Удобрява расходваните 157 лева 93.стот. отъ
Робертъ" Хелцелъ, за поправка на бюфета въ общинското
здание въ градската градина и разрешава да се епаднатъ
отъ суммата, която Хелцелъ има да длъжп за наемъ на об
щината.
'
'
•
•
188.—Разрешава да се прехвърли местото въ IV уч.
„Новата циганска махала"; .улица „Батай", № 20,'отъ .160
s
кв. м., при съседи: Али Хасановъ, Сюлюшъ Хаеановъ, Ни
кола Кировъ и улица „Батай", отъ Никола Дпмптровъ и
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Юрдапка Н. Димитрова, върху Димо .Стояновъ, на който да
.се издаде крепостенъ акта, следъ като заплати остатъка отъ
стоипостьта му 140 лева и стане нужното прехвърляние по
книгите на общината.
JS 13935
1 8 9 — Да се остаяи за сега висящо заявлението па КаГр. Варна, 24 Ноемврпй 1901 год.
засъ, до ирнработвание на „Правилника за обпганските скла
Варненското
Градско Общппско Управление обя
дове въ тр. Варпа", у които се съхраняватъ лееяозапалпвява на пнтересующите се, че въ помещението му,
телните предмети.
.
*
въ означените по долу дни п часове, ще се пропзведътъ
190.—Да- се помоли Г-на Минпстра на Финансиите да
г

явление
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търгове съ т а й н а конкуренция, за отдавание на предприемачъ експлоатпранпето на изложените по-долу об
щпнскп доходи, за трп годпни време, начиная отъ 1
Януарий 1902 г. до 1 Япуарий 1905 год.
I. На 10-й Декемврай т. год. съ претържка на 11
същий з а :
.
а) Прихода отъ клането на добитъкъ, кръвнпната
(канъ-парасъ) съ първоначална цена за трите години
180,000 лева.
Залогъ 5 на сто=9,000 лева.
б). Прихода отъ интпзапа съ първоначална цена за
трите години 18,000 лева. Залогъ 5 на сто=*=900 лева.
П. На 12 Декемврпй т. г. съ претържка на 13-й
същий за:
а) Прихода отъ подпечатвание мерките и теглил
ките, картите за игра и др. съ първоначална ц£на за
трите- години 12.000 лева. Залогъ 5 па е т о = 6 0 0 лева.
б) Прихода отъ теллалие съ първоначална цена за
трите години 3,000 лева. Залогъ 5 на с т о = 1 5 0 лева.
ОфертитЬ ще се прпематъ въ означените по-горе
дни, часа тъкмо до 4 после обедъ.
За право участие въ търговете конкурентите требва
да представятъ:
1). Банково удостоверение нлп квитанция отъ Об
щински Бирпнкъ за залога.
2). Свидетелство за честпость.
3). Декларация подписана отъ двама имотни Вар
ненски граждани, конто ще гарантиратъ солидарно пс
плащанпето на откупа.
4). Чужди иодданнлцп, освенъ горните документи,
ще предегавятъ п декларация надлежно, заверена че,
се отказватъ отъ консулска защита предъ нашите съ
дилища, въ случай на расправпп по предприятието.
5). Обръща се внпм*анието на конкурентите върху
чл. чл. 6, 10, 20, 21, 2 3 ' и 25 отъ закона за публич
ните търгове.
Поемите условия могатъ да се видятъ всеки присътственъ день п чась въ Общинското Управление.
Кметъ: Р . Матеевъ
и. д. Секретарь: П. Атанасовъ
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

-Ч» 14067
Гр Варна, 2/ Поемврпн 1901 година.
Варненското Градско Общинско Управление, на осно
вание решението на общинский съве-нь, отъ 2 3-11, подъ
No. 215, търси единъ лекарь за длъжностьта ГрадскоОбщпнскп Санитаренъ лекарь съ 4800 лева годишна за
плата, при следующите условия 1) Лекаря требва да
има 3 - 4 годишна болнична практика; 2) да е запознатъ практически съ съвременните хигиеничаски,
микроскопически и бактереологнческн методи, вуждни
при изследвание здравословни условия на жилища, училиода, публични домове, фабрики и други заведе
ния, заразителните болести, съестни предмети, води,
питиета и техните фалшификации и др. 3) Той, като
началникъ на Санит. Отдеиение, требва да бжде чиновникъ по Санитарно-Технически въпроси и да не се за
нимава съ частна практика и 4) да се погрижи въ разстояние на една година да изучи санитарното състояние
на общината и да го опише.
Г. г. лекарите, които притежаватъ гореказаните
научни класификации, да се обърнатъ до , кметството съ
своите заявления, придружени отъ нуждните документи.
Кметъ: Р. Матеевъ
и. д. Секретарь: П. Атанасовъ

ВАРНЕНСКО ГРАД НО ОБЩ. УПРАВЛНИЕ

М 14 '49
Гр. Варна, 2G Поемврий 1901 година
Еъ испълнение предписанията на Т-на Варненския
Окржженъ Унравитель о ъ ?4 и 26 того подъ ,V» 11119
и 11471 обявява се за знание ка талигар.пе и хама
лите,-които превозва-ь и нрвнаеягъ търговските хр;.ни
и др. сгоки при. тукашното пристанище, че ако '.е отъ
утръ, при еъбиранието на разни,е тия храни и др. сгоки,
не започнатъ да се еъобра.чнватъ вь точнос.ь съ тари
фата, определена въ протокола, съсгавень сь тъхно и
онова на Варненските търговци участие и съ.ласие, шложено въ протокола нмъ отъ 2-й юлпи 1892 год и
угвърденъ съ предписанието на Министерството на Финансиите, отъ 22 Лвгусгъ с. г подъ Чо. 31655, то тв,
талигарит* и хамалите, пп распорвждаеиею на. наддвж
нит* административни полицейски власти. ще бждъгь не
забавно заместени съ други такива, които да се съ
образнватъ съ точносгь сь' иосгановлеяпята на казанний
нротоколъ
Кметъ: Р. Матеевъ
и. д. Секретарь: II.' Атанасовь

ВАРНЕНСКО Г1МД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

ЗАПОВМ 285
Гр Варна, 26 ii Ноемврий 1901 година.
Въ интереса на fit рзото И навременно подлаган^
подъ медицинско наблюдение лицата, -които ориствгатт/
въ града отъ заразителни места, вследствие писмото на
г. Варненский Град. Началникъ, отъ 2 i того, подъ Но
5331, и възъ основание чл. 64 огъ закона за градските
общини,
3 А П О В Ъ Д В А М Ъ .•
1) Всички хотелиери, ханджии и домовладелци да
съобщаватъ въ санитарното отделение при управлението
ми имената на пристигналите отъ заразителни мвста пжтници, които л да .поканватъ да се явягъ въ сжщого от
деление за медицинско преглдждание, а така слицо да
съобщаватъ. и за ония отъ техъ, които би отпжгували
отс града като указвагъ за къде ще заминагъ.
2) Спрямо неизпълнителите на тая ми распоредба
лица, да се съсгавятъ актове, за наказяание виновните
по чл. 475 отъ наказателний за.конъ.
3) Испълнението на настоящага ми заповедь, възлагамъ на, Общинските Санитарни Агенти и надлежните
полпц. чинове.
.
(йод.) Кметъ: Р. Матеевъ
Верно,
и. д. Секретарь: П Атанасовъ
ВАРНЕНСКО СЕЛСКО ОКОЛ. УПРАВЛЕНИЕ
До Господа
сжпднишп Окол. Началници и Общинскитгь
Кметове въ Варненската Околия.
Съобщавамъ Ви, че въ означените тукъ но доле об
щини се намиратъ разви безстопанни добитъци (юва), а
именно :
1) Подъ надзора на Николаевското Селско Общин.
Управление се вамира едноданаче, юва, на. 2 год. кьсъмъ
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сивъ. Ако до 20 дена считано т ^ тл п„~
а
^чшано отъ 14 дсемврий. стопанина
не отид•. да си го вземе ще се продаде
'
2) Нодъ надзора на Варненската Градска Община
се намира едно женско калаче 2 годишно, косъмъ черъ,
на челото има бело, долнята челюсть бело. ако до 20 дена
стопанина^не се яви да*го получи, ще се продаде за въ
лолза на Общинскла касса.
. 3) Подъ надзора на Авренската община, се намира
единъ водъ-юва, н., 9 години, косъмъ б*лъ
4> Подъ надчура на Дджемлерското Управление се на
мира юва. два бивола ; едина 6 години, косъмъ черенъ,
сакаресть, съ възскьса на края б*ла опаигка п на ле
вия бугь 2 знака о.ъ отворено конско петало, а другия
на 5 год., на челото и опашката бело, на дясното ухо
отдолу отр*зану, сжшо и на левото Ако до 20 дни, отъ
17 Ноемврийсчигано. не отиде стопанина ла ги получи,
ше се иродадж.ъ и получената сумма ще се внесе въ
Общинската касса
5) Подъ надзора на Николаевската община ел;що 1
конь (юва», на 4 годани, косъмъ алесгь, на шията бели
космя отъ впрегаве, на челото малко бело,'ако до 0
дена, считано отъ 14 Ноемврвй т. г. не огиде стопанина
да си го получи, ще се продаде и получената етойноель
ще се внесе като поиходъ въ Пбщ- Касса
за и. дч. Варнен Сел. Окол. Началник ь: В Бошковъ
за Секретарь: С. Т. Хатибовъ

ВАРНЕНСКО ОКОЛИЙСКО

УПРАВЛЕНИЕ.

До г. г. Полицейският

Привтави.

Стр. 3

Сьобщава се, за разгласявааие, че болестьта
„Сапъ" е прекратена въ следующите села и градове въ
Варненското окржжне: съ гр. Добрнчь, въ с. Мажарово,
Каралесъ, Чифутъ-кьой, Дорбалий, Пчеларово, Вели-факж,
Владимпрово, Харманъ-куюсу; отъ Добрнчска околия, въ
Сюлюманлъкъ, Етямъ-елв, 1 яуръ-Суютчукъ, Балчикска
околия и въ гр. Провадия сжшо е прекратена болестьта
„Шапъ" по говедата въ с. Гол. и Малко Ботево, ЕКИСЧР,
Каднево, Чанларъ-Семетъ, Емерово, Кокарджа, Еяи-махле,
Арнаугь куюсу и Каракутъ, отъ Добричска околия.
за и. д. Градски Началникъ: Сим. С Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ Станевъ
Пригиналний билетъ подъ Но. 17783, отъ 14 Сеп>
темврий 1У01 год., издаденъ отъ Еленското Градско Обпт.
Кметство е изгубенъ.
Ако въ случай се укаже негде, да се счита невалиденъ, понеже е издаденъ преписъ вместо оригиналния.
за и д. Градски Началникъ: Сим. С. Арнаудовъ
за Секретар: Петръ Станевъ
Малко Желенско Селско Общ. Управление, Тете
венска околия, издало дубликагь свидетелство подъ Но.
756, на жителя отъ сжщата община Стойчо Ивановъ,
вместо изгубения отъ него оригнналенъ билегь, иодъ Но.
8 2 3 8 4 - 9 0 1 година.
Ако въ случай се укаже негде оригиналния билетъ,
да се счита за не валиденъ.
за и. д Градски Началникъ: Сим. С, Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ Станевъ

Въ V участъкъ на градътъ се намерени на едва
тенекия прикрепен' .•••'.. лентите три ордена-, единъ солдатски крьсть сребърен-.-, за храбрость, единъ медалъ за
На жителя отъ с. Доводжп кьой, Карловска околия,
заслуга и едииъ мед п ь сребъренъ за спомень огъ сръбскоИванъ
Бр. Бадовъ, на 1 того като е отивалъ за градъ
българеката война.
.......
Пловдивъ
отъ Икн-капалилга Ханъ, му се е изгубило
Горньто, като Ви съобщавамъ, умолявамъ Ви да
магарето,
съ
белези: 10 год., косъмъ черъ и на задните
разгласите това и въ случаи, че се намери притежателя
крака
ноктите
му криви.
имъ. да докажи документално, че еж негови и му се npfeАко
въ
случай
се укаже негде да се съобщи въ
дадатъ отъ управлението ми.
управлението ми.
за Варнен. Град. Началникъ: Спм. С: Арн у.ан.ъ
. за и. д. Гр. Началникъ: Спм. С. Арнаудовъ
Секретарь: Петръ Станевъ
за Секретарь: Петръ Станевъ
До Варненското Кметство
и Г-да Г-да Полгщейскитгь Пристави,
Силистренски Окол. Началникъ е заловилъ въ гр.
Силистра, именуемий се Павло Константиновъ, гръкъ,
догаелъ отъ гр. Островъ, Ромжния, съ фалшиви ромжнски петолевки, у когото при обиска се намерили 14 та
кива, които се отличавали, че бали 6 в 4 грама по-леки,
имали по-тъменъ цветъ и били направени отъ цинкъ,
куршумъ и калай.
Това като съобщавамъ на кметството за рвзгласявание между населението за предпазвание, и на г. г.
Приставите да распоредятъ за дарението на* фалшифи
каторите, които въ случай, че се заловятъ. да се изпрататъ въ управлението ми.
за и. д Град.'Началникъ: Сим. С. Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ Станевъ
Въ Пловдивския жатель, Лазаръ Филипповъ, е за
ловена една фалшива 50-стотннкова монета, която се от
личава отъ истинската, че е направена отъ олово.
за и. д Градски Началникъ: Сим. С. Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ Станевъ

Презъ нощьта на 16 срещу 19-й Октомврий н. год.
отъ Хергелето на горне Башовската община, Вратченскл
околия се откраднати следующите добитъци: 1) на Ангелъ
Ценовъ единъ конь съ белЬзи: косъмъ червенъ, ръсть
малъкъ, гривата му стой отъ лева страна. II. На Ценю
Петровъ единъ конъ съ белези: 3 год. косъмъ червенлись, патаиогъ въ задния лепий пракъ и гривата му на
лева страна. III. На Марко Кръстевъ едно кобилче с ъ
белези: 2 год. женско, косъмъ алесть и IV*. На Димитръ
Кжтовъ единъ конь съ белези: 4 год. косъмъ червенълистъ на челото и на гърба има малко бело.
Ако въ случай не кой отъ тия конье се укаже негде,,
да се съобщи въ Управлението ми.
и. д. Град. Началникъ: К. Евровъ
за Секретарь: Петръ Станевъ.
Жителя отъ с. Деде-Балъ, Еленска околия, ПетръДрагановъ, е заловилъ една крава (юва), на около 10 го
дини, косъмъ сивъ н десния й рогъ по-кжсъ.
за И. Д. Градски Началникъ: Сим С. Арнаудовъ
за Секретаръ : Петръ Станевъ

Къмъ края на месецъ Октомврий т. гол., с прекра
тен» т Шарката" и по овцете въ с. Неби-Куюсу, Добрвчско, „Въглена" по говедата въ с. Теке, Балчикско,
Hlana,' по говедата въс. с. Хасърджпкъ,Махалъчъ,Емиръ
гази и Акъ Коюнъ,, Провадийско, въ Чатмаларъ и Дуванъ Ювасж, Балчикско, въ Русларъ, Гюнъ-аласж, Марково
Адягемлеръ, Дервентъ, Кумлуджа, Гюле кьой, Кочакъ,
Боазъ-кесенъ, Сюнъ-бей Татаръ махле, Суджасъ-кьой.
Доудяса, Крумово, Пашаидъ, Николаевка, Иашакьой, и
Кьомюрлюкъ, Варненска околия.

На жителя огъ Горна махала, Карловска околия,.
Коста Бсровъ, каю е билъ въ гората на 10 того му се
изгубили два вола, съ отличителни белЬзи: и двата жълти
средни; едина на 11 години, ррга чивга и дЬсното му
око тече, а втооия на 7 години, рога криви.
Ако въ скучай се окажатъ негде, да се съобщи въуправлението ми.
за и. д. Градски Началникъ: Сам. С. Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ • таневъ

и. д Гр. Началникъ: К. Евровъ
за Секрегарь: Петръ Станевъ

Съобщава Ви се за разгласявание, че жителя отъ
с. Ярешленъ. Тутруканска околия, стоянъ Пиколовъ е
цзгубилъ два йнтвзапски билетя (обр. j\f .4, а имеано:
1) билетъ подъ М. 46469 серия 19/99 год. издаденъ отъ
Брешленското селско общ. Управление, за 1 конь, на 6
год.. косъмъ кулесть я на челото бело и 2) билетъ №
46470 серия 19/99 год. отъ същото Управление за 1
конь на 13 год, косъмъ алесть, дестните задни крака
и на челото бело. Ако въ случай се "кажатъ негде въ
просните билети да се считатъ за невалидни,' понеже се
замени съ добликати подъ N Л-й 644 и 645 отъ 15 пи
Октомврий н. година.

Въ Краводерското Селско Обш. Управление. Иратченска околия, се намира една кобила безъ притвжагель
(юва) съ бвлвзи: 12 годигяяа, косъмъ вранъ, на челото
и носътъ лиса, двсното й око кьорово и опашката ii престригана на долу..
и. д. - Градски Началникъ : К. Евровъ
Секретарь: Сим С Арнаудовъ
На жителя отъ с. Кьосе-Абди, Тугракска околия,
Аптишъ Дурасовъ му се откпйл»алъ единъ конь сь бе
лези: на 9 години, косъмъ черен ь
Лко въ спучан се укаж: негяе. да се съобщи въ
управлението ми.

за Градски Началникъ: Сим. С. Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ Станевъ

па п. и. Градски Началникъ: Сим С. Арнаудовъ

Вь добълнение на писмото ми отъ 3 того подъ J\u
4624 съобщавамъ на Кметството да прекрати дпрението
на 6-гЬ коня првдметъ въ II параграфъ на обявлението
j\s 10594 понеже се намериха.

Констатирани.«д, болесть .,ПЪпъ - ' по рогатия добнтъкъ въ с. с Никюпъ, Стамболоио, Само.-о дени, Ледникъ, Шемшево, Търновска околия и, ДерилиЗ, Севли
евска околия, е прекратена.

и. д. Градски Началникъ: К. Евровъ
за Секретарь: Петръ Станевъ
На жителл отъ с. Кара-Кур.ъ, Добричска околия
Никола Илпевъ му е еткрсднаю: една кобила 3 ' 4 год.
косъмъ червенъ и едно тайче HI 1 */2 год. съ косъмъ
Куртъ'Куласж
Въ случай че се окаже нЬкой отъ тЬхъ да се съобщи
въ Управлението ми.
и. д. Градски Началникъ: К. Евровъ
за Секретарь: Петръ Сганевъ

за Гекпетарь: Петръ Сганевъ

за и. д. Градски Началникъ: Сим С. Арнаудовъ.
за • екретарь: Петръ Станевъ
Интизапското свидетелство, подъ Но. 64845, с рия
1,', 98 год, издадено на Димитръ Славовъ, огъ село
Добралъкь, Станлмжжка околия, за правособственность
на единъ нолъ е изгубено.
Лко въ случай се укаже негде, да се- счита за невадиденъ, понеже е заменено съ дубликатъ Но. 607.
за Град. Началникъ: Сим. С. Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ Сганевъ

На жителя отъ Вели кьой, Ромжнска Добруджа, ГеНа жителя отъ с. ИвовоВидинска околия, Панко Цян
расимъ
Сикон се .изгубени два коня съ бел Ьзи: единия
ковь неизвестни крадци му се открадна:..-, двата вола отъ
на,9
години,
косъмъ червенъ,', двеното ухо разцепено,
воденицата при с. Рупца, същата околия съ белези: единия
двено/о
око
бело,
гривата му на двената страна и малко
сивъ, 8 год., а другия също 8 години, мургавъ и отзадъ
^бело
на
гърба,
втория
12 год, косъмъ червенъ, на че
десното ухо цепнато.
лото
бела.
.звезда,
гривата
му на двената страна и на
Ако въ случай се укажатъ негде да се съобщи въ
задния
кракъ
малко
бело,
до
самата китка и на жителят.
Управлението ми..
отъ с. Гюраенлий, Добричска околия, Атанасъ Колевъ,
1
за и. д. Градски Началникъ: Сим. 0. Арнаудовъ едно мжжеко. малаче, съ белезн: на 1 / 2 година, косъмъчеренъ, на челото малко б*ло, на десната задня страна.
за Секретарь: Петръ Станевъ
има по малко бело, на двената задчя orpani-п«а дъмга,
Т и на двата задни крака има по малко'бело..
ч
Ако се укаже некои отъ поменатите добитъци да.
Констатира»,) ,.Шарка" и ,Краста" по овцете въ се съобщи въ управлението ми.
гр. Тутраканъ и .,Шапъ" по добитъка въ с. Кадж-кьой,
Тутраканска околия.
за Градски Началникъ: Сим. G. Арнаудовъ
за и д. Гр. Началникъ: Сим. 0. Арнаудовъ
за Секретарь: Петръ Сганевъ

Издава Варненското Град. Общ. Управление.

за Секретарь: Петръ Станевъ

Печатница на Хр. Н. Войниковъ, Варна.

