Варна, Срг1зда 15-й Май 1902 г.
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БШЕВСШ ОБЩИНСКИЯ И С Ш Н !
ИЗЛИЗА Tl'll ПЪТИ 1ГЬ МЕСЕЦА
Обикнзвенно на 10, 20 и 30 числа.

Пиела, статии нари •• всичко що о за
вестника се праща до Грл.теко-Обшинско.о
Управление въ Варна

цена на вестника за годниа е

За обявления се плаща за дума
На първа страш-ц.ч . . , . . 3 c-ioi
. . . . .
2 „
я втора страница
" трета и четвърта стракиии . 1 ,

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

По случай именния день на Негово Царско Височество Престолонаследника Князъ Борисъ еж разменени
слъдуюптите поздравителни телеграми:

Градский Кметъ Русей Матеевъ, Варна
Благодаря Вамъ и на Варненските граждани за
поздравленията.
3/V 1902 г.
Борисъ Търновский.
Двореца Евксиноърадъ

До Негово Царско Височестве Престолонаследника
Князъ Борисъ
По случай именния день на Ваше Царско Височество щастливъ се считамъ да Ви поднеса отъ моя страна
и отъ страна на Еарненцн благопожелания за дългодвнственяия Ви животъ, за слава и честь на България.
2 Май 1902 г.

,

Кметъ: Р. Матеевъ

Варна, Кметъ Русей Матеевъ
Исказвамъ Вамъ и на Варненските граждани мойта
благодарность, за поднесените Ви поздравления и благо
пожелания.

Князътъ
София Двореца

До Негово Царско Височество Българский Князъ
По случай вменний день^на многообичний ни Нресюлонадледникъ Квязъ Бориса, щастливъ се счигамъ да
поднеса на Ваше Царско Височество отъ моя страна и
отъ страна на Варненци, искреннитЬ пожелания за дългоденственното царувание, за слава и честь иа България.
Живейте Ваше Царско Височество за благото на
милото ни отечество.

2/V 1902 г.

Кметъ: Русей матеевъ

Варна, Кметъ Русей Матеевъ
Благодаря Вамъ и Варненските граждани за искре
ните чувства.

Князътъ
София
Негово Царско Вксьчество Бълзрский Князъ
Фердинандъ I
Отъ моя страна и отъ страна на всички варненци,
честь ми е да поднеса предъ стъпите на Ваше Царско
Васочество, сърдечна благодарность къмъ всевишния, за
гдето провидението Ви е запазило отъ случката на 22
того при отиванието Ви съ файтовъ къмъ Народ. Събра
ние. Нека всевишния да Ви закриля отъ вси нещастия
и да Ви дарува дълъгъ и щастливъ животъ за слава,
честь и царувание на целокупна България.
/ 24/1Y lb02 г.

Кметъ: Русей Матеевъ

Изводъ отъ решенията на Варнен. Градско-Общикски
Съветъ взети въ заседанията му презъ месецъ
Май 1902 година.
94. Приема се избирателния списъкя на общината,
допълненъ и поправенъ точно споредъ предписанията на
чл. II отъ избирателния законъ и съобразно съ измене
нията въ положението и числото • на избирателите. Та.-а
подпнеанъ отъ членовете, взели участие въ днешното за
седание, го предава на'общинското управление.
95 Да се назначи временно за и. д. общински саннтаренъ лекаръ бивши такъвъ Варненски.! граждамияъ
Д-рп Жстжовъ, еъ 340 лева месечна з плата и съ усло
вие че въ работните часове за попълнение на длъжностьга
пи, н", може да се занимава съ частна практика.
Назначението му да се счита отъ деня на нс.литванието му въ длъжност ь.
96. Вместо празното мпето, състоя ще отъ 3000
кв. метра, находище се край гр. Варна, кжде Кокарджанскпте лозя, при.съседи: „Кокарджа дере", траиь, келемликъ и пжть, принадлежаще на jукие Джаваиръ и Нефизе Саадетъ X. Мехмедови, представлявани отъ пълно
мощника си 'Алп Еф. Шакировъ, което по регулачния
нланъ се пресича о.гъ улици, отстъпва имъ се местото
между улиците: „Оборище", „Каблешкова", „Тракийска"
и „Македонска", съсюяще се отъ 2280 кв. метра, озна
чени въ скицата съ пунктираните сини линии, а разницата отъ 720 кв. метра се отчуждава безъ обезщетение,
съгласно чл. 20, букяа а отъ закона за благоустройството.
97. I Отъ 1 Май 1902 г. до иегичание на същата
година заплатит* на служащите при Варненското Град.
Общинско Управление, да се исплашатъ по изработения
щ а п , по който удобрява създадената икономия отъ 5696 л.
II Приема за правилна таблицата за създадените
икономии отъ заплатите на служащите за _м*сец!л*:
Янузрий, Февруари» и Мартъ, 1902 г. и удобрнва създа
дената во лея икономия на сумма 6893 л. 17 ст., както
е показана по таблицата.
П1. Създадените по щата икономии на сумма 5696
лева и ония по таблицата 6893 лева 17 ст., или всичко
12586 л, 17 ст. да образува препоржчената отъ Г-на
Министра на Вътрешните Работи икономия по чл. I § 1
на т год. общински бюожетъ.
IV. Понеже утвърдението на бюджета стана много
кжено. а неговото функционврание почва отъ 1 й Явуарий 1902 год., както е взето решението .Ni 85, а не съ
образно съ чл. 82 отъ закона за градските общини, то"
въ такъвъ сЛучай, понеже числото на служащите въ
разните отделения на общинското управление се яазшлява,
а пъкъ се завариха служащи повече отъ предвидените
въ щата (свьрхщатнп), които еж работили, следва да имъ
се исплатятъ месечните заплати, каквито ех получавали
презъ 1901 год., а именно за месеците: Януарий, Фе.
вруарай и Мартъ т. г. при всичките отделения при об.
щината споредъ показаната ведомость, която сумма въз.
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лиза на
лева
ст. и заповедна да се исплати отъ
следующпте икономии по чл. I § 1 на бюджета, които
икономии не еж показ ши въ споменжтите щатъ и таблица.
Непоказаните зъ щата и таблицата икономии еж:
1) Огь заплатата на 3-н помощникъ кмета, която
длъжность е вакантна отъ 1 Априлъ до 21 Декемврий
т. г. т. е. 9 месеца по 300 лева = 2700 лева.
2) Отъ заплата на помощ. Геометра I н" длъжносгьта
на когото отъ 1-й Май до 31 Декемврий да стоп вакантна
т. е. за 8 месеца по 20J лева = 1600 лева
3) Огъ заплатата на лекаря — Началникъ па сани
тарното отделение, която по щата е предвидена 400 лева,
а пъкъ такъвъ е назначенъ съ месечна заплата 340 лева,
начиная отъ 23 Априлъ т. г. ще му се плати за 8 дни
80 лева, така че явява се една икономия отъ 310 лева.
4) Огъ заплата на помощ. Аптекаря за месецъ
Априлъ, кожо е вакантна - - 100 лева.
5) Огъ заплатата на единъ медицински фелдшеръ,
която длтжность презъ месецъ Априлъ е вакантна—120 л.
6) О.ъ закриванпе на длъжности при житната борса
отъ 1-й Май до 1-й Септемврий т. г. 500 л. или всичко
икономия отъ 5330 лева.
7) Освенъ изброените по горе икономии има да
станатъ още такива и отъ разликата на горския лесни
чей (който требва да бжде специалисть); отъ закривание
временно ддъжностьта на единъ" технически надзиратель
и още много други, конто по усмотрението на г. Кмета
и препоржката ка общинския съветъ, могжтъ да бждатъ
съедадени. .

Румжнскнятъ диплотичесг.и агентъ въ София е уведомилъ нашето Министерство на Външните Работи и на
Изповеданията, че разпорежданията, които кралевекото
правителство е "взело презъ 1892 год. спрямо чужден
ците — работници, пжтующи на групи въ Румжния еж
и сега въ сила и се прилагатъ еднакво на всички^чужденци, а не само на българските граждани? Такива пжтнпци отъ некое време насамъ се трупали въ агентството
за да пмъ се визиратъ паспортите, въ които биле пока
зана като земледелци или градинари, но понеже те не
билп о'свенъ прости работници, агенството ако п да про
дължава да визира паспортите пмъ, отхвърля всека отговорность, въ глучай че административните румжнеки
власти ги намврнтъ безъ работа и ги върнатъ назадъ.
Подъ думата „група отъ работници", както агенството
пояснява, се разбира една дружина отъ повече отъ триста
души, които иматъ едно и сжщо занятие и едновременно
се представятъ въ кой да е пунктъ на румжнеката гра
ница. Агенството добавя, че както преди, поединичното
влизане на градинарит*, а не на групи, не е забранено.
Предъ впдъ на това, вследствие отношението на Ми
нистерство го на Външните Работи и Изповеданията съ
дата 26 Мартъ н. г. подъ Но 230S, предлагамъ на г г.
окржжнигв управители да разпоредятъ потребното, за да
се обяви повторно на работниците и градинарите, които
би пожелали да отидатъ въ Румжния, че rfe нема да
бждатъ пропущани отъ румжнеките власти, ако предва
рително не еж се точно съобразили съ условията за вли
зане на чужденци — работници и градинари, съобщени
Вамъ съ окржжното отъ 30 Априлъ .1899.'г. подъ Но
"2009 и допълнени съ горните полепения на агенството.
Това требва да се наумява и втълпява на нашите ра
ботници винаги, когато поискатъ паспорти за огивание
въ Румжния, та да не се излаг&тъ на неприятности и
напразно харчене пари, безъ да може съ нъщо да имъ
се помогне отъ наша страна, въ случай на оплакване.
Румжнското правителство по настоя щемъ нема да отмени
мерките си, и нашите градинари — работници, требва
добре да узнаягъ и се съобразяватъ съ т/Ьхъ преди да
заминаватъ.
Окржжното Но 2480 отъ 23 Юний 1898 год. като

противоречи, на настоящето, се отменява, (под.) Микистръ
Ал. Люцкановъ, Главенъ Секретарь Т. Васильовъ, На
чалникъ на отделението: Г. Симовъ. Верно: и. Секретарь
при Варненското Окр. Управление (под.) И. Кутиковъ.

П Р И К А 3 Ъ
J® 58
Предъ видъ че срокътъ за подавание заявления за
търгувание съ питиета на дребно, презъ второто полуго
дие на т. година вече настжпа и по силата на чл. 51-пи
отъ закона за изменение и допълнение закона за верните
(акцияа) вьрху питиетата и прибавление нови членове,
търгуванаето съ спиртни питиета на дребно, се позволява
само на пжлнолетнк, не оежждани за Фалшификация,
укривателство, кражба, кат.робанда и за други некои
пристжпления, влекующи лишавание отъ политически и
граждански права, а за въ селата требва да еж български
поданнпци,* възъ основа на което
Постановявамъ:
I.) Лицата, които за напредъ ще управляватъ питиепродавниця, на дребно, длъжни, еж заявленията си, за
опръделяванне рззряди на питейното заведение, да подаватъ на право въ Акцизното Управление. II.) Въ заявленията обезателно требва да се показва
подательтъ, който ще отвори питейното заведение, на
колко е години, отъ где е родомъ, отъ каква народность
е, какво поданство има, гдъ и въ коя часть на градътъ
или сетото се намира зданието и номера му, какъвъ капиталъ ще положи, самъ ли ще стон въ заведението,
или то ще се оправлява отъ друго лице—слуга и да се
прилага свидетелство отъ надлежната Община, за че е
честенъ и притежава качествата за пптиепродавецъ. Ако
въ едно заведение ще се тьргува отъ неколко лица
задружно, това требва да се спомене въ заявлението,
като за всеки единъ се непълни изканието на чл. 51-ий
отъ закона.
Ш.) Акцизното Управление, следъ като направи
нуждните справки и се удостовери, че подававшите на
тия заявления на пжть отдговарятъ на гореказаний члень
on. сжщия законъ и заведенията имъ се намиратъ далечь
отъ училищата, църквите и др. (чл. »8-ий огъ закона),
изпраща тия заявления по принадлежность т. е. въ Град.
Общини и Постоянната Комисия, за определявание на
разредите имъ..
IV.) Варненската Градска Община, като получи гия
заявления, прави разпореждание за свиквание на Коми
сията, подъ председателството на Господина Окржженвй
Управатель, а членове Акцизений Надзиратель, Кметътъ
и помощниците му, тая последвята определя разрядите
на тпя заведения, следъ което Общинското Управление
възвръща т«я зчявленря наедно съ три преписа отъ
протокола по определявание на разрядните о>ъ Акцизното
Уираиленае.
,
V ) Постоянната КОМИСИЯ вьрши същото, каквото е
предвидено въ пред.чдущий параграфъ, а другите Град
ски Общини, които еж центрове на околиите, следъ като
получатъ тия заявления, разпореждатъ за свиквание на
комиесия подъ председателството на Околийските Начал
ници, като представители на Г-на Окр. Управителъ въ
Окржгътъ, а като членове на тая комиесия влизатъ
Главните Бирници, Акцизните Агенти, кметове и помощ
ниците имъ и следъ като определятъ разрядите на тия
заявления, Общинските Управления изпращатъ въ Акц.
Управление преписи отъ протоколите, които Комиссията
е държала, по начинътъ предвиденъ въ предидущий па
раграфъ.
VI.) Задължавамъ Акц. Агенти въ поверении ми акцизенъ районъ, щото при обиколките си на околиите, да
дьржатъ бележки за материалното положение на питие-
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продавците, оборотите, които би могли да правятъ презъ
течението на годината и местонахождението на питейнните
вмъ заведения, та като взематъ участие въ коммиссит*
за определяванието на разрядите, да могжтъ справедливо
да се произнасятъ за вс*ки пигиепродавецъ отделно.
и У П ) Лицата които желаятъ да откриятъ кафешантани, освенъ книжата предвидени въ параграфъ вторий
при заявленията си требва да приложатъ и свидетелства
отъ надлежните Общ. Управения, за че имъ се позво
лява да откриятъ кафе-шантани, въ противенъ. случай,
н4ма да имъ се издаватъ патенти.
Преписъ отъ настоящий ми приказъ, да се испратп
на Г. Г. Околийските Началници и Акц. Агенти въ Вар
ненскпй Окржгъ, да му даджтъ гласность между насе
лението, а на Г-да Градско Общинските Кметове за
сведение и точно испълнение.
гр. Варна, 4 Май 1902 год.
Варнен. Акц. Надзиратель: С. С. Арнаудовъ

. ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
'. • Л» 3667.
гр. Варна, 10 Май 1902 година.

'

Задграничните паспорти ММ 581 и 584, издадени
отъ Севлиевското Окот. Управление на Станю Руссевъ
46 год. и Савчо Отаневъ 17 год. ж. отъ с. Добромнрка, Севлиевска околия, съ дата първия 18, а втория
19 Априлъ н. г. които паспорти поменатите лица изгу
били по и.ктя къмъ гр. Русе, като отивали за Романия.
Ако негдЬ се намератъ въпросните паспорти, да
се изпратятъ въ окол. управление тукъ, понеже на Ру
сева и Сганева еж биле издадени втори паспорти на първия
JYa 859, а на втория 858 съ дата 28 Апрплий н. год.
Крумовското Селско Общ. Управление, съгласно чл.
2 отъ закана за „ювите", има честь да обяви на насе
лението, че подъ надзора му се намира единъ безтопанскн
„юва", конь, 10 годишенъ, косъмъ б.твдо-червенъ на
челото има бело и на левата вълка сжщо малко бело.
Ако до 20 дни отъ днесъ не еж яви стопанина па
този конь съ надлежний документъ и си го прибере ще
се постжпи съгласно горний членъ и дадените наста
вления но него.
с. Крумово 19 Априль 1902 год.
Подписали Общински Кметъ Ив. Ввлнковъ И общан.
ппсаръ Ж Кръстевъ,
Съобщава се за знание, че новообразуваната, съ
укази Но. Но. 442 и 443 отъ 2 Декемврий м. г. Карбинска Община, Белоградчикска околия, въ състава на
която влнзатъ селата: Водиянци, Карбинци и Мехиедовци, почна да Функционира.

Вследствие писмото Л2 4284 отъ 6 того на Господина
Варненскпй Градски Вачаляикъ, Варненското Градско
Общинско Управление има честь да обяви на Г. Г. Гра
Началника нв Панагюрската Т. II. Станция на 17
жданите, че Министерството ва ЗемледЬлйето и Тър
говията, по искането на некол о Варненци —пчелари, е Фефруарий т. г. е заловплъ въ тамошния житель Тома
наредило да се дьржи на 9-й и 10-й ндущий месецъ Юний ' Сг. Нулековъ две фалшиви 50 ст. монети които се
<въ гр. Варна практически курсъ по пчеларството, за отличавали отъ истинските по грубата имъ направа.
На 8 Мартъ т. г. когато Дончо Нвановъ отъ Пловржководението, на който ще се испрати специално лице.
На курса ще се допущатъ лица безъ разлика на дивь внасялъ 4сумми въ спестовната каса при тамошната
Т. II Оганция, между другите пари, се оказала една
полъ. възрасть и занятие.
петлевова фалшива монета, отлачающа се отъ истинските
по това, че е по-лека, направена е отъ медъ и калай,
ванкашните
букви „ Боже пази българин" еж неправилни,
ОБЯВЛЕНИЕ
неравни и на нееднакво разстояние една отъ друга,
ЛВ 3586
въобще всичките огпечатаци еж неясни и замътени.
Горвьото се съобщава за - следението на подобни
гр. Варна, 9 Май 1902 година.
фалшификато; и.
За испълнение окръжното предписание на Господина
Варвенский Окржженъ Управитель отъ 24 Априлъ подъ
На 22 Апрплий т. г. се намерило край града
Но 3692 и онова на Господина Варненский Град. На- Орехово изхвърлено отъ реката Дунавъ едно мжртво
чалникъ отъ 30 Априлъ подъ № 408д, Варненското гЬло, облечено съ следующите дрехи: чорапи кафяви
Градско Общинско Управление обявява за знание, че съ вълнени на горни край червени, на лакатушки, гащи бели,
указъ отъ 25-й Мартъ н. г. подъ Но 103, селото Кара- долни панталони берхатовн, синя на квадратчета, горни,
бунаръ, Карабунарска селска община, Ст. Закорска око черни казмирови, джелетка казмирена на кръстачки.
лия, се преименува на „Царьовска" въ памятъ на покой
Огъ дългото сгоение, въ водата, ГБЛОТО се окапало
ния Царь-Освободитель и общината отъ Кара-бунарска и останали само костите. Кжтните му зжби липсватъ.
•на „Царьовска".
Горвьото се съобщава за издирванието домашните
на това лице.
.

ОБЯВЛЕНИЕ
:

Но 3601

гр. Варна, 7 Май 1902 година
Варненското Градско Общинско Управление има
честь да обяви на бакалите въ гр. Варна, че Св. Синодъ,
въ отговоръ на прошението имъ, съ което молили да имъ
се разреши да отварятъ дюкяните си въ неделни и празднични дни подиръ 11 часътъ пр. обедъ, както е позво
лено на, питиепродавцате, не може да стори нищо, защото
за праздниците има специаленъ законъ.
Кмстъ: Р. МАТЪЕВЪ
и. д. Секретарь: П. АТАНАСОВЪ

•

На 19 Апрплий т. г. се намерило единъ мъртавъ
човешки трупъ, отъ мжжки полъ, хвърленъ въ единъ не
работенъ кдаденецъ въ землището на селата Айдънъ-Чуфа
и Башъ Нунаръ, Добричска Околия, край шосето Добрпчъ Балчикъ, съ тия запазени черти:. около 50 год.
ръстъ повече отъ среденъ, мускулатура, подкожнпй лоенъ
слой и костна система правилно развити. Трупътъ е билъсъвършено голъ, при него въ кладенаца не се намерили
никакви дрехи или прогнили парчета, от ь които да може
да се види носията му, та да се направи заключение
отъ каква народностъ е. Той е билъ [убита. и хвърленъ»
въ кладеница преди най малко огъ около 3 месеца.
Горвьото се съобщава за издпрвание родителите^
роднините и семейството на казания покойникъ, които ако4
се укаясатъ да се явятъ въ окол. управление въ Добричъ..

Стр. 4

Брой 12

Варненский Общинский Вестянкъ

Съгласно окръжното предписание на Господина Вар 17—1899 год. подъ Но 3126 отъ 16 Августъ 1901 год.,
ненский Окржженъ Управитель отъ 17 того подъ Ж 3346, нздаденъ му отъ Арнаутларската община, Варненска око
съобщава се за разгласявание, че съ заповедь Л2 135 лия за покупка на едно даначе на 4 год. косъмъ сивоотъ 10 того на Гражданската Санитарна Дирекция, гра черенъ, съ особни белези: ДБСНОТО ухо подрезано и опашка
довете: Сантонъ и Риоде Женеиро въ Бразилия се обя- черна, за което е снабденъ съ дубликатъ отъ 24 Априлий
т. г. подъ Но 685.
вяватъ за чисти отъ чума.
Съобщава се, че интизгпското свидЬтелетво подъ
JV£ 2801 серия •№ 21/98 год. на жителя отъ с. Запаина,
Нова-Загорска околия, Мили Ивановъ, за правособственнность на една крава, 7 год., косъмъ сивъ и единъ рогъ
счупенъ, е изгубено.
Въ случай че се укаже негле да се счита за нева
лидно, понеже е заменено съ дубликатъ.
Съобщава се, че на жителя отъ с. Явузъ-Дере, Ново
загорска околия Гето Яневъ му е октраднагь едпнъ конь
съ белези: 7 год. косъмъ черъ, на челото малко бело и
на гърбъть му подбито отъ седло.
На жителя отъ с. Арнаутъ —куюсу, Добричска
околия, Минасъ Кеворковъ му е откраднатъ конь, съ
б*лези: 7 год. косъмъ демиръ - гьокъ, задните крака
търпанъ, задния левий кракъ до копитото б$ло и трит*
крака отъ коленете надолу черни.
Жителя отъ с. Добруджа, Варненска околия, Цанко
Христовъ е изгубилъ интизапския си биле1ъ Но 147М
серия 17/901 год. за правособетвеность на единъ волъ.
Въ случаи че се укаже негдЬ да се счига за нсва,лиденъ, понеже е замененъ съ дубликатъ отъ 24 Мартъ
н. г. Но 217.
Дирятъ се откраднатите отъ двора на Георги Мин
чевъ отъ с. Каба-Сакалъ, Добричска околия, два жребци
съ белези: единия 5 год., косамъ червенъ, на левата
кълка дъмга
и другия 4 год. косъмъ червено
кулестъ и на левата вълка ех щата дъмга
Дирятъ се откраднатите коне на Петръ Костовъ отъ
с. Безергянъ, Кумуна Мешание, Романвя, а именно: 1)
една кобила сива 5 год. гривата на десна страна, на
десния преденъ кракъ на некътя има Но 19 и на левотс ухо малко бело; 2) едно конче 1 год. косъмъ черенъ, на челото има бело; 3) единъ жребецъ белосивъ
на десния преденъ кракъ на некътя има Но 19 на че
лото има бело, гривата на д*сна страна; 4) единъ конь
черенъ на 5 год. гривата на десна страна, на двата
предни крака има дамга Но 19.

Подъ надзора на Ези-бейската селска община, До
бричска околия, се намира едно женско безстопано конче
на 2 год., косъмъ черно-червенъи на челото малко бело.

Дирятъ се откраднатите на 29 Априлъ т. г. отъ
неизвестни крадци 4 вола на жителя отъ село Салманъ,
Добричска околия, съ белези: 1) волъ 12 годишенъ ко
съмъ комурестъ, подъ корема бъло, едъръ; 2) волъ 10
год. косъмъ пъстъръ, опашка бела; 3) волъ 6 год. ко
съмъ б4лъ и на задницата белегъ „Г" и 4) волъ 6 го
дишенъ, косъмъ белъ, б*легъ „Г" и среденъ.

Дирятъ се двата вола на Севлиевский жителъ, Иванъ
И. Пешевъ, откраднати отъ чифлика му отъ неизвестни
крадци. Отличителните черти на воловете еж: отъ швей
царска порода съ високъ ръсть съ различни юлари, ко
съмъ червенъ, на челото имъ имало бело, на единъ отъ
рогата обикновенни, а другия растворени—„хилесть"
а бе.гь други особни белези. Воловете еж биле вързани
нодъ саята вжтре въ двора на чифлика, кждЬто крадците
влезли пр4зъ заднята врата.
Дирятъ се ступанитЬ на долоозначените добитъци:
1) Въ Ези-Бейската община се намиратъ задържани
добитъци "(юви) 1) Една овца 3 год, косъмъ бозавъ,
едното ухо брасно, съ едно женско нейно ягне, 2) единъ
волъ на 8 — 9 год, косъмъ сивъ, левия рогъ счупенъ и
на алмаджика си има дамга Д.
2) Въ Каралийската община: биволица 4 годишна,
косъмъ черъ, глава бела, абрашъ, на левата кълка дамга
полумесецъ, 2) малаче, челото, опашката и дирнигЬ крака
по малко бело; 3) крава на 5 год., косъмъ сивъ, левото
ухо отъ дире отрезано; 4) Теличе на 2 год. косъмъ ко
мурестъ.
3) Въ Пчеларската община се намира едно теличе
на 2 год., б*ло сиво, десното му ухо разцепено и
4) Въ Аии-Орманската община се намира 1) една
кобила, косъмъ червенъ, 2) Теле женско на 2 год. черна.
Съобщава се за разгласявание, че въ Авлиенската
община, Ново-Загорска околия се намира една безъ при
тежателна крава (юва) на 4 — 5 год. косъмъ белъ, рога
чивга и на десния рогъ дупка,
•
Съобща се за разгласявание, че въ с. Дуранларъ е
констатирано г Сапъ" по конете, въ с . Олуклий, КуртъБунарска околия, е констатирана „Шарка14 по овцете;
а болестьта „Шарка" по овците въ с. Сахтиянлъкъ,
Балчикска околия е преггратена.
гр. Варна, 10 Май 1902 год.
'

у

Кметъ: Р . Матеевъ
Секретарь: П. Атанасовъ

''

. В/ЬДОМОСТЬ :
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. ско^обойна

за.презъ месецъ Априлъ 1902 год.
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гр. Варна, 1-й Май 1902 год.
за Варненский Град. Ветеринаренъ Дъкарь: П. Вичевъ
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Жителя отъ с. Долний-Чвфликъ, Варненска околия,
Димитръ Радевъ, изгубилъ интизапский билетъ серия
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