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1ШНЗА РИ ПАТИ ВЪ МТ.СЕЦД
Обпкизвенно на 10, 20 п 30 числа.

Писма, статии пира п нсичко що е за
вестника се праща до Грллп.о-Общинското
Управление вь йарна

Цека t.a afef.THMKi зя година е

За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
. . 3 стот
. . . . .
2 я
я втора страница
1 я
щ трета и четвърта страници .

2 лева.
Гт/Длгпъ брой 5 ст.

Иззодъ отъ р£шзнията на Варнвнсхий Град 05щ.
Съветъ отъ иесецъ Януарий т. г.
13. Да се прпематъ поеминтт условни за отепчаинето
иа останалата отъ 471 декара общинска гора за въ полза
на общинската каеса, като за тая ц*ль се обли» въ най
ь\ксо време търгъ ст, нъриопачална цена 22 лена па деьмръ.
14. Да се възложи на градско общинскнй адвокатъ
да приготви, ст» всички доказателства нроектъ на часова
.молба за ДЪЛЖИМИТЕ сумми отъ бившпте закунувачи на
кровютата Ив. Явашчиевъ <fc Марчо Руссевъ н ш-ржчнтелпте пмъ, следъ което да се впесе въ Съвета за да pt.mii
завежданието дело срещу тЪхъ.
15. По предложението на члена отъ Съвета г-нъ Кр.
Мирски. 1) Да се отпусне по единъ екземнляръ на всеки
членъ отъ общински съветъ отъ вепчкп правилници п общпнеки ирикази, издадени до 1897 г. п копто еж въ сила,
като* предварително се подвързатъ въ една брошура. 2)
Сжщо да се отпуща и по еднпъ. екземнляръ отъ всеки брои
на Варяенскип Общипский Ввстяпкъ. 3) Да се отпечата
акта на финансовия ревпзоръ, които на ноеледъкъ направи
ревизия на финансовите операции на общипеката каеса п то
въ брошура отъ 1000 екземпляра. Това отпечатвапие да
стане по доброволно съгласие/
16. 1) Да сп остане и за въ бвджще открита п да се
вадятъ калени отъ кариерата въ лестностьта „Домузъ дере".
2) Натоварва градския Ияжияеръ да прегледа тая
кариера и ако намери че камъка който се вади отъ пея ще
буде скоро нечероанъ, да се запази за общински нужди п пе
позволява въ бвджще да се вадятъ камепя отъ частни лица.
3) Отъ 1 Януарпй т. г. да се взема отъ каменарите,
конто в"адятъ калени въ общинското землище,- по 10 ст. на
всеки извадеиъ куб. метръ ломенн калени и ио 10 ст. па
всеки линеенъ метръ отъ така нареченото „арнпшъ ташларъ".
17. 1) Да се съборятъ всичкп градско общински барани,
ЕОИТО грозятъ опаспостъ, съгласно показаното за те.къ мне
ние отъ коямсияга.
2) Отъ двесъ нататъкъ да не се позволява никому
строенпето на баракп изъ гррда, освенъ строението па па
вилиони въ улица „Сливница" и то само презъ летния еезонъ. Въ такъвъ случай заявленията на Япп Тодоровъ п
Георги Яневъ да се оставятъ безъ поеледствпе.
IS. УдобряЕа препзБедевнй на 9 и 10 Япуарпй търгъ
за отдаванве експлоатвранпето на общвнеквп доходъ отъ
продажбата ма едгръ добитъкъ „Ипптзаиъ" и го възлага
върху, ПОСДТ.ДНЕН наддавачъ Мкхаилъ Филииавъ за предло
жената отъ негосумма 26021 лева, за три годпнп време,
начвная отъ 1-я Явуарвй т. г. до 31 Декелврнй .1904 год.
19. Разгледа заявлението на Ставри Д. Ставридись,
съдружввкъ по направата ва шкртия
каполъ край гр.
Вярва съ което моли, за вапредъ платежните заповеди из
давани отъ общинското -управление, за пеплащание ситуа
циите по предприятието, да се вздаватъ само на вмето на
г-да Брстия М. Анкоьи п pinin: вреди да се вземе окон

sfe^*'

чателно решение по тоя въиросъ, да се попска мнението
па общинския адвокатъ, следъ кое го ще се проязпесе ио него.
20. Да се натовари техническото отделение при общи
ната да направи въ най кжсо време плат и иоемнн.условия
за отдаваине на предпрпемачь направата на канала отъ
моста на улица „Сандово" до морето н пъ едно близко време
представи на съвета за вземанне нужното решение.
21. По предложението на члена отъ съвета г-пъ Крьстю
Мирски, Съвета реши да се прнготвятъ отъ техническото
отделение при общината, въ nail кхео време, плат и по
сини условни за направа на едноетажно здание, като учи
лището „Киязъ Борис.,*, което ще се построи въ дпора на
общппския домъ и да се състои отъ една зала и две стан.
Това здание ще служи временно за градено общинската
библиотека.
22. Да се пазпачи коммнепн въ съставъ: На.алннкъ
пнжппера на Варненския техническия учапъкъ, 1Ьртовнй
ипжннеръ 3. Бръчковъ, общинскнй ипжиперм. Данчеиъ, нолощнпкъ кмета В. Загоровъ.п о мцчлекит!. •слл.етп.щи: Кр.
Мирски, Д-ръ Басаповпчь и Никола Жатаронъ, която коммпепя СДБДЪ като отиде на местото ii прегледа край град
ския капалъ, -ь "протоколъ да се произнесе дали се има
нужда отъ облицовка па некой части на канала плп не,
който иротоко.тъ да представа па съвета за пропзпасянпе.
23. Удобрява протокола отъ 2 Юлнй 1901 г. на коммпепята, като разрешава щото деретата: „Cornpa", „Малка
кокарджа" и „Бадчпкекпя цжть" да се' пкаратъ въ главния
каналъ, по сжщпй пачинъ както и другите дерета.
24. Да се прнготвятъ и отпечатать иъ най кжсъ срокъ
бюджето провктитп, за прихода и расхода на Варненската
Градска Община :?а 1902 год., включително и щата за слу
жащите, като при това се отнечататъ за сравнение въ та
блиците прихода я расхода за 11)00 и 1901 години.
25. Г-нъ Кмета да покани r-да инжинерит!, въ Варпа
Захариеиъ и Бръчковъ да се нроизпеежтъ шкменно съ г-нъ
Началника иа общинското техническо отделение, какви из.нч,нсинн и дополненин на работп би требвало да се извършатъ въ проекта па нрн.дназнтелнин канала, като имагь
прЬдъ видъ заназванието на извършената вече работа. Ла
първите двама общипский съветъ ще определи, с.тЬдъ изработванпе проекта за решение, нрплпчпото възнаграждение
за труда, който ще положатъ.
27. IViKCbmm отъ oTCTjYMmnve цхюовс и презъ 1902
год. да взелатъ надлезспвте вероненоведни общини, но подъ
условия да се харчатъ тия такси само за ноддържание п
подобрение на гробищата, както предписва чл. S0 и. г отъ
закопа за градските общини и да иазягъ правилника за
гробищата.
При това се задължаватъ веропеповеднпте общпнп,
щото въ Януарпй 1903 год., всека да даде на общипский
съветъ сметка за прихода и расхода презъ 1902 год. отъ
гробищата сп, която да бжде придружена п съ нужните
оправдателни документи, именно съ ноплепенъ снпсъкъ на
събраните сумми и съ раеиискп за направеппте расходп.
28. Отъ месечната вноска no Kpzenunama за м. Япуарий

Брой 4

Варненскпй Общинский вестнпкъ
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М 1072 отъ 5 того, основана на оная на Господина Мнт. г. да се спадне слъдуеяата се сумма за дните отъ 1—11
нпетра на Зеиледелието и Търговията подъ № 1670, отъ
Януарпй включително, проиорапопално пресметнато яа депь
26 Януарпй до харманъ ее преустановявате веекакви про
отъ целата месечна вноска, понеже до казаната дата това
дажби на пмоти на длъжниците къмъ земледелческите каеси.
предприятие е експлоатирано направо отъ общинското упра
вление, а пе отъ закупуваните Г. Матъевъ & Вл. Явашчиевъ.
Удобрява пропзведенпй на 12 того търгъ за отдавание
ОБЯВЛЕНИЕ
на предприемачь, споредъ поемппте условия, от печат ванието
въ брошура актовепгп но ревизията, произведена отъ фи
№ 1191
нансовите ревпзорп, върху операциите на общинската касса
нрезъ 1897/1900 год., "въ 1006 екземпляра и го възлага
гр. Варна, 5 Февруарий 1902 година.
върху печатаря Петръ Глушковъ по 30 лева за всека пе
Съгласно разяснението на § § 8 и 38 отъ устава на
чатна кола, а таст сжшо да се отпечатате п съответствую- пограничната служба, станало съ окрхжното на Военното
щите по тая брошура решеппя.
Министерство отъ 24 Декемврии м. г. подъ Д-« 456, обявява
30. Да се назпачп комисия, която да изучи ш.проса се на ловците отъ града, че, по морската и дунавската гра
относително свежданпето на такситп върху веичкпте при ници, може да се ходи па ловъ до брега на морето и дунава,
тежатели на разни еградп за жилища и др. за покрпваппе а въ дунавските острови може да се ходп на ловъ само отъ
расходите, които общинската касса харчи.ежегодно по пз- Ловджийски Дружества, а не отъ отделни ловци, по съ пред
хвърлянпето па сметьта, метенпето и чпстението на ули варително разрешение отъ комапдиря на съответетвующата
ците, съгласпо съ п. 15 отъ чл. 86 на закона за градските
погранична рота и при условие, че ловците ще бхджтъ пре
общини.
търсвани отъ пограничната стража, както при отиванпето
31. Удобрява пропзведенпй на. 14 и 15 Януарпй т. г. на острова, така и при завръщапието имъ обратно, за да
търгъ за отдавапие подъ паемъ за една година градскиппь се избегне контробандпранието.
касаиань дюгепи въ I уч. гРалъкъ пазаръ" подъ JW Лз
10, 11, 12 п 13 и магазпята въ I уч. Лз 277 ул. „Ца
п. Кметъ: В. Вагоровъ
риградска" и ги възлага върху следующите лица:
и. д. Секретарь: II. Атанасовъ
1) Никола Дафпновъ касай, дюкянъ № 10 за 701 лева.
2) Янаки Хрпстовъ каеанекп дюкянъ Л? 11 за 500 „
3) Бепю Жптаровъ касапски дюкянъ М
12 за 650 „
МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ЗЕМЛЕДЪЛИЕТО
4) Пернкли Вангеловъ касай, дюкянъ Д» 13 за 550 „
Отделение горско.
5) Георги Ив. Ноевъ магазин
М 277 за 196 „
6) Георги Ив. Ноевъ, кафенето при газното влагалище М
№ 49
13 за 135 лева.
ст. София, 2-й Януарпй 1902 г.

А К Т Ъ
Днееь на 6 Февруарий 1902 г. долуподписаните Сиасъ
Н. Шиваровъ, помощникъ кметъ на Варненската Градска Об
щина, заедно съ члена отъ съвета Джендо Георгиевъ, въ
прпехтствието на бпрпика II. М. Богоевъ произведохме ре
визия върху операциите извършени отъ бирника за време
отъ 1 Януарпй до 31 схщпй 1902 г. и памЬрихме: 1) че всич
ките постъпили и пзрасходвани суммп еж редовно записали по
кпигпте и тия последните сравнени, се съглусуватъ помежду
сп п съ. расходо-онравдателнпте документи, съгласпо указа
нията въ правилника за счетоводството и деловодството па
градските общински управления, 2) че като се спаднаха
лзрасходванптЬ п'.м,:п, споредъ книгите п документите отъ
•постжплоппята показани въ квитанционната книга, оказа се
лалпчпостьта вЬрпа, споредъ както е показапа въ каесовата
книга н въ монетаря, а пмеппо:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 183978 лева 50 ст.
„ медни
—•
лева —• ст.
3) Че пеповърпатпте въ депозитъ я хранеппе еумми
л вещи се оказаха на лице, споредъ както ех записани въ
депозитната книга, а за повърнатите нрезъ петеклия месецъ
намериха се редовни разрешения и расппскп.
П. Кметъ С. Шиваровъ, членъ Дж. Георгиевъ и бпрникъ
П. М. Богоевъ.

__JBjLPHEHCKO ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
М

1163 .

гр. Варна, 6 Февруарий 1902 год.
Обавява ее на заинтересуваните лица, че съгласно те
леграмата на Господина Варненскпй Окр. Управптель подъ

До Господа Околпйскитт

Началници.

Схобщавамъ Ви Г-не Начаднпко, че възпаграждения съ
гласно чл. 13 отъ закона за лова, ще давате само на ония
ловци, които Вп представлявате прпени кожитп па уби
тите отъ техъ зверове.
Лрпсни се слиътати ония кожи, които не еж иосолявапи и които не с,к иосиаваии съ трици, тъпелъ, варь
и. dp. подобни впщества, които пматъ за цель временно
запазвапе трайностьта па кожите и козината имъ.
(Под.) Мпнпсгръ: Алек. Людскановъ. Началникъ на от
делението: Пор. Петровъ
Верпо, при Варнепското Град. Окол. Управление Се
кретарь: Спм. С. Арпаудовъ.

ВАРНЕНСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ
Отделение Финансово.

Обявление
М

931

Ио поводъ многократните основателни оплаквания на
Варненските граждане, че комиеията по определението гра
ниците на Варненското държавно блато нрезъ 1896 год.
включила въ района му и градската мера „Орта-Чаиръ",
възъ основание показанията на заинтересувани лица; и. по
неже отъ друга страна това решение на комисията не е
било своевре»енно обтхжено отъ тогавашния Варненски;
Град. Общинеки Съветъ,-^Държавата е отдала подъ наемъ
това блато, заедно съ въпросната мъстность.. Съ отниманнето
обаче на тази мера. добитъка на Варненските граждани, се
е лишплъ отъ единственото за паша место. Вследствие на
което ввереното ми управление, въ споразумение съ наема
теля на блатото, остава за напредъ въ свободно ползуване
на Варненската Градска Община въпросната мера, до оконча
телното уреждание на въпроеа отъ надлежното Министерство.

Брой 4

Варненски! Общппскпй Веетникъ

Предъ видь на това, обявявамъ на Варненските граж
дани, че могатъ свободно да пущатъ на паша добитъка си
въ местностета „Орта-Чаиръ", отъ днееъ нататъкъ, безъ
.да срещатъ препятствие отъ страна на когото и да било.
гр. Варна, 5 Февруарий 1902 год.
Окржжепъ управитель: П. Станчовъ
Финансовъ началникъ: Н. X. Петровъ

въдомость •
За числото на исклашя добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

за презъ тесецъ Януарий 1902 год.
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тр. Варна, 1-й Февруарпй 1902 год.
за Варненскин Град. Ветеринаренъ Лекарь: П. Бпчевъ

ПРЪПИСИ ОТЪ АКТОВЕТЕ
ПА

И Р О В Ф Р Я Т Е Л П А Т А КОММИССИЯ
НО

извършените Финансови операции въ варненската
общинска касса за време отъ 1899 до I9OI г.

А

К Т Ъ

Относително произведената ревизия на Варнен Градско
Общ. Управление за време отъ 1-й Яяуарию .1899 г. до
31 Декемврий 1899 г. отъ Финансовия Нпспекторъ А. Днмитровъ. Ревизията произведена въ гр. Варпа и е траяла
отъ 1 Юлий 1901 г. до 25 Септемврий 1901 година.
Изложение положението, въ което Финансовия Ииспек
торъ е намерилъ действията на инспектираното учреждение
ллп лица.
Днесь па Септемврий хилядо деветстотппъ н първа го
дина, прдписании Финансовъ Нпспекторъ въ присхтетвието на
•Ст. Цончевъ, Началникъ на отделението по общ. палози при
Министерството на Финансите п Ив. Иопповъ, Делегатъ на
.Варнен Градско Общинско Управление, направпхъ ревизия in
Варнен. Градско Общ. Управление и намерихъ следующето:
I.
По Кассата. Съгласно акта на ревизионната комисия
•съставенъ възъ основание забележката на чл. 48 отъ пра
вилника за счетоводството на Градските Общински Управ
ления, останалата на личность къмъ 31 Декемврий 189Т г.
и принесена въ касеовата книга за 1899 година възлиза
на
2378 л. 53 ст.
Постжпалите приходи отъ 1 Януарий .
до 31 Декемврий 1899 год., проверени съ
приходните документи (обявления), вписани
въ касеовата. кнпга възлизатъ на . . 757757 д. 34 ст.
Всичко приходъ до 31 Декем. 1899 г. 790135 л. 87 ст.
Расходъ отъ 1 Януарий до 31 Декем
врпй 1899 год., проверенъ съ расходните
Документа (платежни зановеди) впиеани въ
жаесовата, .възлиза на
744136 д. 84 ст.
-Остатъкъ къмъ 1 Януарий 1900 г. 15999 л. 03 ст.
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Илп всичко: петпадеееть хплядп, девегстогпнъ девегдесегь н"
деветь лева п 03 ст., който остатъкъ правилно е записанъ
съ каесовата кнпга за 1900 година. Забележка: Началника
на Отделението Ст. Цончевъ взе участие въ ревизията отъ
16 Юлий до 17 Августъ 1901 година.
II.
По съставянето и изпълнението па бюджета за 1899
год. се констатира сл!ъдующсто: бюджета за 1899 г. е определенъ на: а) редовенъ прпхопъ 745,538 л., б) извънреденъ
375,500, всичко приходъ 1,121,038 лева, в) редовенъ рас
ходъ 731,700 л., г) пзиъпредепъ расходъ 383,760 лева, а
всичко 1,118,460 л., пзлишъкъ 2,578 лева. Следователно
бюджета е съставенъ съ едннъ пзлишъкъ отъ 2578 лева.
Отъ направената проверка по събпранието на предви
дените по бюджета приходи се конетатпра, че освеиъ дава
ните за събпранпе па наематель общ. приходи, като: пнтизапъ, капъ параех, октроа и др. сумите по които ех постхггвалп толкова за колкото ех отдадени на наематель, всички
други прпходя, параграфи въ увеличени размери еж далечъ
отъ да се приближаватъ до ония, каквито могатъ въ действптелность да се констатаратъ за постжпвания. Нри съста
вянето на бюджета не се е обръщало внимание, както требва
па правилото да се взеиатъ въ съображение постхпленията
по съответствующяте параграфи презъ потеклите години,
отъ гдето може да се черпи мерило п основание за пред
виждане прпблпзитезно п действителните за постъпване суми.
Както п требва да се очаква при такова поставяне па сумите
въ приходпата чаеаь на бюджета, дефицитите не еж закъ
снели да се обларужатъ по вепчките параграфи; така щото
като се сравни общата предвидена сума съ оная, която отъ
после се коистатира за постжпвапие, получава се едпа раз :
лика отъ 263,892 л. 40 ст., която представлява недопмъка
по бюджета за 1899 година.
Отъ друга страна слабия надзоръ върху редовното постжпвание на приходите е създалъ п другъ недопмъкъ, кон
статираните за поетхпване еуммп, нпкакъ не ех събппралп
редовно и на време. Нито тезъ приходи, събирането на
които е дадепо на наеметель, нито опия които е било длъжно
да' събира общ. управление ех ностхпвали евоевремено. Макаръ п наемателите да ех биле задължени сиоредъ контрак
тите да внаеятъ всички въ оиределепото време следуемите
се част отъ условените еумн и ако и да е говорено, че
предприятието ще бхде отнето въ случай на горната передонность; обаче, въ действптелность, пито едното, нито дру
гото е направено. Това ехщото се е вършило и по събиранпето па правата, които самото общ. управление е експлоа
тирало. Общппския бирникъ и агептите, натоварени съ събя-.
рането па общ. приходи, оставени безъ всекакъвъ надзоръ,
пе ех биле нпкакъ редовни въ павременното изпълпепие на
длъжностите си. Закъспяването па постхпленията ех се вър
шели не само презъ течението на годината, а ех се продъл
жавали даже и следъ сключването па бюджетното упраж
нение, — до края на мъсецъ Юлий, следующата година. На
тая дата се констатира останалата за събиранпе сумяа от»
81,325 л. 46 ст., Катоее събере тая сума съ дефицитите,
за които по-горе се каза, получава ее една еума отъ 345,317
лева 86 ст., която при разточителното ангажпрание па расходи t е, безъ да се обръща внимание на недопмъка, е създала
крайно затруднптелно финансово иоложенпе на обш. управление.
'
(Следва)

Дирятъ се следующите откраднати добитъци:
1) Една кобила на 4 год., косъмъ алестъ на челото*
бе.ю, принадежаща на жителя отъ с. Гюндогду, Варненска
околия; 2) една биволица на 6 год., косъмъ черъ, левото
ухо отрезано, десното отъ долу боюндрукъ, принадлежаща
на Тодора Лаябовица отъ с. Сарж-гьолъ, Варненска околия,
3) една биволица, на 8 год., косъмъ черъ, белези сжщн,
принадлежаща на ехщата; 4) една кобила на 3 год., косъмъ
сивъ—на Георги Ивановъ, 5) едпа кобила на 5 год., косъмъ
черъ, на дпрните крака бело, десното ухо разпопено — на

Стр. 4

Варпенскпй Обпцшскдй Вест£икъ_

Врой. 4

III. Въ Средньо-Чамурлийската община 1) едно МЖЖЕЦ'
ЖелЬзко Стояповъ, 6) едно копче женско на 2 год., косъмъ
даначе
1 год. косъмъ камуресть, 2) едпо мжжеко малаче ва|
черпо-епвъ, и на дприия бутъ дамга „Р",—на Св. Стефанъ
3
год.
косъмъ
черъ, дееното ухо отъ предъ оюкъ, левото!
Стояновъ, 7) една кобила, 3 год., косъмъ кулестъ, левото
отъ
задъ
оюкъ,
по опашката и по левия заденъ кракъ има|
ухо цепнато, гривата н опашката черни, — на Ангелъ Па
по
малко
бело;
3) едно мжжеко малаче на 2 гад., черно]
найотова,, 8) кобила на 5 год., косъмъ червенъ—на Ангелъ
сакаресто,
уста
абрашести
и опашката бела, 4) едпо мжжко[
Нлиевъ, всичките отъ с. Русларъ, Варненско, 9) една кобила
4—5 год., на десния заденъ кракъ има малко бело — на даначе на 2 год., камуресто, левото ухо цепнато, рога прави].
Слави Вкрковъ отъ с. Чатма, 10) единъ конь, 4 год., на 5) една коза, чипищка сива, дееното ухо отъ предъ колче.
IV. Въ Кадиевската община едно конче на 1 година.1
девата страна дамга „Л.% на гърба има бело, единъ конь
V. Въ Армутлийската община: ,1) кобила 5 годишна,!
на 6—7 год., дееното ухо разцепено и сжща дамга на Дончо
ЗГнхалевъ отъ сжщото село, 11) една кобила на 11 год., косъмъ червенъ безъ белезп; 2) крава 10 год. косъмъ каму-1
|
косъмъ спвъ, левото ухо ойма, L2) едно конче женско, на ресть, дееното ухо дюзъ отрезано.
VI. Въ Ениджепската обпшна: 1) даначе 3 год. каму-1
1 год., косъмъ черъ, 13) една кобила на 8 год, косъмъ
сивъ, левото ухо ойма — на Ставри Димитровъ пзъ с. Рус- ресто, на левото ухо отъ задъ кертикъ 2) едпа теличка!
сларъ, Варненска околпя.
2V2 гол-> черна дъспото ухо отъ върха отрезано, S).едно!
даначе 4 год. сиво, левото ухо разцепено, 4) една телица'
2 год., спвъ косъмъ, левото ухо отзадъ кертикъ.
s
1) Бивола на Стефанъ Лазаровъ огь с. Радовци, Елен
ска околия, 4 год., сакаресть косъмъ, челото и по между
Въ загона на Аджемлерската общппа, 1) единъ конь,
рогата бело, краката и края па опашката му белп, който
8 год., ръстъ нпсъкъ, на гърба и тпла охлузепо отъ семеръ,
се подпдашилъ и избегалъ.
2) Малакипята па Коста Иваповъ Папазовъ отъ с. Кор- 2) едпнъ катъръ, 10 год., косъмъ кестеневъ, 3) едпа бяво-;
теилпй, Н. Загорска околия, съ белези: 3 год., ръсть ере- ляца на 6 год., карамаяеста на дееното ухо па двете страш|
депъ, рога обпкповепни, на опашката бело, на задните крака боюндрукъ и на опашката малко бело, 4) една крава, 8 год.,;
косъмъ спво-черъ, ухо отрезано до половпната и рога из-'
копитата бели.
вити, 5) едно даначе на 4 год., косъмъ спвъ, левия рогь:
строшенъ ушите разцепепп и грабпака повреденъ. Въ загона!
Подъ падзора па Рахманларската община, Стрелска на БЬлепската общпна, 1) едпнъ волъ, 1С год., косьмъ сп-;
околпя, се намиратъ две безъ ступанп телици (юва) съ бе вожелтъ, п дееното око слепо, 2) една крава на 7—8 год.,
лези и двете по на г/2 годппа съ косъмъ бель, отъ които косъмъ белъ, ръсть среденъ и рога извптп, 2) едпнъ конь,.
едното е умр4ло.
8 — 9 год., нпсъкъ, червенъ, па гърба бело отъ седло в
предните му горпп зъби счупени, 4) едпа бпволпца, 8—10
год. задните и крака доло белп, на челото и по онашката
I. Въ Ези-бейската община, Добрпчска околпя, се на тоже бело.
миратъ 1) едно даначе 2 1 / 2 год., косъмъ желтъ, левото ухо
. Въ загона на Козлуджанската община, 1) едпнъ малаьъ
разцепело; 2) едно даначе 21/ь год., косъмъ белъ левото на 5 год., косъмъ черъ, дееното ухо цеипато, левото отъ
ухо отъ долу оюкъ, а дееното отгоре оюкъ; 3) единъ би задъ ойма п на опашката малко бело.
волски бпкъ на 6 год., косъмъ черенъ, па опашката има
бело и рогп много острп и 4) едно даначе 11/2 год., сиво
бозаво.
Жителя отъ Пакянска общпна, Отремска околия, Никола.
II. Въ Ср. Чамурлппска.община се намиратъ: 1) едно Апастасовъ, е изгубпль- свпдвтелетво за нравособственность
лжжско даначе на 1 год,, косъмъ спво-черъ, дееното ухо на една крава на 8 год,, косъмъ червенъ, оеобнп белези
отъ задъ браспаухо.
не.ма отъ Ю-й Октомврпй 1898 г. подъ -\й 47595 серпя
III. Въ Армутлийската община се намира 1 дапаче 3 4 — 1898 г., вместо което е издадено дубликатъ отъ 21
год., косъмъ бело-сивъ, рогп нрави.
Януарип 1902 г. За това, ако се намери негде, да ее счита
IV Въ Екпсченската общппа се намира една кобила 3 за невалидно
год., косъмъ сивъ на заднята лева кълка има бело.
V. Въ Гужпчската община, Белоградчпшка околия, се
намира една кобила дореста па 10 годшпг.
Жителя отъ с. Лазаръ, Еленска околпя Нолю Лазаровъ е
VI. Въ Гюнсли Махленска общини, Н. Загорска околия, изгубплъ пнтпзанския сн бнлетъ ./>i 37862 еерпя 14/99 г.
се пампра едпнъ конь съ ОЬЛБЗП: ръсть средепъ, косъмъ
Ако въ случай се укаже негде да се счита певалпденъ,
черъ, опашка средна, па челото бе.то.
понеже е заме.ненъ съ.дублпкатъ подъ Лй 1123 м. 1901 г.
VII. Хванатия у Доваджовскпя житель, Карловска око
лпя, Верпардппъ Тацепъ, кобила п> свидетелство за правособственноеть М 01139 издадено'отъ Пловдивския арепдаБолестьта „шапъ" по говедата е прекратена въ СТБторъ па името на Шабанъ Мехмедовъ, съ белези: У годишна дующпте села на Варпенското Окржжне, а именно: Аврепъ,
косъмъ сивъ.
Джаферлпй, Климентово, Сагж-гьолъ, Кара-ачъ, Чобанъ-куюс}',
Pop. Кадпево, Девпджи-кьой, Хардалин, Базауртъ, Енпдже,
Омуръ-кьой, Семизъ-алж, Опанча, Балладжа, Кюселеръ, ТокI. Въ Гелииджнкската община: 1) едппъ конь 10 год., чиларъ п Хаджп-кьой, сжщо е прекратена п болестьта „бесъ"
косъмъ черночервенъ, дееното ухо колче; 2) едппъ волъ па по говедата въ Чобанъ-куюсу, първите петь села отъ Вар
7 год., косъмъ червепъ, дееното ухо отъ задъ отрезано. ненска околпя, а всички други отъ Добрпчска околпя.
3) едпо теле па 1 год., косъмъ червенъ, дееното ухо раз
цепено. 4) една кобила на 4 год., косъмъ сивъ и полевата
кълка дамга 8.
Болестьта „шапъи по едрпя рогатъ добптъкъ въ е. е.
II. Въ Езп-бейската общппа ее намиратъ: 1) една ко Дол. Рахово, Кадх-кьой, Спанчовъ, и Български Кусуй, Ту
била на Т год., косъмъ черенъ, па челото п муцуната бело, траканска околия, Руссенеко Окржжпе, е прекратена.
съ едно женско пейпо конче па '8 месеца, па челото л му
цуната има бело, 2) едно мжжеко малаче на И/ 2 год.; ко
съмъ черно желтъ, чакъресть, 3) едно кжжеко даначе на
Издава Варненското Градско Общинско Управление
V/o год., • дееното ухо дюсъ кеепкъ, 4) една кобила на 6
год. косъмъ червенъ, бЬлезп лема.
Печатница на Хр. Н. Войниковъ, Варна

