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Димитръ Ив. Коларовъ

РАЗГРАДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛИНИЕ

Нета да приета посещения на именния си день.

№ 16776
гр. Разградъ, 5 Октомврий 1902 год.

По случай смъртъта на незабравимия Варненски
гражданит и прьвъ Еметъ на гр. Варна Велико ХриСТОВЪ, отъ страна на Варненското Кметство е дадена
слпдующата съболезнователма телеграмма:

До г. г. Окол. и Град. Началници
въ Князеството.
Преди неколко дни тукъ се разкри една кражба
на добитъкъ, въ която се обвиняватъ Атанасъ Тодоровъ
Спировъ и Салимъ Геове Мустафовъ отъ с. СилистраБохчаларъ, Куртъ Вунарска околия, Сали Сюлюмановъ
отъ с. Мантузли, сжщата околия, Новманъ Ахмедовъ отъ
с. Хасж-Хасжгларъ, Шуменска Околия, и Хасанъ Помакъ
Хасановъ отъ с. Ески-Балабанаръ, околията ми. Първите
двама отъ техъ еж заловени вече и предадени на сжд.
власти, а другите преди да се заловятъ еж се отклонили
въ непзвестнось Тия кгадци при зде.тките, каквито еж
извършили неколко въ поверената ми околия, еж си слу
жили изклучптелдо съ свидетелства обр. «Л2 1 отъ серии
11, 2, 19, 28, S3 и 14, издадени отъ Шарвийската селска
община, бивша Оккждънарска околия, презъ мин. 1898
г. които свидетелства еж попаднали въ техни ржце, кокато те еж биле вече приготвени за раздаване на поиме
новани.е въ т*хь лица отъ същата община, отъ които
крадците еж си избирали тия, въ които белезите на от
краднатите добитъци ехождатъ и еж ги продавали, или
пъкъ прекарвали на свое име и подиръ това чакъ про
давали на други лица, а ако ли пъкъ не еж можали да
намерятъ изъ между имъ съ подходящи белези, препра
вяли еж самите свидетелства съ червено мастило, като
еж подписвала подписъ на турски нищо не означающь.
Първия отъ техъ. а именно: Атанасъ Тодоровъ Спировъ,
когато е прехвърлялъ отъ тия свидетелства на Шарвий
ската община върху себе си въ тукашния интизапъ, се
е казалъ Юрданъ Лазаровь отъ село Чобанъ Насуоръ
на каквото име е ставало и прехвърлянето. Тия крадци
фалшификатори еж имали и фалшивъ печа.ъ на Шарвийаката община, който въ дшшетръ е но големъ отъ общин
ския; съ него те съ уничтожавали гербовите марки как
вито вместо по 20 ст. еж МЕНИЛИ НО 10 на всеко едно
отъ техъ.

СОФИЯ.
В.
„България"
Копие вестниците-. „Новъ векъ", „Миръ", „Препо-рвцъ", Диевяикъ' и „Вечерна поща" и Варненскому Кмету
Кжрджневу въ дома Г. Кжрджиевъ.
Вчера се помина родолюбивия българинъ и почтенъ
търговецъ Велино Христовъ, бивши първи кметъ на г. Вар
на, сд4дъ освобождението на България, Председатель на
еждебния еъветъ, членъ на Окръжния еъветъ, Председатель
на Търговската камара,. Народенъ Представитель и пр.; неуморимъ, чесгенъ и безкористенъ де.щъ по всички народополезни предприятия. Погребението му се извърши днесь на
22 Октомврий, при стечение на народа отъ целия градъ.
Въ погребалното шествие взеха участие : местните власти,
на чело еъ Окржжния управитель г. П. Станчовъ, Варненския
Градско Общински еъветъ, бюрото на Търговската Камара,
търговците, чиновниците, ученици отъ общинските училища
съ учителите и учителките и големо множество народъ безъ
разлика на вера и народность. При опелото въ съборната
църква произнесоха речи Архиерейския намесгнпкъ и Пред
седателя на Търговската Камара г. Найденъ Николаевъ и
при шествието изъ града на търговската пияца произнесе
кратка речь г. П. Петровичъ. Градътъ Варна скърби за
загубата на единъ примеренъ гражданинъ, а църквата за
единъ ^истененъ християнин/ь.
(под.) Помошникъ Кметъ: Т. Раевъ.
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 9789
г. Варна 16 Октомврий 1902 год.
Ахмедъ Хюсеиновь отъ с. Соякли, К. Вунарска околия
взгубилъ интизапския си билетъ J\s 13155 серия 2 2 1901 г за биволица 5 год. издаденъ отъ Енидженската
община.
2) Ибриямъ Али Османовъ отъ г. Добричъ, изгубнлъ
ивтизапския билетъ № 4497/902 г. за единъ конь.
3) Ахмендъ Витековъ отъ с. Нукетъ, е изгубилъ
интизапския си билетъ подъ J/s 25765 отъ 28 II и год.
срещу тези билети имали издадени дубликати.
(подп.) Градски Началникъ: Бурмовъ
(оодп.) Секретаръ; Сим. С. Арнаудовъ

Гореизложеното като съобщавамъ и за да може да
се намерятъ всички откраднати добитъци, кото изпращамъ
списъкъ на билетите издадени по гореказания редь отъ
наемателите на тукашния и Поповския интизапъ, съ
които крадците еж снабдили купувачите на добитъкъ,
съ обозначение въ кого се сега намира той и пр., замолявамъ г. г. окол. и градски Началници въ околиите, на
които има такъва добитъкъ, веднага да проверятъ, да
ли тоя добитъкъ е въ лпцата, на които е продаденъ отъ
крядцит* и ако да го предаджтъ на сжщптЬ подъ раз
писка, като ги предупредатъ, подъ стрлхъ на отговорност,
че те нематъ право, нито да го коля.ъ, нито пъкъ да го
препродаватъ. Ако обаче некоп отъ гия лица, на които
е билъ продаденъ добитъка отъ крадците го е npinpoдалъ, то въ такъвъ случай да се издири у кого се сега
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да се
се съоощи
съобщи веднага
поканвамъ ги, да разпоредят*., да
това разпореждане на Министерството до Земледвлческите
Касси, на пострадалите земледелци отъ. градушка презъ
т. г. въ поверените имъ окръзи за сведение и ръководство.
Тукъ приложенъ Ви се испраща и по единъ екземпляръ отъ договорите за „Прехвърляне".
за Министръ (подп.) Ив. Сараиовъ
за Началникъ на отделението: (подп.) Н, Бъчваровъ
Д о г о в о р ъ за п р е х в ъ р л я н е
Подписания заявявамъ, че получихъ отъ . . сумата
и срещу нея съ настоящето си прехвърямъ съответствующата частьотъ земането което, имамъ отъ Бюрото за
градобитнината презъ 1902 год.
Земледелческата каса'на основание на тоя ми договоръ
има право да получи вместо менъ направо отъ бюрото
за градобитнината заедно с ъ лихвите и разноските
Подписъ; общин. Управление удостоверява, че дей
ствително подписа днесъ въ наше приежтетвие горния
договоръ и че той заяви какво съ него прехвърля правото
да получи обезщетеяето отъ Бюрото за градобитнината
Съобщава се, че болесьта "Весь„ по кучетата въ за 1902 год. на Земледелческата каеса
с. Арабларь и по едрия рогатъ добшъкъ въ с. Дере,
Кметъ:
Шумненксо Окръжие, е прекратена.
Писарь:
•

топ намира и съ него да се постъпи също така, както
е казано по горе. Освенъ това моля, да се провери най
щателно въ всеки общини и наиматели на интизапа
имали да еж продадени добитъци съ билети Но Но 38640,
33696, 33634, 31398, 31266, 31397, 31152, 31589 V7475
серия 28/901 год. п Но Но 64212, 64405, 64338, 64553,
71398 и 71/5 серия 30/901 год. издадени отъ Разгадския
интизапъ и ако има, атЬдъ като се узнае у кого еж сега
намиратъ да се распореди да се запазятъ и те по съ
щия редъ, т. г. да се предадатъ на сегашните имъ при
тежатели подъ расписки, п тъй като тия билети, еж из
дадени тоже възъ основание свидетелства отъ Шарвипската община п фигуриратъ върху лица, които не сжществуватъ, безъ обаче да се знае кому и кждЬ еж продадзни те: добитъците по после
Следъ като се издррятъ така всички тия крадени
добитъци и предадътъ на сегашните имъ притежатели
срещу респиска, респективниie г. г. окол. Началници,
веднага да обявятъ за диренето притежателите на сжщите
добитъци.

Съобщава се, че въ селата Мурадча и Ендже Хайдаръ
е канстатирана „Шарка" по овцете, въ Дуравъ-Кулакъ,
Кара-бгпшш и Бебв-К)юсп— „Саиъ41 по конете, а въ
Масжрово, К-зра-Дурмушъ. Богдалв, Чамирли, Хаджикьой и Ежеа>аръ Факж болестьта „Сапъ", по конете е
прекратено.
На 10 того вечерьта Господинъ Сеонъ, френския
консулъ въ градътъ, като е отивалъ въ домътъ си изгубилъ е единъ отъ френските си ордени ,.Лефояъ Дьноръ",
вследствие на което Варнен. Град. Окол. Управление
моли за шотърсванито му, като при това се разпитватъ
некои отъ- златарите да не бп да е носянъ за продаване.
Въ случай, че се намери да се вземе и представи
въ град. окол. управление каго се яви името и Фамилията
на лицето у което еж е намерилъ ордена.
• (подп.) град. Началпинъ: Бурмовъ
(подп.) Секретаръ: Сим. С. Арнудовъ
На 12 срещу 13 того презъ нощьта еж били открад
нати отъ с. Узунджеланъ, Разградска околия, две кобили
и две кончета съ белези двете кобили сиви, по на 6 год
едно конче на 1 у 2 година, косъмъ алесть челото и муцуната
връдъ бели, другото три годишно. Една кобила подая.
Пр4даолага се крадците да еж биле цигани гребенари.

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВПЯТЛIIЗШВДШТО
БЮРО ЗА Г Р А Д О Б И Т Н А Т А

гр.

М 2331
София Зип Октомврип 1902 год.

До г, г. Окръжните Управители.
Съ цель да се улеснятъ пострадалите отъ градобитнина
презъ тая година за тая година земледелци понеже
изплащанието на градобитните обезщетения' ще закъснее,
съгласно постановлението на Министерски Съветъ, дър
жано въ заседанието му на 24 u Юлий т. г. протоколъ
JW 43, исканието на повереното ми Министерство, напра
вено е распореждане предъ надлежните земледелчески
каси да отпущатъ лихвени аванси на желающите постра
дали отъ градушка, въ размерь на 25 на сто отъ оценките
имъ загуби, по особни загуби, по особни за „Прехвърляне'
договбра."
Като съобщавамъ гпрньото на г. г. Окр. Управители,
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Дирятъ се стопаните на долуозначените добитъци (юва)1) Въ Ези-Бепската община ее намиратъ: 1) волъ
5 год, косъмъ белъ, 2) биволица 12 15 год. косъмъ
черъ, десното око слепо, на челото и опашката има бело,
3) конъ 10 год. червенъ, на левия заденъ кракъ и челото
има бело
2) Въ Гелинжикската община, Добричска околия, се
намира единъ ковъ 15 год. косъмъ червенъ, левото ухо
отъ предъ въ пръвъ ъгжлъ отрезано.
3) Въ Ай Орманска община, съша околия, со нами
ратъ: 1) бивОлъ 12 год. ДЕСНОТО око слеао, зъби н4ма;
2) бпвслъ 12 год. косъмъ черъ, сакаръ зжби нема: и
едно мъжеко теле на 1 год. косъмъ бФль
4) Ср* Чамурлипска община, съша околия, се нами
ратъ. конь 4 год. алестъ десното ухо рсзц!пено; 2) конь
15 год. б*лъ.
5) Владимировската община, съща околия, се намира
1 Крава 5—6 год. косъмъ сивъ, леви рогъ' извадент,
2) конь на 1 0 - - 1 1 год. косъмъ червенъ, на челото малко
бело; 3) Едно мъжко мг.гаре 3 год. предни леви кракъ
има дъмга отъ рана.
6) Въ Гелинджикска община се намира единъ волъ
12 год. съ половите опашка, рога на предъ свити.
7) Въ Пчеларовска община се намира, едипъ ко<гь
19 год. косъмъ кулестъ, на челото си има бели космя
8) Въ Добричеката 1радска община се [нлмиратъ:
магаре женско, сиво 10 год. 2) волъ 12 год. жел1иникавъ
двете уши отрезани.
9) Въ Амутлийска община се намиратъ: 1) к о в ь
78— год томночервенъ, на челото има малко бело 2) конъ
67— год. червенъ на кълката има дамга крива 3) конъ
56—
год. сивъ отъ двено на челото малко бело 4) конъ
56—
год. червенъ и 5) конь 6 год.; алестъ на челото и
на носа малко бело, десното ухо разцепено и левото отъ
задъ конче.
10) Въ. Атлоолската община, Ново-Загорска околия,
имало: .1) Два вола около по на 8 год. отъ които едива
ималъ косъмъ белъ, опашка дълга левото му ухо малко
резано, а другия, има сивъ косъмъ, рога чивга и опашка
и опашка дълга и
П ) Единъ волъ около на 17 год. ко. ,мъ сивъ,
опашка ередняг, рога къси кабачести
12) Въ Омарчевската община имало Единъ волъ
на 10 год. ржетъ среденъ, рога кадачеси косъмъ сивъ
и опашка дълга, съща околия.
Печатница на Хр. Н. Войниковъ — Варна

