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Брой 22

В 1 Р Ш С Ш ОЕЩЕЕСШ В^СГНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦАОбикновеняо на 10, 20 и 30 числа.

Писма, статии цари п всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
. .
Управление въ Варна

Цена на вестника за годниа е

За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
, . . 3 стот
„ втора страница . . . . . .
2 „
" трета и четвьрта стракици . 1 я

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЛАЗЕТЕ Щ Ш (ГГ1) ВИИ», БИРА II \ Ш

- ОБЯВЛЕНИЕ

Мнения на 45 знаметити учени за влиянието на спиртните
питиета върху телесното, душевно и нравственно
здравие на децата.
(За сведение на родителите п възпитателите).

J0 6544
гр. Варна, 27 Августъ 1902 година.
Известява се на онин отъ г. г. граждани, които не
еж си заплатили надареното право за прЪзъ 1900 и 1901
год. да побързааъ да го внесатъ въ общинската каеса,
най-късно до 20 идущи Септемврий, и се снабдятъ съ
квитанции, които презъ време на виноберма да покажатъ
на падарпте; въ протпвенъ случай тЬмь нема да се поз
воли да бератъ лозята са, до като не еж издължатъ на
общинската каеса.
.(подп.) Председатель: II. Кжрджиевъ
(подп.) Секретарь: II. Атанасовъ

: Вследствие писмото на г-на тукашния Австрийски
Вице Консулъ отъ'22 того подъ ' Л] 10569, съобщава Ви
се, Господине Началнико, че въ гр. Пресбургъ (Унгария)
се е отворило Земледелческн изложение, което ще трае
отъ 7 до 21 Септемврий н. с. Въ този земледелческа
изложба ще бждатъ.- нагледно представени последните
успехи на земледелието въ Унгария по всичките му
отрасли, а най вече по скотовъдството.
Горньото като Ви съобщаваме, предлагамъ Ви, Го
сподине Началнико, да обърнете вниманието за това изло
жение на пнтересующите се земледелци въ околията Ви
за да го пматъ предъ видъ ари снабдяването имъ съ
земледелческн сечива или прн купуване на добитъци за
подобрение, на расата.
':•

(под.) Окр. Управитель: И. Станчевъ
(под.) п. Секретарь: Кутиковъ

ВАРНЕНСКА ГРАДСКА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА
ПрЬзъ месецъ Августъ т. г. Варненската Градска
Общинска Библиотека е била посетена 'отъ- 2268 души
въ читалните, а кипгй за домашно четене еж взели 252
души и за четене въ библиотека 64 душп. Посетена е
•била библиотеката отъ 580 свободни, 392 учители, 348
ученици, 342 чиновници, 263 работници, 102 студенти,
47 търговци, 37 войници, 20 учителки, 20 лекари, 18
редактори, 17 кнпжари, 16 адвокати, 15 живописци, И
офицери, Ю фотографи, 7 архитекти, 5 прбзбописци, 3
земледелци, 3 туристи, 2 аптекари, 2 часовнпкарп, 2 сту
дентки \ и 2 писатели. По народ ность: 2093 българи, 75
арменци/ 51 гърци, 32 евреи, 9 турци, 5 руси, и 3 по
ляци. Четените книги възлпзатъ на 401, отъ гЬхъ на бъл
гарски 234, на руски 119, на френски 47 и на английски 1.
По предметъ най-много книги съ четени по беллетристика, история и списанията.

(Продължение отъ брой 17-ii)

Д-ръ Кремеръ
Лрактич. лшаръ въ Ъ1юнхет.
Мжчно е да се намйрятъ достатъчно енергични из
рази, за да се оеждн обичая да се дава на здравите деца
алкохолъ въ видъ на бира или вини.- Сноредъ мене, алкохолътъ требва да се дава на децата само като ле
карство и то по назначение на лекаря.

Д-ръ Крепелинъ
Професоре при Хайделберскип университети.
Вредното действие на алкохола се проявява толкова
по силно, колкото е по слаба способгтостьта на съпроти
вление отъ страна на организма; затова слабите мжже,
жени и особно децата въ много по-голема стененъ страдатъ отъ него, отколкото силните мжже. По такъвъ начинъ^ именно тамъ, гдето алкохолътъ би билъ Haii-подходящъ въ качество на „подкреиптелно средство-', той се
оказва най вреденъ. Не отдавна азъ наблюдавахъ две
жени, които се б£ха пропили, следъ като лЬкарьтъ, съ
най-добро намерение, имъ бе назиачилъ за ..подкрепле
ние на силите" по една ракияна чашка еплно вино в ъ .
време на обЬдъ. Но най-вредно действува алкохолътъ
върху нервната система на де.его. Защото сега сме се
вече убедили, че нема no-добро средство за съставяне
идиоти отъ алкохолътъ, при продължителното .му употре
бление. Хиляди майки систематично отракнтъ децата си
съ средство, което ги прави тъни, безсилни, а въ нЬкои
случаи даже просто ги превръща иь физически и ду
шевни уроди. Затова—долу вЬрата въ „иодкренлитощото
действие" на алкохола! Пазете» се да давате вино на
лица, които страдагь отъ елабость, малокръвне, бледна
немощь, но най-много се пазете да давате тази отрова
па децата, за да не станете сами виновници на недд.гавостьта и израждането на младото поколение.
Д-ръ Хонрихъ Леръ
Профсрсоръ въ Целендорфъ.
Ние възставаме протнвъ вноса на спиртните питиета
въ Африка, за да завардимъ тамошните големи деца отъ
този продуктъ на прогресирващата култура; но не помалко е потребно да заназимъ отъ тази отрова нашите
малки деца. .Обпчаятъ у работниците да даватъ иа де
цата си спиртни питиета за успокоение е тъй сжщо оеждптеленъ, както -и обикновения навикъ па богатите хора
да ги даватъ за подкрепление. Природата е назначила
за децата млекото.

Брой 22

Варненекпн Общпнхкий ^ м п к ъ ^ ^ ^ ^

Отр. 2
Ото Фонъ Лайкснеръ
Писателъ.

Най добри питиета за децата- еж млекото н водата,
ако те еж доброкачествени. Който имъ дава бира, вино
ракпя, тон погубва челото н душата на младежа. Въ
много сЬмейе.ва всЬкога се намира ромъ или конякъ,
съ който се ползуватъ като лекарство отъ всички неджзи,
и които се даватъ н;?, дъната при Най-малкото ранстрой
ство на стомаха. Ио такъвт» начпнъ децата ги прпучватъ
къмъ възбуждащи средства, съ които предпазливо требва
да се обръща даже възрастния!ъ.
Д-ръ~П. н1ебиусъ
Професора при Лейпцигскип университета.
Спиртните питиета влияятъ върху децата трояко.
Първо—наu-редко еж случаитФ, гдето децата сами пнятъ.
Тежките последици отъ алкохолизма (изменения на чер
ния дробъ, тжпоумие, епилепсия и др.) се наблюдаватъ
и у гЬхъ, макаръ, за щастие, не толкова често. Затова
пъкъ у децата, при обикновено употребление спиртни
питиета, но-често се наблюдава закъсняване въ расте
нето, въ развитие на умствените способности, а тъй сжщо
и оелабване на способноетьта за съпротивление на болестотворнигв начала. Въ най-благопрнятенъ случай децата,
ако не .страдатъ отъ това физически, то привикватъ къмъ
употребяването алкоходъ и го ечитатъ необходими за
живота
'
.'
Въ втория случай пнятъ не децата, а възрастните.
Нъ кон ще опише нещастие го на детето, бащата на което
е пияница?
Най-после, въ третия случай, влиянието на алкохола
върху децата се показва зще до техното раждане при
пиянството на родителите Нека чова е приказка
че
децата, заченат)! когато бащата или майката еж били пи
яни, заболяватъ; но че привичното пиянство влошава зародишевите вещества — това е вече не приказка. Малъкъ ръстъ и всекакъвъ видъ уродство, жизнена слабость, умонобъркване, престдпление — ето що наелед
ватъ децата отъ своите родители пияници. ТжпоуМието,,
грубостьта, всекакъвт видъ нервни райстройства еж често
врекп последици оть пиянството на .родителите"— много
но-често, отколкото обикновено си мислятъ. Най лошшпъ
резултать отъ алкохолизма несъмнено се слетои вътови,'
че той погубва плода въ зародиша му и бавно, но верно
довежда расата къмъ израждане.
Д : ръ Мозлеръ
Професоръ и директоръ на клиниката въ 1'раифсвалдъ.
Спиртните питиета требва да бжджтъ изключени с ъ
диетата на децата. Те еж уместни само като лекарства
при иекои болест, когато се назначаватъ отъ лекаря.
ГраФъ Гйолтке

Д-ръ Фр. Паулсенъ
Професор* ири Берлинския университети.
Ако искате щото д4цата Ви да бжджтъ действително
деца, то давайте имъ млеко; но ако искате, щото те още
отт, 'малки да бжджтъ. възбудени припрени, капризни,
рано да се обърнатъ на старци, то давайте имъ спиртни
питие....
Д-ръ Пелюанъ
Профксоръ въ Вот.
Да се дава на децата спиртни питиета, споредъ
мене, е грубъ обичай, вредата отъ който не се намалява
отъ това, че той се практикува съ съгласието на лекаря!
длъжнос.ь е, следователно, на всеки разуменъ човекъ
да се бори протнвъ този грубъ и вредителенъ обичаи.
Преди неколко време азъ имахъ случай да лекувамъ
о.ъ душевно разстройство едно седемъ годишно момиче,
заболяло отъ този неджгъ иеднага елвдъ като изпило
много шампанско (въ време на карнавала).
Д-ръ Прайеръ
Професори по физо.готята въ Пена.
Не подлежи на съмнение, че децата отлично се разВИВЙТЪ безъ спираш питиета. Ний тъй сжщо знаемъ, че
обикновеното употребление бира и вино отъ децата е
вредно, за т-Ьхното фиаическо и умствено развитие.Но
защо. пита се, да се дава на децата спиртни пи.иета,
вм1.сто ИОЛР.ЧНИТБ за техъ млеко и вода? Подобно на
пипери, горчицата и др. лютиви вещества, те могатъ да
се даватъ само на възрастните хора.
Д-ръ Ранке
Проф. и директоръ на дптеката клиника въ Мюнхенъ.
Азъ напълно сподЬлнмъ мнението, че спиртните пи
тиета преде-авляватъ една отъ главните опасности за человъчес еото., Затова азъ считамъ за прветжпво да се
приучватъ. децата къмъ бира и вино и мисли, че алко
холътъ, въ каквато форма и да.бжде и колкото и да е
размесенъ съ вода, може да се дава на децата само по
назначение на лекарите, и то не за по-дълго време, от
колкото, това го изисква болеетьта.
/

Д-ръ Рьомеръ
Директоръ на лпчебнгщата за' пияници въ Елстербергъ,
. Желая широко разпространение и внимателни чита
тели на Вашата книжка. Да се дава на децата алкохолъ
въ каквато и да е форма — е отврагшеленъ обичай.
У едно шестьгодигано момче, родителите, на което го
иоил.. съ силни вина'н бира „за подкрепление на'силите и ,
наб.чюдпвухъ истинска беда треска (Dilirium Tremens)
следъ б')лестьта възпаление на белите дробове.
(Следва)

Генералъ фелд.маршалъ.
Единъ оть най-големите врагове на Германия требва
да се познае: злоупотребленето съ алкохола. Здравиятъ
човекъ, при умерено напрегане, съвсемъ не се,1«уждае
отъ такова възбуждаще средство, а да се дава то на
децата е просто престжнленпе.
'
'

Д ръ Нотнагелъ
Професори ири Виенския университета.
За дЬйствието и употреблението ва спиртните пи
тиета азъ вече преди много години заявихъ на терапевтическия конгресъ въ Впсбаденъ, че считамъ употребле
нието на каквото и да би било спиртно лптие отъ децата
оеждително и вредно, съ исключенпе на ония само слу
чаи, когато алкохолътъ се назначава отъ лекари, като
лекарство..

Варненский Окржженъ Съветь, въ тазгодишната'ре
довна сеесия, съ решението си отъ 29 Септемврнй подъ
ш№ 118 реши: „I. Всичката работа по'безстопанския добптъкъ (ювата), която до сега се извършваше и вь об
щинските управления, и въ Постоянната Коммиссия, —•
да се възложи само на общините, на които да се отстжпи
и всичкия приходъ по „ювата" и които да правятъ всич
ките разноски и потребното по испълнение формалностите,
които еж биле установени до сега по „ювата". II. Всички
находящи еж до сега преписки по безстопанския добитъкъ
(ювата) въ Постоянната Комисия, по които продажбите
още не еж станали, да се прекратятъ и прейратятъ на
общинските управления, за продължението и довършва"нието имъ, като събержтъ те приходите отъ добитъка
по -тайивато преписки.* III. Формалностите, които еж биле
установени до сега, именно по обявяването, възвръща-
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вето на стопанитФ, продаването п пр. добитъка „юва",
_- да си останатъ сжщите, н ъ да се извършвай о.ъ
самите общински управления, само—че вместо да става
отъ Постоянната Коммиссия утвърждаването на тъьго
вете по продажбата ва добитъка „юва", това да правп
яамъ Общинския Съветъ, който и да има главния надзоръ
върху „ювата-. — iV. Това решение влиза въ сила отъ
1 Октомврий т. г., п на Ностоянвата Коммиссия се въз
лага грижата за испълпение това решение".
> Съ предписание, отъ 27 НоемвриЦ т. г. подъ № 5874,
отправено до Окржжното Управление, Министерството на
Вжтрешните Работи съобщава, че решението на Варненсвий Окржженъ Съзетъ отъ 29 Септемврии т. г. подъ
М 118 (протоколъ JVs 16), относително отстъпването
прихода отъ изгубения добитъкъ „юва" на селските
общини въ Варненското окржжие, — може да се приведе
въ изпълнение, предъ видъ мотивите на Окржжний Съ
ветъ, изложени въ сжщото решение, и защото чрезъ
отстъпването тоя приходъ въ полза на общините, не се
нарушава закона за добитъка „юва". понеже казания
приходъ е отстжпенъ отъ държавата на окръжните съ
вети, а тези последните, поради разноските, които се
правя!ъ за хранене на добитъка, поради неговата незначателность и за да се нзбавятъ окръжните компссии отъ
многото преписки, конто се водятъ дълго време по него
за разгласяване и произвеждане търгове, — могатъ да
го отстжпватъ на селските общини, въ които би се заловплъ за напредъ такъвъ добитъкъ.

Стр. 3

джията разноските за храненето и гледането му; а
останалия чистъ приходъ на общината, да се запише по
главната приходна книга, като се приложи издадената
квитанция отъ квитанционната книга при тържните книжа.
9) Ако пъкъ стопанина на добитъка се яви преди
продажбата му, а следъ обнародване обявлението въ
„Държавенъ Нветникъ", — той може да си го получи.
като платп на юваджията разноските за храненето и
гледането му п 3 лева за публикацията. 3-хъ лева да
се записвать въ приходната книга въ § „приходъ отъ
добитъка юва", за койго по-долу се споменува.
10) Ако ли пъкъ следъ продажбата иа добитъка,
до 2 м/всеца се яви стопанина му да сп го иска, той
остава да се споразумее съ новия стопанинъ — купувача,
т. е. последния ако ще, може да му го върне, ако ста
рия стопанинъ му върне парите за колкото е останжлъ
вт.рху му на търга добитъка. Въ случаи, че новия,
стопанинъ не се съгласп по никой начинъ да му го
върне, — тогава общината, като прЬхване платените на
юваджията разноски и 3 лева за публикацията, остана
лите пари, които еж биле записани на приходъ, требва
да му се повърнатъ, и то съ постановление отъ Общин,ский Съветъ. Мине ли тоя срокъ, стария стопанинъ губи
всичките си права върху тоя добитъкъ (чл. чл. 5 и в
отъ закона за изгубения добитъкъ „юва").
11) Дребния добитъкъ (овце, кози, свини), които се
хване като „юва", най-късно въ 15 дневенъ срокъ трвбва
да се продзде на публиченъ търгъ, безъ да се обявява
Поради юва. Постоянната Коммиссия съобщава на за него въ „Държавенъ Вестникъ'' и пр. и като се
г г кметовете, да иматъ за въ бждаще за ржководство утвърди търга отъ общинския съветъ, следъ като се
сдедующите указания за случаите, когато се хване некой плати на юваджията, останалия приходъ се записва въ
добитъкъ като „юва." въ общините имъ:
главната приходна книга.
. • 1) Щомъ се хване некой добитъкъ като „юва", сж12) Като получи кмета сметка отъ Дирекцията на
щпй день Кмета да разгласи съ обявление по селата изъ Държавната Печатница, за една или неколко публикации,
общината и да прати по единъ екземпляръ отъ него до" нспраща въ сжщата стойностьта имъ, въ бирническа кви
общинските кметове въ околията и до надлежния око танция, въ която требва да се слага текста, така: „За
лийска началникъ, а доби.ъка да се предаде на юва сметка на Българската Народна Банка въ София — въ
джията, за хранене и гледане^ по условената цена.
приходъ на Държасната Печатница. — За издължение
публикуван
т - въ „Държавенъ Вестникъ" обявзени
. 2) До 20 дни отъ хващането на добитъка, ако се
на
,
общинско
управление,
околия, показан
яви сгоаапина му, като докаже правособственяостьта сп
въ
сметк
т
г.
подъ
№
J
'
v.,
лева ст.4*
върху него, съ законно свидетелство, и като плати на
юваджията разноските за храненето му, .Кмета може да
Когато кмета получи контръ квитанция отъ Дирек
му го повърне, като задържи при преписката пренисъ цията на Държавната Печатница, тогава да пеппсва пра
отъ него, за сравнение С.ТБДЪ . в|гвме, ако стане нужда тените пари — въ расходната книга и да прилага кви
за справка, сходни ли еж белезите на добитъка по сви танцията като расходооправдателенъ докуменгъ къмъ съдетелството съ ония показани въ обявлението, което се ответствующий расходенъ § по бюджета.
е обявилъ добитъка за „юва".
13) За прихода отъ „ювата", общините да пред• 3) Ако въ 20 дневния 'срокъ отъ обявяването на внждатъ ежегодно спецпаленъ приходенъ § по бюджетите
добитъка „юва* не се яви сгоаапина му да си го при си, въ който да го вписватъ. Прихода, който постъпи
бере, кметството требва веднага да прати за обяародва- тази година, да го вписватъ въ § „службени постъпления",
нйе въ „Държавенъ Вестншсъ-' обявление за издирване
14) Суммата 3 лева за публикация на единъ доби
стопанина му (по образеца който'е нрнложенъ тукъ).
тъкъ въ „Държавенъ Вестникъ" не е точната цена за
5). 7 — 8 дни преди, истнчанието на 41 день отъ едно обявление. Въ повечето случаи се плаща по малко,
датата на второто обявление, въ „Държавний Вес.никъ", а наредко нвкоги и повече отъ 3 лева, ако съ много
ако не се. яви сгопанпна му да си го прибере, Кмета белезите иа добитъка и обявлението излезе дълго. Нъ е
назначава день за продаването на добитъка на публи- сметнато едно връзъ друго, че 3 лева еж достатъчни.
ченъ търгъ, който требва да се произведе тъкмо въ 61 За туй, за исплащане публикациите, както и за повръ
день отъ обявяванието му за „юва".
щане на стопаните стойностьта на продадений имъ до
5) Щомъ се произведе търга, още при предаванпето битъкъ въ случаите по п. 10,—требва да се предвижда
добитъка на купувача, кмета да прибере отъ него стой- специаленъ расходенъ § по бюджета, гдето да се записностьта, за която о останалъ върху му; а не да му го ватъ ва расходъ, кога се исплащагъ такива пари. Тази
предава на почекъ, че сетне, въ случай че умре въ година да се исплащатъ отъ § за непредвидените разноска.
ржцет* му, преди да го е платилъ, вли по други причини,
15) Цената за храненето н отглеждането на „юва"
исплащането му да се продължава дълго време.
добитъкъ ще се уговори съ юваджията веднажъ за ви
•-.) Утвърждаването на търга трпбеа да стане отъ наги, разбира се за до като стане нужда да се смени
общинския съвкътъ, съ протоколъ, наттеапъ върху самипьтой вли да се измени цената, и ще се определи отделно
за пре&ъ зимните и отделно за презъ летните месеци, а така
тържни книжа.
.
7) Снабдяването на купувача отъ общината съ ин- сжщо отделно за всеки ввдъ добитъкъ. Уговарянето ще
тизапско свидетелство требва да става веднага следъ направи кмета, а окончателното приемане на уговорената
цена ще стане съ постановление. отъ общинский съветъ,
утвърждаването на търга отъ Общ. Съветъ. • .
(подп) Председатель: Ив. И. Димитровъ8) Като се получи отъ купувача стойностьта % на
(подп.) Членъ-Секретарь: А. Маноловъ
продадений му добитъкъ, отъ нея да се платятъ на юва

Стр. 4

Варненскпй Общпнск^й Вестнякъ
П Р И К А З Ъ
JW 106.

Констатирано е че мнозина Фабриканти на сода и
лимонада употребяватъ залепени еднъжъ употребени бан
дероли, такива бандероли се събиратъ отъ некои кръчмари, конто ги отлепватъ отъ лимонадените или содови
шишета, конто те продаватъ, п така събраните бандероли
предаватъ на некои фабриканти срещу известни облаги,
като имамъ предъ впдъ това и вследствие окръжната
телеграма на Финансовото Министерство отъ 17 т. м.
лодъ М 1408S.
Заповедвамъ:
1) Шишетата съ сода и лимонада да се облепватъ
съ бандероли въ деня когато се изнасятъ пзъ фабриките.
2) Върху бандеролите да се записва датата когато
бутилките се изнасятъ изъ фабриката; износа на бутилки
съ бандероли съ по предишни дати се строго забранява,
такивато бутилки, както и бутилките, които нЬматъ нпкакъ бандероли, да се конфискуватъ, като протиЕъ нару
шителите Фабриканти се съставятъ нужните актове.
3) Продажбата на лимонада или сода за пиене въ
бутилки въ самите фабрики се строго забранява.
4) Всеки продавачъ на сода или лимонада е длъженъ при проднване на всеко стъкло лимонада ИЛИ сода
да раскъсва бандерола, питнепродавецъ или другъ търговецъ у когото се заловатъ употребени и събрани бан
дероли отъ лнмонадови или содови шишета да му се
съставя актъ като заловените бандероли се конфискуватъ.
5) Фабрикантите на сода еж длъжни да облвпватъ
бандерола не около цевьта на сифона, а напреки презъ
отварянето цевьта, тъп, при потичането на содовата
вода, бандерола да се раскжева. . ,
6) Изпълнението на настоящий приказъ възлагамъ
на всички административни и общински власти въ Вар
ненския Окржгъ и на Акцизните агенти.
, гр/Варна 19 Августъ 1902 год.

Брой 22

6 волъ 8 год., косъмъ бело-сивъ, десното ухо отъ задъ
разцепено; 7) кобила, 1 0 - 1 2 год., косъмъ белъ; 8. волъ
7 год, косъмъ белъ; 9. волъ 6 год, косъмъ комурестъ,
на гърба сивъ, на десното ухо върха резано, двете очи
бозави; 10. кобила 10- год., косъмъ червенъ, дирнитЬ
крака пма бело, десното око слепо; 11. конь 8 год., ко
съмъ епвъ; 12. конь 9—10 год., косъмъ червенъ, ръстъ
среденъ и опашка дълга, който билъ оставенъ на кмета
на Уланлийската община на хранение, обаче лицето което
го оставило и до днесъ не^сб завърнало.
».
Дирятъ се следующите добитъци: 1. конь, 10 год.,
кулесть: 2. конь 4 год., белокулестъ; 3. конь 2 год., чернодоруестъ; 4. конь, 3 год., черно-сивъ; 5. конь, 10 год.,
червено кулестъ; 6. биволица, 6—7 год, ржетъ среденъ
за задните крака на ноктите има белъ сжщо и на челото
малко бело, роги ябуастп и стелна; 7. биволица, 6 год.,
ржеть среденъ, задните крака бели, опашката й кжса,
на десното й ухо отзадъ отрезано (кертпкъ) абрашеста,
стелна, а може би и отелена; 8. конь, 11 год., косъмъ
червенъ и на челото бело; 9. конь, 14 год. косъмъ черъ,
едина му алмаджикъ счупенъ и десния заденъ кракъ
сакатъ отъ примкане; 10. биволица: 5 год, косъмъ черъ,
сакареста и чпвга; 11. биволъ, 8 ~~ 9 год., на челото има
бело, очи чакжреети, на задните крака има село; 12. биволъ, 8—9 год., косъмъ черъ, сакарестъ, на едното ухо
ойма, и на края на опашката има бело; 13..биволица
10 год, косъмъ черъ, десното ухо отдолу ра&цепено, на
задните крака има бело; 14/ биволица 6 год., задните
крака бели, сакареста, десното ухо разцепено, челото бело.

Честь имамъ да Ви помоля, Господине Кмете, да
разгласите между жителите на поверената Вп община.
'че които отъ техъ пматъ пускани кобили презъ миналата
година на държан, жребци отъ повереното ми заведение
и еж се ожребпли да изпратятъ въ управлението на конезавода, чрезъ повереното Ви. общинско управление, въ
продължение на тази година дадените имъ при пускането
(подп.) за Варн. Окр. Управптель: Ив. Павловъ на кобилите свидетелства за заверяване.
Сжщо моля разгласете че тия отъ стопаните на
(подп.) Акц. Надзпратель: Ст. С. Арнаудовъ
пустнатите кобили на конто кобилите еж се ожребилп,
нь по една или друга причина еж изгубили свидетел;
ствата да поиекатъ съ обгербовано заявление да имъ се
Дирятъ се следующяте добитхца: 1. двата вола на пздаджтъ дубликати, като при, това да явлтъ отъ кой
Димо Лазаровъ Белошапковъ, отъ гр. Лесковецъ, едпна жребецъ е приплода, презъ поя година е пускана коби
8 год, косъмъ бе.ть, съ дълги тънки рога; а втория 8 лата и всичко отъ което може да се установи истината
год., косъмъ сивъ и рога къси: волъ 13 год., косъмъ и издаде нуждния дубликатът
,
.
черносивъ, рога къвржкъ и да едина рогъ има,резяно;
(подп.) Директоръ на държавнип конезаводъ. при
двата коня на Исмаилъ Кара Салиевъ отъ с. Екисче: гр. Шуменъ: Н. Кжрджиевъ.
единия черенъ, 7 год.. десния диренъ кракъ безъ алмаджнкъ, а другия червенъ 10 год, десното ухо отъ предъ
Чирпански Държавенъ Бирнакъ при' събиране да
ойма; трите вола на Мустафа Мехмедовъ отъ с. Токчннъци
е забелезалъ една фалшива 20 ст. монета, която
ларъ съ белези: ' 11 . год.-, белъ левото ухо разцепело;
се
различавала
отъ •СЖЩПНСКПТ.Б, по тъмно-синкавия си
волъ 9 год, белъ, десното ухо разцепено; волъ 7 год.,
цветъ
и
била
по
легка.
•
белъ, дЬсното ухо разцепено отъ предъ; конь 12 год,,
съвсемъ белъ, опашка къса; конь 8 год.. косъмъ' червенъ,
по челото отъ ушите до носа има бела ивица; конь 8
Дирятъ се двата вола - на Маринъ Стаевъ отъ с. .
год., косъмъ черно-червенъ, на гръбнака има малко бело Бпй-махле, Бургаска околия; единия 13 год, възъ-черъ,
Отъ седло, неггите му широки и грпва къса; конь 11 год., едъръ, единия му рогъ откъртенъ до половината; втория
косъмъ черъ, ст, двете очи слепъ; конь 11 год, черъ, 7 — 8 год., белоспвъ,'нпеъкъ, рогата му извити, иадъ
.
на левата страна на плешката вма буква „ С " задния главата му, едпнъ срещу други.
леви кракъ бълъ и съ левото око слепъ и конь 5 год.,
косъмъ черъ, подъ грпвата си има .буква „А7" и
Съобщава се за разгласяване, че въ с. Арабларъ,
и безъ
Поповска околия, е .констатирано , бЬсъ по кучетата, адругн белези.
въ с, Дере, сжщата околия — бесъ но едрия до.бптъкъ. _.
Дирятъ се следующнте добитъци: 1. едпнъ жребецъ,
4 гсд., косъмъ сивъ; 2. жребецъ 4 год., косъмъ алесгь,
на челото, горната джуна и левий заденъ кракъ бело;
Издава Варненското Градеко Общинско Управленпе
3. едно конче 3 год., косъмъ сивъ; 4. конь, 8 год., ко
съмъ черъ, левия заденъ кракъ каракушъ; 5) едпнъ
волъ 7 год., косъмъ черно желтъ, десното ухо отъ вилка;
Печатница на Христо Н. Войнико въ—Варна

