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Варна, Понид-Ьдникъ 29-й Априлъ 1902 г.

ВАРНЕНСКИ ОБПШНСШ
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ИЗЛИЗА РИ' ПАТИ ВЪ ЖЩк
Обпкнзвенно на 10, 20 и 30 числа.

Писма,статии пари н всичко що о за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна

Цена на вестника за годниз е

За обявления се плаща за дума •
На първа страница .
, . . 3 CTOJ
„ втора страница . . . .
2 я
1 „
я трета и четвърта стракшш .

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

Изводъ отъ решенията на Варнен. Градско-Общински
Съветъ взети въ заседанията my презъ месецъ
Априлъ 1302 година.
64. По предложението на Г-на члена отъ съвета
Кръстю Мирский, Варненский Град Общ. Съветъ като
взе предъ видъ, че кредитоспособността на лица, конто
се представятъ отъ общински закупувачн или предприе
мачи за техни поръчители, требва да се оценява отъ
самия общински съветъ, рпгии: за напредъ да не се под
писва контрактъ съ кой и да било общински закупувачь
или предприемачь, докле не вземе самъ съвета решение,
че удобрява лицата, конто се представляватъ за порж
чители отъ конто и да било закупувачь, доставчикъ или
предприемачь. Да се заведе и една книжка, въ която
да се записватъ тези лица, конто не еж устояли спрямо
общината, на задължението и за които се взема решение
да се недопущатъ къмъ търгове.
65. По предложението на Г-на члена Кръстю Мирски,
Съвета като се запозна съ съдържанието на актовете
по направената ревизия въ Варвенекото Град. Общ. Упра
вление отъ финансовия инспекторатъ, за годините 1899,
1900 и 1901 год. и като взе пр'едъ видъ, че забавянието
отваряние процеси и срешу онези служащи, които се
следва да върнжтъ израсходвани сумми иротивъ наред
бите на закона за градските общини и правилника за
счетоводството на-тези.общини е въ вреда на общината,
тъй като лихва и на общински сумми тече само on. деня
на подавание искови молби, то съвета рпгии: да се почне
възможно по скоро нредевяванието по еденично искове
и срешу бпвшп Град. Общ. служащи на длъжими отъ
техъ на общината суммв, а по които би се оказало предстжпление да се съобщава на време на Г на Прокурора.
Всека приготвена искова молба да се внзея въ общпнсквй съветъ за специално упълномощавание по нея об
щинския адвокатъ.
66. По предложението на Г-на члена отъ съвета
Кръстю Мирский, съвета като взе предъ видъ, че за да
се тури по пълевъ редъ за доставяние канурларски по
требности и иечатание разни регистри,, бланки, обявле
ния и др. хартии ртии: I. За'напредъ да не се купува
нищо за общинското управление отъ разни чиновници, а
само отъ общинската тържна комисия и то по възможноеть не по стопански начинъ, а по доброволно съгласие,
чрезъ малоналдавание. Покупките да ставатъ всекога по
писменно искание на надлежния чиновникъ и по възмож
ности за н*кодко месеца наведнъжъ. За всека покупка
да се прави кратъкъ протоколъ като се излежатъ въ
него определено купените предмети и цените имъ. II.
Да се направятъ поемни условия и гласуватъ отъ общинскиВ съветъ за начина на отпечатванпето регистри,
бланки, обявления и други печатни хартии и отпечатванието всекога да се извършва чр4зъ търгъ и за въз
можно по големо количество. III. Домакинатъ да получава
отъ книжаюите и печатарите всичко подъ распвска отъ

него въ една книга, която да се заввде въ общинското
управление за тая це.ть. Тая книга да бжде вноснопзносна на всички купени и доставени предмети, да я води
домаквнътъ, който и да отбележва въ нея, като взима
и поднисъ, на кой началникъ ка отделение, кога и какво
предава: регистри, хартии, карандаши и прочие. IV. Съ
вета не ще гласува по никой начинъ кредитъ за уве
личение предвидения въ бюджета, освенъ въ краенъ
случая и то само ако се внесе за това проектъ на ре
шение въ съвета, обстоятелственно мотивиранъ и направенъ тъй своевременно, щото да може да се разгледа
на време и се изходатайствува утвърждението отъ пра
вителството на такова решение за извъкреденъ или допълълнителенъ кредитъ, преди да е исчерианъ кредита
по бюджета, вънъ отъ конто не ще се прави никакъвъ
расходъ, преди да се утвърди решението отъ правител
ството за усилвание кредпта по бюджета.
67. Да се заведатъ искови молби предъ надлеж
ните съдилища, по записите на долуозначените длъжници
и се събержтъ дължимите отъ техъ сумми, по еждебенъ
редъ, а именно: 1) Отъ Никола Митковъ, изъ гр. Варна
и поръчителите му Ив. Впчевъ и Г. Серафимовъ. отъ
сжщий градъ, за 500 лева въ брой съ падежъ 1 Млртъ
18з7 год. 2) Отъ Никола Митковъ, изъ гр. Варна и поржчителнте му Ив. Впчевъ и Г. Серафимовъ отъ същия
градъ за 500 лева въ брой, съ падежъ 1 Мартъ 1897
год 3) Отъ П. Ивановъ отъ гр. Варна и погжчителитЬ
му Арифъ Ибишокъ и Милка Тахчи Иванова инъ сжщий
градъ за лева 2200 съ падежъ 21 Юний 1901 год. 4)
Отъ Георги Кожухаровъ изъ гр. Варна л поръчителите
му Атанасъ Вълчевъ и Стопно Ивановъ, отъ съший
градъ за 322 лева 80 ст. съ падежъ 25 Май 1898 год.
5) Отъ същите другъ занисъ за лева 402 ст. 80 съ
падежъ 25 Януарий 1899 год. 6) Отъ същите другъ
запнсъ за 322 лева 30 ст. съ падежъ 25 Сснтемг.рий
1Ь99 год. 7) Отъ Иваница Данчевъ и Елена Ив. Дан
чева изъ гр. Варна и поржчителите имъ АриФъ Ибишевъ
и U. Ивановъ, отъ сжщий градъ за 497 лева 227. ст.
еъ падежъ 23 Юлий 1899 год.
II. Разрешава да се отпуснатъ отъ общинската
каеса слелующите се сумми нужни за тая пдЪв за такси
и мита.
1П. Упълномощава кмета съ право да преупълномощи общинский Юристъ Консултъ Д-ръ Стояновъ да
защищава горепеменжтите дела.
68. Да се отдаде на търгъ за експлоатпранпе на
общинското лозе въ местностьта „Сотира" за три години,
начиная отъ сключванпето на контракта до края на 1904
год, споредъ изработените за него поемнп условия.
69. По поводъ върлующата въ града болесть „брусница" да се нзмажать, измиятъ и дезпнфекциратъ всички
основни учплища, за която це.ть да се отпусне отъ об
щинската каеса една сумма отъ 500 лева.
70. Удобряватъ се представените отъ началника на
техническото отделение планъ поемни условия, ведомость

Стр. 2 '

Варненски

ЗАПОВЪДЪ
и сметка за направата на единъ каналъ въ ул. „Саидова"
JB 90
отъ ул. „Фердпнандъ" до морето, безъ урегулирвавие
дерето, за която цель споредъ сметката била нужна една
гр. Варна, 2 Априлъ 1902 год.
сумма отъ 4788 лева 40 ст. която се п удобрява.
Узолнявамъ отъ- 1 того, отъ когато арестава да
Да се издаде обявление за отдавание на предприе
_...,._:и
по собствено желание Марко Атанасовъ надзирамачь чрезъ публичент. търгь горното предприяние.
тель
по
сметьта при управлението ми:
71. Позволява се на Началника на техническото
отделение да направи потрЬбното за докарвание водата,
ЗАПОВЪДЪ
която извира отъ новостроящия се каналъ, въ примор
№ 91
ската градина за поливание.
72. Да се направи чюшмата находяща се на моргр. Варна, в Априлъ 1802 год.
ский брегъ, срешу мжжката баня, за която ггЬль разре
Назначавамъ отъ днесь за нощенъ пазачъ на об
шава да се отпусне отъ общинската касса 150 лева.
щинский
газенъ складъ съ предвидената по бюджета
73. Следъ прочитанпе отговора на F-на Кмета но
заплата,
варненскип
житель Димитръ Поповъ.
поводъ решението на съвета подъ Но 139 отъ миналата
година, относително нанесената му клевета отъ бившите
ЗАПОВЪДЪ
общински съветници и представените обяснителни табли
М 92
ци съвета pibiuu: да се вземе по тоя отговоръ оконча
телно решение въ друго едно заседание.
гр. Варна, 3 Априлъ 1902 год.
74. За определявание на иазарнитп улици и пло
Вследствие рапорта отъ 1 того на общинския гращади въ гр. Варна назначава коммисия, състояща отъ
динаръ,
г-нъ помощникъ кмета Спасъ Н. Шиварввъ и г да чле
ЗАПОВЪДВАМЪ
новете отъ съвета Никола Боевъ и Н. Житаровъ.
I. Пазачъ работника Цветко Кирмикчвевъ при ово75. Да се назначи комисия, състояща отъ Г. Г.
щарската
градина „Пейнирджикъ" да се преведе за копомощникъ кмета В. Загоровъ, членовете: Кр. Мирски
сачъ
работнакъ
въ градските градини съ по (2) два лева
и Д-рь Басановичь, която въ едно най кжсо време да
дневна
заплата,
включително
и празнични'дни; и
се занимае по въпроса за наименованието на новопроек
II
Вместо
него
назначавамъ
за пазачъ-работникъ на
тираните и стари улици въ гр. Варна и представи спиовощарската
градина
„Пейнирджикъ"
варненския житель
съкъ въ съвета за наименованието нмъ.
Ив. Георгиевъ съ заплата по бюджета.
76. I. Предлага се на градско общинский Инжинеръ
Превеждането на пързия и назначението на втория
да вземе бележка отъ рапорта на техническата коммисия,
да
се
счита отъ 5 того.
относително намаляванието на работите и измененията,
Изпълнението на настоящата ми заповедь възлагамъ
които могатъ да се направятъ въ предприятието на ка
на
г-на
градинаря.
нала. II. Приема по принципъ предложението на техни
ческата комисия за облииртнието бреговете между
ЗАПОВВДЪ
„кем.еръ-дере" и яр. VII и укрепяванпето устието на
М УЗ '
канала при морето, като натоварва тоже градско общин
екип инжинеръ да изработи нуждните планове, поемни
гр. Варна, 4 Априлъ 1902 год.
условия и сметка за отдаванието на предприемачь тези
Уволнявамъ отъ днесь надзиратели надничарите по
добавачни работи.
шосетата Ст. Пачевъ и Петръ Хареевъ по немане параграфъ въ тазгодишния бюджетъ за издържането на
подобни служащи.

Заповеди издадени отъ Варненското Град. Общинско
Управление
ЗАПОВЪДЪ
М 88
гр. Варна, 1 Априлъ 1902 година

Назначавамъ за надзиратель-надннчаръ по вадзираваае шосетата на града Варненеца Нисторъ Игнатовъ
съ (2) два лева дневна заплата, която да му се отпуща
огь § § Х Ш ал. I отъ тазгодишния бюджетъ, включи
телно и праздничните дни.
Назначението му да се счита отъ 15-п Мартъ тази
година, отъ когато е постжпилъ на длъжность.
ЗАПОВЪДЪ
М 89

;

гр. Варна, 1 Априлъ 1902 год.
Съгласно решението на председателствующия отъ
мене общински съветъ отъ 16 Октомврий 1901 година
№ 180, назначавамъ за пазачъ-надннчаръ на морските
градско-общински бани Варненеца Мавродц Ставревъ съ
(2) два лева дневна заплата, включително и празднич
ните дни.
Назначението му да се счита отъ 16 октомрий 1901
год., отъ когато е постжпилъ на длъжность и заплатата
му да се отпуща по § § VI отъ расходния бюджетъ.

ЗАПОВЪДЪ
№ 94
гр. Варна, 5 Априлъ 1902 год.
Разрешавамъ на Ибрямъ Сюлюмановъ младший но
щенъ стражаръ при управлението ми три (3) дни отпускъ
по болесть, който да се счита отъ денътъ на ползува
нето му.
ЗАПОВЪДЪ
М 95
гр. Варна, 5 Априлъ 1902 год.
Вследствие доклада отъ 5 того на иконома при упра
влението ми уволнявамъ Ивана Тодоровъ каруцаръ при
управлението ма за не отиване на работа и непокорность.
Уволнението му да се счита 6ni 5 того.
ЗАПОВЪДЪ
J® 96
гр. Варна, 6 Априлъ 1902 год.
Кмета на града Варна възъ основание чл. 55 п. 11
отъ закона за градските общини и решението И1 , . . .
отъ вчерашното заседание на съвета,
Заповедвамъ:
Месечните заплати на служащите при общинското
управление за месеците Януарий, Февруарий, Мартъ и
Априлъ, тази година, да се заилатятъ съобразно съ щата,
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приетъ и утвърденъ съ постановление Но 1725 отъ 21
Мартъ 1902 год. на Господина Министра на Вътрешните
работи, основано на решението на съвета №. 40 отъ
15 Февруврий тази година.
Изпълнението на тая ми заповедь възлагамъ г-ву
Бирнику при управлението ми.
ЗАПОВЪДЪ
М 97
гр. Варна, 6 Априлъ 1902 год.
Разрешавамъ на младшия пожарникаръ при упра
влението ми Петръ Димитровъ (3) три дневенъ отпускъ по
болесть, който да се счита отъ денътъ на ползуването му.
ЗАПОВЪДЪ
Л« 98
гр. Варна, 6 Априлъ 1902 год.
Разрешавамъ па Атанасъ М. Тарговъ младши по
жарникаръ при управлението ми, вследсввие заявлението
му отъ 6 того подъ вх J\s 31T4, осемъ дневенъ отпускъ,
който да се счита отъ 10 того.
ЗАПОВЪДЪ
J\s 99
гр. Варна, 6 Априлъ 1902 год.
Назначавамъ на место вакантно за каруцаръ при
управлението ми варненеца Владимиръ Мариновъ съ зап
лата по бюджета.
Назначението му да се счита отъ днесь.
ЗАПОВЪДЪ
ЛЗ 101
._.
гр. Варна, 8 Априлъ 1902 год.
Назначавамъ на место вакантно за младши нощенъ
-стражаръ при управлението ми Варненския житель
Ибрямъ Мехмедовъ съ заплата по бюджета.
Назначението му да се счита отъ 10 того.
ЗАПОВЪДЪ
J£ 102
гр. Варна, 8 Априлъ 1902 год.
Разрешавамъ по важни домашни причини на писеца
при управлението ми Андонъ Димитровъ десеть (10) дни
отпускъ считанъ отъ 11 того.

Вестникъ

Стр. 3
Заповедвамъ:

Следуемото се възнаграждение на Мачо Стойчевъ
да се пзплаща отъ глава II § § 1 отъ бюджета за тази
годишния расходъ за направа канала край-града.
ЗАПОВЪДЪ
М

106

гр. Варна, 9 Априлъ 1902 год.
Въ допълнение на заповедьта ми отъ 6 текущпй
месецъ подъ J 96 и предъ видъ утвърдения щатъ на
служащите за тази година, въ който се предвижда кредитъ 18000 лева за подържане на нощната стража
(пазвантп),
Заиоввдвамъ:
Отъ 1 Януарий тази година да се изплаща заплата
та на нощната стража състояща отъ 30 человека, толкова
колкото еж биле презъ [месеците Януарий, Февруарпй
Мартъ и този месецъ по 50 лева месечно отъ утвърдения
кредитъ за тая цель 18000 лева.
ЗЛПОВВДЬ
№ 107
гр. Варна, 9 Априль 1902 год.
Подписаний Кметъ на града Варна на основание
чл. 64 п. 22 отъ закона за градските общини и въ до
пълнение на прпказите ми отъ 23 Февруарий 1893 год.
подъ М 56 и 18 Мартъ 1898 г. подъ М 79.
Заповедвамъ:
Ст. I задължавамъ всеки ступанинъ на градини,
места или дворища, най късно до 1 Май настоящата
година да загради местата си или дворища, както следва:
1) на къмъ улицата съ 60 с. м. височина отъ цели по
ложени на длъжъ дъски и отъ горе дъсченъ пармаклъкъ,
а къмъ съседите само съ дъски; и .2). тия огради,
които оставатъ за дълго |време, могатъ да се правятъ
съ зидъ и отъ горе желъзенъ или дървенъ пармаклъкъ;
Ст. II. Неизпълнителите на тая ми распоредба ще се глобяватъ отъ 1 до 50 лева съгласно чл,
72 отъ закона за градските общини и заграждането ще
се извърши отъ общинското управление за техна сметка;
Ст. III. Грижата за изпълнението на тая ми заповедь
възлагамъ върху общинското техническо отдвление и
градско-общинските санитарни агенти.

ЗАПОВЪДЪ
ЗАПОВЪДЪ "

л? юз
гр, Варна. 8 Априлъ 1902 год.
Съгласно решението на общинский съветъ М 11902
г. и на основание чл. 55 пунктъ 11 отъ закона за град
ските общини.
Заповедвамъг
Да се назначи за Варненски градски
таренъ лекарь бившия такъвъ Д-ръ Сг.
месечна заплата 340 лева, която да му
тазгодишния бюджетъ.
Назначаването му да се счита отъ
пването му въ длъасность.

общински саниЗлатаревъ съ
се отпуща по
деня на встъ

ЗАПОВЪДЪ
М

106

хр. Варна, 8 Априлъ 1902 год.
Въ допълнение на заповедьта ми М 37 отъ 22 Февруарий тази година относително за заплатата на надничаронадзирателя Мичо Стойчевъ.

М

108

гр. Варна, 10 Априлъ 1902 год.
Постоянното приежтетвие на Варненското градско
общинско управление при съставъ: Кметъ Р. Матеевъ и
помошници: В. Загоровъ и Сп. Н. Шпваровъ, като взема
предъ видъ:
1). Че бюджета на Варненското градско общ. упра
вление за текущата 1902 година се утвърди отъ Госпо
дина Министра доста късно 21 Мартъ тази година;
2). Че споредъ утвърденето на бюджета въ расходната му часть-заплатата на служащите въ канцеларията
г . . . § § . . . персонажа на писарите се намалява, как
то и сумата за тая цель;
3) Че писарите при секретарията, както и разсидните, именно: 1) Христо Георгиевъ 2) Никола Георгиевъ
в) Владимиръ Данчевъ 4) Никола Стефановъ, 5). Ганн
Клочковъ, 6) Коста Ризовъ, 7) Дончо Тиневъ, 8) Ст.
Ивановъ и 9) Жеко Мирчевъ еж служили огь 1 Яну
арий тази година и служатъ и до сега.
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4). Че въ бюджета за тази година така утвърденъ
н кжсно пратенъ въ управлението, яема сума, отъ която
да се изплати на гореозначените служащи заплатите и
5) Че срещу Великъ-денскитв праздници требва да се
плати поне по една месечна заплата на тия служащи
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налите признаци въ герба, венеца и писмото немало ни
каква разлика отъ истинските.
Горньото. се съобщава за издирване и залавянето
на подобни разпространители.

Постанови:

Зашо Николовъ Гуцеровъ отъ с. Яхиново, Дупнишка око
I. Да се издаде платежна заповедь и плати по едно лия, като внасялъ въ тамошната Земледелческа Каса
месечна заплата срещу Великденски rfc праздници на пи пари, намерила се една фалшива у нею 50 ст. сребърна
сари и разсилнше при Варненското град. общ. управле монета, която се различавала резско отъ истинските и
ние, а именно: Христо Георгиевъ, Никола Георгиевъ, била направена отъ бакъръ.
На 31 Декемврий м. г. се заловила въ Стефанъ
Владпмиръ Данчевъ, Никола Стефановъ, Гани Клочковъ,
Кондовъ,
бакалинь въ с. Миланово, Сливенска околия,
Коста Рпзовъ, Дончо Тиневъ, Ст. Мвановъ, Жеко Миредна
двулевова
Фалшива монета, която се различавала
чевъ и Иванъ Юрдановъ.
отъ
истинските
по
това, че е била направена отъ ииринчъ,
II, Тази заплата да бжде -ла, месецъ Януарий тази
по
дебела,
по
лека
и въобще направена по груба.
година и Ш. Настоящето постановление да се внесе на
На
12
миналий
месецъ, Троянски Окол. Началникъ
удобрение отъ общинския съветъ въ най близкото му за
е
конс1атиралъ,
съ
актъ
иамиранието у тамошния прозседание, въ коею да се и определи источиика, отъ гдето
бописецъ
Хр.
С.
Кожухаровъ,
една фалшива 20 ст. ни
да се взематъ сумите, следусми за заплата на горнпте
келова
монета.
служащи за месеците Януарий, Февруарин, Мартъ и
Горньото се съобщава за предпазванне отъ подобни
Апрплъ тази година ио въпроса за изплащане заплатитъ
монети,
покрай което да може се издирятъ и разпростра
въобще на всички служащи в Варненското Градско Об
нителите
на такива.
щинско Управление.
(под.) Кметъ: Р. Матеевъ
,
N г
I Сп. Н. Шиваровъ
v
(под.)у гПомощници:
* к
[В. 0оагоровъ
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гр. Варна, 17 Априлнй 1902 гзд.
ОКРАГЖНО
До Г-ua Кмета въ гр. Варна.
Съобщавамъ Ви Господине Кмете, за въ бжджще да
прекратите заведената до сега практика, съ издаванието
на позволителни на населението, съ които да ирекарватъ
на пазаря дърва и материялъ происходящъ отъ развала
на плетища или плевници, понеже съ тези позволителни
ставатъ много злоупотребления.
На Лесничейството е вече известно че постройките
на плетища било по нивите, дворовете, или на плевни
ците става съ краденъ матерпалъ, който всека пролеть
се сече и разгражда и съ тези позволителни се узако
нява кражбата.
Като Ви съобщавамъ горното Господине Кмете, умолявамъ Ви да съобщите и на кметските наместници отъ
повертната Ви. община да не издаватъ подобни позволи
телни, защото ще се конфискува всекакъвъ материалъ
съ тези позволителни и ще се подвежда нодъ отговориость
този който ги издава.
Преписъ отъ настоящето да се испрати въ Мини
стерството на Търговията и ЗемледЬлнето.
Лесничеп: Блъсковъ

На 6 Февруарий т. г. е билъ заловенъ въ с. Джурилово, Бело-Слатинска околия, Петко Ивановъ ж. отъ
с. Гол£мо Пещене, Вратченска околия, времено ягавущъ
въ с. Джурилово, съ занятие железарь, да распостранява
.20 ст. никелови минети. Отъ направения обискъ въ заве
дението му, еж намерили 38 екземпляра такива монети,
а въ съучастникътъ му Иванъ Вутковъ, два камъни съ
принадлежностите пмъ за иравение фалшиви монети.
Предполага се да съ направени не повече отъ 100 пар
чета. Фалшивите монети се различаватъ отъ истинските
по това. че еж ПО-ТБЖКИ СЪ 1 грамъ и по-черни, а оста

На 25 и 28 Януарий н г. у Юсеинъ Аладпсолу и
Еню X. Бончевъ отъ гр. Казанлжкъ съ биле заловени,
когато тия последните еж внасяли сума въ тамошната
Земледе.т. Касса, две 50 ст. фалшиви монети, които еж
различавали отъ истинските по това, че е направена отъ
олово и тежи 2 грама, а втората — направена отъ ба
къръ, съ сжщата тяжес.ь — 2 грама, върховете на кло
новете. не еж ннкакъ ясни отъ половината на горе нарезите около периферията липсвали, а герба и надписа на
другата-страна били груби.
Сжщо между приходите на тамошната Т. II. Стан
ция се оказали една двулевова монета, която се разли
чавали отъ действителните по следующето: направена
отъ бакъръ съ тяжес.ь 8*/2 грама, надписа отъ страна
„Боже пази българпя" е написанъ съ по големи букви,
и звездичка а въ средата е само една точка безъ да
има други линии на около.
Горньото се съобщава за предпазванне отъ подобни
монети покрай което да могатъ се залови и самите фал
шификатори.
На 23 Мартъ въ 4 часа следъ обедь въ улица
VII-ма на гр Габрово се намерило едно непознато лице
отъ мжжкп полъ умрело, то имало следующите черти:'
около 45 год., безъ брада, коса и мустаци прошарени,
ръстъ средень, облъченъ съ черъ балтовъ отъ фасоне,
съ новъ материенъ калпакъ, подъ балтона облеченъ съ
кафяно палто и джелетка съ черни вълнени панталони а
опасавъ съ червенъ вълненъ поясъ.
Отъ прнтърсване изъ джебовете му се указали
следующите вещи: 1 кожана кисийка съ 1 л. и 50 ст.
сребарни, 2 турски пари и 2 л. 95 ст. размени, 1 чикпя,
1 бе.то гребенче, 1 тенекияна табакера пълна съ тютюнъ,
1 сапунче. 1 похчи цветно, 2 листа начартани бЬли хар
тии и единь пликъ. Тоаа- се съобщава за издирване на
родителите или роднините на починалий, като въ утвърдителенъ случай се яви нЪкой отъ техъ въ Габровското
Окол. Управление за да му се предадатъ намерените
въ покойния неща и пари.
',
Варна; 20 Апрплъ 1902 год.

Пздава Варненското Градско Общинско Управление
Печатница на Христо Н. ВОЙНИЕОВЪ—Варна

