Година XXVI

Варна, 17 Мартъ 1914 год.
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Варненски Общински
ИЗЛИЗА
О/ЬНАТА НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено
за година само
за '/* година

СЕДМИЧНО
Пари, писма и всичко за вЬсгника да се пра
ща до Град. Общин. Управление въ гр. Варна.

лева
1.50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

За обявления се плаща на дума:
За I страница
5 сг.
За II страница
3 сг.
За III и IV страница
3 сг.

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 но тротоарите.

Общинска хроника.
Протоколъ № 14 отъ 27 януарий.
Сложи се за окончателно разрешение
преписката по писменото предложе
ние на общ. 'съвЪтникъ Ж. Дикиджиевъ
отъ 2 септември 1913 г. противъ помощникъ кмета Г. Ноевъ за анкета, че
окуражавалъ некои бедни варненски,
граждани да строятъ жилища върху
общинската мера. Следъ като се изка
заха още некои отъ г-да съветниците
по въпроса, по предложение на В. Поповъ съветътъ, като има предъ видъ
рапорта на комисията, която е извър
шила анкетата, устните обяснения на
тая комисия, устните обяснения на Ж.
Дикиджиевъ, констатира съ удоволствие,
че пом. кмета г. Георги Ноевъ нема

нищо общо съ туй, което е изложено
въ предложението на съветника г. Ди
киджиевъ и минава на дневенъ редъ.
Съ същия протоколъ вследствие
писменото предложение на общ. съветникъ Р. Василевъ за изготвуване
правилникъ за щата на общинския персоналъ, съветътъ реши: приема по
принципъ да се изготвятъ единъ пра
вилникъ за щата, ценза, за правата
и длъжностите на общинските чинов
ници и избира комисия, въ състввъ об
щинските съветници г. г. Р. Василевъ,
В. Поповъ, Д-ръ Парасковъ, Т. Страшимировъ, Д. С. Поповъ и М. Вълковъ,
която подъ председателството на г.
Кмета да приготви нужния правилникъ.
Съ протоколъ № 15 отъ 28 яну
арий се назначава варненския житель
Д-ръ Ив. Фарашевъ за старши лекарь
на санитарното отделение при варнен
ската градска община съ предвидената
по бюджета заплата, сччтано отъ де
ня на встъпването му въ длъжность.
Протоколъ № 17 огъЗ февруарий:
Общинския съветникъ М. Вълковъ пов
дигна въпроса за изплащане на общин
ските служащи заплатите имъ за месецъ януарий т. г.
Следъ дадените отъ г. кмета обя
снения, че заплатите на служащите
за месецъ януарий 'не се изплащатъ
поради искането на ревизорите по-настоящемъ въ общината и писменното
искане на отделението на държавните
дългове при финансовото м-во, до като-
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не се изплатятъ лихвите и погаше
нията на общинския заемъ за м. и т.
години, до тогава никакви други раз
ходи да не се правятъ, съветътъ като
взе предъ видъ, че поради ненормал
ните времена, които прекара отече
ството ни, не можаха да се прЪдвидятъ
правилно приходите по бюджета, па и
предвидените такива не напълно по
стъпиха, вследствие на което и общи
ната не можа да посрещне изплащанието на задълженията си по разход
ната часть на същия бюджетъ, че по
настоящемъ общината е взела всички
мерки да посрещне, както миналите
си дългове, така и тия, които съ на
стъпили, това обаче не може да стане
наведнажъ чрезъ спирането изплаща
нето на разходите за другите необхо
дими нужди за функционирането на
общината, една отъ които е и изпла
щането заплатите на служебния персоналъ, които требва редовно да бъдатъ изплащани и не бива да бъдатъ
спирани и забавяни, вследствие на ко
ето съвета едногласно реши: Да се хо
датайствува предъ министра на вътреш
ните работи да'разпореди потребното,
щото да бъдатъ изплатени за м. януарий заплатите на служащите и чи
новниците при общината.
Въ същото заседание г. кмета про
чете своя писменъ докладъ на съвета
относително бюджето-проекта на об
щината за 1914 год. и финансовото по
ложение на последната. Следъ като се
изказаха г. г. съветничите Р. Василевъ,
П. Кърджиевъ и Т. Страшимировъ съветътъ реши: избира комисия въ съставъ: общ. съветници Ст. Савовъ, М.
Вълковъ, Д. ЬСондовъ, П. Кърджиевъ, Р.
Василевъ, Т. Страшимировъ и Д-ръ Парасковъ, която да се занимае съ пред
ставения отъ г. Кмета бюджето-проектъ за 1914 година на общината, да
го проучи да се произнесе за измене
нията и допълненията, които требва
да станатъ въ него и доклада си съ
нужните съображения да представи
на съвета писменно.
Протоколъ № 18 отъ 4 февруарий:
съветникътъ Т. Страшимировъ запит
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ва постоянното присътствие, защо се
изсичатъ дръвчетата по улиците и се
оголватъ последните. Ако е за елек
трическото о с в е т л е н и е , защо се
и з с и ч а т ъ дръвчетата отъ двете
страни на улиците. Г-нъ кмета отго
вори, че това става по искането на об
щинския градинарь, който вместо се
гашните дръвчета «айланите» , които
разваляли тротуарите, въ по-главните
улици ще насади липови дръвчета и
че на това заменяване на лошото съ похубавото, не се съмнява, че всеки ще
се съгласи.
• Съ протоколъ № 20 отъ 6 февру
арий съветътъ одобрява протокола отъ
14.ХН.1913 на комисията назначена съ
решение № 679.913 г. и отстъпва на
индустриалеца Янко Зантопуло за по
стройка на медникарска фабрика об
щинското место находяще се въ ин
дустриалния кварталъ № 7, парцелъ
№ 1, съ пространство 2259 кв. м., отъ
които 2000 кв. м. даромъ, съгласно за
кона за насърдчение местната индус
трия и разликата въ повече отъ 259
кв. м. да се изплати отъ Я. Зантопу•ло по 5 лв. кв. м. или всичко 1295 лв.
(Групата на широките и тесни социа
листи е противъ това решение).
Протоколъ № 25 отъ 10 мартъ.
Докладваха се рапортите на общин
ския лесничей за вземане решение за
начина на изчистването на т. г. сечи
ще отъ общинската гора. Съветътъ,
като взе пр^дъ видъ, че дървения материалъ отъ т. г. общинско сечище
требва безъ друго да бъде изнесенъ
до 1 априлъ и до тогава гората да бъ
де изчистена, иначе не вдигнатия следъ
тая дата материалъ по закона подле
жи на конфискуване; че това може да
стане най-бързо, предъ видъ на късо
то време, ако се продадатъ складира
ните дърва по тарифните цени на
гражданите, които сами да ги вдигнатъ отъ сечището; че на всеко се
мейство съветътъ намира за нужно да
отпусне най-много по една стънжа дър
ва въ т. г. общинско сечище «фацарата» да се продадатъ по тарифните це
ни на варненските граждани по една
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стънжа или 4 куб. м. дърва най-много
Отъ тази таблица гражданите ще
на семейство, като се задължатъ те видятъ, че не съ верни умишлено раз
самите да вдигнатъ дървата отъ сечи пространяваните лъжливи слухове за
щето най-късно до 1 априлъ т. г.
скъпотията на електрическото осве
тление.
Варненско Градско Общ. Управление

За знание на Варнвн. граждани.
№ 4782
гр. Варна, 13 мартъ 1914 г.
Съобщавамъ на Варненските граж
дани, че злонамерни лица, целящи да
намалятъ клиентелата на градската електрическа инсталация, умишлено разпространяватъ неверни слухове за некакви си високи такси, които Варненскиятъ общински съветъ е определилъ.
Предупреждавамъ гражданите да
не обръщатъ никакво внимание на тия
тенденциозни слухове и ла се отнасятъ
за всички сведения само до отделение
то на електро-снабдяването, което е
напълно въ услугите на гражданите.
Варненската градска електрическа
инсталация е дело на Варненските
граждани и те не требва да се подаватъ на тенденциозно разпространява
ните слухове на разни заинтересовани
лица.
Обявявамъ, че отъ общинския съ
ветъ съ възприети следнитЬ цени за
частните жилища, които съ много поефтини отъ колкото петролното осве
тление.
За инсталации съ 5 лампи по 16
свещи ще се плаща месечно
2'20 л.
За инстал.-Ю лампи по 16 свещи 3'40 ,
396,
12 ,, „ 16
4-34,
14 ,,
„ 16
4-60,
15 ,,
,- 16
4-84
16 ,,
„ 16
5-32
18 ,, „ 16
5-80
20 ,, „ 16
628
22 ,, „ 16
У—
25 ,, „ 16
8-20
30 ;,
„ 16
940
35 ,,
» 16
10-60
40 ,, и 16

Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ
Началникъ на електро-снабдяванието
Инженеръ: Л. И. ЧАЛАЛОВЪ

Общински търгове.
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ.
Обявление № 4253 гр. Варна, 4
мартъ 1914 год. Обявява се на интересующите се, че въ кметството на 10
априлъ т. г. отъ 4 до 5 часа следъ
обедъ ще се произведе търгт? съ тай
на конкуренция за доставката на: 2000
кгр. цилиндрово масло, 1000 кгр. ма
шинно масло за зиме, 1000 кгр. машин
но масло за лете и 50 кгр. масло за
динамомашина, нужни за общинската
електрическа централа.
Приблизителна стойность 4000 лв.
Залогъ 200 лева въ банково удо
стоверение.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 4497 гр. Варна, 7
мартъ 1914 год. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 28
того отъ 10 до 11 часа предъ обедъ
ще се произведе търгъ (втори пъть)
съ тайна конкуренция за отдаването
на закупувачъ общинския приходъ
»Такси отъ сметь«, за време отъ 1
януарий т. г. до 31 декемврий 1915 год.
Приблизителна стойность 25000 л.
годишно.
Залогъ 2500 лева въ банково удо
стоверение.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 4498, Варна, 7 мартъ
1914 година. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 28 того
отъ 4 до 5 ч сътъ следъ обедъ, ще се
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произведе търгъ (трети пъть) съ тай
Г А 3 Н И
на конкуренция за отдаване на прЪдприемачъ доставката на разни общин
ски канцеларски принадлежности за прЪзъ
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ: УПРАВЛЕНИЕ
текущата 1914 година.
Приблизителна стойность 5000 лв.
Обявление № 4488 гр. Варна, 7
Залогъ 250 лева въ банково удос
мартъ
1914 год. Варненското градско
товерение.
общинско управление дава гласность
'КМЕТСТВОТО. на следньото окръжно на г-на Начал
ника по мерките и теглилките подъ
Обявление №4680, Варна 11 мартъ № 68 отъ Юфевруарий н. г. Въ изпъл
1914 година. Обявява се на интересу- нение предписанието на Министерство
ющит.е, че въ Кметството на 31 того то на Търговията, Промишленностьта
въ 10 часа преди обедъ ще се произ и Труда подъ № 565 отъ 15 януари т.
веде търгъ съ явна конкуренция, за г. и съгласно § 105 отъ наредбите за
ОТдавание ПОДЪ наемъ местНОСТЬТа „Ка формите на мерките и теглилките,
рантината" за право отваряне бюфетъсъобщавамъ за знание на всички тър
между карантинните постройки и флот говци отъ Варненски окръгъ, че начиската градина за време отъ деня на ная отъ 26 май т. г. всички заварени
сключване договора до 31 декемврий 1916 стари мерки и теглилки, макаръ и год
година.
ни за употребление, които по форма,
Първоначалната наемна цена и за размери и материали не отговарятъ на
лога ще се определятъ отъ тържната изискванията на наредбите, ще се изкомисия при произвеждание на търга. вадятъ отъ употребление и ще требва
да се заменятъ съ нови.
КМЕТСТВОТО.
Неотговарящите и подлежащи на
заменяване мерки и теглилки с ъ :
Обявление № 4808 Варна, 13 мартъ
1) Мерките за сухи тела (кашици)
1914 год. Обявява се на интересующи- отъ 2, 5 и 10 литри, употребявани отъ
те се, че въ кметството на 31 того житари и мелничари,4които иматъ про
отъ 4 до 5 часа следъ обедъ ще се изволна, а не цилиндрична форма.
.произведе търгъ съ тайна конкуренция
Крините се замъняватъ съ дър
за отдаване на предприемачъ 'събира жавните такива, които се продаватъ
нето общинските такси отъ: 'табли, въ контролните бюра.
домино, билярдъ, кегелбанъ, шахъ2) Мерките за масло, газъ, вино,
дама и удряне печатъ върху картите ракия,
оцетъ, боза, млеко и др. теч
за игра за време отъ 1 януари 1914 ности, които
нематъ предвидената въ
до 31 декемврий 1916 г.
наредбите цилиндрична форма. Тука
, Приблизителна стойность: за таб спадатъ ведрото,' половяка и всички
ли, домино и пр. 2000 лева годишно. кръчмарски стъкла съ притиснато или
За удряне печатъ върху картите — надуто тело.
6000 лева годишно. 3) Всички тегла, които нематъ
Залогъ 1200 лева въ банково удо определените пирамидална, цилиндри
стоверение.
чна или конусовидна (на пресеченъ коКонкурентите въ офертите си нусъ) форми.
требва да укажатъ отделно стойностьТакива съ: старите турски плоски
та на таксите върху табли, домино и тегла съ дупка въ средата; жълтите
пр. и отделно за удряне печатъ върху цилиодрични тегла дръжката на които
картите и общо целата сума.
се развъртва; чугунените тегла по-мал
ки отъ 100 грама, които требва да се
КМЕТСТВОТО.
заменятъ съ пиринчени.
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4) Всички ръчни (съ висящи блю
На 21 мартъ Козлуджанска, Круда) везни, стара изработка, тръбва да мовска и Русларска.
се заменятъ съ нови такива израбо
На 22 мартъ Саръгьолска и Яйтени съгласно наредбите.
ленска.
5) Всички стари кантари съ топузи трЪбва да се заменятъ съ нови
На 24 мартъ теглене жбребие за
такива, изработени съгласно наред Варн. сел. околия.
бите.
За града Варна:
п. Кметъ: А. Д. ДАНЧЕВЪ
На 26 и 27 мартъ младежите отъ
п. Секретаръ: В. Д. ДАНЧЕВЪ
I и П участъци.
Обявление № 4423 гр. Варна, 7
На 28 и 29 мартъ младежите отъ
мартъ 1914 г. Варненското град. общ. Ш участъкъ.
управление обявява за знание на интересующите се, че Софийския Окр. Съдъ
На 31 мартъ и 1, 2 и 3- априлъ отъ
въ заседанието си на 21 януарий т. г., IV участъкъ.
съ определение № 24 е постановилъ:
На 4 и 5 априлъ младежите отъ
„Зарегистрова се б-Ьлозеления комбинират
Y участъкъ.
— успоредни линии цв%тъ на старата Народно-либерална партия (Стамболовата),
На 8 и 9 априлъ ще се преглежкато нейнъ партиенъ цв-Ьтъ за цЪла Бъл датъ младежи отъ чужди полкови воен
гария и за всички избори: за великото на ни окръжия.
родно събрание, за законодателнитЬ, обНа 10 априлъ ще се тегли жребие
щинскитЪ, градски и селски и за: окрл.жза
младежите
отъ гр. Варна.
нитЪ".
Поканва всички младежи изъ гр.
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ
Варна, подлежащи на преглеждание
отъ тази годишната комисия т. е. "от
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ
клонени, отложени и подлежащи, да се
въ горепоменатите дни точно въ
Обявление № 4635. Варна, 11-й явятъ
7
ч.
предъ
обедъ предъ комисията за
мартъ 1913 година. Възъ основа запо- да бъдатъ прегледани.
ведьта на Господина Варненски ОкръМладежите требва да носятъ съ
женъ управи-тель отъ 22 февруари н.
р. подъ № 102 и въ допълнение на о- себе си: а) новозаписаните (подлежа
бявлението си отъ 14 с". м. подъ № 3041, щите) свидетелствата дадени имъ по
Варненското градско общинско управ чл. 7 отъ закона за носене военните
ление като обявява на населението въ тегоби; б) отложените: свидетелства
Варна, че тазигодишната наборна ко за отлагането имъ и в) отклонените:
мисия ще заседава въ гр. Варна отъ документи за оправдание неявявание15 того до 10 априлъ включително и то си предъ миналогодишните наборни
ще преглежда младежите по общини комисии.
както следва:
Младежи, които мислятъ, че иматъ
На 17 мартъ Авренска, Арнаутлар- право на основание чл. 17 отъ зако
на за устройството на въоръжените
ска и Ботевска.
сили
и чл. чл. 39 — 40 отъ закона за
На 18 мартъ Аджемлерска и Бе- носение
воените тегоби, да претендилевска.
ратъ за облечение, требва непременно
На 19 мартъ Еникьойска.
да довеждатъ предъ комисията свои
На 20 мартъ Беленска, Емировска, те: баща, братъ (по-големи отъ 10 г.
възрасть), чичо, вуйчо и други техни
Карахюсеинска и Николаевска.

Стр. 6

Варненски Общински Вестникъ

близки, които съ неспособни за рабо
та и за прехраната на които те се
грижатъ.
Ако некой отъ подлежащите на
явяване предъ наборната комисия е лишенъ отъ граждански и политически
права, да носятъ съ себе си преписи
отъ присъдите си, също и преписи
отъ присъдите на осъдените въ затворъ баща и братъ отъ 4 год. нагоре.
Младежите, свършили средно, вис
ше или други некои професионални учебни заведения, да носятъ съ себе си
документите си за завършено образо
вание. Желающите да се възползуватъ
отъ правото на служене съ съкратенъ
срокъ да носятъ съ себе си приготве
ни нуждните задължителни (чл'21 .отъ
закона за устройството на въоръжен,
сили).
Желающите да бъдатъ прегледа
ни въ чужди полкови военни окръжия,
могатъ следъ като се снабдятъ съ до
кументите, изброени въ чл. чл. 41 и
42 отъ закона за н. в. тегоби.
. Отъ явяване предъ наборната ко
мисия се освобождаватъ само: а) теж
ко болните младежи, б) учащите се въ
средни и висши учебни заведения —
първите до 23 годишна вързрасть, а
вторите до 26 год. и в) находящите се
подъ затворъ. Причините обаче на пър
вите требва да се удостоверятъ съ ме
дицинско свидетелство отъ лекарь на
държавна служба, вторите съ свиде
телства отъ учебните заведения и тре
тите съ свидетелства отъ надлежните
съдебни власти.
Навършилите 23 годишна възрасть
и не завършили средното си образо
вание и 26 годишна възрасть — вис
ше образование, да подадатъ-своевре
менно молбите си придружени съ не
обходимите документи, за да има вре
ме до завършване действията си на
борната комисия, чрезъ своя предсе
датели за военния министръ да се на
прави нуждното за разрешение въпро
са за отлагане, отъ господина министра на войната съгласно последнята
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алинея на забележка 2-а къмъ чл. 20
отъ закона за устройството на въоръ
жените сили.
Наборната комисия ще заседава
въ помещението (хана) на Иванъ Груевъ, IT уч. ул. Владиславъ № 69.
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ.
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.
Обявление № 4424 гр. Варна, 7-й
мартъ 1914. Наборната комисия на Русенский , окръгъ ще заседава както
следва:
Въ гр. Бела отъ 24 мартъ до 9-й
априлъ т. г. за Беленската околия.
Въ с. Балъ Бунаръ — отъ 1 мартъ
до 13 същий т. г. за Русенската сел
ска околия.
Въ гр. Русе — отъ 15 мартъ до 9
априлъ т. г. за града Русе и Русенската
селска околия и
Въ 'гр. Разградъ — отъ 18 мартъ
до 10 априлъ т. год. за Разградската
околия.
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ
' п. Секретарь: В. Д. Данчевъ
Обявление № 4797. Гр. Варна, 13
мартъ 1914 г. Варненското Градско
Общинско Управление на основание
предписанието на Министерството на
Земледелието и държавните имоти отъ
25 февруарий подъ № 1145 дава гласность на следующето постановление
на Австрийското Кралско Министер
ство отъ 12 февруарий н. г.
Постановлението на Австрийското
Императорско Кралско Министерство
на Земледелието отъ 12 февруарий
1914 година относително ограничаване
на вноса и транзита на животни, жи
вотински сурови произведения и пред
мети, които могатъ да донесатъ зара
за отъ България.
I. До второ разпореждане се
разрешава:
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а) Вносътъ.
1. На фаврична прана и въ'затво
рени чували опакована вълна, калцинирана вълна, варови конски коси, калцинирани коси и четини, не топена
лой и пр_сувани рогове, които ще
требва да бъдатъ прегледани въ вхо
дящата станция;
2. На еднокопитни животни (коне,
магарета, мулета) придружени съ от
делни свидетелства на държ. ветиринарни лекари, въ които да се устано
вява, че всеко животно, е здраво, че
местопроизхождението е свободно отъ
чума по добитъка и че общината и ней
ните съседни общини въ последните
40 дни съ биле свободни отъ зараза,
предавана отъ едноколитните животни;
такива животни ще бъдатъ пропустнати, ако при прегледа на входящите
станции те бъдатъ намерени здрави
и не съмнителни.
3. На яйца опаковани въ дървени
стърготини и въ сандъци, предназна
чени за по-големи места за консума
ция; за всеки отделенъ случай требва
да се иска специално разрешение отъ
Импер. Кралско Министерство на Земледелието съ представяне на едно сви
детелство отъ държавния ветеринаренъ
лекарь и заверено отъ Австро-Унгарското Консулство, което да установява,
че яйцата произхождатъ отъ места не
заразени отъ чума по добитъка.
4. На съвсемъ сухи овчи и кози
кожи безъ и съ вълна, на съвсемъ су
хи и очистени кокали, рогове, копита,
на калцинирани кожи отпадъци, на су
рови пера и перушина, на изсушена
свинска сланина, които вещи да се изпращатъ за преработване въ фабри
ките. За всеки отделенъ случай треб
ва да се иска специално разрешение
отъ Австро-Унгарското правителство,
като се представи едно удостоверение
отъ държавния ветеринаренъ лтзкарь
и завърено при Австро-Унгарското Кон
сулство, какво те съ отъ чисто, незаразено произхождение, че продуктите
произхождатъ отъ незаразени места
или пъкъ, че съ били складирани въ
такива мъста и че или тамъ съ били
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натоварени, или пъкъ посредствомъ
железницата съ били докарани за на
товарване на параходи въ пристани
щата.
б) Разрешава се транзитъ.
1. На произведенията, споменати
въ отдела I. а, точка 1, а така също
и на яйца, опаковани въ дървени стър
готини и въ сандъци, въ пломбирани
вагони при надлежна контрола при вхо
дящата станция;
2. На еднокопитни животни (коне,
магарета, мулета) споредъ условията,
споменати въ отделъ I. а, точка 2;
3. На яйца иначе опаковани, а съ
що и на други съвършено сухи живо
тински сурови произведения, следъ ка
то се здобиятъ изпращачите съ раз
решение отъ Австро-Унгарското Ми
нистерство на Земледелието за всеки
отделенъ случай като представятъ ед
но консулско удостоверение отъ оная
страна, за която стоката е предназ
начена, или отъ която произхожда как
во стоките се допускатъ за вносъ съ
респективния транзитъ и че не ще бъ
датъ завърнати.
• 11.
Вносътъ и транзитътъ на споме
натите животни и животински произ
ведения требва да става презъ приста
нището Триестъ.
Ако при преглеждането на живо
тинските произведения; чийто вносъ е
билъ разрешенъ съ специално позво
лително, се HIмери само едно парче
не съвършенно сухо, целата пратка
се възвръща.
111.
Запретенъ е вносътъ и транзитътъ
на «говеда, на други животни и свине,
също и на птици, било живи, било за
клани, на всекакъвъ видъ месо и др.
животински сурови произведения отъ
споменатите по-горе, на употребявани
принадлежности за впрегане,- на носе
ни дрехи, обуща, парцали, на сено, сла
ма и др., а също и на стоки, опакова
ни въ слама или сено, а също и на
торъ.
v
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1Г.
Заявленията за специалните раз
решения требва да съдържатъ: видътъ
и количеството на стоката, видътъ на
опаковката, произхождение на стоката,
или местото гдето тя е била натова
рена или събрана, имената на местата,
на изпращачите и получателите и
цельта на вноса. При заявленията за
допущане транзить требва да се оз
начи и местото отъ гдето ще влезе и
отъ гдето ще излезе стоката.

У.Вагоните и параходите, употребе
ни за вноса и транзита на допуснати
т е стоки, ще се дезинфекциратъ строго.

Варненски Граждани!
Пазете чистота на града
и не обръщайте улиците на
мъхто, гугЪто се изхвърля
смъчъ и помии.
Пазете общинските дър
жавни и частни имоти, като
своитъ\ Предупреждавайте
децата да не чупятъ и д1>латъ дърветата въ гради
ните и по тротоарите.

п. Кметъ:<А. Д. Данчевъ
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ

Търговска

Печатница — Варна.

Санитарно-Ветеринарно Отделение.
Даваме следните таблици, извлечения отъ регистра въ градската клани
ца, които показватъ числото на едрия и дребенъ рогатъ добитъкъ и свините,
клани въ градската кланица-и частните салхани и количеството-месо въ кило
грами, което е консомирано и браковано. И последното не всичкото се заравя,
посипано, разбира се, съ дезинфективни средства, а се продава голема часть
на бедните, обезвредено чрезъ парно преваряване въ стерилизатора при град
ската кланица.
Клани презъ 1912 година
Глави
Едъръ рог. добитъкъ
Дребенъ рог. и свини
Всичко
Б
Едъръ рог. добитъкъ
Дребенъ рог. и свини
Всичко..

Клани п р е з ъ 1913 година

Килогр.

Глави

6,076 832,629 Едъръ рог. добитъкъ
96,870 1,032,282 Дребенъ рог. и свини
102,946 1,864,911
Р

а
ч189
167

356

к

Всичко

в

а

Килогр.

5,342 702,058
68,001 1,066,074
73,343 1,768,132

ни.

25,049 Едъръ рог. добитъкъ
2,839 Дребенъ рог. и свини
27,888
Всичко

199
141

20,715
3,184

23,899
340
Въ това число не влиза количеството месо, което се консомира презъ
коледните праздни, Георговъ-день и Св. Богородица, което е отъ добитъкъ,
който по традиция се коли въ градътъ вънъ отъ градската кланица и което е
отъ свини, клани по селата, което, поради недостатъчния персоналъ на град
ската санитарно-ветеринарна власть влиза въ градътъ контрабанда.
гр. Варна, 11 мартъ 1914 г.
Градски Ветеринаренъ.лекарь; Д-ръ.Ив Жековъ.

