Год- ХУ.

Варна, Четвъртъкъ 18-й Юлий 1902 г.

Брой 17

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

Писма,статии нари п всичко що е 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 стот
втора
страница
2 я
я
„ трета и четвърта стравици .. 1 „

2 лева.
Отделенъ брой 5 ci.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Лр» 195

Съ заповедъ Л? 190 отъ сжща дата уволнява се
отъ 1-й того каруцаря при общината Димнтръ Пеневъ,
по самоволно напущане длъжностьта си.

Варна. 12 Юлай 1902 година.
Тричленната комисия при Варненската градска об
щина, въ съставъ: Председатедь: П. А. Кжрджиевъ, чле
нове: Зафиръ Зафировъ и Тодоръ Раевъ, взе на раз
глеждане заявлението на предприемачите ао поправката
каналите въ улица „Сандово" Г. Матеевъ С id'В. Явагдчиевъ, съ което молятъ да имъ се продължи срока за
довършването по възможностьта имъ работа, понеже не
могли да л свършатъ на опрЬделенвй въ поемиите усло
вия срокъ, по причина, че въ разни времена имъ била
възлагана допълнителна работа.
Като вземаме предъ видъ: 1) че действително въ
време на извършване горнята работа на предприе
мачигЬ е възлагана друга добавачна, — като напримЬръ
подпорния зидъ на моста на улица „Фердинандъ" и пр.
(гл. преписката); 2) мнението на Началника на техни
ческото отделение, изказано въ рапорта му отъ 8 того
подъ JVS 160,
Постановихме:
Да се продължи срока за довършване работите по
поправката на каналите въ ул. ,Сандово" съ още (10)
десетъ дни, считатъ отъ днесъ, за което да се съобщи
на предприемачите да взематъ нужните мврки.
Съ заповедь Jfi 183 отъ 1 Юлий т. г. на г-на Варненскпп Град. Кметъ уволнява се санитарния приставъ
при общинското управление Ортодокси Антоновъ и вместо
него се назначава временно за такъвъ Варненский жителъ
Стефанъ Батановъ. Съ същата заповедь се назначава
за фигурантъ по кадастралната снимка на града Михаилъ
Ковчазовъ съ месечна заплата 80 лева.

ЗАПОВЪДЬ
ЛЗ 192
гр. Варна 11 Юлий 1902 год.
Съ Височайши указъ подъ J» 190 отъ 9 того, Вар
ненский градско общински съве.ъ е растуренъ и назна
чената съ воденето делата. на общинското управление
тричленна комисия състояща отъ Председателя Нанайотъ
Кжрджиевъ, членове: Тодоръ Раевъ и. ЗаФнръ Зафировъ
днесъ прие делата и управление на общината и встжпи
въ попълнение на длъжностьта си.
ЗАПОВЪДЬ
Д-? 193

Варна 12 Юлий 1902 год.
Разрешазамъ по важни домашни причини на писаря
въ Секретарията Владимпръ Данчевъ, три дневенъ от
пускъ, считанъ огъ деня на ползуването му.
ЗАПОВЪДЬ
Л£ 194
гр. Варна, 12 Юлий 1902 год.
Вследствие писмената молба на библиотекаря при
град. общ. библиотека Д Д. Данковъ отъ днесъ зарегпстр.
вх. Л2 6262, съ която моли да му се приеме останката
отъ 15 того, понеже минава на друга длъжность и на
основание чл, 54 п. 11 отъ закона за град. общшш,
3 а п о в Ь д в а м ъ:

Съ заповЬдь Ла 185 огъ сжща дата уволнява се
стражаръ при общинското управление Андонъ
Ивановъ и на местото му се назначава Василъ Боневъ
изъ гр. Варна.

I Да се уволни библиотекаря Данко Д. Данковъ отъ
15 того по собственно желание, и на негово место да се
назначи писаря по кадастралната снимка на града Никола
Георгиевъ за библнотекарь съ заплата по бюджета.
II Уволнението на Данкова и назначението на Геор
гиева да се счита отъ 15 того.

Съ заповедь Л? .186 отъ 2 Юлий т. г. продължава
се съ още петь днп дадения 15 дневенъ отпускъ на агента отъ V участъкъ Тотп Атанасовъ.

ЗАПОВЪДЬ

НОЩНИЙ

Съ заповедь Л2 187 отъ съща дата отменява се,
отъ г-на Кмета, раснорежданието на помощникъ кмета
Загоровъ, относително уволнението на секретаря при об
щината П. Атанасовъ и помощ, бирника 3. Канарски,
които си оставатъ пакъ на местата.
Съ заповедь М 188 отъ 3 Юлий назначава се за
фигурантъ по кадастралната снимка на града Коста Ризовъ, съ 80 лева мвсечна плата.

Л2 195
гр. Варна 13 Юлий 1902 год.
Разрешавамъ по разни домашни причини 15 дневенъ
отпускъ на разсплния прп общинското управление Петръ
Парвановъ считанъ' отъ 15 того.
Председатель: П. Кжрджиевъ
3. Зафировъ
Членове:
1 Т. Раевъ

Стр.

2

Варненския Общи

ПАЗЕТЕ ДЪЦДТА О П ВИНО, ВИРЛIIРАКПЯ
Мнения на. 45 знаменити учени за влиянието на спиртните
питиета върху телесното, душевно и нравственно
здравие на децата.
(За сведение на родителите и възпитателите).
(Продължение отъ брой 16-й).

мн ъ н ия
за влиянието на спиртните питиета върху
децата и младежъта.

Д-ръ

Абегъ

Дългогодишниять опигъ ме е убедплъ, че спиртните
питиета, особево при сегашния нервенъ животъ, еж твърде
вредни за децата. Отначало те раздражаватъ мозъка на
децата, а после го притжпяватъ. Всички зависящи отъ
мозъка функции отначало неестествено се повишаватъ, а
после неестествено се понижаватъ, тъй щото духовното
и физическо развитие сжществено се разстройва.

Д-ръ Багинский

й Вествикъ

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — J M J l
Д-ръ Беръ

Спиртните питиета принасятъ на децата страшна
вреда. Алкоходътъ нарушава естественото развитие на
телото и ума, извънредно раздразнява мозъка и разстройва
нормалното течение на жизнените процеси.

Д-ръ ВолФХЮгелъ
Директоре на Ералевския институтъ на медицината,
химията и хигиената иъ Гетингенъ.
Грешатъ онези, които маслятъ, че употребяването
отъ децата въ време на ядене вино или бира помага за
техното телесно и душевно развитие. Продължителното
употребление спиртни питиета, даже въ малки количества
и въ твърде разредено състояние, лесно принася вреда,
особено на малките деца.

Д-ръ Хавки
Ироф. по хигиената ири Хесенския университетъ.
На писмото Ви имамъ честь да Ви отговоря, че азъ
считамъ редовното поене на децата съ спиртни питиета
за отвратителевт и оеждителенъ обичаи.

Професоръ при Берлинския университета,
права есплка на своя учебяикъ по детските болести, въ
Д-ръ Генехъ
който е казано следньото:
Професоре ири Берлинския университетъ.
Възбуждащите средства, като: чаятъ, кафето и спир
Зравите деца изобщо не се нуждаятъ отъ сппртни
тните питиета, еж вредни за децата; затова те не требва
питиета,
да имъ се даватъ. Виното тъй еж що може да се назна-.
чава само въ изключителни случаи, — при болесть и
Д-ръ Хай се
когато за това има точно определени показания. Даже
Санитаренп съвптникъ въ Емсъ.
съвсемъ малките количества вино, ако се даватъ на де
Моята 43-годишна лекарска практика ме е научила
цата постоянно, могатъ да имъ принесатъ много врвда. на следующето: 1-во, виното и бирата не еж храна за
децата; 2-ро, виното и бирата правятъ децата раздразни
Д-ръ
Бинсвангеръ
телни, нервни, предцзвикватъ главоболие, безсъница, те
Професоръ ири Иенския университета.
Отъ много година въ своите клинически лекции л лесна и умствена слабость.
въ лекарските събран ая, а тъп сжщо и въ своята прак
тическа дейность при постелката на болния, азъ водя
неуморима борба съ този непдастенъ навииъ—да се да
ватъ на децата спиртни питиета. Тези които правятъ
това, разчитватъ да заместятъ съ алкохола слабата сила
и недостатъчната производителна •дейность у нервните
деца, т. е. у децата, на които е закъснело развитието
на нервната система, или пъкъ те искатъ по такъвъ
начинъ да прпетжпятъ повишеното възбуждане на цен
тралната нервна система (безсъница, мускулни конвулсии,
треперяне и пр.). Ала тъкмо, противното се постига: де
цата губятъ способнос.ъта да се съп.ротивляватъ на пси
хическите и физически раздразнения: умората и болес
тното възбуждане се увеличаватъ и нац-накрзй се полу
чава нещасгенъ отрядъ отъ неврастеници, пияници, морфшшети. Здравето на децата не се нуждае нито охъ
бира, нито отъ вино.
Д-ръ Бинцъ
Професоръ ири Боноския университетъ.
Ако практпческнятъ лекарски опнтъ на Нотнагсля,
Деж п други е показалъ, че ежедневните приеми (дози)
даже умерени порции спиртни питиета еж вредни за
детския отганизъмъ, то теоретическото научно изследване
не може да противоречи на това.

Д-ръ

Бойшеръ

Проф. ири Фрайбурския университетъ.
Но въпроса за вредното влияние на спиртните пи
тиета върху децата, азъ напълно сподЬлятъ мнението на
Еотнагеля, Деж, Штрюмиеля и др. Азъ така сжщо счптамъ обикновеното употребление отъ децата бира не само
' за съвършено излишно, но п вредно. Умствените сили
отъ тева не само не се усплватъ, — както въобще миелятъ, а, напротивъ, слабеятъ. Въ качество на лекарство
виното и бирата могатъ да принесатъ полза, но само по
назначение на лекаря, въ строго указани за това случаи.

Д-ръ

Хитцигъ

Професоръ по асихпятрията въ Хале. .
Да се дава на децата спиртни питиета е крайно
оеждителенъ обичай.

Д-ръ

ГраФъ

Прпдспдателъ па лпкаресипъ съюзи въ Германия.
Требва ли на децата да се дава редовно вино или
бира и колко дълго време те могатъ това да правятъ—
подобни въпроси трЬбва да решава оамо лекарьть отно
сително всеки даденъ случаи. Ненуждното употребление
тези питиета има, освенъ многото други, още и този недостатъкъ, че тЬ (питиетата) се отказватъ да служатъ
въ ония случаи, когато биха могли да спасятъ живота
на болния,' напримеръ при острите заразителни болести,
при голема слабость и т. н.

Д-ръ Дорнблитъ
Да се давать на децата спиртни питиета е просто
престжпление. T i съвсемъ не укрепяватъ, а раздразняватъ стомаха, еърдцего и мозъка, и у навикналите къмъ
техъ не прояняватъ своето действие, когато искаме, съ
техната помощь, да възбуднмъ ослабналите къмъ жизнена
дейность органи.

Д-ръ Карлиръ
Професоръ ио философията въ Мюнхенъ.
Моите деца и внуци получаватъ по една глътка
вино или бира само въ извънредно тържествени случая,
съ което напълно се съгласява мнението на Либиха.

Д-ръ Колманъ
Професоръ ири Базелския университетъ.
Престжпна мода е станало да се дава на децата
вино, бира и изобщо алкохолъ въ разни видове. Родите
лите мислятъ, че съ това подкрепяватъ младия организмъ.

Брой 17

Варяенский Общпнскпй Въстпикъ

А се достига съвършено противоположното: всички органи
<;лаб*Я1ъ. Това е било добре известно на нашите пра
деди. За съжаление, този отличенъ обичай почти съвър
шено е изчезналъ изъ съкровищницата на знанията на
цивилизованите народи. Но той отново требва да стане
достояние на всички възпитатели и възпитателни, иначе
ние можемъ да станемъ свидетели на душевно и физи
ческо израждане на децата, а следователно и на нацията.
У некултурните народи милиони деца отлично се развпватъ и прпдобиватъ завидна пълнота па тЬлото и силата
безъ алкохолъ. Още повече той е изллженъ за развитието
на ума, защото за мозъка глкохолътъ е отрова, а осо
бено за мозъка на детето.
'
(Следва)
Огъ Министерството на Вътрешните Работи е отпра
вено до Г. Г. Окръжните Управители, окръжно М 2224
отъ 24 Юний съ следующето съдържание:
Отъ сведенията, които Княжеското Дипломатическо
Агенство въ Вукурещъ е дало въ нашето Министерство
на Външнитъ Работи се вижда, че разни драгоманиводители на работнически групи подлъгвали наши селяни,
че ужъ имало за техъ готово место съ 30 л. месечно
й 2 л. за опинци, отвеждали ги до границата и огъ тамъ,
подъ предлогъ че ше пжтуватъ до определения пунктъ
само 2 — 3 часа, пущали ги сами безъ нуждните упът
вания и книжа, вследствие на което работниците биле
излагани на големи незгодности и лишения. Агентството
указва на такива два случая: еднаждъ презъ Мартъ н. г.
съ 36 работници и втори пжть презъ миналий Май съ
други 76 селяни, събирани отъ Вратчанеко отъ некой
си маимъ водителъ Иванъ Диковъ, наричатъ още Георги
Диковъ, родомъ отъ с. Краводеръ, Вратчанска околия,
На тия доверчиви хора, останали гладни и то въ чужбина,
агентството се е притекло на помощь и ги върнало обратно
въ България.
Предъ видъ на горнето, за да не ставатъ въ бжджще нашите селяве жертва на подобни измами, приканвамъ надлежните Окръжни Управители да дадатъ
строги заповеди на кметовете въ смисъль да внушаватъ
на нашите работници желающп да отидатъ въ Руманпя,
да се доверяватъ само на лица честни, които представятъ
доказателства предъ кметството, че за хората имъ наис
тина местото за работа е готово, че ще се отнасятъ
добре съ техъ въ Румания и редовно що имъ се плаща.
Минпстръ: (под.)' Ал. Людскановъ, Главенъ Секретарь:
(под.) Т. Василовъ, Началникъ на Отделението: (под.)
Г. Симовъ. •

Вследствие окръжното предписание на Министер
ството на Вътрешните Работи отъ 30 Юний т. г. подъ
М 2338, като Ви съобщавамъ, че въ София е захванало
да се издава подъ редакторството нг, С. Ж. Дацовъ,
месечно илюстровано списание „Домакинство", което Ми
нистерството на Търговията н ЗемледЬлието е одобрило
и го е препоръчало, поканвамъ Ви, Господине Началнико,
да съобщите за това на общинските управления, та ония
отъ техъ, които желаятъ, да се абониратъ.
Цената му до края на годината е 1 л. 20 ст.

Съгласно окр. предписание на Финан. М-ство подъ
№ 10362 отъ 27 Юний 1902 г. распоредете, г. Кмете,
за знание на интересующите се, че откриването на фа
брики за сода и лимонада ще се разрешава само чрезъ
писменно заявление до управлението ми 15 дена наймалко преди да почне произвеждането на сода и лимо
нада, въ прстпвенъ случай ще имъ се съставятъ актове,
съгласно чл. 68 отъ закона за акциза.

Сгр. 3
ОБЯВЛЕНИЕ
Jtf 6066

На 22 Юлий т. г. часътъ по два следъ пладне въ
канцеларията на Варн. Окр. финан. управление ще се
произведе лъргъ с ъ тайна конкуренция зн отдавание на
предприемачъ направата каменната настилка' и построяванието на искуственните съоружения кил. 2 9 + 5 7 0 —
31+570 по шосето Варна-Балчикъ.
Приблизителната стойность на предприятието възлиза
на 24000 лева. Искания залогъ е 1200 лева.
Плановете, сметката, поемните условия и единичните
цени на предприятието, могатъ да се видятъ всеки присжтственъ день и часъ въ канцеларията на горешшенатото Окр. Фин. Управление.
Переторжка не се допуща. Предложения постъпили
следъ закриването на търгътъ нема да се взематъ подъ
внимание каквито и да биле те.

въдомость
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

за презъ месецъ Юний 1902 год.
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гр. Варна, 1-й Юлнй 1902 год.
за Варненския Град. Ветерпнаренъ Лекарь: П. Бпчевъ

Варна, Бургасъ, Кар. Лекарю, Балчикъ, Варна, Си
листра и пр. окол. лекарю. До всичкиге окр. Управители
и Началниците на Митарственните пунктове.
Съ заповедь 246 отъ днесь, обявява се Цариградъ
за чисть отъ чума и карантинните мерки отъ чума
наложени съ телеграмата JS$ 4051 отъ 18 того, спрямо
произхожденията тамъ се вднгатъ. За напредъ влпзатъ
ви сила следните мерки: 1) Пътниците идящн отъ Ца
риградъ презъ Бургасъ, Варна и Хебибчево, да се
подлагатъ на медицинско наблюдение, безъ дезинфекция
на багажа имъ. 2) Медицинско преглеждане на пътни
ците нристпгающи съ корабите, както и на екипажа
се извършва отъ Карантинния Лекарь на борда на
самия корабъ; 3) Медицинско преглеждане на тия пъ
тници, идящи съ железницата, включително и ориентъ
експресъ, да се извършва отъ Хебпбчевскня Карантнненъ
Лекарь въ вагоните, въ време на .пътуването съ тренътъ до Харманлий. Тренътъ требва да спира предъ
карантината въ Хебибчево за да се качва лекарьтъ,
което той требва да направи тутакси. 4) Забранява се
внасянето въ България изъ Цариградъ: а) преснп жи
вотински произведения, като кости, копита, мехури, черва,
непзсушена и не насоленп, косми сурови (нещавенп),
кожи и пр. и б) идящи въ вндъ на стока: носени бели
долни и горни дрехи, покривки и завпвкп, всекакви
предмети, които съ биле употребявани, дрипези и пар
цали, даже и компромпрани посредствомъ хидравлическа
сила и пренасяни въ бали вехти и употребявани човали
килими и бродерии. 5) Вехти и употребявани предмети,
които се прпдружаватъ съ свидетелства, че съставляватъ
покжшнина се пропущатъ безпрнпятственно. J\2 4345.
За Директоръ (подписалъ) Д-ръ Стамболскп.
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Съобщава, се, че „Сапа" по конете въ с. с. Ясър.
Деребалското селско общинско управление, Еленска
лъкъ,
Ч Коюсу и Небикуюсу; крастата по говедата вт
околия на основание чл. 22 отъ правилника за реда и
с.
с.
Сжртъ
кьой. Гол*мъ Чоралъ, Орманъ, Ялж-ючъусловията за купуване и продаване на едъръ добигъкъ,
брманъ,
Сарж-меше,
Арнаутларъ, Ириджа и Селимъ-коюсу
обявява за всеобщо знание, че билетите: М М 69703
еж
прекратени,
а
констатиранъ
е „Сапъ" но конете вх
и 69704 отъ 20 й Ноемврий 1901 год. серия J\s 21/901
с.
с.
Азапларь,
Ези-бей
и
Кара-мурадъ
всички отъ Варгодина издадени Отъ сжщото общ. управление на Али
Османъ Мустафовъ отъ с. Чаталъ дере за 2 бивола, ненското окржжие. .
едина на 11 год черъ косъмъ и особенни белези нема
Съобщава се за разгласяване, че при Ружинското
на ухото, челото и опашката има бело, а другяя на 9
селско
общ. управление, Белоградчикска околия, се нагодини черъ косъмъ и особенни белези: караманестъ,
миратъ
безъ стопани (юва) една кобила на 4 години,
които еж изгубени отъ притежателя имъ и днесь се за
мениха съ добликати подъ . Л! Ш 412 и 413, на които косъмъ зеленъ и единъ конь 4 год. косъмъ алестъ.
оргпналните, ако се укажатъ негде да се считатъ за
невалидни.
Съобщава се за разгласяване, че въ с. Караджиларъ. Кад. Факийска община, Котленска околия, се на
Дирятъ се следующите изгубени добичета: 1) На мира единъ безъ притежатель бивогь (юва) съ белези: 7
Тотю Ив. Мокревъ отъ с. ОЬново, Тутраканска околия, год.. косъмъ черь. на челото и опашката има бело и . а
два коня, отъ които единия на 5 год, косъмъ червено- двеното ухо нишанъ.
черъ, отгоре на врата си има бело отъ хамутъ, а другия
Съобщава се, че жителя оть с. Дервентъ, Върдунна 6 год., косъмъ черъ, на гривата между жилите има
брадавица и 2) на Господина Илиевъ отъ с. Високвьоп, ска община, Е. Джумайска околия, Хасанъ Хадиловъ е
същата околия, единъ конь на 5 год, косъмъ сивъ, на изгубилъ интизапския сл билетъ М 36333 серия 23/901
челото бело, на левий "заденъ кракъ има бело.
год. за правособственность на една крава съ теле на
12 год, косъмъ желгъ.
IV Артакларски Държ. Бирникъ, Сливенска околия,
Дирятъ се следующите откраднати добитъци отъ
при събирането държавните данъци на 2, 7, 26 и 27
Апралъ т. г. е заловилъ 6 фалшиви монети по 20 ст. у Добричска околия, а именно: 1) Два коня на Исеинъ X.
даноплатцитв, които се различаватъ отъ истинските само Али Османовъ отъ с. Насградинъ съ белези: първия конь
по това, че еж направени само отъ олово и немагъ ни- 10 год., косъмъ белъ, а последния 10 г., косъмъ червенъ.
2) Три коня на Панко Господиновъ отъ с. Кюпелеръ, съ
какъвъ гласъ.
белези: първия конь 7 год., чакалъ, алестъ и дирния
Съобщава се, че на жителя отъ с. Александрово, кракъ малко белъ, втория конь алестъ, 6 год., на врата
Белоградчикска околия Миланъ Боровъ е изгубилъ коня обито отъ хамутъ и тре.ия конь 12 год., косъмъ кестасъ белези: 4 год., довриесть, на десния заденъ кракъ невъ. 3) На Цани Ивановъ отъ с. Фандъклий два коня
чорапесть (патаногъ) на челото малко бело, жребецъ.
съ белези: първия 10 - 12 годишенъ, косъмъ черъ, десното ухо разцепено, а последния на Ю г . , косъмъ черъ,
Съобщава се, че на Дончо Абрашевъ отъ Разградъ на левата страна на гърба има на две места бело. 4)
и Иванъ Палевъ отъ с. Осенецъ, Разградска околия, на На Черню Стояновъ отъ Екисче, два вола съ белези:
първия е изгубенъ коня, съ белези: 15 год., косъмъ чер- първия 8 год, сиво-комурестъ, ДБСНОТО ухо ярма. а по
венъ, на челото има малко бело, на дЬсната задня кълка следния 8 год., сиво-комурестъ. и 5) На Христо Иванов ь
охапано отъ вълкъ „куртъ капмаеж" на левата плвшка отъ с. Пери-факж единъ таи съ белези,, на 3 г., косъмъ
има дамга
и ДБСНОТО ОКО малко бело, а на последния черъ, на левия.бутъ има буква „х" малко.
единъ волъ съ белези на 5 год косъмъ сиво-черь и ле
Съобщава се. че жителя отъ с. Кечи Дере, добрич
вото ухо разцепено.
ска околия, Али Хасановъ е намврплъ въ гората „Тома
Съобщава се за разгласяване, че подъ надзора на кору" находяща се въ землището на сжщото село, единъ
Конарска община, Нова-Загорска околия, се намира единъ умрелъ тосунъ (волъ) на когото одралъ кожата и я взелъ
конь (юва), съ белези: 4—5 год., ръстъ среденъ, косъмъ за свое употребление. Белезите на вола биле: 3 годишенъ,
косъмъ епво-белъ, рога на горе айманести.
гьмно-червенъ и опашка дълга.
Съобщава се, че на жптеля отъ с. Кюпелеръ, ДоЗрнчска околия, Петръ Драгановъ му се откраднати двата
юня, съ следующите белези: 1 конь ка 8 год., косъмъ
1лестъ на челото бело и на задния двеенъ кракъ има
5е.ю, а последици 15 год., косъмъ червенъ (доруестъ).
Съобщава се, че на жптеля отъ с. Фъндъклпн, До5ричска околия; Хасанъ X. Алиевъ му се откраднати
хвата вола. съ белези: първия на 10 год., косъмъ сивъ
i рогите по края резани, а последния на 10 год., ко
зъвъ спьъ.
Дирятъ се следующите изгубени добитъци а именно:
1) На Иванъ Луловъ отъ с. Долно Церавенье, Ферди1андска околия, единъ конь, на 8 години, косъмъ дориестъ
5ъ дълга опашка. 2) На Димитръ Спасовъ, отъ с. Габро
втща сжщата околия, единъ конь на 5 години, жребецъ,
ЕШСЪМЪ дориестъ, на гърба малко бело обито отъ седло
i гривата му къдрава. 3) На Ангелъ Велковъ отъ с.
Вездолица, сжщата околия, единъ конь, на 4 години ко
съмъ вранъ и левия заденъ кракъ патаногъ.
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Съобщава се, че болестъта „Сапъ". по конете въ
селата: Шабла, Гий-Орманъ, Дуранларъ, Калайджидере,
Михал ь-бен и Сюлюманлъкъ, Балчикска околия и болестьта
г Б е с ъ " по кучетата еж прекратени.
Съобщава се за разгласяване, че еж констатирани
следующите болести: „Въгленъ" по едрия рогатъ доби
гъкъ въ гр. Бела, „Гърлица" по свините въ с. Караарнаутъ, Разградска околия, „Бесъ 14 по кучетата въ с.
Царь Асеново, Буру.мо, Беленска околия. „Сапъ" по ко
нете въ с. с. Балбунаръ, Разградска околия, Малка-Кайнарджа и Кошларъ Силистренска околия и „Краста" по
козите въ с. Гюргенджикъ, Силистренска околия.
Дирятъ се следующите изгубени добитъци отъ Добрнчека околия, а именно: 1) Двата коня на Али Бекяровъ отъ с. Омуръ-кьоп съ белези: първия 8 г., косъмъ
червенъ безъ белези, а последния 9 год., косъмъ черъ,
лъвото ухо отъ долу оюкъ и на задния левий кракъ има
бело. 2) Единъ конь на Колю Атанасовъ отъ с. Османъфакж съ белези: 10 год., косъмъ червенъ и на гърба
има бели петна отъ седло.
Печатница на Хр. Н. Войниковъ — Варна

