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Варненско Градско Общинско Управление.
О Б Я В Л Е Н И Е
Но 2518.
Предъ видъ, че появившата се въ гр. Варна зара
зителна болесть Скарлатина (кожушката), която е край
но прилепчива и твърде опасна, особено за малолетните
деца, въ последно време почва да клони да земе епидемпчеекн характеръ, то за ползата на общественото здра
ве и въ изпълнение решението на Варненския Окръженъ
Хип епически Съветъ, протоколъ По, 8 отъ 25 Фсвруарий т. 1903 год., зето по новодъ писмото на Варнен
ския Градско Общински Санитарепъ Лвкарь подъ Но.
160 отъ 22 Фгвруарий 1903 год., Варненското Гр?дско
Общинско Управление, като обявява това, препоръчва ва
Варненските граждари въ извлечение следующпте на
ставления, изработени п одобрени отъ Върховния Меди
цински Съветъ, за предпазване отъ заразителна божесть
Скарлатина (кожушката).

С к а р л а т и н а та.
Дава първи признаци обикновено 4 дена отъ зара
зяването; болния е неразпо.тоженъ, побиватъ го тръпки,
блюва (повръща), боли го глава, избива го огънь, зачер
вява му се гърлото, зачпчатъ сливиците, прегълта мъч
но, езикътъ е грапавъ и червенъ като малонг; огъньтъ
се усилва и за 4—6 дена се появява изривъ, най-иърво
по шията, по гърдите, после по главата, по снагата и
делото тело. Изривътъ е отъ дребни червени пжпчпци,
тъй гжсю една до друга, че се сливатъ въ кожата изцело (а не на петна, както у брусницата) е зачервена.
Следъ неколко дена, по некога и следъ пеколко часа,
огъньтъ спада, изрнването побледнява и се изгубва, ко
жата се подкожува и започва да се лющп по цели
парцали.
Болестьта трае отъ 8 до 12 недели и е много по
тежка и по опасна отъ брусницата, защото освенъ дето
децата умиратъ още въ разгара й, но п у останалите
живи се появяватъ и разни осложнения, заболеватъ уши
те, бъбреците и затича телото, излизатъ гнойници, конто
протакатъ болестьта и оставятъ повреди презъ сичкия
животъ.
Заразителна е скарлатината не само въ разгара си,
•но отъ самото заразяване. Заразата трае до пълното олющ
ване в очветваве на кожата. Заразата се намира въ со
полите, храчките и олющевата кожа ва болвпя п може
да се развесе, като се пипа болния, книгите, играчките
и дрехите му и се дъха праха въ стаята на болвия. Най
много боледуватъ д4ца, во и възрастните страдатъ отъ
нея, и то само веднъжъ.
Отъ встжпвавето ва скарлатинната зараза въ телото
ва человека до появявавето на първите признаци на бо
лестьта обикновевво миваватъ 4 дева, най-мвого до 14
ДНИ И най-малко само неколко часа.

Отъ появяването на първите признаци-до пълното
избухване иа болестьта, иска се само единъ день.
Предъ ь-ндъ, че болестьта скарлатина е крайно за
разителна и много опасна, особено за малолетните деца
и при това не сичкигв хора страдатъ отъ нея, както
отъ бруенгщата, та поради това треба да се земать мно
го бързи и много строги мерки за предпазване. Тъп като
болния отъ скарлатина е заразителенъ отъ самото начало
на заразяването му до пълното олющване на кожа.з, то
и предпазителните санитарни мерки треба да се зсматъ
отъ началото на заболяването, .
Щомъ се появи въ некоя къща болестьта скарлатинг, то болния, дето това е възможно, треба веднага
да се уедини — да се отстрани отъ здравите, въ особна
стая, като се извадятъ отъ нея предварително сичките
онези предмети, които не еж необходсмо нуждпк, като
завеси (пердета), черги, книги в пр., за да не се замацатъ" съ заразата. При болния треба да влиза само оня,
кой го му уелужвз, безъ обаче топ да се събира съ други
здрави лтща; и при това при заразената къща се поста
вя стража.
Болния отъ скарлатина може най добре да се уедини
(изолира), като се пепрати веднага въ болницата, поради
това заболелите отъ скарлатина деца на бедни родители,
конто нематъ особни и удобни за уединяване на болните
жилища, необходимо е за ползата както на самитй болни,
така и на здравите, непремено да се изпращатъ за ле
куване въ местната държавна болница.
Това изпращане въ болницата треба да става чрезъ
сапитарното отделение, Секи е длъженъ да земе у дома
си нужднпте мерки за възпиране роспространеннето на
болестьта. между членовете на семейството му и между
съседите.
Секи треба да се грижи, щото съседа му, у когото
се намира боленъ отъ скарлатина, да земе предпази
телни мерки.
Заболелите отъ скарлатина ученици, както и съжителите имъ, веднага за известно време се отстранявдтъ
отъ училището.
Болните отъ скарлатина се допущатъ да посещаватъ училището следъ 60 дена отъ появяването на изриването или 30 дни следъ пълното олющване иа кожата.
На болния, на неговите братя и сестри—ученици и ония,
които живеятъ заедно съ болния, се забранява да посещаватъ училището.
Отстранява се отъ училището и здравия, който е живеялъ, другарувалъ, или е посещавалъ болния отъ скар
латина и то ако ве живеятъ заедно въ продължение на
И дена. Така ежщо се задържа отъ училището и секи
ученивъ, за когото се има съмнение, че страда отъ не
коя заразителна болесть.
Учителите и учителките се задължаватъ да съобщаватъ въ санитарното отделение за секи отежтетвующъ
повече отъ три дни отъ училището по болесть ученпкъ
или ученичка.
Ученици и ученички, които се отежтетвувалп отъ
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училището по болесть, не може да се допущатъ да посещаватъ наново училището, безъ да иредсгавягъ лекарско
свидетелство отъ санитарния лекарь, че съ вече съвстшъ
здрави; така ежщо и здравпгЬ ученици, които еж друга
рували илп посещавали болни отъ скарлатина, треба да
предетавляватъ свидетелство, отъ страна на санитарното
отделевие, че еж изминали 14 дни отъ отстранението имъ
отъ болния.
Ученици, другарували съ болния отъ скарлатина,
както и братята и сестрите на болния, ако отидатъ да
живеятъ въ друга кжща, дето нема болни, могътъ да
посещаватъ училището следъ като минатъ 14 дена отъ
сближаването имъ съ болния и то само слЬдъ като се
искъпятъ и преоблекктъ въ съвсемъ чисти горни и дол
ни друхи, а носените—изварятъ.
Ученикъ, боледувалъ отъ скарлатина и напълно оздравялъ, може на ново да посещава училището следъ 60
дни и следъ като се направи пълно обеззаразяване (де
зинфекция) на кишата, дето той е ясивеялъ, на сичките му дрехи, постелки, покривки и ир. и ученика се
окъпи и преоблече въ съвършено чие.и долни и горни

дрехи.
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учителките, лекарите, съдържателите на пансиони, на го
егнлнпци, на'разни работилници, хапища и пр , щомъ ковстатиратъ сама лично или знаятъ некои случзи на наболязане отъ скарлатина или друга некоя заразителна или
прилпачива болесть, като брусница {шгЬШг), едра сипангща (ьаги>1а), лошо гърло (сИрМегШз), тпжката болесть
(ЬурЬиз), кръводрисъкъ (Аузтигга) и пр. веднага да съобщаватъ за нея въ санитарното отделение, за д* можз и то
евоевремено да земе отъ своя страна надлежните са
нитарни мЬркн; сжщевремено се приканвагь н духовните
началници на сичвигй въ грчд* вероиснонвдання, начал
ниците на обществените учреждения, управдякмцчт-е на
фабрики, на разни предприятия, първомайсгорите на сичките еснафи и пр. да виущчтъ на своите подведомстве
ни служащи, работници, ученици и пр. секога своевре
мено да съобщаватъ въ санитарното отделение за всека
случаи на заболяване отъ скарлатина, или друса нвкоя
заразителна болесть.
Въ заключение обявява се на Варненските гражда
ни, че енчки онези, които констатнратъ или узнаятъ не
кои случай на заболяване отъ скарлатина или друга не
коя заразителна болесть и не съобщя.ъ за него своевре
менно въ санитарното отделение пли умишлено укривагъ
болни отъ скарлатина иля други заразителни болести, или
немърливо се отнася къмъ установените санитарни раз
пореждания и предпатигелни мерки, те ще бждагь при
влечени отъ надлежните власти къмъ законна отговор
ности съгласно цитираните въ гореозначеното подъ Но.
3331^-окржжно отъ „наказателния законъ" чл. 415, който
гласи: ^който умишлено наруши официална наредба, из
дадена противя распростренението, или появяването на за
разителна човпшка болесть, наказва се съ тъмничет затворъ до шесть мпееца. Ако ли отъ това е иослпдвала
с.тртъ за другиго, то наказанието е тъмниченъ затворъ не
по-малко отъ шесть'м)ьсща '. Чл. 503, конто гласи: „кой
то въпршеа усталовена.та отъ закона прпдпазливостъ се от
нася немърливо къмъ прилпичивитп болести, наказва се съ
запиране до единъ мпеецъ или съ глоба до двгьстп лева.
Ако ли отъ тая немърливость послпдва заразата, нака
занието е запиране до два лньевца или глоба до двгъста
лева''; и чл 504, койго гласи: „Който не съобщи комуто
трпба появяването на прилпачива болесть межд) жителитчь, като Дифтерита (лото гърло), Скарлатина, Вариола (баба шарка), и по между добитъка, като моръ и
др. както и онзи, който не зима установенитиъ м?ърки
за ирпдиазване противъ заразата, наказва се съ запиране
до единъ мтьсецъ или съ глоба до сто леваи.

Относително обеззаразяването (дезинфекцията) на ста
ите и вещите на болелитЬ отъ скарлатина, както и отъ
друга заразителна болесть, Санитарното отделение при Вар
ненското Градско Общинско управление ще има грижата.
Настоящите наставления се ирисиоеобяватъ и за
сичкпте други заразителни болести, ката брусилия, тифусъ, лошо гърло, едра сипаница кръводрпсъ а пр.
Предъ види. на това, че въпреки евоевремено земениге огь самото появяване на скарлатината въ града,
наленсащигь строги санитарни мЬрки йа нейното ограни
чение, тя можа и то въ сравнително най-кратко време
да се разпространи и въ доста значшеленъ размеръ; и
при това само въ една ограничена околноегь на града и
то почти само между ученици и ученички оть едно и
също училище, или пъкь огь разни учшшщ.1, но отъ една
и съща часть или две, но съседни части на града, може
да се направи заключение, че или своевременно не е
било съобщавано въ санитарното отделение за сЬки слу
чаи на заболяване отъ скарлатина, за да може и то
своевременно да земе нукнитв мерки за нейното ог
раничение, или даже и нпкакъ не е било съобщавано за.
иекои скарлатииозни случаи, било отъ сгряна на роди
телите, било на учителите и учителките, било даже отъ
страна и на некои отъ лекарите, или пъкъ най-после,
че некои о.ъ техъ еж се отнасяли съвсемь немърливо
къмъ установените сонитарни раснореждашш и предпа
Гр. Варна, 12 Мартъ 1903 г.
зителни мерки.
Кметъ: П. А. Кжрджиевъ.
Предъ вндъ на това, че болестьта скарлатина е
Санитаренъ Лекарь. Д-ръ М. Железковъ.
крайно заразителна и прилепчива*), много продължителна
и мъчителна, а главно тя е твърде опасна, както сама
по себе си, така и по своите много лоши последствия,
И3В0Д Ъ
особено за детската въьрасть и още тъй като тя—скаротъ
латвиата, твърде лесно може така силно да се раепространи, особено между учениците и ученичките, щото да
решенията на Варнен. Град. Общински Съветъ.
стане нужда да се затворятъ сичкпте въ града училища
и на продължително време—както се затвори училището
208. Удобрявагь се следните поемни условия:
„СЕ. Климентъ",—то поради това за ползата на общест
Чл. 1. Продажбата на места ще става чрезъ пубвеното здраве и въобще за предпазване на градското на личенъ търгъ, съ наддаване, съгласно закона за публич
селение, както отъ върлующата сега въ града скарла ните търгове.
тина, така и отъ секакви други заразителни болести,
Чл. 2. За право участие въ търга Г. г. конкурен
като: Брусница (МогЬИИ), Тифусъ, Едрата сипаница^ Тагго- тите оставатъ за секо место по отделно въ общин. каса
1а тега), Лошо гърло (ШрШШггИ-з), Кръводрпсъ (ВузеШепа)или въ Българската Народна Банка залогъ 5 % отъ
и пр. и съгласно окръжните предписания на Министер първоначалната оценка.
ството на Вътрешните Работи подъ Но. 1832 и Но. 3331
Забележка I. Първоначалната цена е: за ъглите въ
отъ 16 Априлпп и 15 Юлий 1896 год., се прпкавватъ ширината къмъ Добричското шосе по 4 лева кв.м., дру
сичките Варненски граждани, родителите, учителите и гите жгли по 3 лева, а сички останали по 2 лева.
II. Сумата на залога се повръща следъ окончател
*) За6$л$жка, Доста е едно съвс*мъ здраво дете да постои въ стаята ното изплащане стойностьта на местото, за което е де
на н!ш>е Солно отъ скарлатина дете илп даже само да се допре до него пли
да получи отъ него писмо, некоя книга, н4коя играчка, дрЬха и пр., ва да се позирана. Ако не се внесе първия вносъ, залога се кон
зарази и да се разболее п то отъ скарлатина.
фискува.
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Чл. 8. МЬстата се продаватъ на квадратенъ метръ
съ определени по илана граници и размери.
Чл. 4. Местата се продаватъ на покупателше следъ
окончателното изплащане стойностите имъ, когато ще се
издаватъ за техъ и крепостни актове.
Чл. 5. Изплащането стойностите на местата ще ста
ва на два пдии: половината месецъ следъ съобщението
за утнържтаването на търга отъ надлежната влаоь, а
другата половина — следъ шесть месеца отъ първата
вноска.
Чл 6. Ако купувача не внесе на определеното въ
чл, 5 отъ настоящите условия време определ. сума за ме
стото първата му вноска остава въ полза на общинската
каса, като неустойка, и местото се продава на ново на
публиченъ търгъ,
Чл. 7. Позволителни за каквито и да било построй
ки върху купените места ще се издаватъ само па тези
лица, които окончателно еж изплатили стойностите омъ.
Чл. 8. Разноските по търга, по снабдяванетоЪъ~кре
постни актове и др. такива съ за сметка на купувачите
яа местата.
Чл. 9. МЬстата се застрояватъ само на лицето; те
се продаватъ за построяване преимуществено работилни
ци и дюгени за ковачници, железарници, леярници, коларници, бакжрджипницн, тенекеджпйници, хлебарници и
др. такива.
Построяване на жилища се позволява само следъ
като лицето е застроено вече съ работилници ИЛИ дюгени.
210. I. Ириематъ се окончателно изработените и послани тротуари съ циментови и базалтови плочи, първи
т е отъ техъ съ по 11 лева кв. метръ, а последните съ
по 17 левал или евчко: съ циментови 2454'89 кв. мегра
по И лева кв. метръ—27003*.'9 лева, а базалтови 79'87
кв. метра по 17 лева кв. метръ — 1357*79 лева, сачко
28,371 5Ь лева, която сума да се изтегли отъ съответ
ния оараграфъ_на бюджета.
II. Останалите 'претенции като вредителни за инте
ресите на общината и на населението и нап-сетне като
не основателни, се отхвърлятъ.
Ш . Стойностьта за изработване и ноегилане троту-арите съ цнменгови и базалтови плочици да се събере по
екзекугивенъ начинъ отъ притежателите на самите зда
ния, нредъ които съ поставени тия тротуари, а именно:
1) Огъ Георгишъ Каражиловъ за 35 10 кв. м. по
11 лева—380*] 0 лева.
2) Огъ Исакъ Бенрей и С. Афталионъ за 5746 кв,
м. по 11 лева—632 06 лева.
3) Пцитъ на Ал. Еф. Зюмрюоглу за 88ф63 кв. м.
ло 11 лева—975*04 лева.
4) Н-цит* яа Павел ъ Календжневъ за 61 46 кв. м.
тю 11 лева—676-06 лева.
Отъ н ците на Павелъ Календжиевь за 8*88 кв. м.
по 17 лева—15096 лева.
5) Отъ Кочо Яневъ за 22*91 кв. м. по 11 лева —
2 5 2 0 1 лева.
6) Отъ Никола Дафиновъ за 47*33 кв. м. по 11 лева
—520-63 лева.
6) Отъ X. Коста Давидопуло за 3537 кв. м. по 11
лева—389-07 дева.
8) Отъ Ангелъ Келсшезъ за 06*93 кв. м. по 11 лева
— 736-23 лева.
9) Отъ Д-ръ В. Папа^опуло за 26*95 кв. м. по 11
лева—296'45 лева.
10) Отъ X. Алие Хасанова за 91-13 кв. м. по 11
лева —1002-43 лева.
11) Отъ'Тодоръ Фесчиевъ за 44-80 кв. м. по И л .
— 492*80 лева.
12) Отъ Никола X. Петровъ за 35 кв. м. по 11
лева—385 лева.
13) Отъ Велико Христовъ за 95'88 кв. м. по И л .
— 1054-68 лева.

Стр. 3.

14) Огъ Ив. Драсовъ за 52*12 кв. м. по 11 лева
— 573-65 лева.
15- Отъ Д-ръ Янонуло за 61*47 кв, м. по 11 лева
—676-17 лева.
16) Огъ Ат. и Ив. Гиневи за 9 7 7 3 кв. м. по 11
лева - 1075 03 лева.
17) Отъ Риза бей Хар. Беевъ за 211-58 кв. м. по П
лева 325-38 лева.
18) О.ъ Риза-бей Хар. Беевъ за 67 41 кв. м. по 11
лева—741-51 лева.
19) Отъ Вратня Стефанови за 5 7 5 1 кв. м. по 11
лева—632 61 лева.
20) Отъ н-цитЬ на Н. Ючормански за 84-48 кв. м.
по 11 лева —929 28 лева.
21) О.ъ Зейнелъ бей Мех. Беевъ за 34*35 кв. м. по
11 лева—388-74 лева.
22) Отъ н ците на Н. Ючормански за 112*78 кв. м.
по 11 лева - 1240-58 лева.
23) Отъ В. Петръ Янева за 47 16 кв. м. по 11 лева
- 5 1 8 76 лева.
24) Отъ н-цнте на Махм. Махмудовп за 146-96 кв.
м. по 11 лева—1616-56 лева.
25) Огъ А, Ага.тиди за Ю2'52 кв. м. по 11 лева—
1127-72 лева.
26) Огъ н-ците на Н. Касабовъ за 65'55 кв. м по
11 лева —721 05 лева.
27) Отъ н - ц т е на Яни Д. Пирпоти за 99.54 кв,
м. по 11 лева—1094-94 лева.
ч
28) Отъ Мичо Костадиновъ за 40 01 кв. м. по 11
лева -440-11 лева.
Отъ Мичо Костадиновъ за 10*37 кв. м. по 17 лева
—176-29 лева.
29) Отъ Апостолъ Савовъ за 5 6 5 4 кв. м. по 11 л.
— 621-94 лева.
Отъ Апостолъ Саввовъ за 9-12 кв. м. по 17 лева
— 155*04 лева.
30) Отъ Елезаръ Оигристъ за 14-73 кв. м. по 11
лева—162 03 лева.
31) Отъ Васпла Ставрева за 5-28 кв. м. по 11 лева
— 57'86 лева.
32) Огъ н-цпте на Барухъ Несимъ за 17 77 кв. м.
по 11 лева—19547 лева.
33) Огъ Окр. Постояна Комисия за 8-65 кв. м. по
11 лева—45'1о лева.
34) Отъ Магардичъ Есаянъ за 341-80 кв. м. по 11
лева—349*80 лева.
35) Отъ Окр, Управление за 275-75 кв. м. по 11
лева-3033-25 лева.
Огъ Окр. Уиравление за 2 7 3 0 кв. м. по 17 лева—
464*10 лева.
36) Огъ Военния клубъ за 235-24 кв. м. по 11 лева
- 2 5 8 7 - 6 4 лева.
Огъ Военпя клубъ за 24*20 кв. м. по. 17 лева —
411-40 лева.
Варненско Градско Общинско Управление
3 А П 0 В 1з Д Ь
Но. 28.
гр. Варна, 28 Февруарий 1903 година.
Въ изпълнение решенията на Варненскпй Градски
Общински Съветъ отъ 1902 г. подъ М Л? 203 и 258
и на основание чл. 64 отъ закона за Градските Общини,
Заповпдвамъ:
Ст. I. Строго се забранява за напредъ продаването
въ гр. Варна развалена риба, раци, миди, стриди, кариди и пр.

Стр. 4.

Варненски

Ст. П. Пресна риба, що се внася за продань въ
града, може да се продава само въ специално наети за
това рибарски дюгени, които да отговарятъ на пзискуем м е се санитарни наредби.
Ст. ПТ. Позволява се по улиците на града да се
продава само морска риба, съ изключение на калкана.
Ст. IV. Сичките видове миди, стриди, раци, карпди
и пр. се позволява продаването имъ да става само въ
рибарски дюгени.
Ст. V. Около вамата не се позволява продажбата на
никаква рпба, тъп сжщо и миди. стриди, рацп и пр.
Ст. VI. Ако до 7 часа вечерьта презъ деня, въ кой
то рибата е внесена, не се продаде, то тя треба веднага
да со насолява, въ протнвеиъ случай ще се ихзвърля
отъ стопаните или надлежните санитарни длъжностни
лица.
Ст. УП. Рибата калканъ, гюмюшъ, барбуни, кея, карпди н други, които не подлежатъ на населяване следъ
7 часа вечерьта, треба непремеко да се изхвърля като
вече негодна.
Ст. УЩ. Запретява се ловенето на риба и раци въ
блатата, лежащи по долината на реката Девня и мексду
Девненското езеро и морето.
Ст. IX. Задължаватъ се занимзющнте се съ прода
ване на варени раци и карпдп да ги разнасятъ секога
пресни и, въ чисти кошници (панери).
Ст. X. Противъ нарушителите на настоящата ми заповедь ще се съставляватъ актове отъ надлежнате са
нитарни власти и ще имъ се налага глоба до 50 лева,
а рибата ще се унищожава.
Ст. XI. Изпълненето на настоящата ми заповедь
възлагамъ на Санитарното отделение при управлението ми.
Кметъ: П. А. Нярдтиевъ.
3 АП 0 В гЗД Ь
Но. 37.
гр. Варна, 12 Мартъ 1903 год.
Въ допълнение заповЬдьта подъ М1 19 отъ 20 мпналвп месецъ и на основание чл, 64 п. п. 17 и 18 отъ
закона за Градските Общини,
Заиовпдвамъ:
Лицата, които заематъ места по тротуарпте, улици
те и площадите, за сергии столове, стоки и др. т., найкъсно до 25-й този месецъ да поискатъ разрешение за
това, писменно, отъ Общинското Управление, срещу оп
ределената такса.
Ония, които не се вовпнуватъ на тая заповедь, ще
бждатъ глобени до 50 лева, съглаено чл. 72 отъ закона
за Градските Общини.
Съ нспълненнето ва тая заповедь натоварвамъ Фи
нансовите и Санитарни Общински Агенти.
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черенъ, десното ухо отъ долу ойма, едно даначе
косъмъ сивъ, .даначе 4 год. сгво-желто, една телица 2
год., косъмъ червеникавъ, едно мжжко даначе 2 год., ко
съмъ червено-сивъ и 1 малакъ 3 г. косъмъ черенъ.
3) Въ Гелинджпкска община се намиратъ: 1 мазаче
отъ Р / з г. косъмъ сивъ и 1 конче 5 месечно червено,
4) Въ Ези-бейската община се намиратъ: едно мжж
ко теле на 1 год., косъмъ червенъ; едно мъжко магаре
на 10 г., косъмъ сивъ и една крава на 10 год., косъмъ
комуресть.
5) Въ Армутлкпската община се намиратъ: едно да
наче У2 год., косъмъ желтъ и десното му ухо дюсъ отрезано.
6) Въ Ср.-Чамурлийската община се намиратъ: една
биволица на 7 год, косъмъ черенъ и опашката на края
отрезана, една биволица на 6 г., косьмъ черенъ и на опаш
ката има бело, едно малаче женско на 2 г., на челото,
опашката и задните два крака вма бело, очн чакърестн.
Сьобщава се, че пнтизапския бплетъ Но. 88993, се-"
рвя 12/98 година, принадлежащъ на Велико Братоловъ
отъ с. Гарванъ, Силистренска околия, за правоспособ
ност на едно волче, е изгубенъ.
Ако се укаже негде да се счита за невалиденъ, по
неже е замененъ съ дубликатъ.
Варненсто Градско Околийско управление въ до
пълнение на надписътъ си подъ Но. 12202 отъ 21 Декемврнй м. 1902 година, съобщава, че се забранява би
енето и на зайците, съгласно закона за лова.
Дирятъ се стопанше на задържани безъ притежа
тели добитъци (юва) зъ района на Бургашва околия, а
именно:
1) Въ село Коджа букъ, Долно-олмалвЗска община,
се намиратъ задържани 4 овци, а именно: едно мъжко
шиле, съ бе.тегъ на дЬсно ухо четалъ, една огща бела,
ва левото ухо два кертика— огзадъ и' отпръдъ, една овца
желта зъ сжшите белези и една овца съ белега на дес
ното ухо чаталъ
2) Въ село Мадлежъ, сжщата община, се намира за
държана една биволица на 4 — 5 години, на главата и
задния кракъ по малко бЬло и на гърба отъ лева стра
на и опашката малко бело.
Курудеренски наематель на интизапа, когато е предавалъ кочана на внтизапските билети на кмета въ с. Курудере, Бургаска околия, отъ края на сжщия кочанъ съ
биле издадени петь билетя подъ Но. 1496 до 150 3 вклю
чително, серия 6-а.
Това се съобщава, за подирването на въпросните
билети и ако некой отъ техъ се укаже, да се изпрати
въ управлението, като се яви името и местожителст
вото на лицето, у когото се намерени.

ВЪДОМОСТЬ

Кметъ: П. А. Имромиевъ.
Верно:

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

Секретарь: П. Атанасовъ.

за презъ месецъ Февруарий. 1903 год.

Обявления.

*
Я

Дпрятъ се стопаните на задържани добитъци (юва)
въ района на Добрпчска околия, а именно: 1) Въ Армутдийска община се намиратъ: 1 кояь 10 г. съ белези:
косъмъ червенъ, на гърба бело отъ с*дло и едно теличе
на 3 год, косъмъ сивъ,
2) Въ Владнмировската община се намиратъ: 1 кобида черна 15 год., единъ биволски бикъ 3 год., косъмъ
Издава Варненското Градско Общин. Управление
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гр. Варна, 1-й Мартъ 1903 год.
за Варненский Град. Ветеринаренъ Лекарь: П. Бичевъ,
Печатница на Хи. Н. Войниковъ — Ваина.

