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Пари, писма ц всичко за вестника да
се праща до Град. Общин. Управление
1

'
въ гр. Варна.
,
За обявления се плаща на дума:
За 1 страница
, . . . 5 ст.
За II страница
3 ст.
За III и IV страница
3 ct.

3 лева
1*50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Варненски Граждани!
Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля сметь и
помии.
Пазете общинските, държав
ни и частни имоти, като своите.
Предупреждавайте' децата да
не чупятъ и делатъ дърветата
въ градините и по тротоарите.
ГР. ОБЩИН. САНИТАРНО ОТДЪЛЕНИЕ.

Бюлетинъ
за движението на заразителните болести
въ гр. Варна отъ 10 февруарий до 20
февруарий 1914 г.

Констатирани болести
1) Scarlatina
Останали отъ последното д е с е т о дневие
— 3
1?
, Оздравели
,
— 2
Оставатъ за. следующето д е с е т о двевие ,
,
—. 1
[ ,Всичко, заболели f отъ началото на
епидемията
. , . .
— 19
;
(На.чалр на епидемията 6. ГХ. 1913)
., n»2) JDiphtheritis
it
j
IIU ,
...,» Всичко 'забр^ели. отъ, началото на
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Останали отъ последното дееетод. — 9
Заболели
— 31
Оздравели
— 3,
Умрели
— 5
Оставатъ за следующето д е с е т о дневие
— 32
Всичко заболели отъ началото на
епидемията
— 40
(Начало на епидемията 21. I. 1914)
4) Typhus abdominalis
Останали отъ последното десетодневие
— 2
Заболели
— 1
Оставатъ за следующето д е с е т о дневие
— 3
Всичко заболели отъ началото на
епидемията
— 143
(Начало на епидемията 14. VI. 1913)
5) Tussis convulsiva
Оставатъ за следующето д е с е т о дневие
— 16
Заболели
— 1
Оставатъ за следующето д е с е т о дневие
— 17
Всичко заболели отъ началото на
епидемията
— 61
(Начало на епидемията 14 IX. 1913)
6) Variola
1
Всичко' заболели отъ началото на
епидемията
'
— 127
(Начало на епидемията 1. X. 1913)
Забележка: Заболелите отъ Morbilli
28 еж отъ бежанците и ЗГ отъ града.
Заббл-Ьлия отъ Tvphus abdominalis е въ
участъкъ.
<
'
'
•
t
Старши' общ?'л-вйарь: Д-ръ И: Фарашевъ.
/ Г <V|!.i ' < И ,41 »*<| f .
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ВАРНЕН. ГРАД., ОБЩ: УПРАВЛЕНИЕ.
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мата не е констатирана: 1) всеки доби
тъкъ'; който се откарва на пазаръ, или
отъ едно село на друго, но работа, да
бъде снабденъ 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 що му се съста
вя актъ и дава подъ сждъ; 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.

ОБЯВЛЕНИЕ .№" 2585. гр. Варна 11
февруарий 1914 г. Варненското градско
общинско управление дава гласность на
интересующитв се следното окръжно на
Министерството на Вътрешните работи
и народното Здраве отъ 17 януарий т. г.
подъ № 4 8 1 :
„Ob заповедь отъ 15 то го подъ №
25, Господинъ Министрътъ на Вътреш
ните работи и Ниродното Здраве поста
нови, за напредъ гр. Скеча да носи офи
циалното, старото и всемирно именатото
си име „Ксанти" (
), а Скеченската околия се именува „КсантиЙСКа".
п. Кметъ: Г. Серафимовъ.
Министерството на вътрешните работа
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.
и народното здраве има честь да Ви мо
ли да имате това за сведение и да го съоб
ОБЯВЛЕНИЕ № 2337. гр. Варна, 5 фев
щите на подведомствените си учрежде
руарий 1914 година. Варненското град.
ния и длъжностни лица, за изпълнение."
общинско управление дава гласность на
п. Кметъ: Г. Ноевъ.
заинтересованите се, издадената отъ ми
и. Секретарь: В. Д. Данчевъ.
нистерството на обществените сгради, пъ
тища и благоустройство, следующата
З А П О В Ъ Д Ь № 1528.
ОБЯВЛЕНИЕ № 2594. гр. Варна, 11 фев
руарий 1914 година. Варненското градг Вследствие ходатайството на некои
ско общинско управление дава гласность господа инженери и като взехъ предъ
на следующето окръжно на министерство- видъ:
то на земледелието и държавните имоти
1. Че поради късното демобилизира
отъ 11 януарий 1914 година подъ № 175: не на войските, повечето отъ повинича„На основание чл. чл 86, 91, 92, ритЬ не ще иматъ възможностъ да отра103 и 262 отъ закона за санитарно-вете- ботятъ общинската си пътна тегоба за
ринарната служба и полиция и предъ 1912 година въ срока определень съ за
видъ върлующата въ източния край на поведь № 10 отъ 5 януарий т. г., поне
България твърде опасна заразителна бо- же ще бъдатъ заняти съ уреждане до
лесть чума по едрия рогатъ добитъкъ, по машните си и полски работи.
канвате се, Господинъ Управителю, да
2. Че поради същата причина техвнушите на околийските началници и кме ноческия персоналъ не е ималъ възможтовете въ окръга В и : а) въ окръзи, въ ность да трасира и определи местата по
които е констатирана болестьта: 1) да се които повиничаритЬ ще требва да отбизабраняватъ всички пазари и каквото а ятъ пътната са тегоба за 1913 година;
да е събиране на добитъкъ; 2) да се за , 3. Понеже некои оть окръжните съве
брани всекакъвъ износъ за вътрешность- ти въ последствие съ направили изме
та и за странство на добитъкъ и сурова нение въ мрежата на общинските пъти
животински произведения; 3) да се за- ща, които изменения на некои места ще
ставятъ всички общински власти п о д ъ предизвикатъ сменяването на работите
страхъ на най-строго наказание да сле- до друго шосе прието въ<мрт1$йата, то за
дятъ и съобщавать немедленно на вете да се Даде' възможность бтъ-една стра
ринарнигЬ и административни власти за на на, довиничаритЬ да отработятъ' г път
появяване на всекакъвъ оъмнителенъ слу ната* си тегдба въ свободнот6*сн време,
чай отъ чума. 6) Вь окръзи, въ които чу отъ друга за да се отстрайятъ гореиз-
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броените спънки и създадатъ условия за
определение местата и работата по об
щинските пътища влезли въ мрежата.
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Д а се, продължи срока за отработ
ването на натуралната общинска пътна
тегоба за 1912 година до 31 декемврий
1914 год.
• п. Кметъ: Г. Ноевъ.
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 3 7 4 4 . гр. Варна, 24
февруарий 1914 година. Обявява се на
интересующите се, че на 14 мартъ т. г.
3 ч. следъ обедъ ще се произведе втори
търгъ (съкратенъ срокъ) съ явна конку
ренция за доставка на 30 кв. м. гумена
постелка, нужна за общинската електри
ческа централа. .
. Приблизителна стойность 1200 лева.
Залогъ 60 лева.
КМЕТСТВОТО.
ОБЯВЛЕНИЕ № 3745. гр. Варна, 24
февруарий 1914 година. Обявява се на
интересующите се, че на 15 мартъ т. г.
отъ 3 до 4 часа следъ обедъ ще се про
изведе търгъ (съ съкратенъ срокъ) съ
тайна конкуренция за доставка па разни
железни материали, нужни за подържа
не електроразпределителната мрежа въ
града.
Приблизителна стойность на достав
ката е 3600 лева.
Залогъ 175 лева.
КМЕТСТВОТО.
ОБЯВЛЕНИЕ № 3041. гр. Варна, 14
февруарий 1914 г. Вследствие надписа
на Варненски окржженъ управитель отъ
31 януарий н. година подъ № 1202 и
писмото на Началника на 8-о пол. воен,
окръжие отъ 10 того подъ № .209, Вар
ненското гр. общинско управление обя
вява на населението въ гр. Варна, че та
зи годишната наборна комисия за пре
глеждане младежите . подлежащи на 38
наборъ — 1 9 1 4 годинаг ще почне , своите
.действия отъ 1 ,мартъ, и ще продължава
до, 10 априлъ н.,година, като за дните
,въ, конто .ще. се, пръглеждать младежите
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отъ гр. Варна ще се разгласи допълни
телно. Но за да не се явяватъ' 'разни не
доразумения при заседанието на набор
ната комисия, предварително се даватъ
на интересующите се следните упътвания:
1. Пр-Ьдъ наборната' комисия обязателно требва да се явятъ всички младе
жи вписани въ наборния списъкъ за 1914
год. включително и мохамеданите.
2. Ония отъ младежите които по
разни причини отстжтствуватъ отъ града,
умоляватъ се близкитЬ имъ да имъ съобщатъ щото непременно да се явятъ предъ
наборната комисия въ деня когато се преглеждатъ младежите отъ общината.
3. Ако некой отъ вписаните въ на
борния еписъкь младежъ се е поминалъ
или пъкъ некой членъ отъ семейството
му т. е. баща братъ и пр. то близките му
да се снабдятъ предварително съ преписъ отъ смъртния актъ и го представятъ предъ наборната комисия.
4. Ако некой младежъ въ деньтъ ко
гато ще заседава наборната комисия се
намира подъ затворъ, то близките му да
изискватъ удостоверение отъ надлежния
затворъ и го представятъ въ наборната
комисия.
5. Тежко болните се освобождаватъ
отъ явяване предъ наборната комисия,
за това пъкъ съ длъжни близкитЬ имъ
да представятъ въ наборната комисия
свидетелство отъ лекарь на държавна
служба.
6. Ако некой младежъ е осъденъ и
лишенъ отъ граждански и политически
права, то да се снабдятъ съ удостоверения
отъ прокурорския паркетъ или пр-Ьписъ
отъ присъдата си и ги представятъ предъ
наборната комисия.
7. Всички младежи, които не съ се
явили предъ миналогодишната наборна
комисия и се считатъ отклонени, да носягь съ себе си документи съ които да
оправдаятъ своето неявяване.
8. Младежи, които се намиратъ въ
учебни заведения и по закона иматъ пра
во да бъдатъ отложени като ученици,
длъжни съ да представятъ предъ набор
ната комисия свидвтелстпа отъ надлеж
ните училища въ които съ ученици.
, 9 Ония младежи които с ъ навърши-

й№ш тшм шт№
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ли 23 родини а_ още не еж завършили
сред нето] си образование и 26 год! кои
то не еж завършили,висшето си образо
вание и желаятъ да продължаватъ o6pV
зованието си, да подадагь молбитв би
до председателя на наборната комисия
и то сь такъвъ разчегь щото молбата" да
бъде получена въ първите дни на засе ;
данията на наборната комисия да_ има
време до завършване действията си,, на
борната комисия да разреши въпроса за
отлагането имъ отъ г-на министра на вой
ната, съгласно последнята алинея на за
бележка 2-а къмъ чл. 20 отъ закона за
„устройството на въоръжените сили",
молбит-Ь да бждатъ придружени съ до
кументи отъ надлежното училище че съ
ученици, а ония които следватъ въ вис
ши учебни заведения, освенъ горните удостоверения да представятъ още и зре
лостно свидетелство за завършено сред
но образование, въ единия и другия слу
чай, да оказватъ въ молбите си разре
шаване ли имъ е било по-рано отлагане
отъ г-на министра на Войната, съгласно
горния членъ и преаъ коя година.
10. Младежи които искатъ да се вьзползуватъ съ облегчение по семейни причени, да доведатъвъ наборната комисия
неспособните си бащи и малолетни бра
тя отъ 10 годишна възрастъ нагоре. .
11. Младежи които иматъ завърше
но средно или висше образование, да
носятъ съ себе си документите си (зре
лостното свидетелство за средвьо обра
зование, а за висше образовайие освенъ
горнето и дипломъ'за висите 'образование)
12. Ония младежа коитЪ 'искатъ да.
се ползуватъ съ облекчението образЪМ(нне. да носятъ надлежните задлъжителни заверени по нотарШалеггъ редъ, за
учителите за 8 годингао Непрекъснато
учителствуване прйдружеУо съ удостове
рение отъ надлежната училищна инспек
ция, че презъ годината когато'заседава
наборната комисия е жучитель, а за ония
по специаляоетьта си треЙва да уговор_ятъ въ задължитеквотегеи, че непремен
но ще се занимавата по^своята^спецйал_врсть„ъДО, 'Щ годигпенъ възраст» вклю-!
чително на своя частна! "работа и нема'

гЗрбЙ ав

да з'а%ма£ь държавна*, ойржжна, й1 ^ббщии5ск'а работа]-1 .
IS: Ако никои мЛаДежи • иЬййтъ да
I се прегледатъ' въ! другк Уаббрни коми
сии1 требва" да прктежаватъ' документите
за които е речъ ве чл: 41 й 4 2 отъ закойа за „Носене военните1 тегоби" а име
нно : а) да искатъ разрешение отъ начал
ника k'fe 8-то поякОво военно окръжие, б)
свидетелство отъ общинатй за.' отличител*
нате имъ черти, в)"свидетелство отъ оная
община въ която тде ей явяв& * предъ ко
мисията удоетоверяюще бемоличностьтк
имъ я свидетелството за че съ записана
въ наборните книги, а. отложените сви
детелства дадени имъ отъ предидущата
наборна комисии за че еж отложени, за
това тия които не еж се снабдили съ та
кива да побързатъ и се снабдятъ отъ кан
целарията на 8-то1 полково военно< Ькржжие срещу 50 ст. 1 гербова, марка.
14: Същото fee отнася и за младежи
отъ чужди полкови военни окржжия кои
то би желали да бждатъ прегледани отъ
тукашната наборна комисия.
,
Излозкенбто въ пунктовете 1 до 14
включително се отнася и за младежите
мохамедани, понеже те ще се преглеясдатъ и взематъ на военна служба на общо
основание, както и другите народности.
Независийо отъ горнето съобщава се
на интересугощитЬ се, че предъ набор
ната койисия могатъ да се явятъ за преусвидетелствуване и запасни долни чи
нове които се чувствуватъ,1 че еж стана
ли негоДни за во'енна служба, заедно съ
младежите отъ общината.
МладежитЬ да се явятъ въ наборна
та комисия чистоалътва т! е. изкжпани
и съ чисти долни долни дрехи.
Набор, комисия за 8 о полк. военно
окръжие ще заседава въ гр. Провадия
за Провадийска околия и 1въ гр. Варна
за Варненска градска и селска околии.
1

гк Кйетъ: Г. Серафимовъ.
п. Секретарьг Р. Парушевъ. >
•
; ' 6ШЛБН№ 1 № 29441. тЗУрна7 13 февffliptt'iUU г^тГОШява 1 се^че"Нъ Wftr
ствййо Ьа*'б 1гарт¥''£'г.' т отъ г 9 'до' 1<У %•
прШ '-объд^в WWe* ^йо&звШ °ЙЙЙ» &>
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тайна конкуренция отдаването, /На^закупувачъ общинския приходъ такси, отъ
СИГьтьтаза време отъ 1 януарий|.1914
година до 31 декември, 1915 год. ^
» „ Приблизителната етойносдъ 25000 ле
ва, годишно.
, ,
- *• Залогъ 2500> лева въ банкрво,, (удос
товерение., , ^
КМЕТСТВОТО.
ОБЯВЛЕНИЕ № 2945. Варна/13 фев
руари 1914 година, .Обявява се на пнтересующите се, че въ s кметството на 5
марть т. г. отъ, 4 до 5 часа следъ обе^ъ
ще се произведе търгь съ тайна конку
ренция 1 за отдаване на закупуване об
щинския приходъ отъ „Кръвнина" за вре
ме огъ сключване договора до 31 декемврий 1915 голина,
„
'. и <5
> Приблизителна стойность 120,000 лв.
годишно.
, ,
< ' Залогъ 12000 лева въ банково удр,стоверение.
' j t
,
1
Г. ,г. конкурентагв въ офертите си
требва да укажатъ cajroj стойностьта на
кръвнината, която се събира безъ^епи•зоогическата връхнина 5 % пресметната
върху чистата кръвнина.
„ ,,
КМЕТСТВОТО.

Стр. 5

Приблизителна стойность 35000 лева
годишно.
*
41
(
оадогъ
лева въ банково удо
стоверение.
' КМЕТСТВОТО.
*
1
' ОБЯВЛЕНИЕ № 3469 Варна; 18 фев^
руарий 1914 год. Обявява се, че на 26
того въ 4 часа слъдъ обедъ предъ об
щинското управление ще се пгЗодаватъ
на търгъ 13 тенекии чиста свинска масъ:
97» тенекии чиста говежда лой.
5
„ нечиста „
„ за сапунъ.
Първоначалната оценка, която ще бъ
де на .килограмъ ще се определи отъ
тържната комисия въ деня на търга.
КМЕТСТВОТО.

ЗАПОВЪДЬ 117. Варна, 15 февруари
1914 год. Вследствие окръжното на Варненский Земледелческий Адчшнистраторъ
отъ 13 того подъ № 122 и предъ видъ
че всека година върху овощните фидан
ки ставатъ големи повреди отъ вреди
телните насекоми, а особено Отъ гъсеництие, които често пъти ех причина да
бъде изгубена целата реколта отъ ово
щните фиданки, а съ това се лишава и
самия стопавинъ отъ единъ доходъ, ако и
малъкъ, нъ се таки доходъ, съ който би
ОБЯВЛЕНИЕ № 2946. Варна, 13' фев- ха могли да се носрещнать некои нуж
руарий 1914 год. Обявява се, че въ кмет ди в ь стопанството, то затова и на ос
ството на 6 марть т. г. отъ 10 до 11 нование предписанието на чл. 189 отъ
часа предъ обедъ ще се произведе търгь закона за полицията въ сел. общини.
съ тайна конкуренция за отдаване на
ЗАПОВЪДВАМЪ:
закуаувачъ общинския приходъ огъ, „Кри1 Задължавать се стопаните или наенина и Кантаринина", за време отъ мителите на всички дръвчета, лозя и гюсклюяане на договора до 31 .декемврий лища находящитЬ се по твхъ гъсенич1915 година.
- ни гнезда,, яйца и какавиди на врЬдиПриблизителна стойяость 35000 *лева телни насекоми Да се 'събиратъ и уаичгодишно. ,
i j ,, r
тожаватъ.
Залогъ 3500 лева въ банково удр2 Дърветата и храстите покрай пъ
достоверение.
КМЕТОТВОТО. тищата или на полето, въ обществени
градини и мЪстада се прегледватъ й
•. ОБЯВЛЕНИЕ № 2947. Варна, 13 фев- очистватъ отъ под^едокоетвените ми слу
руарий 1914 год. Обявява се, че.въ кмет- жащи натоварени за тая тгЬль.
•ството на .6 марть т. г. с-тъ 4 до 5 ;часа
3. Ако некой стопа ни аъ или наемаследъ,обЬдъ ще се произведе ,търгь съ тель не изпълни на време настоящата
тайна конкуренция за отдаване на, заку- ми заиовъдь това ще се извьрши за сме
пуаачъ i общинския црихрлъ дакси; отъ тка на стопанина или наечатегля и ста-надписите и.вивесските"^^&реме,.отъС11 яалитв разноски ще се ръбератъ rio на.
Ануарий 1914).о-одина до 31 „декемврий длежнии редъ принудително.
' ' '•
1915,|ГОДина.j 1 „ / ( l , i { .-j оь '>,!>,., .пл
4. За ограничавайте й^кой опасни
»

'

1
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животни и растителни болести по тзаз
пореждание става отсичанието на частни
държавни или уничтожаванието на дру
ги растения. На стопаните на отсечените
дървета отпуща се даромъ отъ държав
ните разсадници въ двойно количест
во същите или подобни видове дървета.
5. Въ случай че се появи по лозята,
овощните градини или други растения
некоя болесть или съмнителни призна
ци отъ такава, стопаните, наемателите
или надарите се задължаватъ веднага да
явятъ на управлението ми, за вземание
нужднитв мерки.
6. Забранява се внасянието отъ за
разените места отъ странство сурови и
сухи части оть лозя, като: пръчки, лис
та, корени, пъпове и пресно грозде, а
така също всекакви лозарски оръдия,
както картофи, лукъ, торове и други пред
мети, чрезъ които би могло да се препесе филоксерата и въобще заразителни
болести по лозята и други насаждения
7. Нарушителите на настоящата ми
заповедь ще се наказватъ съ глоба съ
гласно чл. 197 отъ закона за полицията
въ селските общини и чл. 72 отъ закона
за град. общини.
8. Изпълнението на настоящата за
поведь се възлага на началника на ло
зарското отделение.
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" ' Дбпуща 'се конкуриранието по от
делно или за всички изобщо.
>
Точно въ 3 часа после пладне ще
се почне отварянието на подадените оферти, до което време и ще се лриематъ
такивато.
Поемните условия, опасания, черте
жи и пр. могатъ да се видятъ всеки
присжтственъ день и часъ въ щаба на
полка гр. Варна.
Конкурентите требва да се съобразяватъ' съ чл. 11 и 15 отъ Закона за об
ществените предприятия,
гр. Варна, 16 февр. 1914 год.
Отъ щаба на полка.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2781. Варна, 12 февр.
1914 год. Варненското Градско Общинско
Управление дава гласность на интересующите се следньото окръжно отъ ща
ба на 2-а бригада на 4-а п. Преславска
дивизия отъ 7 февруариЙ т. г. подъ№ 204;
На основание телеграмата отъ ми
нистерството на вопчата № 1039, извеегявамъ Вя, Господи лъ Управителю, че е
разпоредено да се приематъ отново на
служба, онези войнгци отъ 35, 36 и 37
набори, които съ уволнени отъ служба,
защото селата имъ о-таватъ въ романска
територия, и които доброволно се явяПрепиеъ отъ тая заповедь да се из ватъ и желаятъ да доискаратъ служба
прати на г. Варнен. Окр. Управитель и та си.
Моля разпорежданието Ви, да имъ
Варненский Землед. Администраторъ за
се
съобщи.
сведение.
Кметъ: А Васмлиевъ
п. Кметъ: Г. Сарафимовъ.
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 9». На 20 марть н. г.
въ 3 часа после пладне ще се произ
ЗАПОВЬДЬ М 102 Варна, 22 фев
веде търгъ съ тайна конкуренция вь руари 1914 год. На основание чл. 7 и
Варненското комендантско управление за 9 отъ Закона на Окръжните Управите
отдаване на предприемачь направата на: ли и Околийските Началници и чл. чл.
казарма, конюшна, нужникъ и навесъ за 20, 21, 22, 23 и 24 отъ Закона за но
КОЛа за 31 п. Варненски полкъ въ гр. сене военните тегоби, обявявамъ на на
Ески-Джумая.
селението отъ окръга, че военния наборъ
Приблизителната стойность на пред за 1914 год. ще се произведе отъ 1 й
приятието възлиза на казармата 231,054 мартъ до 10 апршгь този година вклю
лв. 90 ст. залогъ 6500 лв.; на конюшна- чително както следва;
г i<
та 17,265 лева иска се аалогъ 870 лева; "" А. Въ окржга ще действува наборна
на навеса 10,600 ,лева иска се залогъ та' комисия при 8-о-полково*военно * ок
,530 дева и на нуждника 8,352 ла. 31 ст. ръжие и младежите ще се явятъ за< пре
иска се залогъ 420 лв.
глеждане по еледуюгцето разписание:
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I Варненски прнзовптеленъ участъкъ.

- Комисията ще заседава въ т р . Вар
на отъ 15 мартъ до 10 априлъ вкл.
• Н а ' 1 5 мартъ ще проверява наборни
т е книги.' > ,
Младежите ще се преглеждатъ по
!
общини както следва:
На 18 мартъ Авренска, Арнаутларска и Ботевска.
На 18 мартъ Аджемлерска и Белевска
На 19 мартъ Еникьойска.
'
Н а 20 мартъ Беленска, Емировска,
Карахюсеинска и Николаевска.
'
На 21 мартъ Козлуджанска, Крумовска, и Русларска.
'
На 22 мартъ Саржгьолска и Яйленека
На 24 мартъ Теглене жребе за Вар
ненска селска околия.
На 26 и 27 мартъ I и Пучастъкъ на
гр. Варна.
На 28 и 29 мартъ III участъкъ на
гр. Варна.
На 31 мартъ и 1, 2 и 3 априлъ IV
уч. на гр. Варна.
На 4 и 5 априлъ V участъкъ на гр.
Варна.
На 8 и 9 ще се преглеждатъ мла
дежи отъ чужди полкови военни оръжия.
Н а 10 анрилъ ще се тегли жребие
за гр. Варна.
Б. Кметовете съ длъжни да заведатъ предъ наборната комисия въ опре
делените дни
1. Всички младежи родени п р е з ъ
1894 год. и зааисани въ наборните спи
съци за настоящата 1914 год.
2. Всичка отложени и отклоннвши
-се отъ мвналитЬ набори и '
-' J
3. Всички запасни долни ч и н о в е ,
които по телесни повреди съ станали
неспособни за военна'служба.
Младежите требва да носятъ съ себе
си: а) новозапаснитЬ, свидетелство по
"-чя.* 7"6тъ закова" за нойейне~~т*очетгите
тегоби; { - д1
Г , j .м. п
6) Отложените свидетелства за от-
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лаганието; в) отклонените документи за
оправдавание неявяването си предъ ми
нало годишните наборни комисии и г)
запасните — своите уволнителни билети.
За отсжтствующите младежи, кмето
вете съ длъжни да предетавятъ на на
борната комисия нуждните сведения и
документи за причините на отсжтствието. За починалите младежи да се носятъ
преписи отъ смъртните актове. Също да
се носятъ преписи отъ смъртните акто
ве на починали членове отъ семействата
на вписани въ наборния списъкъ младе
жи, ако има.
Младежи които мислятъ, че иматъ
право на основание чл 17 отъ закона
за устройството на въоръжените сили и
чл. чл. 39 и 40 отъ закона за носение
воените тегоби, да претендиратъ за об
лекчение, требва непременно да довеждатъ съ себе си своите: баща, братъ (поголеми отъ 10 годишна възрасть на горе)
чичо, вуйчо и други техни близки, кои
то съ неспособни за работа и за пре
храната на които те се грижатъ.
Също и преписи отъ присъдите на
осждеви въ затворъ баща и братя отъ
4 години на горе.
(Забележка на чл. 39 отъ 3 . Н. В Т ).
Ако некой младежъ отъ подлежащи
те на явявапие предъ наборната коми
сия е липи-пъ огъ граждански и полити
чески права изброени въ чл. 30 отъ на
казателния законъ да носятъ съ себе си
преписи отъ присждитЬ си.
Младежите свършили средни, висиш
или другп некои специални профес. учеб
ни заведения да носягъ съ себе си и до
кументите си за завършено образование.
Жекающите да се възнолзуватъ отъ пра
вото на служение съ съкратенъ срокъ
требва да носятъ съ себе си приготвени
нуждите задължителни (чл. 21 отъ зако
на за устройството на въоръжените сили).
Младежи отъ окржга които се намиратъ въ района на други полкови воен
ни окржжия, могатъ да се преглеждатъ
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Варненски 'Шщйнски ;Шстникъ

т^мъ,, сл-Ьдъ като се снабдятъ' съ' документят^|изброени' въ ' чл. чл. 41 и 42 отъ
закона за нрсение военните тегоби.' '
Младежи отъ други полкови окръжия,
•който приживяватъ въ окръга и желаятъ
да бждатъ прегледани: тукъ требва, да
се снабдятъ съ същите документи (чл.
чл. 41 и 42отъ з. н. .в. т.). ••>.•

Отъ явяване предъ наборната комисия,
се освождаватъ само:
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сии отъ 1911 г. околийските началници
се з^дължаватяГгда набавятт^Ина кр^исията: точенъ децемалъ, креватъ съ сламенникъ и чаршавъ, • легенъ,; кърпа; карабол6въ'й субйлматовъ разтворъ. хигроскопически памукъ и 2 'лекарски* ризи.
Кметовете на централните'общини,
гдето ще заседаватъ наборните комисии,
требва да приготвятъ удобно "помещение
съ три стаи:, една заседателна стая ши
рока добре усвътена и отоплена; втора
стая, също широка и отоплена, .която и
ще служи за събличане на младежите и
трета стая която ще служи за случаите
когато за изследванието се изисква особна.тишина и пр. и всички канцеларски
и други п о т р е б и като срби,Лтопливи
лампи, кофи за вода и пр. Околийските
началници да проверятъ единъ/день по
рано преди да почне наборната"комисия
всичко, да б,ъде| наредено ц готово.
Членове на наборната комисия назначавамъ;
.... .,.
1) Околийските началници всеки за
околията си. ,,
.'/.'•''
2) Членъ отъ окръжната постоянна
комисия: а) за Правадийка околия окр.
съветникъ Василъ Тодоровъ. б) за Вар
ненска селска околия и за Варненска
градска околия окр. Никола- Стефановъ.
• - 3)"Правадийски градски кметъ или
помощника му за Провадийска околия;
за Варненска селска и Варненска град.ска околия .— Варненски градски кметъ
или; помощника му. ,
Настояща заповедь да, се изпрати
на :4тта лреславска дивизйонна область
за .сведение на 8 полковр* военно' 'окржжяе за съобразяване, на околийските на
халници и общинскит-Ь кметове въ окръ
га за да я разгласятъ между население
то и да изпълнятъ всичко което се отнасядо' техъ: '^- :!..• ...ч . Л .;.

а) Тежко болнигЬ младежи; б) уча
щите се въ средни и висши учебни за
ведения,— първите до 23 годишна въз
расть и в) находящите се подъ затворъПричинитЬ, обаче за неявяванието
на първитЬ требва да се удостоверяватъ
съ медицинско свидетелство отъ лекарь
на държавна служба, тамъ гдето има такъвъ, а гдето нема — то кмета лично у (
достоверява предъ наборната! комисия;
за вторигЬ съ удостоверение отъ учеб
ните заведения и на третите —- съ сви
детелства отъ надлежните съдебни власти.
Навършилите 23 годишна възрасть
и още не завършили средньто си образувание и 26 годишца възрасть—- висше
образование да подадатъ своевременно
молбите си придружени съ всички необ
ходими документи, за да има време до
завършвание действията си наборната ко
мисия, чрезъ наборната комисия за воен
ния ми нистръ да се направи нуждното
за разрешение въпроса за отлагане отъ
господина Министра на Войната, съгла
сно последната алинея на забележката
2-а къмъ чл. 20 отъ „Закона за,устрой
ството на въоръжените сили". -;:i.
Кметовете съ длъжни още да; се явяватъ предъ наборната комисия съ об
щинските секретарь-бирници, като носятъ
съ себе си.: ;наборната книга, наборните
списъци' и книгата: ва запасните долни
;, г.„Окръженъ управитель:
членове, редовно >ж точно йопълнени, за
да "могать да даватъ потребните да ко
j
Д. Перелинговъ.
мисията сведения и да отбелезватъ въ
същите книги реше
на/комисията..
• 1 IV"
1
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