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ШЕЕСКИ ОБЩИНСКИ В М Ш П
ИЗЛИЗА

т\ пъти вь м-вскцл

Писма, статии нари и всичко то е за
вестника со праща до Градско-Общинското
Управление въ Варим

ОбшшоЕСНяо на 10, 20 и 30 числа.

За обявления се плаща за дума .
На първа страница .
• . 3 сто?.
я втора страница
. . .
2 .
„ трета и четвърта страниш.
1 »

Цена иа вестника за година е
2 яез?..
Отделзнъ орой 5 ct.

Д ръ А. ПАШАЯНЪ
ХИРУРГЪ-АКУШЕРЪ

Специалисть по женски и венерически болести.
ПРИЕМА БОЛНИ СЪКИ ДЕНЬ.
4— 2

Варна, улица „Панагюрска'
Т Б Л Е Г Р А М

J\s 6.
И

Т-ну за Окр. Уиравителъ Павловъ
Негово Царско' Височество благодари Вамъ и на
населението отъ окръга за поднесените сърадванпя за
избавленето му.
(под). Секретарь: Ламбревъ
Двореца-Евксиноградъ
До негово Ц. Височество Българския Князъ
Фердинанд?} 1-ий
По случай щастливото избавлоне отъ покушението.
насочено отъ злодейска ржка, върху живота на Ваше
Ц. Височество, бързамъ да поднеса предъ стъпите па
Господаря ни, моите и на населението отъ Окръга,
радостни поздравления, за дето Провидението милостиво
запази живота Ви, скъпоценъ за насъ и за отечеството ни.
(под.) за Управитель: Павловъ

ВАРНЕНСКО ОКРЛхИШО УПРАВЛЕНИЕ
отделение административно
3 А II 0 В Ъ Д Ь
Но 359
гр Вчрна, 12 Ноемврий 1902 год.
Съгласно окржжниге писма на Министерствоч) на
Търговията и ЗемледЬлиет иодъ Но Но 15351, 156 63,
17866 и 1 8 1 ' J 3 , обяннкамъ на населението оп. поверения
ми окръгь, че съ позвкш.елни огь еж щото М «нистретво
подъ Но Но 15350, 15661, 17865 и 181 .9 и на оиюваиие чл. У отъ закона ча Мини it, разрешава се на
Сгоянъ Бановь отъ София, Георги А Мардаровъ и
Атанасъ А. Войводовъ огь гр. П.гБвенъ. инжинеръ Петръ
Тодоровъ отъ София и Ст. Симеоновъ огъ гр. Русее, да
дирятъ изкопаеми вещества отъ категорията на Мините
въ цълото княжество, едногодишния срокъ, на коию зах
ваща отъ -30 Августъ, 4 ий Оентемзрий и 12-ии 19-ий
Окюмврий н. год.
Дирящите да се съобразяватъ напълно съ чл. чл.
19, 20, 21, 22, 23 и с8 отъ закона за Мините, както
и съ всички други распореждания по закона и Правил
ниците за Мините.
(нодп.) за Окр. Управитель: Ив. Павловъ
Овериль nptnnca п. Секретаря при Варненското Окр
Управление: (под.^ Т. Джезаровъ

Подадена въ Тутраканъ на J 8/XI н. год. Приета
въ Варна на 18/XI н. год.
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩИНСКО УПРАЮШПИЕ
ТЕ Л Е Г Р А М А
Върза До Столичинй Градоначалник*!,, н сички
3 А П О В Ъ Д Ь
Градски и Околийски Началници. Копие Русе Окр.
Но. 309.
'
3'правитслю,
За Тюркъ Бмиреки наианръ, околияга ми, презъ
Гр. Варна, 18 Ноемвр ifi 1902 год
м, Май съ били зети отъ кмета на тюркъ Емил ската
Подписаний Кметъ на г. Варна, за изпълнение ре община 42 кочана свидетелства за правособстненость
шението на общинския съветъ отъ 15 того и възъ осно на добитъка. За улеснено на наемателите Христо Узувание чл. 64 отъ закона за градските общини,
повъ и А. Юрдановъ, те подписали марките съ общинския
„
Заиовпдвамъ:
печатъ, отъ тези приготвени билети те нзрасходвали
30 кочана, а 12 останали ги предали на кмета. Презъ
I. Строго» се забранява за напр$дъ приготовляването
м. Юнпй или Юлий отъ тези така приготвени кочани
и пущането въ продажба изъ града на ексикъ х.тЬбъ,
с ъ се изгубили отъ общината 7 кочана подъ серия
или пресни пити, какви 10 се продаватъ презъ рамазана,
j\s 12 отъ 1899 г. под. Но. Но. 27101-27200, 22501освенъ по нарка, определенъ отъ съвета — - т. е. единъ
22600, 27001-27100, 27501-27600, 22801-22900, 26201хлебъ или пита да тежи тъкмо единъ килограмъ.
£6300, п 21401-21500. Т Б З П изгубени кочани не ще
П. Забранява се така също да се приготовлява и съмнение, че с ъ откраднати, защото напосле.дъкъ станаха
продава хлебъ отъ у 2 килограмъ.
доста големи кражби въ околията мп и съседните ни
Ш . Натоварватъ се санитарните пристави строго да околии. Моля, прочее, разпоредете до епчкнте кметове
следятъ за точното изпълнение на настоящата ми запо- и наематели на интизапа да сдедатъ, щото щомъ нмъ
ведь. а на нарушители и да съставляватъ актове за на се представи добитъкъ съ билетт, отъ горните Но-pa п
казването имь по чл. 72 отъ закона за градските общи серия да ги съобщаватъ за разследването, издирването
ни съ глоба до 50 лева
и даването подъ съдъ на крадците, въ чиято околия е
станала
кражбата и уведомете управлението ми J\a 9723.
(подп.) Кметъ: П. А. Кжрджиевъ.
(под.) Начадникъ; Василевъ.
Верно, и. д. Секретарь: П. Атанасовъ.

Стр. 2

Вестнпкъ

Варненски Обшив

П О Л Е З Н И

СВЪДЕН

И Я.

НАСТАВЛЕНИЯ
които трвбва да се връчватъ отъ учителите, на семейст
вата на учениците заболели отъ епидемически
или прилепчиви болести.
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вода, въ продължене на единъ часъ, а емвтьта д а
се изгори. Ако н*ма накладенъ огънь, емвтьта треб
да се тури въ особения еждъ, за който стняа д у м а
по-горния параграфъ.
Обеззаразяване на веицитгъ, дргьхитгь, иостилнитгъ и up.
' - Пито една отъ вещите, долните и горните дрехи и
постилките, които еж служили на болните, не тръбва да
се изгьрсватъ презъ прозореца: тв трвбва да се турятъ
въ единъ панеръ, една кутия или въ единъ чувалъ, до
дето се обеззаразятъ.
За обеззаразяването на б-Ьлит-Ь и цветни постилки,
платовете и дрехите (памучни, вълнени, ленени), требва
да се потопяватъ въ вреща вода, въ продължене поне
на единъ часъ, сл*дъ което веднага се изпиратъ.
Тоя видъ обеззаразяване се замесгя съ парна пещь,
подъ силно налегане, ако такава пещь се намира въ об
щината.
За обеззаразяването яа кожените неща и обущата,
измиватъ се грижливо съ единъ противогнилостенъ разтворъ (разтворъ отъ карболова киселина 5 грама на 100
грама водз, или разтворъ отъ сюлеменъ 1 грамъ на 1000
грама вода и 2 грама готварска соль).
Когато тия операции се нзвършватъ грижливо, ве
щите н? се развалягь.
Обеззаразяване на изпражненията. — Никое отъ из
хвърлянията на болния — пикочь, изпражнения, храчки,
повръщания,'не требва да се изхвърля по смеговетв или
въ вадите, нито пъкъ да се плиска по земята.
Тия изхвърляния, д сжшо И остатъците о.ъ метене
то, както и водата отъ изпирането и измиването на раз
ните дрехи, и вещи, требва да се турятъ вь особень
еждъ, който съдържа наполовина раегворъ отъ синъ камькъ (50 грама синъ камъкъ на еднд литра вода). Тоя
еждъ трвбва да се испразва въ нужниците или въ една
дупка, ископана въ земята, далечъ отъ кладенците а ва
дите и напълнена до половина съ гасена варь.
Сжда се измива още на мветото съ раегворъ отъ
синъ камъкъ, преди да се донесе въ стаята на болния.
Лицата, нои/по глеаатъ болния. — Лицата, които гледатъ болния не требва нито да ядатъ, нито да пиятъ въ
стаята му. Т е не требва никога да излезватъ отъ стаята
на вънъ, преди да си шмиять ржцвге съ сапунъ. Во
дата, която е служила за измиване на ржцЬте, се излива
въ особенъ еждъ. който се изхвърля въ нужниците.
Водата за пиене^ -• Водата служаща за пиене, за
варене ястие и за пречистване болния, требва да е преварена. Сички членове отъ семейството требва да употръбявнтъ варена вода, догдето трае болестьта или ени-

I. Въ време на болестьта.
Щомъ въ некое семейство се появи некоя епидемическа более гь, требва да се повика веднага лекарь, за
щото сички тня болести могатъ да се осложнятъ н за
лекуванею имъ е потребна лекарска помощь. Лъкарь
требва да се повика още н за това, защото той, като
бди за изпълненето на настоящите наставления и пред
писва за сека болесть ОТДЕЛНИ предпазителни мерки,
ще може да възпрепятствува разпрос.раненето на бо
лестьта въ семейството на болния п вь общината.
Не требва никога да се боимъ отъ епидемическигЬ
или заразителните болести, защо то техното развитие може
сигурно да се въспре, като се унищожагь зародишите,
които ги п]онзвежда1ъ.
Тия зародиши еж много малки телца, които могатъ
да се вмъкнатъ на всекаде: въ междините на йода и
калдъръма, но стените, въ пердетата и постилките, въ
горни, в и долни дрехи, въ водата, въ храната и пр.
Означените по-долу мерки имачъ на це.ть да попречатъ натрупването на зародишите и да ги унищожаватъ,
ВТУБДЪ дето могатъ да се сре.цнать.
Стая на болния. — Стаята на болния трвбва да се
държи твърде чисто, Д1 се проветрява добре и да се
топли умерено, споредъ времето и заповедьта на лекаря.
Стаята на болния требва да съдържа колкото е въз
можно по-малко покжщнина, никакви постилки нито пер
дета.
Предпочтително е леглото да бжде въ • средата на
стаятг, а ве въ нег;ое затънтено кюше.
До колкото е възможно, болния трвбва да се тури
самъ въ една стая п при него требва да стои само ли
цето, което му прислужва п което трвбва да извършва
само необходимите сношения съ другите членове на се
мейството. Входа на другите деца въ стаята требва да
се запретп.
Въ стаята не требва да се намерва никаква прови
зия отъ млеко или друга храна, никакво питие или чай,
освенъ ако еж турени въ добръ зи,порени еждове. По
добре е щото храната и питието да се внасят., вь сгая'а
на болния и.)Стспеано и с;.мо когато . се има нужда отъ
техъ, и сич.со, което болния е похьаналъ и недовършилъ
да изеде или изпие, требва да се изгаря или хвърля въ демия.а.
II. Следъ болестьта.
единъ еждъ назначеиъ само за това.
Полезно е да се тури близо до болния единъ еждъ
Обеззаразяване елгъдъ болестьта. — С.тЬдъ свърш
еъдържащъ малко водт, въ който той да плюе. Отъ го- ването на болестьта сичките вещи, които еж се намерлема важносгь е да се поддържан. храчките мокри, за
валн вь стаята на болния, требва да не се употребящото .;ато изсъхнатъ т-Ь се разп]»ъскватъ изъ въздуха ватъ преди да се обеззаразятъ. Обеззаразяването требва
въ видъ на прахъ и по тоя начинъ могатъ да раяпрост- да се извърши, колкото е възможно ли-скоро и то за
раняватъ болестьта.
сички предмети, които . еж служили или не на болния.
Съдържането на плювалника требва да се изхвър
За обеззаразяване мобилите, възглавниците и п р ,
ля въ особенъ еждъ, следъ поеещенето на лекаря.
разгаиватъ се калъфите имъ и се изпиратъ съ вре.ла
Презъ сичкото траяне на болестьта, сичките стаи вода, както бе казано за постилките, а съдържимостьта
на жилището требва да се държатъ много чисто и да се имъ (вълна, козина, пера, шгева и-пр), требва или да се
проветряватъ секой день, чрезъ отварянето прозорци изгори, или да се опере съ врвла вода.те, за да може да влиза въздуха и слънцето, колкото е
За обеззаразяване стаята, измиватъ се зидовете, та
възможно по дълго време.
вана и йода (дъски, плочи или тухли) съ единъ раегворъ
Причистване стаята. — За пречистване стаята не-'
отъ карболова киселина 5 грама на 100 грама вода илитребва да се мете, защо го праха, който може да съдър съ растворъ отъ сюлеменъ , 1 грамъ на • 1000 грама вода
жа зараза, се размесва съ въздуха и болестьта може да и два грама готварска соль или пъкъ съ растворъ отъ
се пренесе на другите членове на семейството или у съ-' 5 грама лйзодъ на 1000 грама вода. Следъ това пода се
сЬдите. За да се избегне горнята опастность, нужно е изтрива и избрисва грижливо. Ако зидовете еж мазани
или да се посипе пода предварително съ намокрени дър съ варь требва да се варосатъ наново.
вени стърготини или пъкъ да се избърше съ една мокра
Споредъ разните случаи и по съветите на лекаря,
кърпа. Следъ това кърпата требва, да се извари съ вре- могатъ да се взематъ й приспособять и други мерки.
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Ако съществува особена служба за обеззаразяване- изгубения билеп. обр. Но 2 подъ Но 14^05 серия 28/901
на общината или нейде близо, требва винаги да се об год. съ дата 25/IV 902 год. на името на Мванъ Петковъ
ръщаме къмъ нея, която е длъжна да извършва обезза отъ селото Джумреиге, издаденъ отъ Мичковското сел.
разяването.
общин. управ.енне, за единъ конь на 7 год, косъмъ
Мгьрни пристюсобими за болния пргъди да излгьзе отъ червенъ съ белези: на кълката има дата, днесъ му се
мящи. — Лекаря определя кога болния требва да сгане издава дубликатъ иидъ Но 5с9, съ дата 19/Х 1902 год.
отъ леглото и кога требва да излезе отъ кжщи (но из за тона, ако се укаже оргинала да се счита за уничтоженъ.
лизането нетребва да става никога преди болния да се
Копривщенското Град. Общ. Управление съ това
искжпи целъ съ вода и сапунъ).
Лекаря дтва мнение тъп сжщо, кога оздравелото обявява, за . еобщо знание на сичкп лица, че на Мария
дете може да се меси съ другарите си и да ходи въ Ив. Фурнаджиева огь гр. Копрпвигщя, е издаденъ единь
дубликатъ по 1. Но 226 > отъ 21 Октомврпн 1902 год.,
училището.
Отстраняване отъ училището. Оздравелите деца мо- срещу изгубения йчтезапска билегъ, издаденъ отъ наимагатъ да почнатъ посещенето на училището, само сл*дъ теля на интезапа на 12/IX 1902 год. подъ Но 25449
четиредесеть дена, отъ деньтъ на поболяването отъ баба серия По 91 за една' крава на 8 год. сивъ косъмъ,
особени белези нвма.
шарка, скарлатина и лошо гърло.
Вь случай, че се укаже оргпналния бплегь негде,
Въ интереса на смейсгвото е щото учителя да връ
то
да
счита невалиденъ, като се задърнги и ми ео
ща свко дете, за което се съмнява, че боледува отъ неизпратя.
коя прилепчива болесть.
СБКОП е длъженъ да земе у дома си нужните
Дирягь се долупоказанигЬ откраднати добитъци, а
мерки за възпиране разпроетраненето на болестьта меж имено: 1) Една кобила 8 год. принадлежаща на Оалп
ду "леновете на семейството и между съседите.
Мустафовъ Кьосевъ, отъ с. Чукурово, Разградска околия.
Секой требва да се грижи що го съседа му, у ко 2. Единъ конь 4 год. косъмъ кулесгъ, гривата п опашката
гото се намврва боленъ отъ нвкоя заразителна болесть, му черни, принатлежащъ на Ое;манъ Ахмедовъ X. Салиевъ
да вземе нужните предпазителни мерки.
отъ също го село', и 3; Едно Мкжко Малаче 2 год. скопено,
Настоящите наставления се приспособяватъ и за на опашката и чалого си имало бвло, на двеното ухо
«ички епидемически и] заразителни болести у възраст разцепено и огзадь била, приналлежаще на Огоянъ Коните (холера, тифоидна треска, лото гърло, скарлати левъ огъ с. Мхлка-Ади, Разградска о к о т я . '
на, брусница, кръводрисъкъ, охтика).
Съгласно чл. 22 огъ правилника за редътъ на ку
пуване и продаване едъръ добитъкъ, Клисурското сел.
Самоковско Градско Общинско Управление
общ. Управление обявява, че Нако Ивановъ отъ с. Кли
сура, е изгубиль оргиналното си свидетелство подъ J\fi
- О Б Я В Л Н И Е
97626, отъ 20/Ш 1899 год. за единъ волъ на о год.
Но. 4759
белъ косъмъ и оеобони белези: на левото ухо трупено,
гр. Самоковъ, 14 Октомвр. ] 902 год.
а на десното огъ задь вадено, което е заменено съ дуб
.. Съ настоящето си обявямъ за знание, че търговица ликатъ Л2 1433 Огь У/Х т. г. за това оргиналното сви
Г-нъ Георги Потираковъ отъ гр. София, е изгубилъ 15 детелство да се счига за не валидено, ако би се указало
интизапски билети по шосето огъ Самоковъ за София: нейде.
билетите носятъ дата 2 Октомврий 1902 год. серия 33902; издадени отъ закуповача на интезапа въ поверената
Съгласно чл. 21 отъ правилника за редътъ п усло
ми община Г. К. Данитъ, както следва.
вията за купуване и продаване едъръ добитъкъ, Марин1) билетъ Но. 50155, за една крава на 13 год. спвъ ского сел. общ. уцравление, съ ностоящето си обявява,
че жителя отъ е. Маринъ, Маринска община, Калчо
косъмъ и особени белези:
2) билета Но 50157 за една крава на 8 год. савъ к. Георгиевъ и изгубилъ ингизапского си свидетелство изда
• . 3). „
„ 50156
п 8 п белъ к. дено огъ Марианского Общ. Управление на 6-й Октомвр.
1898 гои. подъ .Ns -1740, пранособственость на една
4)
„
50153
.
Г;
г»
г>
я
9 !1
крава
на 7 гм, сивъ косъмъ, особени белези нема.
.'»)• „ ' „ ' 50160
8. 1)
»
П'
То
на основание чл. 21 отъ правилника за редътъ
•6)
„
-„ 5015У
.;, 9
.,
•п.
и
условията
за купуване и продаване на едъръ добитъкъ7) .-„•
„ 50161
•п 9
сивъ п
Я
издаденъ
му
е дубликатъ съ дата 7-ий »1оемврий т. г.
-.8;
„
„ 50162
10 .. бЬлъ
г,
подъ
Но.
817
Ако изкубеното му оргинално свидетелство
Ь)
,
„'. 50163
14. я сивъ п
п
се
укаже
нъйде
да се счита невалидно.
10) единъ конъ шутъ
п
п
V
•я
билета Но 50 63'
сивъ п
п 8 .Дпрятъ се стопаните на долуозначепите добитъци
едно го ухо пречупено и роговете пъри, 11) билета
„юва"
1) Въ Акбунарската община се изпраща единъ
Но 50165, за една крава, 10- год. бе.ть косъмъ, 12) и
конь
„юва''
съ бълези: 12 год. косъмъ червенъ, двете
крав 4 о год. сив косъмъ и двете уши цепени 13) билега
очи
кьорави,
на левото ухо щгЬтрпто като да е върНо 5016 Д за 1 крава 12 год. сивъ косъмь 1 4) балета
занъ
и
по
гърба
отъ седло бело. 2) Въ добрпчеката
Но 50L68 за 1 крава 6 год. белъ косъмъ и 15) билета
градски
залонъ
се
намирали:
1) Единъ конъ 8-9 год. чер
Но 50169 за 1 крава 11 год. жълта косъмъ и пръча.
венъ,
безъ
леви
алмаджпкъ,
2) волъ 10 год. бе.ть,
срещу гореказаните изгубените биле ги се издадоха отъ
черенъ,
десното
ухо
отрезано,
деснпй
кракъ ималъ из
повереното ми управление дубликати отъ днешна дата
горено.
3)
Въ
Армутлийска
община,
Добрпчска
околия,
съ изходящи -Но.-Но." 4741 до 4755, включително и ако
единъ
волъ
10
год.
косъмъ
черно-желтъ.
4)
Въ
Средно
се намератъ негде оргиналните билети да се считатъ
Чамурлийската
общпна,
съща
околия,
се
намерили:
1)
за невалидни.
теденце
3
год.
косъдъ
сивъ.,
2)
мъжко
даначе
1
год.
(под.) Кметъ: Сг: Оичановъ
бело черно; Една биволица 7-8 год. черна, десното ухо
(под.) Секретарь:'Ив. Чичановъ
отъ задъ оюкъ, левото око слепо, челото и опашката
бело. 5) Въ Кадиевската селска община се нампралъ
Мичковско сел. общ. управление, Габровска околия.
Съгласно чл.,22 отъ правилника за реда и усло единъ волъ 4 год; късъмъ епво-черъ, десното ухо отъ
вията за „купуване ; и продаване едъръ добитъкъ, чрезъ. върха оюкъ> левохо отъ предъ цепнато, рога отдадени
" •''•'
настоящето .си, обявява за сеобщо знание, че вместо напредъ.
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Варненски Общински Вестнпкъ

Стр. 4.

Възъ основание чл. 21 и 22 отъ правилника за реда
п условието за купуване и продаване на едъръ добитъкъ
Сеновскою селско общ. управление обявява, че
вместо нздадений на 26 Юлнй н. г. интезапски билетъ
за копуване и продаване на едъръ добитъкъ подъ Но.
73459, серия Но 30 отъ 1901 год, на Маринъ Чернивъ
отъ с. Сеново, за единъ волт. на 4 години, косъмъ
жълтъ, съ бел-Ъзи .тьвото ухо oiivia, десното ухо „дюзъкесвкъ" е нзгубенъ и на съший Маринъ Чернивъ е
издаденъ дубликатъ подъ Но. 1015
Въ случай, че се укаже оргниалаия билетъ подъ
Но. 73459 да се счита за невалидепъ.
Дирятъ се следующите изгубени добитъци и по край
които да могътъ се залови и крадците: 1. Една кобила
червена чакалеста съ мъжко черно конче. 2. Една кобила
черна съ бело конче женско, които еж биле откраднати
отъ мерата на с. Гърлица (Романия) 3) Единъ биволъ
на о год. косъмъ черъ, на челото, опашката и на дирнитЬ два крака бело има десната задна кжлка дамга
„кжсачъ" и „маказъ" принадлежащи на Ибриямъ Исманловъ, отъ с. Авдула, Куртъ, Бунарс;а околия. 4 а. Една
крава, 6 год. жълтъ, б. Една крава беля, 5 год; белези
нема. в. Едно даначе женско, 2 год., жълтаво белези
нема; 4. едно даначе женско, косъмъ сиво-белъ, белези
нема, принадлъжащи на Исмаилъ Гаячиевъ отъ с. Кьоче
Айданъ, Силистренска околия. 5. Ецинъ биволъ съ белези:
на 8 год; косъмъ черенъ жълтъ на ДЕСНИЯ заденъ бутъ
дамга полумесецъ двеното ухо, кесъ, подъ опашката
дамга череша длъжъ, и на опашката на края бело, принадлежащъ на Мехмедъ Али Ходжсвъ отъ с. Авдула,
Куртъ-Бунарска околия. 6. Една крава съ белези: 4 год.
сиво-б*ла и малко камбуерега, прпнад тежаща на Обрйшко
Д. Куловъ отъ с. Калора Дере, Разградско. 7) Два вола
съ белези, единни сивъ, а другия черъ, принадлежащи
на Добри Николовъ отъ с. Дуракларъ, Силистренска
околия, които еж биле откраднати отъ домътъ му отъ
нензвеелнп крадци. 8 Една биволица 4 годишна, ръсть
среденъ, косъмъ черенъ, караманеста, рога завити на
вжтре, ДЕСНОТО ухо цепнато, опашка дълга и на края
бела. 9, Една кобила 8 год., ръсть среденъ, косъмъ черъ,
съ едно мжжко конче на 1 х/г г о д " косъмъ черенъ 10.
Една кобила 4 годишна, ръсть среденъ опашка възъ къса
на дЬсний будъ има дамга „JW*. 11) Една женска малакиня 3 год. ръсть среденъ опашка къса,сакареста рога
къси, на задните крака по малко бело и на десната
страна дамга „Х и 12) Егно женско Малаче 2-3 годишно.
ръсть среденъ, косъмъ черно-червенвкавъ. къмъ лввото
око малко сакаресто, на десната задна нога и края на
опашката малко бело и на десния бутъ дамга „ 0 '.
Дирятъ се стопаните на долуозначени.е добитъци;
1) Едно теленце задържано бнла у жителя на с Днкили
Ташъ, Разградска околия, съ белези: 1 год. косъмъ
бело-сивъ. 2) Една Крава съ белези: 10 год. косъмь
черно сивъ и безъ други белези, задържана въ залона
на гол. Кокардженската община, Разградска околия.
3) Едно женско магаре съ белези: 7 год. косъмъ сивъ
а безъ други белези, задържано въ Сутурларската общ.
Силистренска околия. 4) Единъ конь съ белези: 5 гол.
косъмъ червено-жълтъ, на десния бутъ дамга и на челото
бело, задържанъ въ Акжджнларекий полицейски, у-етъкъ,
Силистренска Околия.
Па 23 Октомврий т. год. когато овчарчето на Топчи
Мехмедъ Алиевъ отъ с, Дуранъ, Разградска Околия,
пасяло овцете му, въ гората край селото, две непознати
лица сполучили да ОТДБЛЯГЬ отъ стадото 50 овце и единъ
овенъ и гп откарали къмъ с. Мирханлий, Шуменско, отъ
дето изгубили дирите имъ. Белезите на овцете биле:
на всичкиге левит* имъ уши „ойма" а на десните дюсъкесикъ, а овена освенъ това ималъ на десния рогъ

белегъ.

—

Брой 31

Днрятъ се стопаните нд, долу показаните безпрнтежателни добитъци, а имено: 1) Кобила 4 5 год тъмночервенъ и 2. Кобила 4-5 год. на челото бело и около
очите си има желги косми и двете кобили биле задър
жани въ залона на Хърсовската община, Разградска
околия. 3) Една биволица, съ белези: 3 год; косъмъ черь,
опашка бела рога малки и назадъ извити, задържани въ
загона на Осенската община, Разградска околия. 4) Една
малакиня 2 год. косъмъ кулестъ, на левото ухо има ойма
и на гърлото и опашката си има бело. 5) Една крава на10 год. косъмъ б*лъ и двете задържани въ загона
на Чукоровската община, сжша околия, 6) Единъ волъ,.
10 год. косъмъ саво-желтъ, рога „Ися" задържанъ
въ зогона на Осенската община, Разградска околия..
7) Една крава 9-10 год. косъмъ черно червенъ, ДЕСНОТО.
ухо кесикь. едпна u рогъ челекъ скоро счупень, съ теле
1 х / 2 год. съ сжщий косъмъ и двете уши ' отъ върхй,
отръзани, задържана било у жителя на с. Кабакулакъ,.
Разградска околия Иванъ Василевъ.
На 16-й Октомврий г. г. намерили паднатъ отъ брега
надъ р. Дунавъ въ неевЪеъ единъ мжжъ съ белези: на
около 50 год. ръзтъ среденъ, мустаци и брада черни,.
коса размесена, облеченъ въ вълнени дрехи, потури,
къса абичка и друга по дълга съ кожанъ калпакъ и обутъ
съ цървули. Понеже и следъ отнисането му въ болни
цата до иоследний часъ на смъртьта не се свестилъ да
каже какъ се именува и отъ де е, за това умолявате
се да разпоредите потребното за подирването родителите
му и се извести за горната случка, като при това имъ
се съобщи, че нищо въ него не се намерило.
Дирятъ се следующите откраднати добитъци. 1) Една
крава на 4 год. косъмъ черно жългъ, подъ корема и че
лото бело, десното ухо, имало зъмба дупка, ДБСНИЯ рогъ
изрезанъ 2) Една крава на 5 год. косъмъ сивъ, деентлтг"
ухо зъмба дупка и на върха втора дупка, рога разлати
3) Единъ волъ на 4 год. косъмъ сивъ двете му уши
цепнати po'-a напредъ. 4) Единъ волъ на 4 год. косъмъ
бе.тъ, двете ч му уши цепнати рога напредъ. 5) Единъ
конъ на 9 год. червенъ на челото има бело 6) Единъ
конь на 10 год. косъмъ червенъ. 7) Една кобила съ
малко конче, 5 год косъмъ черно-червенъ, конче на 6
м-ца, косъмъ червенъ на челото си имало бело.
Дирятъ се слЬдуюгциге изгубени добитъци, така и
стопаните на елвдуюциге „юва." добитъци, а имен.-.
1) На 26-t cpfc-uy 27 м. м. еж е изгубил> на
жителя отъ с. Кюзе Maxie. H. Загорска околия едно мъжко
магаре съ белези: 5 год. косъмъ черенъ, ръсть среденъ,.
опашка възъ къса а коремъ бель. 2) 11 Загорското
околийско управление имало злдържанъ единъ юв<* волъ
съ белЬзи 14 год косъмъ възсивъ, р. среденъ, опашка
средна.
Дирятъ се следующите изгубени добитъци. 1) На
Пастия Ташевъ отъ гр. Добричь се изгубили: 1) Кобила
5 год. червена, дирнп леви кракъ бело, съ едно конче
2 год. чевено на заднше крака има бело, 2) Кобила 10
год. бела, съ конче женско, 1 год,. косъмъ черенъ; 3)
Кобила 6 год. косъмъ сивъ; 4> Едно конче женско, 2 год;
черно. 2) На X Витанъ Николовъ отъ с. Кьостекчилеръ,
Добричска околия, се 'изгубили: 1) Вол. Ь год. десното
ухо стрелоухо. 2) волъ, сивъ 7 год; сжщи знакъ, на де
сната дирна кълка дамга „В"; 3) волъ, 7 год. косъмъ
бель, десното ухо стрелоухо, на еж щата кълка дамга
„В" и 4) волъ, S год, косъмъ сивъ, десното ухо отъ
долу р*зната напредъ.
Издава Варненското Градско Общинско Управление
Печатница Хр. Н. Войниковъ - Варна.

