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ВАРНЕНСКИ! ОБЩИгСКИЙ В*СТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦА
ОбикноЕенно на 10, 20 и 30 числа.

Цена на вестника за годниа е

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
М

5208

гр. Варна, 15 Юлий 1902 година.
Възъ основание чл. 53 отъ „Избирателния законъ"
п предписанието на г. Варненский Окр. Управитель огъ
13 того, подъ J\s 6292, Варнен. Градско Общинско Упра
влеаие обявява на Г. г. Варненските граждане, че набора
за членове на Варненский Окржжечъ Сьветъ, конто ще
се произведе на 4 Августъ т. г. ще бжде:
За Гва СЕКЦИЯ, отъ 1 и Ш градски участъци,
въ помещението на Старата Гимназия, находяща се въ
Ш участъкъ Лй. 13;
За П р а СЕКЦИЯ, отъ II и V участъци, въ учи
лището „Св. Климентъ", II участъкь; а
За III та СЕКЦИЯ, отъ IV участъкъ, — въ учили
щето „Св. Методий''. IV участъкь, улица „Владиславъ",
срещу хана на Недю Боевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ
М

5510

гр. Варна, 30 Юлпп 1902 година
Варненското Градско Общинско управление обявява
на г; г. Гражданете, че избирателните карти за предстоя
щите избори за избиране: на 4 Августъ т. г. OKI-ЖЖНИ
Съветници и на 11 сжидай
Общински съветници, еж
готови и се раздаватъ отъ Общинските агенти, на това
умоляватъ се тия r-да които не еж си получили избира
телните карти, да дойджтъ въ Общинското Управление
и си ги получатъ.
(под.) Председатель: II. Кжрджиевъ
(под.) и. д. Секретарь: П. Атанасовъ

Мисли върху библиотеките.
Едва ли ще има некой, който да отрича твърде
грамадното значение на публичните библиотеки. Т е еж
онова съкровище, отъ гдето само човекъ може да добие
туй, което не му е дало, ни семейството, ни училището.
ни църквата, ни обществото. Библиотеката, въ единъ градъ
или село, е онова свещенно место, гдето всеки може да
намери раскошва храна за обогатяване на знанията си,
за развиван,) своя умъ, облагородяране на духътъ св,—
храна, която качо предпазва човека отъ развала, влпяе
за неговото нравственно повдигане.
Единъ писатель отъ наше време казва: „за публич
ната библиотека требва да жертвуватъ не по-малко п
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тия, които гледатъ отъ практическа точка зрение на жи
вота. защото мегкду книгите, които й даватъ литературенъ
характеръ, една публична библиотека има до ;татъчно
количество специални съчинения, които еж необходими
за горЬ-долу интелигентния сиромахъ работникъ, или за
наятчия; пъкъ отъ умственното развитие на рабогниипшя
класъ отъ населението зависи качеството на трудътъ му,
състоянието му, а следователно и благодкнептето на
държавата'.
Въ публичната библиотека всекой пос/Ътитель споредъ
професията си. може да се ползува отъ десятките хиляди
томове разпределени по рода си въ каталози. Тугеъ ар
хитектите, строи телите, живописците ще нам врягъ богатъ
източникъ за своите работи. Земледелците, градинарн.е,
лозарите тъй еж що т е намвритъ помагала отъ учени
мжзкн. А художниците могатъ да разпслаги-i ъ и съ различнн хубави картини и рисунки. За разните съсловия,
като: духовното, докторското, юридическото и литератур
ното, въ библиотеката има доста специални съчинения.
Всички ония, кои^о живо се интересоватъ отъ жизнените
обществения въпроси: за труда, за финансите, за данъ
ците, за женския въпросъ, за въспитаннето лесно могатъ
съ помощьта на библиотекаря да намерятъ въ библиоте
ката най-пространни сведения по каквото желаятъ. Учи
телите и учителките отъ държавните и частни учебни
заведения могатъ да изв-тЪкатъ отъ библиотеката грамадна
полза, както за собственни знания, тъй сжщо за препо
даване. Учениците и ученичките отъ гимназиите и дру
гите професионални училища могатъ да добнватъ отъ
библиотеката много допълнителни сведения, които укре
пява !ъ п проягняватъ знанията имъ по разните предмети,
които изучаватт» въ класа Въобще всички образовани и
необразовани съ прочитане на избрани книги вродява
имъ се идеята на саморазшпнею. А кой не признава
могъщата-сила на саморазвитисто? Не на него лнбл.-.одарение Линколнъ, Фенелонъ, Покль, Франк.шнъ, Кливс-ландъ и др. станаха тъй велики и добиха тая всемирна
слава? Ами у насъ цълата плеяда деПцн: Ботсьъ, Славейковъ, Раковски, Вазовъ н др?
Отъ всичко казано ясно се вижда прочее какво об
ширно значение има една добре уредена публична библио
тека, снабдена съ нужното количество избрани съчинения.
Ето защо гражданете съзнавайки това нека бждатъ найщедрп къмъ такива благотворителни и отъ чувствителна
нужда за обществото учреждения. И тукъ (въ библиоте
ката) събрани умствените богатства на разни епохи и лица
по различни клонове: история, биография, география, об
ществения и политически наукп, поезия, етика и п р ,
всичко туй да подготви добри граждане само при каквито
и наща България ще може достойно да изпълни своя
традиционенъ заветъ!
За доброто устройство на една публична библиотека
въ повечето случаи зависи отъ помещението, за туй често
библиотекарите биватъ принудени да се помирятъ съ
некой вжтрешяи неудобства. Твърде трудно е отстраня-
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Брой 19

Да се издаде на варненската гръцка вероизповедна
община нужното удостоверение за снабдяването й съ
крепостенъ актъ за: 1) едно лозе съ хавра отъ 9035 кв.
метра находяща се въ Варненските лозя въ местностьта
Св. Никола", при съседи: Петко Бакърджиевъ, Д р ъ
X Ив Ксантовъ, X. Щерю Захариевъ, Матиня К. Ар.
наулова, X. Карамфилъ Трановъ, X. Сотира Апостолидисъ, морски брегъ и пжть (постгновл. Ж° 149).
Да се издаде на варненската жителка Конельо Н.
Коколн нужното удостоверение за снабдяването й съ
крепостенъ актъ за: едно лозе въ „Ваяларъ" отъ 4278
кв. метра, при съседи: Апдонъ Памуковъ. Симеонъ Дерменджиевъ, Иолихронъ Изановъ, Петръ Димитровъ, Теофарикъ и Брани Зармикиянови, X. Тодора Джинджи
Бурунова, Маринъ Георгиевъ и между лозето пжть. (по
становл. №. 150)
Да се издаде на варненский житеть Ианайотъ Ди
митровъ нужното удостоверение за снабдяването му съ
крепостенъ актъ за: 1) една кжща въ гр. Варна, IV уч.
.ftp 13, при съседи: Георги К. Колемовъ, Иванъ Генчовъ,
Елена Коева и пжть и 2) едно лозе въ мвстностьта „Кемеиъ-дере" отъ 3324 кв. метра, при съседи: Трандафплъ
Яневъ, Димитръ Ивановъ Узувовъ и отъ двете страни
пжть (постановл. № 151).
Да се издаде на варненската яштелка Нощи Петрова
нужното удостоверение за снабдяването й съ крепостенъ
актъ за: 1/2 — половина часть отъ лозето въ мъстностьта
„Куванлъкъ' огъ 3930 кв. метра, при съседи: Хрисафи
Тодоровъ, Домна Пелтичъ, Костадинъ Божковъ, отъ двете
страни пжть и плетъ съ общинска мера. (постан. АЗ 152).
Да се издаде на варненските жителки Мария и Катина Димитрови, нужното удостоверение за снабдяването
нмъ съ крепостенъ актъ за едно лозе въ местностьта
„Св. Никола1', варненските лозя, отъ 2200 кв. метра при
съседи: Георги М. Мнховъ, Тодоръ Стойковъ, Наетия
Ив. Ризовъ п Сотира Николова, (постановл.. As 153).
Да се издаде на варненските жители: Мемдухъ Ке •
малъ бей Али беевъ и Хасине Ханъмъ Шакирова пужното удостоверение за снабдяването имъ съ крепостенъ
актъ за: 1) единъ дюгенъ въ I уч. подъ №' 93, заедно
съ две пристройки къмъ него, при съседи: Дончо Аяковъ,
Демирджи Тодораки и отъ двете страни нжть; 1) 1 / 2 —•
половина часть отъ единъ дюгенъ въ I уч. № 198, при
съседи: Балчиклж Тодори отъ двете страни притежате
Огнзсително особените качества на библиотекаря лите и пжть; 3) Уз — половина часть отъ 1 дюгенъ въ
той е длъженъ да бжде съвършенно чуждъ на всички I уч. №. 197. заедно съ една пристройка къмъ него,-при
нредраеждъци: филосовски, богословски, политически, исто съседи: Теохари Патишевъ, Балчиклж Тодори, притежа
рически и пр., и да бжде въ числото на ония, които би телите и пжть. (постановл. М 154).
подирели въ неговото лице жива библиотека. Неговата
Да се издаде на варненския житель Лазаръ Дими
обязанность сгава още и света, когато любопитните юно-' тровъ нужното удостоверение за снабдявавето му съ кре
ши, отъ двата пола, жадни за вс-екакъвъ родъ познания, постенъ актъ за едно лозе отъ 2381 кв. метра находяще
виждатъ въ него благоиадеженъ и просветенъ ржково- се'въ варненските лозя, въ местностьта „Соукь суларъ",
дитель, който имъ открива чисти и благодатни источнпци. при съседи: Кириякъ Панайотовъ, Димитръ Георгиевъ,
Ето пдеаленъ типъ на библиотекарь, къмъ който требва Исмаилъ X. Мехмедовъ и Никола Драгулевъ. (постановл.
да се стремятъ всички ония, които отъ млади още реши М 155).
телно искатъ да се йосветягъ на туй звание. (II. Г.)
Да се издаде на варненските жители: Калиопи, Со
фия и Кирпякъ Петрови нуждното удостоверение за
снабдяването имъ съ крепостенъ акть за (5/аз) п е т ь
Издадени постановления за снабдяване съ крепостни тринайсети части отъ целото лозе находяще се въ вар
ненските лозя въ местностьта „Чаиръ" отъ 2748 кв.
актове за притешаеми отъ турско време недви
метра
целото лозе, при съседи: Стефанъ Георгиевъ, Илия
жими имоти.
Чакаловъ
и отъ двете страни пжть. (постановл. Ж 156).
(Продължение отъ брой 18).
Да се издаде на варненската жителка Хаффе ИсмаДа се издаде на варненский жптель X. Панко Ки- илови нужното удостоверение за снабдяването й съ кре
рияковъ нужното удостоверение за снабдяването му съ постенъ актъ за една кжща, находяща се въ III уч. на
крвпостенъ акть за: 1) едно лозе въ Варненските лозя, гр. Варна, подъ М 680, при съседи: Бабикъ Сикисиянъ,
въ местностьта „Гол. Кокарджа" отъ 19200 кв. метра, наследниците на Ибрямъ Лафчи и пжть (пост. №. 157).
при съседи: Атанасъ Кирияковъ, братвя Атанасови, Янко
Да се издаде на варненския житель Андонъ Сулниди
Михалевъ, Ризо Ивановъ, пжть и конакъ-ери и 2) едно нужното удостоверение за снабдяването му съ крепо
лозе въ местностьта „Сотира" отъ 2606 кв. метра при стенъ актъ за една кжща въ 1 уч. на гр. Варна подъ
съседи: Янаки Вълчевъ, X. Домна Кириякова и пжть.
№ 247, при съседи: Даскалъ Янко, Тодоръ X. Дими
(постановл. Л? 148).
тровъ и пжть. (постановл. № 158).

ването на тия неудобства въ наемно помещение, вслед
ствие на което и шкафовете не всекога могатъ да се
поставятъ тъй както требва, споредъ формите и коли
чествата на книгите отъ даденъ огде.тъ.
А едно отъ първите и най-важни условия за добрия
порядъкъ въ една публична библиотека е избора на ли
цето за библиотекарь, който като" главенъ предстакитель
и управителъ на библиотеката, се явява не само като
отговорникъ за вжтрептнин редъ на библиотеката, нъ и
като косвенъ възпитатель. Библиотекарь (книгопазитель)
се нарича този, кому:о е поръчано да приведе библиоте
ката въ надлежния порядъкъ. като му се поверява пазе
нето на нейния имотъ. Длъжностьта на библиотекаря е
твърде важна. Огъ него въ началото се иска най-малко
да има елементарни познания по всичките клонове на
на науката и искуствата. А въ самата библиотека той
требва да се посвети на непрестанно занимание съ раз
глеждане съчиненията, както на древнитв, така сжщо и на
съвременните писатели по: филология, логика, критика,
философия, хронология, история, дипломатика п пр. Топ
безъ друго требва да изучава историята на книгопечата
нето; да добива обстойни сведения за полезните и редки
любопитни книги Съ една речь библиотекаря требва да
бжде истински библиографъ. Ала краткия периодъ на нашия
животъ представлява невъзможнос.ь на единъ человекъ да
достигне съвършенства по всвчкп знания, касающи се за
библиографията. Много библиографи, библиотекари и люби
тели на книги, въ туй поприще еж положили ГОЛЕМИ
усилия, нъ въпреки туй пакъ не еж могли да доегигнагъ
съвьршенна висота. При все това обаче далечъ те еж
добили не малка слава и технптв имена псекога требва
да се спомнягъ съ голвма благодарноить За такива се
считатъ у Гърция: Патриархъ Фогий, Телефъ, Фалерей;
у РИМЛЯНИТЕ: Маркъ Варрокъ, Авлъ Гелли; у Англича
ните: Ванлей и Метеръ; у Френците: Балузи, Бель, Лелонгъ, Монфоконъ, Руи е, Клпменъ, Мартпнъ и др.; у Нем
ците: Фабрнцъ, Леклеркъ, Формен, Егиембургъ, Лайбнацъ
и др.; у Италиянците: Арвоодъ, Мураторий, Фонтанпни,
Пинели и др.; у Холандците: Меерманъ, Вандеръ Аа; у
Русите: Бакмейстеръ, Новиковъ, Каменский, Еаископъ
Евгений, Графъ Мусинъ-Пушкинъ, Чертковъ, Фрейманъ
и др. Изучване историята и следене типографаческите
производства требва да бжде главното занятие на библио
текаря.

Брой 19

Варненскпй Общинекпй Вестннкъ

Да се издаде на варненската жителка Янка Попъ
Василева нужното удостоверение за снабдяването и съ
крепостенъ актъ за едно лозе, находище се въ варнен
ските лозя, въ местностьта „ГДашкънъ" отъ 7011 кв
метра, при съседи: Димитръ Продановъ, Атанасъ В. Мановъ, Косгадинъ Вожковъ, Домнн Г. Карабатакова, Георги
Матеевъ и Василъ Карамфиловъ (постановя. Л(- 159).
Да се издаде ка варненския житель Риза Халиловъ
нужното удостоверение за снабдяването му съ крепостенъ
актъ за единъ дюгенъ, находящъ се въ гр. Варна, 1 уч.
J8 74, при съседа.- отъ двете страни Дончо Анковъ, Каварналж Халилъ Ефенди и пжть. (постановя. j\s 160).
Да се издаде на варненската жителка Анастасия Кара
Иванова нужното удостоверение за снабдяването й съ
крепостенъ акгь за едно лозе въ месгностьта „Кемеръдере" отъ 1030 кв. метра, при съседи: Гарабедъ Камбуриянъ, Щерю II. Шишмановъ, Еленка, СОФИЯ и Панко
Станеви и Капрелъ Хачудуровъ. (посгановл. .№ 161).
Да се издаде на варненския житель Стати Костадиновъ нужното удостоверение за снабдяването му съ кре
постни актове за еледующите недвижими имоти, а именно:
1) една кжщн въ гр. Варна, IV уч. А1» 111 при съседи:
Димитръ Чаутовъ, Петко Тодоровъ, Александръ Дпмитровъ и ул. IV линия; 2) лозе въ сарнен. лозя, въ ме
стностьта „Кочмаръ" отъ 2034 кв. метра, прн съседи:
Д. Николовъ, Г. Н. Макревъ, П Янакева, М. Сотировъ
и X. «-Захарин Д. Червевова: 3) лозе въ сжщите лозя
въ месгностьта „Св. Никола" отъ 2^60 кв. метра при
съседа: Мпхалъ Т. Костадиновъ, Дим. II. Чалжки, Ан
дрей Николовъ, Велико Христовъ и Катина Василева;
4) лозе въ сжщите лозя, въ местн. „Манастиръ" отъ
770 кв. метра при съседи: Мпхалъ Т. Костадиновъ, II.
Дафиновъ, Коста Тиневъ, Кирякъ Николовъ и пжть; 5)
лозе въ сжщите лозя, въ местя. „Планово" отъ 2135 кв.
метра при съсъди: Андонъ Фотиновъ, Тодошъ Чакжровъ,
Г. Ив. Чакжровъ, М. Сганчевъ и наслед, на К. П. Скор-дини; И 6) лозе въ сжщюе лозя въ местността „Текке"
отъ 2388 кв: метра при съседи: Г, Стояновъ, Димитръ
Петровъ, X. Савва X. Апостоловъ и Стефанъ Николовъ.
(постановл. Л$ 162).
(Следва).

ЗЛАТИШКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕВИЕ
Jfi 127G
гр. Златица, 25 ЮНИЙ 1902 година.
Съгласно чл. 22 отъ правилника за редьтъ и усло
вията за коиуване и продаване едъръ добитъкъ, обявявамъ за знапие, че издадените билети отъ общината
ми за покупка едъръ добитъкъ еж изгубени и заменени
съ дубликати, както следва:
1) На Димитръ X. Цончовъ отъ гр. Златица издаденъ билетъ. Но 84329 серия Но 24/901 г. отъ 20 того
за една юница на 4 год., сивъ косъмъ на двеното ухо
върха отрезанъ и на левото рабугич. замененъ съ добликатъ Но Но 84342, отъ днесь.
2) На Георги Лазковъ отъ гр. Панагюрище, изда
дено: а) билетъ Но 84330 серия Но 24 отъ 20 й за една
юница на 4 години, косъмъ сивъ съ белези: на левото
ухо отъ предъ ржбошъ, на ДЕСНОТО върха стрела, заме
ненъ съ дубликатъ Но 84343 отъ днесь. б) билетъ Но
«4331 отъ 22 того за едно юниче на 2г/2 години, бе.тъ
косъмъ, белези нема; замененъ съ дубликатъ Но 84337
отъ днесь. в) билетъ Но 84332 серия Но 24 отъ 22 того
за едно юниче на 2 години белъ косъмъ и съ белези
на десното ухо отъ върха отрезана буква „Ц' [ заменено
съ дубликатъ Но 84345 отъ днесь. г) билетъ Но 84333
серия Но 24 отъ 22 того за една крава на 10 години
белъ косъмъ съ белези: на десния бутъ буква „Ц" за
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менено съ дубликатъ Но 84346 отъ днесь. д) билетъ Но
84334 серия По 24 отъ 22 того, за едно теле на 1 год.,
косъмъ се.тъ, особенни белези нема, съ дубликатъ Но
84347 отъ днесь; е) билетъ Iio 84335 серия Но 24 отъ
22 того за една крава на 10 години сивъ косъмъ белези
нема, замененъ съ дубликатъ Но 84348 огь днесь; ж)
билетъ Но 84336, серия Но 24 отъ 22 того заедно съ
теле на 1 година, белъ косъмъ и съ белези: на левото
ухо цепнато отъ задъ, на двсното отсечено буква „Ц"
замененъ съ дубликатъ Но 84349 отъ днесь; з) билетъ
Но 84337 серия Но 24 отъ 22 того за едно теле на 2
години, сивъ косъмъ и съ белези: на десния бутъ буква
„Ц" и замененъ съ дубликатъ Но 84350 отъ днесь; и)
билетъ Но 84338 серия Но 24 отъ 22 того за една крава
на 7 години, белъ косъмъ съ бе.тБзп; рогове кюти, заме
ненъ съ дубликатъ Но 84351 отъ днесь; к) бнлетъ Но
84339 серия Но 24 отъ 22 того за крава на 10 год.,
косъмъ белъ сь белези: на десното ухо рабушъ отъ
задъ, на лЬвото отъ гере на върха стрела замененъ съ
дубликатъ Но 84352 отъ днесь.
Това като обявявамъ, освенъ кадЬто се укажатъ
орглналните билети да се считатъ за невалидни, нъ и д а
се ирибератъ пли се пзпратятъ за прилагане къмъ пре
писките.
(под.) Златяшки Град. Кметъ: 3 . П. Христовъ
(под.) за Секретарь: Хр. Г. Желевъ

Разградски Фин. Приставъ, при събиране данъци
отъ г-жа Марнйка Т. Арнаудова отъ гр. Разградъ е заловилъ една .фалшива монета 20 ст., която се различа
вала отъ истинските по това, че има сивъ цветъ, венеца
и надписа груби, правено отъ калаи и олово и при пого.тЬмо усилие може да се угъва и 2) Сливенски Градски
Бирникъ при събиране данъци отъ Сгаври Маноловъ
отъ село Козлуджа, К. Агачска околия, е заловилъ една
фалшива петолевка, която се различавала отъ истинските
по това, че била направена отъ смесъ калай и олово,
ликътъ на Н.-Ц. Впсочество Князътъ, буквите и венеца
груби, цветътъ й по-тъменъ и Около връсть буквите:
„Боже пази България" лиисватъ,
Изворското селско общинско управление, на осно
вание чл. 22 отъ закона за редътъ и усливията за ку
пуване и продаване на едъръ добитъкъ, обявява за
знание на населението отъ съседните общини, че на жи
теля отъ с Въртопъ, Вълчо Цановъ е издаденъ дубликатъ
подъ М 847 отъ днешна дата, вместо изгубеното отъ
него оргинално свидетелство подъ Л? 84736, отъ 27
Юний 1902 год. серия J№ 23/1899 г., за единъ конь на
2 годшш дориестъ белези нема, подъ гушата отъ косъмъ
бела нишка отъ убито.
Съобщава се, че на жителя отъ с. Добромнръ, Романия, Никола Ивановъ се откраднати двата му коня съ
белези: 1) конь-жребецъ 5 годишенъ, косъмъ черносивъ,
на десния кракъ на некътя дамга № 15 и 2) кобила
на 8 год, косъмъ алестъ, на челото до носа бело, едното
око чакъресто и на десния кракъ на некътя дамга № 15.
Съобщава се за разгласяване, че по кобилите въ
с. Омуръ-бей, Садинска обпшна, Поповска околия, е кон
статирана бо.тЬстьта „Мангафа".
Съобщава се, че на жителя отъ с. Ружинца, БЬлоградчикска околия, Дончо Ивановъ му е се откраднати
двата копя съ белези: първия 7 — 8 годишенъ, косъмъ
довриестъ и на гърба си ималъ белегъ огь седло, а по
следния 8 годишенъ, косъмъ кестене-дорпестъ и на гърба
си има малко бело отъ убиване на седло.
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Варненекпй Общинсь^й Вестникъ^

Брой 19

Съобщава се за разгласяване, че подъ надзора на
Добричската градска община се намира единъ безстопаненъ конь, съ белези: косъмъ белъ, на 10 години.

Съобщава се за разгласяване, че въ Пчеларовската
община, Добричска околия, се намира една безстопаневд
крава 1юва« съ белези: 6 - 7 год., косъмъ белъ и д ъ 
ното ухо отъ задъ оюкъ. • : '

Дирятъ се следующите откраднати коне, отъ Котленска околия, а именно:
1. На Найденъ Генчевъ два коня съ белези: първия
6 год., косъмъ алесть, на левата страна на корема отъ
страна брадавица колколо едно яйце, съ левото око слепъ,
а последния 8 год., косъмъ червень, отъ левата страна
на плешката бело и въ краката нахромва.
2. На Стефанъ Ивановъ единъ конь съ белези 6 г.,
косъмъ червенъ отъ двете страни на гърба бело, убитъ
отъ самаръ и на левото око има съвършено слабо перде и
3. На Георги Иордановъ единъ конь, 6—i год. ко
съмъ кулестъ-желтеникавъ на гърба по гръбнака черна
толка до опашката и отъ двсната страна до плешката
болка (домузъ багаи).

. Дирятъ се следующите изгубени добитъци отъ До
бричска околия.
1 Една кобила 6 год., косъмъ довруестъ, принадле
жаща на Св В. Ивановъ отъ с. Токчиларъ; 2. Ва Ма
рия Дукова отъ-сжщото село котила на 2 год., косъмъ'
довруестъ на гърдите отъ десна страна има дамга; 3.
На Яри Хриотовъ отъ сжщото село единъ конь Ь—7 год.,.
косъмъ черъ и двеното ухо разцепено; 4. На Зенетулла
Джепаровъ отъ гр. Добричъ единъ конь, 10 год, косъмъ
кестеневъ, на носа бело и предните крака ноктигЬ изпра
вени; 5. На СтеФанъ Ненковъ и Ради Костадиновъ се
откраднати два коня заедно съ каруцата съ белези: пър
вия жребецъ на 4 год., косъмъ тъмно алестъ на десната
кълка дъмга ,,С. Н.", а последни! конь на 12 год, ко
съмъ тъмно алестъ и на левата кълка дамга „С".

Дирятъ се следующите изгубени добитъци отъ До
бричска околия а именно:
1. На Георги Ивановъ отъ гр. Добричъ единъ конь
съ белези: 10 год, кооъмъ белъ и нектигЪ на дирките
два крака бели.
2 На Марпнъ Петровъ и Влсилъ Кировъ отъ с,
Орканджикъ, Балчикска околия тра коня съ белези 1)
конь 6 год., косъмъ червенъ, на двата задни крака но
малко бе.ло и на гърба заздравела рана; 2) конь жребецъ
5 год., косъмъ сивъ п на левия преденъ кракъ копи
тото топукъ и 3) конь 6 год., косъмъ сивъ.

Съобщава се, че болестьта „Шапъ" по говедата въ
Айваджикъ, Варненска околия, е прекратена, а е конста
тирана „Въгленъ" п 0 едрия рогатъ добитъкъ въ с. Авренъ
Варненска околия и „Сапъ" по конете въ гр. Варна.
Съобщава се за разгласяване, чз въ селата: Кирилово, Смедово, Златаръ, Марашъ, Ришъ и гр. Преславъ,
Преславска околия, ШуменскиВ окржгъ, е констатирана
болестьта, „Morbilli" въ с. Върбица сжщата околия „Vari
cella" и vTussis comnlsiva", а въ с. Бела река, сжщо Пре
славска околия, „Tussis comulsiva".

Съобщава се за разгласяване, че въ Ай-Ормгнска
община, Добрнчска околия се намира единъ безпрптежатель конь ,,юва" съ белези: 5 год., косъмъ желто-червенъ
на муцуната има бвло и въ Каралийската община, сжщата
околия, единъ волъ.
Съобщава се, че на жителя отъ гр. Добричъ, Ибрямъ
X. Оалиевъ му се откраднати два коня съ белези: пър
вия на 10 год., дориестъ и левия заденъ кракъ подъ
копитото пукнатъ, а последния—тай на 4 год., десната
кълка охапано отъ вълкъ.
Съобщава се, че отъ полето на селото Дурасии, Добрпчска околия, откраднати 6 коня, отъ която двата съ
на Внлялъ Кемановъ отъ сжщото село съ белези: първия
конь черъ 8 год, на челото бело и на десното око има
малко перде, а последния конъ спвъ, 10 год., дЬсното
ухо върха цепнато.
Съобщава се, че на жителя отъ с. Бояна, Добрпчска околия, Жеко Яневь, му еж откраднати двата коня,
съ белези: първия косъмъ сивъ, чилесть, 8 год., грива
черна, на опашката края спвъ, а последния--на 6 год.,
косъмъ червенъ безъ белези.

Дирятъ се следующите откраднати добитъци:
1. Единъ таи (конь) на X. Виганъ Николовъ изъ с.
Кюстекчилеръ, Добричска околия, съ белези: 4 год, ко
съмъ червенъ и на десната кълка дамга „в". 2.. Конь
на 8 години, косъмъ черъ на Османъ X. Исовъ отъ сжщотО село в околия.
Съобщава се за разгласяване, че при Разградската
община се намиратъ два бозъ прагежатеди коня, съ бе
лези: първия на 4 год. косъмъ червенъ, на левото ухо
ойма, а последния 6 год, косъмъ червенъ и на челото
малко бело.
Съобщава се за разгласяване, че въ Ахмашката
община, Разградска, околия се намира единъ безступански
волъ „юва" съ белези: 8 годашенъ, белоенвъ, десното
ухо разцепено и има дупка.
Съобщава се за разгласяване, че жителя отъ с.
Медвенъ, Котленска околия, Госнодинъ Атанасовъ е изгубилъ интизапското си свидетелство Л8 85811 серия
4/98 г. за правособственность на едно магаре на А1^ год.
косъмъ сивъ.
Диря.ъ се стопаните на следующите изгубени доби
тъци, които се намиратъ задържани, като юва въ До
бричска околия.
1. З ъ Екисченската община се намира задържанъ
единъ конь 14 г., алестъ на челото и дирните два крака
има бело и на гърлото има подуто колкото яйце.
2. Въ Гелинджикската община се намиратъ една би
волица на 10 год. опашката ii къса и малко бела съ
малаче отъ неколко деня, и една крава на 8 години, ко
съмъ белъ, опашка къса и малко бела съ малко теле
Съобщава се за разгласяване, че подъ надзора на
Добричската Градска община^ се намиратъ следующите
безстопански добитъци, а именно: 1. Крава 5 год. косъмъ
комурестъ, левото ухо право отрезано и рога опманестп.
2. Конь 12 год., косъмъ алестъ и на челото до носа чакалесто. 3. Конь 10 год., червенъ, на челото и гърба на
малко бело и десното ухо цепнато.

Пздава Варненското Градско Общинско Управление

Печатница на Христо Н. Войниковъ—Варна

