(Продължение отъ бр. 11)

Предъ видъ особените разходи кои
то сме направили и предвиждамъ да правимъ за текущата година по този въпросъ, азъ си позволихъ да зачеркна и
то само за текущата година разходите
п о п . п. 5, 6, 7, и 8, Ю, 11, 13, 15, 16,
18, ,19, 20, 21, 23, 26, 27 и 28 Повгарямъ че това го правя само за текуща
та година и че при нормални времена,
презъ идната година, тези помощи може
даже да се увеличатъ, за да не бждемъ
упрекнати, че не сме съзнавали благо-
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проектъ, Вий виждате, че безъ да се увеличатъ каквито и да било налози и връх
нини, безъ да се правятъ каквито и да
било нежелателни съкращения на необ
ходими рааходи г като при това се посрещатъ и всичкитЬ незгоди, създадени
п о р а д и изключителните обстоятелства,
все пакъ редовните ни приходи се на
пълно балансиратъ съ редовните ни раз
ходи. Това ясно означава, че финансово
то положение на общината е задоволи
телно. То въ бждаще ще бжде още подобро, тъй като редовните приходи могатъ да бхдатъ .увеличени^ безъ ни наймалка тяжесть за гражданите "ни, съ "следе
ните цеть н о в и источника за редовни
приходи. - .....-.'. '.'. . ,.-',.т- ..'.',.'-.'•'
1. Доходъ отъ експортно право по
5 ст, на рсеки хектолитеръ, и з н е с е н о
брашно'."или жито въ странство и по три
стотинки на всеки хектолитръ трици, тоже
изнесени въ странство.
. - 2. Доходъ. отъ процентуални такси
поради подобрение на" частните имоти
вследствие на регулации.
.3. Доходъ огъ постройка на общин
ски, доходни здания. . ; '
4. Отстъпване октроата на общини
те, както е било до 1911 година и
5. Доходъ отъ канализацията и елек
трическото осветление.
Подробностите по гЬзи нови прихо
ди ще Ви изложа устно като Ви изкажа
и мнението си за реда по който могатъ
да се реализиратъ.
*';,'
,, Огъ друга страна, въ нашия бюджетъ
още не съ достигнати предвидените въ
закона за градските общини максимуми
л а налози и такси които биха увеличи
ли прихода съ почтейна цифрата 250,
000 лева*;
, ; .
При реализирането на твзи нови из
точници финансовото състояние ай общи
ната ще бъде едно отъ нйй-дббритъ въ
сравнение съ другит! общини, толкозъ
цо-вече,, че и безъ гЪзй нови доходи й
безъ увеличение на налозите, нйй сме
вече. реализирали почти много' огъ вгу^ждндтв предприятия на общйШта й прй
това най-важнйтЬ: имаме вече пбстрЪенъ
водопроводъ;.що имаме за* ВЖКЬЛКЙ ГОДЙнй завършена канализация и5 6г& тЬхъ
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можемъ да очакваме само доходи, безъ
ни най-малко - увеличение на разходите,
освенъ тйзй за увеличение количеството
на водата еж ловите каптажи, разходи,
които не съ отъ големъ размеръ.
Това финансово положеане на общи
ната ни дава възможность безъ никакъвъ
рискъ за затруднение да посрещаме лих
вите и погашенията, както на реализи
раните вече заеми, така и на разреше
ния ни съ законъ петь милиона лева за
емъ за регулирането на : града и за за
плащането електрическата инсталация.
/пПремйнавамъ къмъ изложението си
относително извънредния бюджетъ на об
щината за текущата година съ приходъ
2750295 лева срещу разходъ 2749980 лв.
И този бюджетъ е напълно уравновесенъ,
както. сб вижда това отъ,прихода и разхбдътъ му. •'""'' ' ' ; : •„ ь 1 " Д : ' ' •'>' - '•• :*
*' Главнйгв йера.йа извънредните при
ходи с ъ ^ е з и , отъ 8 милионния заемъ,
нуждни за посрещане работите по кана
лизацията презъ текущата година: имен
но 1204120 лева и отъ аванса на 5 ми
лионния заемъ — 906000 •лева'-' за' регу
лации въ свръска съ канализацията ш
електрическото осветление —:- § 41 п 1 до
12. По какъвъ начинъ се предвижда раз
ходването н а : т е з и суми,1 подробностите
за това съ изложени въ § 3 6 - п . ' п . 22,
23, 24, 2 5 , ; 2 6 , 27, 28 по разходите аа
канализацията й водоснабдяването и въ
§ 3 6 п. п. 29, 30, 31, 32 и 33 по раз
ходите за електрическото осветление. По
дробности по гйзи разходи ще В а изли
жа устно."' ' ' -• ' ! ' ' ' -' : • • •'.'•--,..• .<: ',
. Сумите означени въ рйзни фондове
въ Отдела на извънредните приходи не
"еж друго' осйвнъ' сжществующа й а л и чность нгъмъ' 1 януарнй 1913 годйна-илй
таквазъ, която ще образува отъ постъп
ленията йа приходи за сметка на;• 1912
години, до като тр.ае бюджетнбтб уйр&жйение згь сжщата година.
п ;. .;
За фонда предвйденъ въ' § 41 ш 3
ббщинйта е внесла дб 1912 гбдина 15,000
лева. Миналогодишния бюджетъ в45 райхбда йа* страници 37 § 40 предвижда су
мата 20;000 лейгГ,- кйетб значи чЗ втъ бйДжетШ-о }гправлеййе за-1912год.<Штр$вйало Ш се" йййсб йъ* тбзй фсШдъ' едйа еу-
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-ма отъ,,5,000 лв., . нещо което не е на
правено и не може да се направи, по
ради липса на постъпления; пъкъ и фон
да ако ,се указа достатъченъ за тези из
ключителни времена. — малко е изразход
вано отъ него; едва ;ли.има" вече. смйсълъ
да се увеличава.този. фондъ. Ето защо
въ разхода за .текущата година' азъ "не
предвиждамъ никакви'увеличения. "
. Относително фонда за постройка на
театра, бюджето-проекта предвижда въ
приходъ §. 41 п. 4 150000 лева и въ разходъ § 36.П...1 тоже 150,000 лева. Този
фондъ до започване постройката на те
атра е възлизалъ само на 250,000 лева,
сума която, не е била достатъчна нито за
една четвъртина отъ належащите разхо
д и за завършването на това скъпо пред
приятие. Наистина въ.извънредните раз
ходи на м. г, .бюджетъ е било предвиде
но да се в н е с а т ъ в ъ фонда 100,000 лева
рще, обаче нито бившия СЪВБТЪ до 1 априлъ 1912 година не е, можалъ да нап
рави това, нито пъкъ и намъ е възмож
но да го направимъ и до сега поради
чувствителното намаление приходите на
общината и невъзможностьта да се събе
рат*. по принудителенъ начинъ разните
доходи отъ берии, налози, дългове по из
пълнително вследствие изключителните
обстоятелства.: Не е било разумно да се
. започне тази постройка така преждевре
менно, нито пъкъ да се ангажиратъ големи
разходи за три четири години на общи
ната, когато е имало други по належа
щи нужди за посрещане: голема грешка
е направена и съ заемането на толяозъ
доходно и скъпо место, на което е вече
застроена постройката, когато за нея би
могло да се използува местото срещу
Мъжката гимназия, което поради близостьта си 'до Морската градина по добре
би служило за тази-цеиь, тъй като теа
тра би 6илъ^па'Т1риТодвн.'в и :за .презъ
летото^ при .всички обаче.неразумности,
делрто с е^дрста напреднало.. и,, не може,
па, и, в$,' требва, да .,бжд^ рциранск ,,;._,'", г
Г .,-.* (Дтт>-фряд^.20,ОООСлщдо,^несъ; е к
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трактъ и по увеличение на работите да
дената часть на постройката на предпрпймачъ ще струва 272:315 лева; презъ те
кущата година требва да се извърши по
не железната покривна конструкция и
тенекеджийските работи, които по изчис
ленията на архитекта ни ще струватъ наймалко 30,000." лв. илй общо ще- бждатъ
похарчени 302,315 лева, когато фондътъ
разполага само съ 250,000 лева.' За да
не се спира работата, ще требва да :се
придвижи горницата отъ 52,315 лева, бй^
ло въ извънредните разходи за т. т. би
ло да се внесе въ фонда отъ бюджетно
то упражнение за миналата 1912 година.
Като имамъ предъ видъ, че отъ прихо
дите на миналата година ще може да се
внесе тази сума, която съ остатъка отъ
25О.ООО хилядния фондъ 97,366 лева образуватъ сумата 150,000 лв., поставихъ
въ приходъ и разходъ именно таквазъ
сума. Съ тези разходи не се довършватъ
даже грубигЬ работи на това здание и
не би било излишно да се осветлите отъ
какви още най-малко разходи ще има
нужда тази постройка. 8а извършване
водопроводите и канализирането му 10
хил. лева, парно отопление за по-вече
отъ 40,000 ла., столарски работи, врати и
прозорци 45—50,000 лв., стъкларски ра
боти по-вече отъ 10,000 лева, постилане
подовете 25,000 лв., машинарии за сце
ната 20—30,000 лв., електрическа инста
лация до 50,000 лв м боядисване 20,000
лева, мобилировка 50,000 лв. и още мно
го и много други разходи.

Относително фонда по п. 5. на из
вънредните прихода, имаме въ наличность 35,000 лева; въ разходния бюд
жетъ за 912 год. на страница 34 е пред*
видена цифрата 45,000 лв., зйача да се
внесе 10,000 лв. отъ бюджетното упраж
нение за 1912 г., обаче по нтшане възможностъ, нито миналата година, нито
пъкъ до 'сключване бюджетното упраждд^цие за, 1912 година би могълъ да се
усили този фондъ съ 10,ООО'лв., ето за
що въ разходния;: § п& бгодмгето'-проекта
изразходван^ Щ^Щ^х^Щ
Н-:^0^п азъ не предваждаагь никакво 'увеличение*.
остава надичнортл^с^мЬ,. сумата %%$Ш,ла. '[.'„''.'Относително фошп}.з'а;грЬбшп^на"ог.ср^тцу, тазд. я^ш^ргь^щь
ни.^ф^тои ' р а й ^
следующето за текущата г о ^ н а : . понкон- разходния. *бюджетъ: за 1912 година настр*.
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34 е предвидено разходъ за същата д.ель
80,000 лева, което значи, че отъ бюджета
за' 1912 година фондътъ требвало да
бъде увеличенъ съ внасяне сумата 25 х.
лв.. Тази сума маваръ и да не е внесена
и до сега, належащо е внасянето и, по
неже предприятието ще възлезе на 79
хил. лева, а отъ сумата 55,000 лв. ех
вече похарчени 8909 лева и остава да се
длъжи 71,090 лева каквато сума предвпждамъ въ приходъ и разходъ.
Сега преминавамъ къмъ останалите
извънредни разходи които ех належащи
за посрещане, както и къмъ разходите
за построяване нови общински сгради, за
снаряжение на коля и коне и пр. и пр.
въ § 34 и 35 п п. 1 и 2 ще видите раз
мера на дълговете, които ни предстоятъ
на изплащане. Устно ще Ви докладвамъ
и за другъ единъ големъ дългъ, който
не би могьлъ да се посрещне презъ те
кущата година: дългътъ къмъ Гендовича.
Освенъ разхода 55,785 лева по гор
ните §§ ний ще требва да разходваме
за означените въ § 36 п. 5 до и. 18 и
21 за належаща постройки 65,000 лв.;
за покупка кола коне и снарежението
имъ, за чистенето на града 70,000 лева,
за приспособление зала „Съединение" за
общинска библиотека 10,000 лв., за по
стройка две отделения съ по 10.кабини
за топли морски бани 30,000 лв.; инсталирание парното отопление на цветарни
цата 5,000 лв., за направа изменението
на Добришвото шосе при входа въ гра
да 20,000 лева, за покриване скотобойната съ керемиди 3235 лева, направа пжтища, мостове и чешми изъ лозята 5,000
лв., за корекция на долищата въ и около
града 5,000 лева.: . -,
'. ( Разходътъ по § 19 отъ 15,000 лв.
ни. се налага отъ взетотр ни решениеза
съставяне подробенъ , алтиметричееки и
ситуационенъ планъ на курортната часть.
По п. 20 на извънредни разходи
прйдвиждамъ единъ фощгь отъ 50,000
за постройка на градски домъ и въ п. 12
едищь разходъ отъ 6,000 лв. за премии
и възнаграждения по изработване .планъ
гза градскид рмъ. Нуждата ргь градски домъ
е безусловно належаща и върху това не
вЪрвамъ да има две мнения. Постройка

та обаче на този домъ искамъ да използувамъ и за създаване редовни доходи,
които лесно могатъ да се добиятъ предъ
видъ. че въ Варна нема и надали ще
има собственни на държавата здания, за
помещение на окрхженъ еждъ, телегра
фи и пощи, мирови еждилища и други
държавни учреждения. Таквавъ построй
ка би могла да се направи или съ заемъ
или съ цесиране наемните договори вър
ху дружеството или лицето което би пред
приело постройката или съ фондове, пред
виждани неколко години подъ редъ въ
бюджетите. Подробно изложение по тези
въпроси ще Ви направя устно.
Отъ где ще се посрещнатъ всичките
гореизброени разходи това ще видите
г да съветници отъ параграфите 35 п. 1
и 2, § 37 и 40 отъ изънредните прихо
ди на тази годишенъ бюджетъ.
Съ казанато до тукъ азъ завършвамъ
доклада си и моля почитаемия съветъ
да проучи представения ми бюджето-проектъ и да го гласува още въ тази редов
на сесия.
ГР. ОБЩИН. САНИТАРНО ОТДЪЛЕНИЕ.

В-Ьдомость
за с т а н а л и т е раждания и умирания
въ гр. Варна презъ,т месецъ януарий
1914 година.
.-.. ,.
—

1 Раждания.

Живородени: мяжки 45,; женски 58,
мрътвородени: мхжеки 2, женски 1.

,\.

II Умирания.

;

; Мхжеки 49, женски 37 дчислото на
жителите споредъ преброяването.,на 31.
ХП. 1910 год. = 41,317). и ,•.. ......,.'

III Отъ какви болести ек умвъж
ТиЪегсшоз^з (гръдна охтика) -^- 8.
Ти8818 соппи81уцз (лоша кашлица) •— 3.
ТурЬпз аЬйотшаИз (коременъ тифъ)— 2.
Могтиз ш рпйда пеЬ.роз1( умрели ' въ I
седмица подиръ ражданията) ;—• 6. - :
МагазтиззеШз '(старость) ^ ; 18.! *:; ' ; ' л
НетогЬа^а ш1ета"* (вхтрещно ' кървойзЛИЙНИе) - - "6!' ^ ^ " У у Г - Т ;??. с:->у.::-л-П.:'-!.;
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Моггл зуз&шайз пегтогшп (болесть на нер
5) ИзбиретелигЬ отъ пета секция,
вната система) — 4.
ще гласоподаватъ въ Стопанското учи
"МогМ огд. йщезьгуогат (болесть на пи- лище на Д-во „Майка", въ Ш участъкъ
срещу Юнашкия салонъ, улица „Русен
щеварителните органи) — 7.
МогМ ог§. гезр1га1бгп (болести на диха ска".
телните органи) — 20.
6) Избирателите отъ шеста секция,
МогМ ощ. сштШюшз (болести на кър- ще гласоподаватъ въ училището „К. АраВОНОСНИТБ съдове) — 3.
баджиевъ", въ IV участъкъ, улица „Ста
Могз асс1с!еп1аИз ую1епз (случайни или ра -Планина".
насила смърть) — 1.
7) Избирателите отъ седма секция,
Моггл депнлдз игшагИ (болести на пикоч ще гласоподаватъ въ у ч и л и щ е то „ Св.
ните и полови органи) — 6.
Методий", въ" Г7 участъкъ, улица „ВлаМогМ ситлз (кожни болести) — 1.
диславъ". •
БгрМегШз (лошо гърло) — 1.
8) Избирателите отъ осма секция,
ще гласоподаватъ въ училището „П. Р .
Всичко 86 умирания. Славейковъ", въ Новата Циганска Ма
Старший общ. л е к а р ь : Д-ръ ФпрПШбВЪ. хала, IV участъкъ улица „Нишка", и
9) Избирателите отъ девета секция,
ще гласопадаватъ въ училището „Св.
1
ВАРНЕН. ГРАД. О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ. Савва Антеларий, ' при Църквата Св.
Петка, въ V участъкъ, ул. „Търновска".
Освенъ това поканватъ се г-да граж
ОБЯВЛЕНИЕ № 1671. гр. Варна, 29
януари 1914 г. Варненското Градско Об даните избиратели, които до сега не е х
щинско Управление обявява на избира си получили избирателните книжки, да се
телите отъ гр. Варна, че съгласно Ука явятъ въ общинското управление и си
за № 14, отъ 14 януари 1914 г.ч-на 23 ги получатъ. Книжките могатъ да се взефевруари т. г. въ Неделя, ще се произ- матъ до деня на избора и въ самия денъ
ведатъ избори по пропорционалната сис — 23 февруарий т. г., за която целъ и,
тема, за избиране деветъ Народни Пред съгласно алинея втора на чл. 59 отъ из
ставители, отъ колегията (варн. окръгъ) бирателния законъ, въ всека една сек
яа X V П Обикновено Народно Събрание ция ще има нарочно отредени общински
служащи, за раздаване нераздадените
(чл. 83 отъ избирателенъ законъ).
Помещенията, въ които ще гласу- до тогава избирателни книжки.
-ватъ избирателите отъ гр. Варна, съг
Кметъ: Ал. Василиевъ.
ласно решението на Общ. Съветъ, № 528
Секретарь: Ив. Костовъ.
отъ 31-й октомври 1913 год. и онова
№ 127 отъ 28/1 т. г., ех следните:
ОБЯВЛЕНИЕ № 2594. гр. Варна, 11 фев
1) Избирателите оть първа секция,
тце гласоподаватъ въ училището „Св. Кли- руарий 1914 година. Варненското град
ментъ," въ П участъкъ; улица „Царъ ско общинско управление дава гласность
на следующето окрхжно на министерство
Борисъ".
'•
;
2) Избирателите ' отъ втора секция, то на земледвлието и държавните имоти
ще гласоподаватъ въ училището „Сули- отъ П я н у а р и й 1914 година подъ № 175:
„На основание чл. ч л . - 8 6 , 91, 92,
ни," в ъ П участъкъ; ул.„Сливница".
103
и
262 отъ закона за санитарно-вете3) Избирателите отъ трета секция,
ринарната
служба и полиция; и предъ
ще гласоподаватъ въ училището -^Князъ
видъ
върлующата
въ източния край на
Борисъ* в ъ П участъкъ, улица „ШейБългария твърде опасна заразителна бо
•вовска".
'
лесть чума по едрия рогатъ добитъкъ, п о 
4) Избирателите отъ. четвърта сек
канвате се, Господинъ Управителю, да
ция, ще гласоподаватъ в ъ ' Еврейското
внушите на околийскитевачалници и кме
училище въ Ш участъкъ у- на жгъла. на товете въ окръга В и : а) въ окрхзи, в ъ
улицитЬ;;Дебърска" и „Панагюрска".
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които е констатирана болестьта: 1)"дасе
забраняватъ всички пазари и каквото и
да е събиране на добитъкъ; 2) да се за
брани всекукъвъ износъ за вътрещностьта и за странство на добитъкъ и сурови
животински произведения;;. 3): да се застааятъ всички общински власти подъ
страхъ на най-строго наказание.да следятъ п съобщаватъ немедленно на чете
рннарните и административни власти за
появяване на всекакъвъ съмнителенъ. слу
чай отъ чума. б) Въ окръзи, въ които чу
мата не е констатирана: 1) всеки доби
тъкъ, който, се откарва на пазаръ, или
ртъ едно село на друго, по работа, да
бъде сяабденъ съ общинско свидетелство
за произхождение и здраве; 2) всекакъвъ
добитъкъ: заловенъ безъ общинско сви
детелство ще се поставя на 5 дневна ка
рантина и на ступанина ще му се съста
вя актъ и дава подъ еъдъ; 3) да се сле
ди най-строго да се не движатъ бежан
ци съ добитъкъ, а гдето има съмнение,
че носятъ чумна зараза съ добитъка си
да се поставятъ на строга карантина отъ
5 дни; 4) да се съобщава веднага отъ
общинските власти за всеки съмнителенъ
за чума случай.
п. Кметъ: Г. Серафямовъ.
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.
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които-;пованичаритв ще требвала отбиятъ пътната ся тегоба за 1913 година;
...... 3. Понеже некои отъ окръжните съве
ти въ последствие съ направили азме г
нение въ мрежата на. общинските пъти
ща, които изменения^ на некои,места щ&
предизвикатъ . сменяването, на работите
до друго шосе прието въ мрежата, то за
да ; се .даде възможностъ отъ .една стра.на на повиничаритЬ да. отработятъ път
ната ; си тегоба, въ свободното: си време,
отъ друга за да се отстранятъ гореиз
броените спънки исъздадатъ условия за
определение местата и работата по об
щинските- пътища влезли въ мрежата.
-V
ЗАПОВЪДВАМЪ:
. : ; Да се..продължи срока 8а ; отработ
ването на натуралната общинска пжгна
тегоба за 1912 година до ЗГдекемврий
1914 год.
• .' , г. •• •• : :
;;
п. Кметъ: Г. Ноевъ.
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2595. гр. Варна, 11
февруарий 1914 г. Варненското градско
общинско упрлавление дава гласность на
следньото окръжно на министерството на
вътрешните работи и народното здраве
отъ 31 декемврий 1913 година подъ №
9822. . :
-...-,....
„Съобщава се на г. г. окръжните уп
ОБЯВЛЕНИЕ № 2337. гр. Варна, 5 фев- равители за сведение и надлежна .разгла
руарий 1914 година. Варненското град. са между населението, че царската лега
общинско управление дава гласность на ция в/ь Букурещъ е уведомила министер
заинтересованите се, издадената отъ ми ството на външните работи и на изпо •
нистерството на обществените сгради, пъ веденията, какво романското правител
ство е забранило до второ, разпореждатища и благоустройство, следующата
ние, вносътъ отъ България и. Турция на
-V .« : З А П О В З Д Б ; № 1528. - }
. .•;- „Вследствие ходатайството на некои едъръ и дребенъ добитъкъ, сурови, прегоспода инженери и като .взехънпредъ снр. и сушени продукти, както и на всич
ки фуражни растения и предмети,-които
- В И Д Ь , : ' ' . " - . ' 1 ' Т . Р . - ;;•; . . ц у . ^ . - ; ; : , . •••-•>::; •.-;.-.•..•-'> . -.
бпха могли,да бждатъ; заразеиц." , ;
*•.;•.••; .1. Че поради: късното демобилизира
не на войските, повечето отъ повияича- , У: „ п щ Кметъ: Г. Серафимов*. ;4
.ритЬ. не,.ще иматъ възможностъ да. отра. ,:; ш, Секретарь: В. Д., ДаичеВЪ. ,ин
ботятъ гобщинската: сиа..пжтна_тегоба за
1912 година; въ. ерока определень съ 8а,. ! ОБЯВЛЕНИЕ.№2596. вкрна!,- 11 фечдоведь; №. 10. отя. &гянуариж'т.,г., поне руарий 1914 г. ВарневскОта .градско об
же щебждгръ ааняти :съ; уреждане дог- щинско управление дава гласнос,ть * на
машнитЬ ;сш ш полски:;работи.я.г/,* ,п .;.:•;.; следвъцтс! овржжна: иа:мданиедерртврто на
г-у. .<&••гЧе.гпорада:сж:шдта, причинаятех Вътрещнйге.' работизЯ: лародчотя ^здраве-ноческия; персоналъ не; е ималъ$възиож- хк 1л.гг,-. подъ; МгЬк>-^ ].П ,1т, ьгнпл^г
ность.дамраоира и. определи местата:по
."-' ^ '^йтадкан^ска-са ту»ъ3 -легация- $; ув^::
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Бончбвъ отъ София, Христо'ТГоповъ отъ
Долня Ореховица ; Горня-Ореховска око
лия, Алоизъ Рьознеръ отъ Яуернпкъ Ав
стрийска Силезия, Стоянъ Ив. Младеновъ
отъ София, Панаотъ Димитровъ отъ Пловдивъ, .Юрданъ Т. Райновъ огь Ямболъ,
Д-ръ Христо Юрдановъ отъ София, Мйхалъ Хр. Вълковъ отъ Пловдивъ, Делчб
Славовъ отъ Чернооково Чирпанска око-;
лия, Василъ Ил. Пасковъ ртъ София, Костадинъ Георгиевъ отъ Чернооково, Алек*
сандръ : Костадиновъ отъ Горня- Ореховица, Българско Минно дружество въ ст.
София, Олга Ив. Киселинчева но мжжъ
П. Гранчарова отъ Стара-Загора и Стамо
Костовъ отъ Стара-Загора, Вълко Стояновъ отъ с. ТопалОвЬ Стйнимашка око :
п. Кметъ: Г.; СерафимовъГ 1 лия^'Марийка Ив. Севова отъ с. Каме;
нецъ Хасковско, Никола П. Кайшевъ ртъ
-.' • йь Секретарь:. В.: Д. Данчевъ.-.
Стара-Загора,, Георги,.Прповъ отъ Десний
Самоковска о к о л и я, Елисавета П.
ОБЯВЛЕНИЕ № 2 4 4 5 Варна, 7 фев
Влахова
отъ.... ПлЪвенъ,, Петръ , Пончевъ
руари 1914 г.. Варненското градско общ,
отъ--Деде-Агачъ,
Марко. Тотевт» отъ Т ъ р :
у пр ав ле яйй д а в а ' глас ноеть^ на - и нтересующите г се следньото", обявление- на Г-на новО,. Костадинъ Поповъ отъ Хасково,
Варненски Окр. Управитель, отъ 15 яну- Коста Ив. Кантарджиевъ и Борисъ К.:
арий т. г. подъ №, 449. :•;. .
.•:•• •••..: ••;..•••'.>Кантарджйевъ отъ Слйвенъ, Калманъ Сйр
••'• Съгласно предписанието • на Мини .торисъ отъ гр. • Вайдахуниадъ^ Унгария,
стерството , на Търговията, Промигялен- Тодоръ Азмановъ отъ: София, Димитръ
П. Накуловъ отъ Елисейна, Врачанска
ностьта и Т р у д а подъ № № 1065, 1205,
околия, Д-ръ Полихронъ П. Нейчевъ отъ
1327, Д329, 1358. 1359, 1401,1432, 1483,
София,. Андонъ Василевъ отъ Слйвенъ к
1489, 1507, 1543, 1562, 1628,1669, 1671,
Днмитръ Самоковлиевъ отъ Пловдивъ, за
1673,' 1684, 1840; 2149, 1951; 1988, 1990,
дирене мини, двегодишния срокъ на кои
2009, 2068, 2079, 2081, 2117, 2155, 2157,
то започвтъ отъ 12 августъ, 30 Августь,
2270,2394,, 2341, 2*361, 2371, 2399, 2401, 7, П , 14, 17, 18 и 20 септемврий 1913
и 2403, рбявявамъ на населението 0 Т ъ година, 10\ септемврий 1912 г. 1 бктомпроверения ми окржгъ; че съ.позволи врий 1913 год., 6 септемврий. 1013 год.
телни отъ същото министерство подъ 1/10, 16 й 18 октомврий 1913.Г. 24 сеп. № № 1061, 1111, 1204, 1326,; 1328, 1337, тейврйй 1913 г. 18, 16, 17 и 8 октомври
1258, 1400* 1431, 1482", 1488,' 1506, 1542, 1913 г. 23, 4, 9, 7, 15, 18, 19, 21 и 25
1561,". 1627, 1663, 1670, 1572, 1685, Д859, ноемврий 1913 г. 4 декемврий 1913 грд.
5148, 1950, 1987, 1989, 2008, 2067* 2078, 25 ноемврий 1913 г. 9 й 11 декемврий
2080} 2116;- 2154) 2156, 2269* 2293, 2340", 1913 г. 18 ноемврий 1913 г.. 18, 18, 19,
2 3 6 0 , 2270, 2398, 2400 и 2402 се разре 23 й 20 декемврий 1613 г.
шава на; Тодбръ Лалобъ огь с. Яойъть
Дирящитй да бе съйбразяватъ съ
.^Габровска околия]!, Киро Жекбвъ отъ с.
Черноок.ово (Чирпанска околия), Спиро всички разпореждания отъ закона за ШИвановъ огб ПлОвдивъ; Симебнъ Максйп. Кметъ; Г. Серафимовъ. н...-.
з&ов-к отть Кйстейдилъ, Пет^-н АвмаЙовъ
1
отъ София, Ангел* Й. ГотзШвъ а Н Ш- ~ :• п. Секретарь: Вл. Д; ДаНЧев*.
фия, Тодоръ Мйхаиловъ1отъурфйя, Щ .
еилъ «Тодоровъ отъ .София, Стоянъ П.
Печатница г ; 3 о р а " — Варнас •
Пе&совъ Ьт^ 0*ара-Загора, Стойчо Д.
домила министерството на външните ра
боти и на. изповеденията, че унтерофицера отъ 4-й артилерийски полкъ отъ ромънската армия, прикомандпрованъ като
телефонйстъ къмъ генералния щабъ презъ
последния походъ на романските войски
въ България, останалъ повече отъ единъ
месецъ въ околностьта на София. Следъ
това той хе е завърналъ въ Ромхния, ноеящъ крупна сума въ италиянски банкно
ти. Понеже произхождението на тия бан
кноти изглеждало твърде съмнително, ле
гацията; счела за нужно, да донесе това
д о знанието на споменатото министерство,
въ случай,' че има некой да е заявили,
"че е загубилъ подобна сума, или/че му
^е открадната такава". ? ' , Л,-. : ''''. / г V ;
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никъ Леонъ Каракинъ Аваковъ 1909 — 4 ст.
мл. подоф. Божко Андреевъ Николовъ 1910 —
4 ст., мл. подоф. Андрей Мавровъ Андреевъ.
1908 — 4 ст., ст. подоф. Атанасъ Добревъ Ата
насовъ 1907 — ст., ст. подоф. Димо Николовъ
Минчевъ 1902 — 4 ст., редникъ Иванъ Костовъ
Петровъ 1905 — 4 ст., редникъ Димо Жековъ
Апостоловъ 1906 — 4 ст., ефрейторъ Стамо Же
ковъ Стамовъ 1907 — 4 ст., редникъ Георги
Петровъ Димитровъ 1904 — 4 ст., редникъ Ди
мо Костовъ Димитровъ 1906 —4 ст., ефрей
торъ Стойчо Яковъ Поповъ 1906 — 4 ст., ефрей
торъ Иванъ Николовъ Тодоровъ 1905 — 4 ст.,
ефрейторъ Василъ Атанасовъ Яковъ 1908 — 4
ст., ефрейторъ Аврамъ Челебонъ 1903 — 4 ст.,
ефрейторъ Стефанъ Божковъ НедЪлчевъ 1911
— 4 ст., ефрейторъ Алекси Василевъ Пошовъ
1906 — 4 ст., ефрейторъ Владимиръ Петровъ
Кирчевъ
1911 — 4 ст., ефрейторъ Дим. Хрис
. списъкъ
на запасните войници изъ гр. Варна служили товъ Поповъ 1907 — 4 ст., ефрейторъ Дамянъ
презъ време на войната въ 8 и 44 полкове Ангеловъ Колевъ 1903 — 4 ст., ефрейторъ Пе
за които съ получени въ общината . „ордени тръ Георгиевъ Босилевъ 1908 — 4 ст., ефрей
торъ Димитръ Атанасовъ Костовъ 1907 — 4 ст.
за храбрость".
II. 44 полкъ.
1 8 Приморски полкъ.'
;г
Млад. подоф. Стоянъ Андоновъ Тотевъ — ' Мл. подоф. Георги Чакаловъ — 4 ст., ред
1909 — 3 ст., млад. подоф. Михаилъ Трайковъ никъ Ангелъ Щеревъ — 4 ст., редникъ Юрданъ
Теневъ —1910 3 ст., ефрейторъ Никола Са- Г. Михаиловъ — 4 ст., редникъ Иванъ Христовъ
вовъ Бояджиевъ 1907 — 3 ст., ефрейторъ Ди — 4 ст., редникъ Райчо Славовъ Колевъ —4 ст.,
мо Атанасовъ Чалъковъ 1908 — 3 ст., редникъ редникъ Миню П. Дончевъ — 4 ст., мл. подоф.
Панайтъ Тодоровъ Панайотовъ 1907— 3 ст., Симеонъ Милковъ К. — 4 ст., ефрейторъ Ив.
редникъ Георги Русевъ Гайдаровъ 1902 — 3 Стефановъ — 4 ст., ефрейторъ Петко Г. Кало
ст. редникъ Михаилъ Георгиевъ Джелебовъ яновъ—'4 ст., редникъ Паско Боевъ Костади1911—3 ст., редникъ Юрданъ Яневъ Куртевъ новъ — 4 ст., редникъ Иванъ Георгиевъ Ва
1906—3 ст., редникъ Г. Пейчевъ Атанасовъ силевъ — ,4 ст., редникъ Петръ П. Симеоновъ
1006—3 ст., редникъ Петръ Атанасовъ Стой- — 4 ст., редникъ Никола Г. Чапкъновъ — 4 ст..
ковъ 1906 — 3 ст., редникъ Иванъ Петковъ редникъ Ангелъ Н. Петровъ— 4 ст., редникъ
Железковъ 1906 — 4 ст., кадр. редиикъ Мел- Иванъ Т. Джелебовъ — 4 ст., редникъ Яни Ат.
конъ Капреловъ Енукиянъ 1906 4 ст., ред Михаиловъ — 4 ст., ефрейторъ Руси Димитровъ
никъ Христовъ Ал. Нейковъ 1906 — 4 ст., ред — 4 ст., редникъ Киркоръ Астарджиянъ —4 ст.,
никъ Георгиевъ Дим. Пенчевъ 1908—4 ст., редникъ Иванъ П. Ивановъ — 4 ст., редникъ
ефрейторъ Николовъ Петръ Червенковъ 1907 Стати Стойковъ — 4 ст., редникъ Дацко Или— 4 ст., млад; подоф. Ахилевъ Коста Георги евъ — 4 ст., редникъ Господинъ С. Вълкановъ
евъ 1907 — 4 -ст:,- редникъ Ивановъ Ст. Ди — 4 ст., редникъ Костадинъ Кръстевъ — 4 ст.,
митровъ 1905 — 4 ст., редникъ Ивановъ: Мих. оф.канд. Василъ Г. X. Дечевъ — 4 ст., мл.
Димитрови 1905 — 4 ст. редннкъ Димитръ Ки- подоф. Сава П. Енчевъ — 4 ст., мл. подоф.
ряковъ Стояновъ 1907 — 4 ст., редникъ Нико Гроздю К. ; Гроздевъ — 4 ст., редникъ Хайнла Стояновъ Калояновъ-—,;—4 ст., редникъ рихъ Чикалъ — 4 ст., редникъ Асънь Димит
Михаилъ Дймовъ.ЯневъЛ907 —4,ст!, редникъ ровъ-^ 4 ст., редникъ Тодоръ Флоревъ — 4 ст.,
Иванъ Петровъ Димитровъ: 1909 — 4 ' ст., ред редникъ- Андонъ Атанасовъ — 4 ст.у редникъ
никъ Василъ ' Димовъ Божковъ 1910 -^~Л ст Коста П; Семердокиевъ — 4 ст., редникъ Крумъ
редникъ -Андонъ ; Петровъ Доманиковъ; 1997 Н. Николовъ — 4 ст,, редникъ Господинъ Же
— 4 ст., редникъ Стоянъ. Николовъ Стамовъ лезковъ — 4 ст., редникъ; Димитръ Карафиловъ
1908— .4. ст., офиц. кандид. Никола Радевъ Ру — 4 ст. Киро' Ив. Кировъ —' 4 ст., 'редникъ
севъ 1909—4 ст., старши подоф. :Георги Же- Ставри Г." Торлаковъ — '4 ст., ефрейторъ Сте
ковъ Георгиевъ 1905 — 4 ст., млад. подоф Ко фанъ Г. Нирпанлиевъ-^ 4 :ст., ефрейторъ Дйста Савовъ Костовъ 1904 — 4 ст., редникъ Же- митръ/М. Михаиловъ —;4 ; ст.; редникъ» Стоянъ
лезкогШдевъШарковъ 1909-Ь-.41Ст., редникъ Георгиевъ — 4 сг.] редникъ Христо Н М а т е в ъ
ХачикъиХачиковЪ 0<?ркизовъ191Гг-4 ст., ред- -7Г^ ст-> реднйкъ".До'ню Стояновъ'—4'ст., ред
Л^ЩЙиХоДоръ Георгиевъ Недвлкбвъ1607 — 4 никъ Михаилъ Ат: Темелковъ^ 4 "ЙР редникъ
тсгТ.-тзедникъ-Теоргг ЯГн"ев«'^ръмовъ-"Г907"^-~4 Василъ^ Кировъ — 4';ст;>- :"«3-'- а-п<я:ь'1 .?•:.*;.*.
ст., ред.^ Стоянъ Геневъ<.Петковъв1908 —4 ст
г^пЛКметъ! Г. Серафймовъу "'-'•••>
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ОБЯВЛЕНИЕ № 1137. Варна, 22 януарий
1914 год. Варненското градско общинско уп
равление въ допълнение на обявлението си отъ
16 и 1 декемврий м. г. подъ № № 14,454 и
14,457 като обявява списъка на запасните изъ
гр. Варна за които съ получени въ общината
„ордени за храбрость" отъ 8 и 44 пех. полкове
поканва ги да се явятъ лично а за отстътствующитв отъ града или убити запасни техните
родители или ако нематъ такива, то най-близ
ките имъ, да се явятъ въ общинското управ
ление при чиновника на военитв работи найкъсно до 25 февруарий н. год. заедно съ уволнителните си билети и си ги получатъ срещу
подписъ, като имъ се съобщава, че следъ из
тичането на тая дата всички нераздадени орде
ни ще бъдатъ повърнати обратно въ полко
вете -'
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