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винаги предплатено

за година само
за '/•? година

3 лева
т . -1.50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

СЕДМИЧНО
Пари, писма и всичко за вестника да се пр.аща до Град. Общин. Управление въ гр. Варна.
За. обявления се плаща на дума:
За I страница
5 ст.
За II страница
3 ст.
За III и IV страница
3 ст.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

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

morbi

systematic

nervorum

(болесть

на

нервната система) — 4, morbi org. respiratoru (болести на дихателните ор
гани) '— 10, morbi org. digestivorum (болести на пищеварителните органи)— 9,
"morbi org. circulationis (бол^СТЬ на кръ
воносните съдове) •-— 6,; morbi genitus
-urinaru- (болести на-пикочните и поло
ви органи) — 7, causa ignota (неизвест
ни причини)"— 1.
i
Старши общин. лекарь: Д-рЪ Ив.ФЩШШбВЪ.

Статистически сведения
ВЪдоюость

за 'станали събития въ Варненската
презъ мЪсецъ мартъ
за станалите раждания и умирания въ гр.' Варна градска община
,
1914
година.
пръзъ мъсецъ февруарий 1914 година.
I Числото на жителите споредъ
" "*, / 1 Раждания ~
последното преброяване: 41,317. .
— 69, турци — 12, евреи
живородени мъжки: 38 — 5,Българи
гърци
—
6, други народности '
»
женски: 75 13 или всичко 105.
'II Раждания >мрътвородени
мъжски: 0
-„ »
женски: 1
и Женитби "
' 111 умирания мъжки: 39
Българи — 1, турци — 6, ерменци
»
женски: 29
IV Отъ какви болести съ умрели: — 1, други народности—1 или всичко 9.
Tetanus (тетанусъ)—1, tuberculosis (гръд
III УмипашI
на охтика) — 10, naortua. in prima neb.
Мъртвородени — 2
post (умрели въ първа седмица, подиръ
ражданията) — 4, marasmus senilis (ста- на възрасть отъ 1 —- 5 години: 38
»
»
»
рость) —11, mors accidentalis (случайни
6 — 20
21
»
. »
или насила смърть) — 2, hemorhagia in »
21 — 40
23
»
' » 41 — 60
terna (кървоизлияние вътрешно) —- 2, »
16

i

.
,
,ински Вестникъ ,
,
Вр. 17
Варненски Общ
* Йзраилтяни: мъжки —-820 (644),
» ,
»- • - а "61/— 80
» -23
отъ 81 година на горе. 10 женски — 856 (668).
• • Други и непоказани: мъжки—51 (14)
Всичко: 133 умирания женски: 4 (4). .
т
,
отъ, които: Българи — 85, -турци — 23, . - Забележка: Числата показани въ
евреи — 2, ерменци — 9, гърци — 8, скоби се отнасятъ къмъ 1900 година.
(Месечни статистически из
други народности — 6.
вестия 1914 год.)
Заб/ьл/ьмна: Графата «умирания» над
минава графата «раждания» съ 28. г
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С т а т и с х и к ъ : ПОПОВЪ.

Общински заповеди.

. Статистически св^дЪния за Варна

Запов^дь № 181. гр. Варна, 15
мартъ 1914 г. Предъ видъ, че мина
I Раждания, .умирания, и женидби лата година-въ града имаше- холера, че
, пр^зъ 1912. и 1913 години, по месеци съ настъпването на летото болестьта
(предварителни резултати) ,
вероятно ще се появи, че-разпростра
няването й става главно чрЪзъ изпра
Раждания Умирания Женитби жненията и отделенията на болните,
че холерните вибриони намерватъ хра
1912 1913 1912 1913 1912 1913
на и живеятъ въ пръстьта, водата и
др., отъ гдето лесно мргатъ да се пренесатъ на човека.
I
110 122 92 ••98 46 .9
f

i

"

*

**

i

11
111

131 129 75 78 10 19
120 103 88 78
6 *2'
iv •,;'»'.. 121 108 95 95 ,39 ' , 7
V
110 104 77 83 21 11
v l 107 86 "78 97 35 19
VII .
105 54 88 77 37 i 6
VIII
110 '55 •94 90 27 11
IX
88 - 66 67 106 12 30
x -.,
107 50 64 140
5 и 37
XI
89 53 61 149
4 46
XII
71 55 58 112
6 30
Всичко 1269 985 937 1203 248 227

(Население 41,419)1
II.' Население на Варненската град:
ска "община по вероизповедание, споредъ преброяванията извършени . на
31 декем.' 1910 и. 31 декем. 1900 год.:
Източно- православни : мъжки —
15,298 (12,346), женски—14,068 (10,676).
Католици: мъжки—223 (198), жен
ски — 274 (208,
Протестанти: мъжки — 123 (75),
женски — 84 (60).
- '
Армено - григорияни: мъжки . —
1884 (2227), женски — 1,560 (1737). •
Мрхамедани: мъжки —3409 (3282),
женски — 2755 (2783).

1. <•'

ЗАПОВЪДВАМЪ:, '<;:»

До 15 априлъ т. г. всички гражда
ни се задлъжаватъ да дезинфекциратъ
нуждничните и помийните _ями по
единъ отъ следующите начини:
1. Съ негасена варь, като да се
направи пресно варно vмлеко въ про
порция 1 къмъ 4;
•
2. Растворъ отъ зеления камъкъ 5%;
3. Формалина едно кило на 20 кила
вода удобенъ за промиване клозетите;
4.< Карболова вода 5%;
5. Растворъ отъ хлорна варь-10%;
Следъ извършване на дезинфек
цията всички требва' да си изчистятъ
ямите. Замърсените дворища и улици
требва да се дезинфекциратъ по съ
щия начинъ. '
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ на санитарните органи
при поверената ми община и чрезъ
господина градоначалника на> всички
полицейски органи въ града. < »
Нарушителите на настоящата ми
заповедь ще - се глобяватъ, съгласно
чл. 72 отъ закона за градските об-
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щини по съставените актове, или ще 72 отъ закона за градските общини,
се даватъ подъ съдъ по чл. 492 п. 7 по съставени актове, до 50 лева.
и 9 отъ наказателния законъ.
/• Кметъ: А. Василиевъ
' Кметъ: А. Василиевъ Стар. Общ. .Лекарь: Д-ръ Ив. Фарашевъ
Старш. об. лекарь: Д-ръ Ив. Фарашевъ
' Заповедь № 182. гр. Варна 15
мартъ 1914 г. За чистотата на града
Заповедь № 190. гр. Варна, 17
!
мартъ 1914 год. Съгласно специалните
'ЗАПОВ-ВДВАМЪ:,
,
поемни условия за сергийното право
чл. чл. 7, 8, 14, -16, и 24 и забел. II.
1) Гражданите да държатъ чисто
жилищата,
дворовете си и улиците
ЗАПОВЪДВАМЪ:
предъ къщите си (чл. 1 отъ полицей
правила за опазвание обществен1) ВсЛжо лице, което иска да про ските
ното здраве).
дава стоки на разносъ по улиците на
' 2. Всека къща, работилница, дюграда, по площадите или на сергия по кянъ,
кафене и др. требва непременно
тротуарите пръдъ продавниците си, да събиратъ
сметьта си въ захлупени
длъжно е предварително да се снабди тенекии,или сандъци,
които требва да
съ позволителенъ билетъ отъ общин държатъ не на улицата,
а близо до
ското управление отделение санитарно, входната врата и когато минаватъ смевъ който ще се определи размера на тоносните кола да ги изсипватъ въ
местото и видътъ на стоките, които техъ.
ще могатъ да се изваждатъ, следъ
Ако .сметьта не е събрана въ
това само ще заплати на закупувача съдъ,3. сметоносците
могатъ да я не
установената такса
взематъ и за това ще се състави актъ
2. За всички маси и столове, които на лицето, което не е събрало сметьта
се поставятъ предъ кръчмите, бирарии въ съдове, Сметоносците събиратъ
и кафенета, лицата, които ги изнасятъ само сметьта, но не и отброси отъ
също требва да се снабдятъ съ позво постройки, градини, майстерски и др.
лителни отъ общ. управление, отделе
• 4. Тротоарите по улиците: Влание санитарно.
диславъ, Преславска, Цариградска, Фер3. По тротуари до два метра ши динандъ, Сливница, 6 Септемврий, Царь
роки нищо не се поставя и не се про Борисъ, Мария Луиза, Войнишка, Ниш
ка до Балканска, Съборна, Антимъ I,
дава.
4., Продавците на разносъ също Пиротска и Царибродска се премитатъ
ще требва да се снабдятъ съ позволи ежедневно отъ обитателите на къщята,
телно отъ общинското управление и дюгените, магазините, хотелите, кафе
следъ' като изплатятъ на закупувача нетата, учрежденията и др.
5. Всички тротуари на поменатите
ще иматъ право да продаватъ изъ це
лия градъ, но не имъ се позволява да въ пунктъ 4 улици, требва ежеднев
се спиратъ за дълго време' на едно ме но да бъдатъ преметени най-късно до
сто особено по главните улици и пло- 8 часа сутриньта и сметьта събрана
въ"съдове, за да могатъ сметоносните
щадъ »Независимость« (Мусалата).
Изпълнението на тая заповедь въз- кола до 9 часа преди обедъ да прибе.
лагамъ върху санитарните органи при ратъ всичката сметь..
5.
Преди
премитанието
требва
да
поверената ми община и чръзъ госпо
се
поръси
съ
вода,
за
да
не
се
вдига
дина Градоначалника на всички поли
прахъ, но не да се измокря и оцапва.
цейски органи въ града.
7., Вдиганието сметьта отъ други
Нарушителите на настоящата ми
заповедь ще се ,глобяватъ съгласно .чл. те улици, става презъ целия ,день.
s
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ПрЪзъ вс^ка улица смЪтоносните кола
требва да минатъ*единъ пъть презъ
деня. Ако смЪтоносните кола не минаватъ, веднага да се съобщава това на
санитарното отделение при общината,
отъ гдето ще се прави разпореждание
и по дадените оплаквания ще 8се гло
бява'предприемача." "*•
8. Никой да не хвърля сметь и умрели животни (лешове) 'по улиците,
площадите или трапищата покрай гра
да. Такива се прибиратъ ,отъ сметоносните кола.
'
9. Всека къща требва да има заходъ и яма за помиите. ' За изхвърле
ните по улиците помии, предъ които
къщи се намерятъ такива, обитатели
те ще се глобяватъ съгласно чл. 72
отъ закона за градските общини до
50 лв. Всеки требва да пази да не се
изхвърля сметь и помии предъ къщата
му и веднага требва да съобщава на
санитарните власти, щомъ забележи,
че некои отъ съседите му или други
изхвърлятъ сметь или помии пр^дъ
къщата му.
10. Всички оплаквания по чистота
на града да се адресиратъ не до об
щината, а направо до санитарното от
деление при общината. Предприемача
по чйстението на града е подъ прямия
контролъ на санит. отделение и е длъженъ да се подчинява на всичките му
законни разпоредби.
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ на санитарните" ор
гани при проверената ми община и
чрезъ г-на Градоначалника на всички
полицейски органи.
Тези, които не изпълняватъ запоповедьта ще се глобяватъ съгласно чл.
72 отъ закона за градските общини и
чл. 492 пунктъ 7 и 9 отъ Наказател.
законъ.
• Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ
Ст. Общ. Лекарь: Д-ръ ИВ. ФАРАШЕВЪ

мш ВЬстппкъ

"
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ЗАПОВеДВАМЪ:

1) Всички хранителни и питейни
вещества да се приготвятъ, държатъ
и продаватъ най-чисто.
2) Всички хранителни и питейни
вещества, които при излаганието имъ
за проданъ се замърсяватъ, напрашватъ~и немогатъ следъ това да бждатъ измити, очистени, или же по много
причини се употръбяватъ за яд*ение не
омити и не очистени, се забранява
излаганието имъ на открито вънъ
отъ помещенията. Подобни вещества
въ помещенията могатъ да бъдатъ из
ложени въ стъкла или подъ стъкла
или же завити съ чисти кърпи да се
не прашатъ и замърсяватъ.
Ето тези вещества: Растителни
вещества и производни отъ т£хъ: ма
слини, фурми, стафиди, смокини, су
шени сливи, круши, дренки, и др. пло
дове, петмези маджуни, брашна и всич
ки произходни отъ брашната сладки
ши, шекери, халви, локуми, и въобще
всички произходни отъ захарьта слад
киши. Растителни масла, боза, шер
бети и др.
1
Отъ животно
произхождение:
Медъ и сладкишите приготвени отъ
меда; всички видове масла, мась, червишъ и лой, сирене, кашкавалъ, швайцеръ, рокфортъ, холандско, трапистъ
и др., които не съ обвити въ книга
или станиолъ (калаени листи), млеко ,
пресно и кисело, каймакъ и всички
млечни произведения. Солени риби, ко
ито се продаватъ нарезани, всички
видове хайвери. Консервирани \ меса,
пастърма, жамбони, салами, сланина,
джумерки, саздърма, пачи, раци и ска
риди, разни мезета на разносъ и др.
3) Всички продавачи на разносъ
отъ горепоменатите хранителни ве
щества, за да иматъ право да прода
ватъ, требва да се снабдятъ съ позво
лително отъ Санитарното отделение
при общината, като същевременно се
освидетелствуватъ въ здравословно от
Заповедь № 195. гр. Варна, 21 ношение. Таблите требва да бъдатъ
Мартъ 1914 год. За чистотата на хра покрити съ стъкло и представени за
нителните и питейни вещества,
' номериранае въ Санитарното отделеi
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ние. СлЪдъ това само ще плащатъ сергийното право на откупчика. Тъзи отъ
тЪхъ, които съ заплатили сергийно
право, а не съ се снабдили съ позво
лително най-късно < до 1 априлий т. г.
требва да се снабдятъ. Никой иема
право да променя получения номеръ.
Испълнението на настоящата заповедь възлагамъ на санитарните ор
гани при поверената ми община и
чрЪзъ г-на Градоначалника на всички
полицейски органи.
Тези които не испълняватъ запо
ведьта ще се глобяватъ съгласно чл.
72 отъ закона за граоските общини.
Омърсените хранителни и питейни ве
щества ще се -уничтожаватъ (чл. 11
отъ закона за санитаррия надзоръ вър
ху хранителните и питейни вещества).
Заповедь N2 216. Варна, 2 априлъ
1914 година. Предъ видъ на това, че
некои касапи искали да отварятъ месопродавници вънъ отъ общинските
хали, гдето само е позволено да се
продава месо, то, на основание, чл. 28
отъ правилника за прегледването на
добитъка за колене и месото и уреж
дането на скотобойните и месопродавниците, съгласно решението на град
ски хигиенически съветъ №"3 и реше
нията на общински съветъ № № 545,
549. 518/1912 г. и № 9/1913 г., утвър
дени отъ министерството на вътреш
ните работи и народното здраве съ №
4719/1913 г.; и. заповедьта ми № 707
отъ 14 декемврий 1912 год., решение
то на градско-общинския съветъ подъ
№ 86/1914 г. и заповедьта ми № 56/
1914' год.
ЗАПОВЪДВАМЪ:
,
1. Да не се позволи въ общинска
та скотобойна клането добитъка на ония касапи, които нематъ наети на
свое име месопродавници въ общински
те хали;
2. Забранява се на всички скотобойци и месопревозвачи да колятъ до
битъка и превозватъ месото на ония
касапи, които нематъ наети на свое
име месопродавници въ общинските
хали.

,P T P J £

. На нарушителите на тая заповедь
да се съставятъ актове за даването
имъ подъ съдъ.
За изпълнението на настоящата
заповедь възлагамъ на санитарните
агенти при общината и на администра
тивните агенти.
: Преписъ отъ заповедьта да се из
прати на г-на Варненски окръженъ! •
управитель за сведение.
Заповедь № 198. Варна, 24 мартъ '
1914 год. Съ № № 3627, 3924 и 3933
отъ 1913 год. се поканваха господа Вар
ненските граждани — притежатели на
недвижими имоти, снабдени съ частни
водоразклонения отъ градския водопроводъ, да се снабдятъ въ даденъ срокъ
съ,водомери, обаче мнозина и до днесъ
още не съ си ги купили. А други, макаръ че съ си купили такива, още не
съ си приготвили удобни места и нуждните въ дворовете имъ шахти, въ
които да се поставятъ водомерите —
за "да бъдатъ запазени отъ замръзвание и други повреждания.
Понеже отъ началото на тая го
дина водната такса, отъ притежате
лите на тия частни водоразклонения,
се определя и събира, съобразно по
казаното отъ водомера изразходвано
количество вода, а на мнозина още,
които не съ' се снабдили съ водомери
и не съ си приготвили шахтите за
поставянето на последните, мъчно ще
може да се определи консумираното
имъ количество вода, то възъ основа
на чл. 72 отъ отъ закона за градски
те общини и утвърдения вече правилникъ за изворните вани на гр. Варна,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
1) Тия отъ притежателите на не
движими имоти, снабдени съ частни
водоразклонения — отъ градския водопроводъ, които не се снабдятъ съ во
домери до 10 априлъ т. г., водоразклоненията имъ ще бъдатъ затворени u
пломбирани.
2) Тия отъ същите притежатели на'частни водоразклонения, които съ
си купили водомери, обаче, не съ си
направили нуждните шахти за поста- •
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вянето на <водомерите,
имъ ;—т за да се
прЪдпазятъ-,:. отъ замръзване : и други
повреждания, поканватъ се също; до
•10 априлъ т . г . най-късно,, =-да-си приготвятъ: ,;тия зидани шахти, покрити
съ двойни -капаци,- по типътъ ;който
ще имъ се посочи отъ водопроводното
отделение,.следъ който срокъ тия; шах
ти ще се направятъ ртъ: общинското
управление за сметка на-притежателите на имота.
, и
,,
3) Притежатели; на частни водоразклонения, които макаръ че иматъ.
пос
тавени водомери, употребяватъ ! град
ската вода за строение на каквито и
да било постройки —'такивато водора
зклоненйя ' също Ще бъдатъ затваря
ни и пломбирани и •*••:• •'•.-••'•'•) 4) Притежателите на частни водоразклрнения, които съ си платили ми
налата година запорнйте тротоарни
кранчета и не съ ги още получили и
поставили, умоляват^'се до 15 априлъ
т. г. най-късно; да си ги взематъ отъ
водопроводното ' отделение
й веднага
поставятъ на местото ^vXll;; иначе и те
ще се поставятъ за техна сметка
отъ
общинското управление.••'- •-;/-"..:'.--.

Общински т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ.
.Обявление N2.5596 гр.ъВарна, 27
мартъ, ,1914 година. Обявява се на интересующйте се, че въ, кметството на
14 априлъ т. г. отъ 10 до 11 часа
предъ -обедъ ще се. произведе търгъ
съ тайна; конкуренция за, поправката
на морските (мъжки и женски) градско
общински бани. ' " ; v l
Приблизителна стойность 4000 лв.
-' ;Залогъ 200 лева въ банково .удо
стоверение. "•-; '•'"'_ •;•!!.•
:-;•..•: -.<.•-.
:
; ; ;
* '''
КМЕТСТВОТО,
Обявление № 5822 грЛ: Варна, 31
мартъ 1914 година. Обявява се на интересующите,; че въ кметството на 21
априлъ отъ 3 до 4 часа ;,следъ рбедъ
ще се произведе .търгъ, (трети пъть)
съ тайна конкуренция,!за отдаване на
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закупувачъ общинския приходъ »такси .;:
отъ,;сметь<< за време:..отъ Д януарий,;.
; i9t4 .РОД. до:' 31 декемврий 1915 год. ,'
" ' \ Приблизителнастрйность 25000 лв. ( .
• i Залогъ/2500 лева въ банково удо--.
стоверение \ ,. „:,,_ \\ ., •; к:.л, КМЕТСТВОТО^:
;
' Обявление №50331 Варна, 18 марть , :
1914'год; Обявява се 'на интересующй-1
те, че; на самото'место до с: Белово
(Гебедже) варненска околия, на 11 ; ап-*
рилъ•••т!' г." въ' 2,часа.следъ обедъ ще'
се лроизведе търгъ съ явна конкурен
ция, за събаряне
w продажбата мате
риала на ;3 общински.тепавици (бивши
Ахмедъ Мехмедови отъ
с. Белово), за
едно съ\ инсталациите3 имъ. "
' '
{
Първоначалната
цена*и
залога~ще
.-••
се ;определятъ! отъ тържната
комисия
при'откриване търга. :
- :<- :
:.:•> !...:« :.!5. ' „"...v. • КМЕТСТВОТО, ;>
] Обявление № 42537 гр. Варна 4-й '
мартъ 1914-год. Обявява се на интере- ч
сующите
се;'че въ кметството • на 10.
априлъ ц т.; т. отъ 4 до 5 часа следъ 1 ''
обедъ ще се произведе търгъ съ тай на j конкуренция за доставката на: 2ООО
кгр. цилиндрово -масло, 1000 кгр. ма1 '
шинно Масло за зиме, ДОООкгр. машин-'
но масло за ;лете и 50 кгр. масло:-за!и:
динамомашина, нужни заv 1::
общинската
;
еле^ктрическа^централа.
*: ••; [ -•
\ Приблизителна стойность ДООО^лв,. ':
' Залогъ-2ОО лева въбанково удо
стоверение.-'
••••<•• ••i.-v. :;': i.nC---,
.if!
;
; i
Л ; ;•%''КМЕТСТВОТО:'
; Обявление Щ.5380 гр...Варна,, 21 ,
мартъ 19.14 година. Обявява се на ин- тересующите, че въ кметството н а 2 9 ь
априлъ отъ 1.0. до 11 часа. преди обедъ
ще се произведе
търгъ съ тайна .кон
куренция,1-за; отдаване на- предприе- ;
мачъ чйстението на
града за презъ
;
'1914—1916
години.
'
•"*•'•
.•.••;:-•-•:•! :••
"! [Приблизителна1 стойность' 72000''';;
лева годишно.
'
' ' '
; Залогъ 3600 лева въ банково ''удо
стоверение. ' с- "•••' ••:--i- "-'•''h----- -••- ' HlU:
j : ; •; ""Ч!'-?-:-- -КМЕТСТВОТО. ; ;
:;. = Обявление№4807.Варна,13мартъГ
1914 година. Обявява се на интересу-
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' 'ющигб de^ че въ 'кметството на 24 !ап
рилъ т. г. въ 4 часа ' следъ обЪдъ ще
'" се произведе търгъ съ? явна конкурен
ция за отдаване на пръдприемачъ обi7 щинските чистилни машини и коля за
чистене отхожните й помийни ями въ
града за време отъ деньтъ на сключ
ване договора до 31 декемврий'1915
!
година
Първоначалната наемна цена за го
дина е 1000 лева.
Залогъ за правоучастйе въ търга
е 100 лева.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ съ чл 11 отъ закона
за обществените предприятия.
,
/
'
; ^КМЕТСТВОТО.
Обявление № 5378 гр. Варна,, 21
мартъ „1914 година. Обявява се на ин^тересующите, че въ кметството на 9
. априлъ т г. въ 3 часа следъ обе'дъ,
ще се произведе търгъ съ явна кон
куренция, за отдавание подъ наемъ об
щинския бюфетъ въ приморската гра
дина »Санстефанска-България«, за вре
ме отъ I януарий 1914 до* 31 декемтврий 1916 грдина.
,
, Първрначална цена 5000 лв. год.
Залогъ 1000 лева въ банково удо
стоверение, ь
.
1Конкурентите требва напълно да
се съобразятъ съ чл. 11 'отъ закона
за общинските предприятия. < ,
, и, , . ,
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 5379 гр. Варна' 21
мартъ 1914 година. Обявява се на интересующите, че въ Кметството на 28
априлъ'т. г. въ 10 часа' преди обедъ
ще се произведе търгъ съ явна конку
ренция, за отдавание подъ наемъ град
ско общинските vморски бани, за презъ
1914 година.
; "' *
" ' Първоначалната цена- 5000 лева.
Залогъ 250 лева въ банково удос
товерение,
j
Конкурентите требва'напълно да
се съобразятъ съ чл.11 отъ закона за
обществени предприятия.
КМЕТСТВОТО.
Търговска Печатница — Варпа

Стр. 7

Р А З ЕГИ
ВАРНЕНСКО ГРАД ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 5814 гр. Варна, 31
мартъ 1914 год Съгласно ;твърде бързото- окржжно на Министерстйото на
финансйите, отъ 24 мартъ 1914 год.,
подъ № 3474, изпратено отъ Варнен
ски Финансовъ началникъ, при надписъ № 2814 и въз>допълнение на обяв
лението ми, отъ 4 февруари т. год.,
подъ Ха 1995, варненскбто градско общ.
управление поканва варненските граж
дани и всички държавни, 'окръжни и
др. учреждения, на които миналата
1913 година е. нанесено вреди и загу
би отъ Романските войски, въ време
на техното нашествие, да съобщатъ
въ общината въ какво се състоятъ тия
вреди и-загуби и техната стойность.
За загубите нанесени на учрежденията
требва да се изпратятъ - преписи отъ
актовете, съ" които съ констатирани
тия загуби
.г .
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
под. Секретарь: В Д. ДАНЧЕВЪ.Обявление № 5869, Варна, 31 мартъ
1914 г. Варненското Градско Общинско
Управление дава гласность на следня*
та телеграма, № 3218, на Министер
ството на Вътрешните Работи, из
пратена въ преписъ отъ г-на Варнен
ски Окръженъ Управитель, съ надписъ
№ 3938 отъ днесъ.
«Въ Русе съ, пристигнали Спасъ
Петровъ и Вангелъ Тодоровъ,, отъ Ма
кедония идящи отъ Америка, по пътя
те срещнали много българи отивайки
за Америка, повечето* отъ които оста^
нали по-крайбрежните градове, защото
съ били безъ средства били ограбени
отъ разни недобросъвестни агенти,
които ги помолили да емигриратъ, а
тези които стигнали до Америка били
връщани отъ властьта. Повечечо отъ
емигрантите прекарвали грозна ми
зерия. Дайте широка гласность на те
леграмата и предупредете населението
че бедствие го грози отъ ^оГиване задъ
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океана. Преследвайте най-строго кон линия съ ставали често пъти нежела
телни пожари отъ искрите на локомо
трабандистите агенти № 3218.»
(подп.) Министръ: Радославовъ. тивите, а такива съ възможни винаги
"тамъ, гдето се не спазва предписанието
В Я Р Н 0,
- ----~ Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ. на чл. 65 отъ закона за полицията на
под. Секретарь:^ В. Д. ДАНЧЕВЪ. железните пътища, който гласи: «Поблизо отъ 25 метра отъ границата на
Обявление № 5737 гр. Варна,'29 ж. п. линия се забранява построява
мартъ 1914 година. Забелезвамъ, че нето на здания покрити съ пръстъ,• много отъ гражданите харчатъ безъ слама, сено, мамулина и др.. също и
Сметка електрическата енергия като складирането на подобни подпалителни
осветляватъ безъ никаква нужда нео материали като: снопи, сено, 'узрели
битаеми стаи, балкони, стълби, и пр. и непоженати ниви, гори и неразчи
Напомнямъ на гражданите, че Вар стени бранища отъ сухи клони, буре
ненското Общинско
Управление, • въ ни, трева и др.
т
желанието
си
да
имъ
даде възможВърху всичката тая ивица отъ 25
1
ность да започнатъ по-рано да се пол- метра
съседните притежатели се за•. зуватъ съ електрическата енергия, раз дължаватъ
да покосяватъ тревата,
реши да се свързватъ- частните елек която щомъ изсъхне
ще бъде причина
трически инсталации съ мрежата, пре за едно бързо разпространение
и улес
ди да съ пристигнали електромерите, нение на пожара, който може да
про
като разчиташе, че гражданите не ще излезе отъ изхвръкналите отъ локо
• харчатъ безъ сметка електрическата мотивите искри,» то за избегване на
енергия.
това зло. умолява се населението да
" За това апелирамъ къмъ Варнен пази следните наредби1 на основание
ските граждани, да не оставятъ • да горецитйрания законъ, като се преду
светятъ безъ никаква нужда лампите преждава, че неизпълнението имъ ос
инсталирани въ домовете имъ.
вобождава държавата (ГлавнатаДирек- Така също констатирамъ, че граж ция на Железниците и Пристанищата)
даните разкопаватъ безразборно ули отъ всекаква отговорность за нанесе
ците за да приготвятъ места за по ните имъ вреди и загуби причинени
лагане кабели за съединенията имъ, отъГ искрите на локомотивите:
" преди да иматъ нуждното позволител1) Щомъ узреятъ посевите най' но отъ общината.
напредъ
нивите въ
, Предупреждавамъ, че ще глобя- съседстводасъсеж. поженватъ
п.
линия,
като
вамъ, за всеко разкопаване улиците се складирватъ на разтояние снопите
не по-безъ писменно разрешение, на град малко отъ 25 метра отъ границата
на
ското електрическо отделение.
ж. п. линия (не отъ остьта на линията);
^ Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
2) Тази ивица отъ 25 метра вед
Н-къ на градското електрическо отд.
нага
да бъде разоравана, както и да
Инженеръ: Л. ЧАКАЛОВЪ. се разорава
една ивица не• по-малка
- Обявление №* 5810 гр. Варна, 31 отъ 2 метра около всеки купъ снопи;
,мартъ 1914 година. Варненското Град3) По възможность ,най-напредъ
ско_£)бщинско Управление, на основа да се събиратъ снопите отъ нивите
ние окръжното на министерството на покрай ж. п. линия. ,
железниците, пощите, и телеграфите,
На неизпълнителите ,на тези на
главна дирекция на железниците и редби не ще имъ се плащатъ никакви
пристанищата (отделение поддържание) вреди и загуби причинени отъ ис
отъ 10 мартъ т. год., подъ № 24850, крите на локомотивите.
.обявява:
- }..
* Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
•-, , »Предъ видъ на това, че презъ "-*""" п. Секретарь: В. ~Д. ДАНЧЕВЪ.
Летните и Есенни месеци край ж. п.

