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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО

Варненски Граждани!
Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците па мес
то,- гдетЬ 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.
ВЪДОМОСТЬ
за статистическите сведения станали
въ Варненската градска община за вре
ме отъ 1 до 30 априлъ 1914 г.
I Раждания.
Българи — 65, турци — 6, евреи —
1, ерменци — 4, гърци — 6, други на
родности — 4 или всичко 86.
II Женитби.
Българи — 1 8 , турци — 4 , ерменци
— 2, гърци — 1 , други народности — 1
или всичко 26.
III Умирания.
Българи — 32, турци — 12, евреи
— 1, ерменци — 3, гърци — 4, други на
родности — 1 или всичко 53.
Отъ които:
Мъртвородени — !, на възрасть до

УПРАВЛЕНИЕ

5 години — 29, на възрасть отъ 6 до
20 години — 4, на възрасть отъ 21 до
40 години — 2, на възрасть отъ 41 до
60 години — 4, на възрасть отъ 61 до
80 години — 7, на възрасть отъ 81 го
дина нагоре — 6 т. е. всичко 53.
Статистикъ: Поповъ.

Общинска хроника.
Протоколъ № 51 отъ 24 априлъ
1) Докладва се рапорта на началника
на техническото отделение за одобре
ние приложения проектъ и сметка за
направата на тухлена ограда на место
то на пазарището за едъръ добитъкъ.
Следъ разменени мнения между
съветниците по предложение на об
щинския съветникъ В. Поповъ съвета
като взе предъ видъ, че въ т. г. бюджетъ не е предвидена сума, която се
иска за направата на оградата, че сро
ка до 15 май т. г. за направата на тая
ограда е много кратъкъ и е невъзмож
но по никой начинъ до тоя срокъ да
се изпълни разпореждането на мини
стерството по тоя въпросъ — реши':
Да не се построява за сега предметна
та ограда. Да се помоли министерство
то да отложи разпореждането си за
закриването на варненския пазарь за
едъръ добитъкъ следъ '15 май т. г. по
ради непострояването на тая ограда,
до идущата година, за когато ще се
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предвиди сума
въ бюджета за постро
?
яването-на същата ограда. .
2) Вследствие писмото--на» варнен
ския окръженъ управитель подъ №
41715, съ което изпраща съставения
отъ него актъ отъ 9 априлъ т. г. по
извършената му ревизия на тържнигЬ
.и др, книжа по отдаване подъ наемъ
месарските дюгени въ общинските ха
ли въ свръзка съ протокола на "коми
сията назначена да провери тоя актъ
на управителя и по -предложение на об
щинския съветникъ г. Ради Василевъ
съвета реши: Назначава комисия отъ
съветниците Ст. Георгиевъ и Р. Васи
левъ, която да провери всичките до
говори сключени съ касапите по наемването отъ техъ на общинските месарскй дюгени въ халите, какъ съ под
писани те и да изучи причините за
несключването на нтзкои договори съ
тия касапи, въобще да изучи обстойно
отношенията на общината съ наемате.. лите — касапи на общинските дюгени
- въ-свръзка съ акта на окръжния уп
равитель.
3) Докладва се писмото на начал
ника на флота на Н. Царско Величе
ство» подъ № 16775 отъ 23 декемврий
1913 г., съ което моли общината да не
взема такса за водата отъ градския водопроводъ, която при поискване се от
пуща на чуждестранните военни па
раходи, които посещаватъ варненския
портъ, понеже споредъ установените
международни традиции спазвани отъ
всички морски държави, тая вода се
отпущала безплатно на такива параходи.
Съвета реши: Разрешава, щото на
чуждестранните военни параходи, ко
гато посещаватъ варненския портъ, да
не имъ се взима никаква такса за отпускаемата имъ се по-техно поискване,
вода отъ градския водопроводъ.
4) Докладва се писмото на заведующия Варненското Ж. П. Депо, №
2949 за безплатно отпущане ежедневно
по 10 куб. м. рода отъ градската та
кава за локомотивите на гарата или
пристанището.
Съвета, съгласно изказаното отъ
инженерите по водопровода мнение,
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реши: Разрешава да се отпуща еже
дневно и безплатно по 10 куб. м. вода
отъ градската такава за маневрените
машини* въ пристанището-и гарата на
държавните железници.
Протоколъ №' 53. Преди да се
пристъпи къмъ въпросите по дневния
редъ, общинския съветникъ Т. Страшимировъ запита: Отъ кого е дадена
разпоредбата да се затворятъ чешми
те въ целите квартали на V уч. и да "
се лишатъ гражданите отъ вода за
пиене и коя е тая по силна власть отъ
г-на кмета, който, вследствие оплаква
нето на нтзкой отъ гражданите и лич
ното застъпничество на г-на Страшимирова, разрешилъ да се отворятъ неколко чешми, нп по силната власть ги
пакъ затворила. Чешмите се затварятъ
само.съ мотивирано постановление на'
постоянното присътствие, а въ кон
кретния случай общинския санитаренъ лекарь д-ръ Фарашевъ съ затва- рянето на чешмите, иска да застави
и сиромасите хора да си набавятъ вода.
Общинския съветникъ Ст. Геор
гиевъ къмъ казаното отъ г-на Страшимирова прибави и следното: Мисля, че
е време да се занимаемъ съ въпроса
да не оставаме гражданите да страдатъ отъ вода. Чешмите като единъ
елементъ отъ благоустройството на гра
довете, не може да бъде премахване
то му въ компетентность на постоян- ^
ното присътствие, а ощо по-малко на
неговите подведомствени, а е отъ ком
петентность на общинския с ъ в е т ъ ,
който е разрешилъ поставянето на тия
чешми. Постоянното присътствие сле
дователно не може да ги затваря въ
преки волята на съвета. Сметамъ, че
ако постоянното присътствие по ини
циативата на своите чиновници намерява да прави изменение на чешмите,
требва да излезе съ единъ докладъ и
проектъ, къде коя чешма да се затво
ри. Това е въпросъ отъ първостепенна
важность. Както нови постройки не мо—
гатъ да се правятъ безъ съгласието на
съвета, така и съществующите не могатъ да се събарятъ.
. .
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Г-нъ Кмета отговори: Санитарния
началникъ д-ръ Фарашевъ заедно съ
инженера на водопроводното отделе
ние г-нъ Марчевъ ходили по своя ини
циатива и намерили много чешми, кои
то по сбоята близость се явявали за не
нужни. Лекаря съставилъ списъкъ на
60—70 излишни такива чешми и го изпратилъ на инженера Марчевъ да се
разпореди за закриването имъ и последний заповедалъ затварянето имъ.
Дойдоха оплаквания до менъ, които уважихъ и декларирамъ, че които дойдатъ
да ми се оплачатъг ще уважа оплаква
нията имъ, защото съмъ съгласенъ да
не се затварятъ ония чешми, които
служатъ за бедните. Приемамъ и въз
гледа затварянето на чешмите да ста
ва чрезъ съвета.
Общинския съветникъ Р. Василевъ
* е на мнение, за чешмите на обще
ствени нужди да се заставятъ граж
даните които иматъ край къщите си
водопроводи, да заплатятъ водната так
са и * всичките си данъци и само по
този начинъ ще бъдатъ заставени да
се снабдятъ съ вода.
• Г-нъ Кмета каза, че затварянето
на* некои' чешми може да е станало и
отъ санитарна нужда. Санитарния лекарь д-ръ Фарашевъ е въ отпускъ. Ще
пустнемъ сега чешмите и следъ завръ
щането му, като ни даде обстоенъ докладъ, ще размислимъ за затваряне
то имъ.
Началника на водопровода инженеръ Марчевъ, който пристигна въ тоя
моментъ, запитанъ за затварянето на
тия чешми, които г-нъ кмета, по оп
лакване, разрешилъ да се отворятъ
каза, че той не е затворилъ тия Чеш
ми, освенъ една на улица Асенова, за
щото била развалена. Всичките чешми
на брой 68 съ затворени по искането
на санитарното отделение.
Г-нъ кмета заповеда на началника
на водопровода още сега да иде и да
отвори всичките чешми, за затваря|
нето на които има оплакване, или по
ловината отъ спрените чешми до при
стигането на д-ръ Фарашевъ за да на
прави обстойно изложение за причи\
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ните, по които требва да се спратъ
чешмите, отъ която заповедь г-нъ инженеръ Марчевъ взема актъ да я из
пълни тутакси.
1) Докладва се молбата"№ 8879 "на"
жителите-емигранти изъ Б ъ л г а р с к а
Добруджа,. сега ромънска, живущи въ
гр. Варна, за отпущане общински праздни места ! даромъ, за постройка на
жилища.* Съвета, съгласно съ изказаното
отъ г-нъ кмета мнение, че още на вар
ненските бездомни бедни граждани не
съ дадени общински места за жилища,
а камо ли да се дадатъ такива на дру
ги— реши: Молбата на жителите-емигранти- изъ Българска Добруджа, сега
Ромънска, си остава безъ последствие.
2) Докладва се протокола отъ 18
и 19 априлъ на комисията назначена
съ решение № 299 отъ 28 мартъ от
носително направеното изследване ка
чеството на бордюрните камъни отъ
договорните съ тия на провадийскитекариери за допущането на предприя
тието да доставлява такива камъни и
отъ провадийските кариери.
Съвета реши: Допуща на предпри
емача по канализацията да доставлява
бордюрни камъни и отъ провадийските
(Касамларските и Бейлийските) камен-'
ни кариери, съгласно чл. 20 отъ публично-административния правилникъ.
•3) Докладва се молбата № 15058
отъ 29 ноемврий 1013 г. отъ строител
ната комисия на младежкото христи
янско дружество въ Варна за отпущане
на това дружество праздно общинско
место въ града за построяване на дру
жествено здание за физическо, умстве
но и нравствено развите на младежите.
По предложение на общинския съ
ветникъ' Р. Василевъ съвета "реши;
Назначава комисия отъ общинския съ
ветникъ Ан. Байчевъ, общинския инженеръ Саламуровъ и градския архитектъ Леонкиевъ, която да проучи мол
бата на казаното дружество въ смисъль: Какво представлява отъ себе си
това младежко дружество, отъ какво^
место и отъ колко кв. м. такова има'
нужда то, има ли подходяще свободно
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общинско место й къде, ако евенту бакалниците и гостилниците.
II. Продажбата на пресното млеко
ално се приеме да му се даде место, и
въ
района
на града да става по след
требва ли да му се даде- такова место.
ните цени:
а) Млеко кравешко и биволско. 1
литръ за 30 стотинки;
б) Млеко овче 1 литръ за 25 ст. и
Общински заповеди.
в) Млеко козешко 1 литръ за 20 ст.
•
Испълнението, на настоящата ми
Заповедь № 277 гр. Варна, 26 апзаповедь'
възлагамъ на санитарните,
рилъ 1914 г. Като взехъ предъ видъ
агенти
и
фелдшери
и всички чиновници
протокола на комисията отъ 22 тото,
при
поверената
ми
община, а така
която бе натоварена отъ общинския
също
и
на
административно-полицейсьветъ съ решение подъ № № 288 и
333 отъ т. година за определяне це ските органи въ града.
На нарушителите на тая ми запо
ните на съестните продукти отъ пър
ва необходимость и възъ основа съо ведь да се съставятъ актове за гло
- ,
браженията на комисията изложени въ бяване.
Преписъ отъ нея да се изпрати
същия протоколъ, относително това,
какви требва да бъдатъ цените на на г-на Варненски Окръженъ Управи
хлеба и пресното млеко, които се тель за сведение.
-продаватъ въ района на гр. Варна,
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
предъ видъ техното поевтиняване и
на основание чл. 64 п. 30 отъ закона
за градските общини,
Заповедь № 258. гр. Варна; ,30 .
априлъ 1914 г. Понеже въ пунктъ »в«
ЗАПОВЪДВАМЪ: отъ заповедьта ми № 277-отъ 26 тоI. За напредъ и до второ разпо го погрешно е казано че: «Обикнове
реждане продажбата на хлеба въ рай ния белъ хлебъ III качество требва да
она на гр. Варна да става по следни бъде приготвенъ отъ пшенично бра
шно, отговаряще на типъ № 3 отъ
те цени:•
мелницата
»Сила«, вместо да отговаряа) Белъ хлебъ 1-о качество, приготвенъ отъ пшенично брашно, отго- на типъ № 4 отъ мелницата »Сила«,
варяще на типъ № 2 отъ мелницата както е казано въ оригиналната запо
«Сила»,
ведь за това,
Отм1шявамъ п. »в« , отъ запо
единъ килограмъ за 23 стот. и
половинъ килограмъ за 12 стот.; ведьта си № 277 отъ 26 того, който
б) Белъ И-о качество, приготвенъ требва да се чете въ следнята редак
отъ пшенично брашно, отговаряще на ция: «Обикновенъ белъ хлебъ III ка
чество приготвенъ отъ пшенично бра
типъ № 3 отъ мелницата «Сила»,
шно, отговаряще на типъ № 4 отъ мел
единъ килограмъ за 22 стот. и ницата »Сила« и се продава по 20 сто;
половинъ килограмъ за 11 ст. и тинки едина килограмъ а по 10 сто
в) Обикновенъ белъ хлебъ III ка тинки половина килограмъ. ,
чество, приготвенъ отъ пшенично браш
Изпълнението на настоящата ми
но, отговаряще на типъ № 3 отъ мел заповедь възлагамъ на санитарните
ницата «Сила»,
органи при общината и на администра
единъ килограмъ за 20 стот. и тивните полицейски органи въ града.
половинъ килограмъ за 10 стот.
Преписъ да се изпрати на г-на
По тия цени требва да става про Варненски Окръженъ Управитель- за
дажбата на хлеба, както въ пекарни- сведение.
ците (фурните), така на разносъ и въ
Кметъ; А. ВАСШШЕВЪ.
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. Запов-Ьдь №- 263 гр. Варна, 21
априлъ 1914 година. Подписаниятъ
кметъ на гр. Варна, като взехъ предъ
видъ протокола отъ днешна дата на
назначената отъ общ. съветъ съ ре
шение № № 288 и 333 комисия за определяне цените на месото и на всички
други сътктни пръдукти отъ първа
необходимость и на основание чл. 64
п. 30 отъ закона за градските общини,
заповедвамъ: Отъ утре 22 априлъ до
второ разпореждане продажбата на ме
сото въ района на града да става по
следните цени: Месо агнешко безъ
глава и дробове 1 кгр. 1 левъ. Месо
ярешко безъ глава и дробове 1 кгр.
80 ст.. Месо волско и кравешко 1 кгр.
а) I-во качество (съ 2 печата на всеки
кракъ) 1 '20 лв. б) Н-ро качество (съ 1
печатъ на всеки кракъ) 1, левъ. Месо
биволско 1 кгр. 80 ст.
На нарушителите по тази заповедь да се съставятъ актове за глобя
ване и даването имъ подъ съдъ.
Настоящата заповедь да бъде ока
чена на видни места въ всички месопродавски дюгени.
Изпълнението й възлагамъ на всич
ки общински санитарни власти и на
административните органи въ градътъ.
Преписъ отъ нея да се испрати на
г. Варненски окръженъ управитель
за сведение.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.

Общински търгове.
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ.
Обявление № 7263 гр. Варна 29
априлъ 1914 година. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 7
юни т. г. отъ 3 до 4 часа следъ обедъ;
ще се произведе т.ъргъ съ тайна кон
куренция, за .отдаване на предприемачъ чистението на града за презъ
1914—1916 години.
Приблизителна стойность 90000
лева годишно.
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Залогъ 5°/о годишно или за 3 го
дини 12000 лева въ банково, удосто
верение.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 7397 гр. Варна 1 май
1914 година. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 9 юний
отъ 3—4 часа следъ обедъ ще се про
изведе търгъ (4 пъть) съ тайна кон
куренция, за отдаване на предприемачъ
доставката на разни общински канце
ларски принадлежности, за" презъ те
кущата 1914 година.
Приблизителна стойность 5000 лв.
Залогъ 250 лева въ банково удо
стоверение.
, КМЕТСТВОТО.
Обявление № 7396 гр Варна, 1 май
1914 година. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 9 юний
т. г. отъ 10—11 часа предъ обедъ ще
се произведе търгъ, съ тайна конку
ренция, за отдаване на предприемачъ
доставката на нуждното количество
облекла и обуща за общинските «слу
жащи презъ текущата 1914 година.
Приблизителна стойность 7600 лв.
Залогъ 200 лева въ банково удо
стоверение.
•
Конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ за
кона за обществените предприятия. ,
КМЕТСТВОТО.
Обявление ' № 6888' г. Варна 25
априлъ 1914 год. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 13
май т. г. отъ 3—4 часа следъ обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция, за отдаване на закупувачъ
общинския приходъ такси отъ надпи
сите — вивеските, за време отъ 1 януарий 1914 год. до 31 декемврий 1915 год.
Приблизителна стойность *32,000
лева годишно.
Залогъ 3200 „ въ банково удосто
верение.
КМЕТСТВОТО.
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Приблизителна стойность 16500лв.
. Обявление № 6517 гр. Варна, 17
Залогъ 5% — 825 лева въ банково
априлъ 1914 год. Обявява се на интеудостоверение.
ресующитЪ се, че въ кметството, на 24
Конкурентите требва да се съомай отъ 3 до 4 часа следъ обедъ, ще
бразяватъ
напълно съ чл. 11 отъ я а се произведе търгъ съ тайна конку
кона
за
обществените
предприятия.
ренция, за направата на Еленския водо
проводен* клонъ, за присъединявание съ
КМЕТСТВОТО.
главния водопроводъ на схванатите
отъ общината извори въ землището на
F А 3 Н И
с. Елечъ за увеличение пивната вода
на гр. Варна.
\
, Обявление № 7315 гр. Варна, 30 априлъ 1914 год. Варненското градско
общ. управление дава гласностъ на окръжното предписание на министерството
на външните работи и изповеданията, съ което съобщава, че на 25 май ще се
произведатъ избори за нови синагогални настоятелства въ гр. Варна и Провадия.
. При произвеждане на изборите ще се спазватъ следующите правила:
1). Въ всеки градъ ще се избератъ по седемъ души синагогални нас
тоятели. Тези настоятели следъ като се утвърдятъ отъ министерството ще
си избератъ изъ помежду си едного за председатель на настоятелството.
Членовете на синагогалното настоятелство същевременно могатъ да бъдатъ
и членове на училищно настоятелство;
2). • Избиратели за синагогални настоятелства съ всички пълнолетни
еноряши, безъ разлика на поданство, освенъ предвидените въ чл. 4 отъ из
бирателния законъ лица;
S). Избиратели за членове на синагогални настоятелства съ всички
еноряши, които иматъ качества да бъдатъ членове на общинските съвети,
както и чуждоподанните, родени имащи главното си занятие въ България;
4). Гласоподаването става на основание избирателенъ спъсъкъ, съставенъ въ случая, отъ синагогалното настоятелство. Единъ екземпляръ отъ то
зи списъкъ се залепва 15 деня преди изборния день на. вратите на синаго
гите и еврейските училища, като се обяви, че всеко лице, което има да за
яви некоя неправилность въ списъка е длъжно да направи това предъ сина
гогалното настоятелство най-късно 5 деня отъ залепването на списъка. На
правените заявления се разглеждатъ отъ настоятелството въ присътствието
на делегатъ отъ Окръжния Управителъ или окол. началникъ и следъ като
се внесатъ въ списъка нуждните, съгласно закона, поправки, списъка се под
писва отъ председателя на настоятелството и представителя на властьта и
се предава на председателя на бюрото, който ще произвежда избора;
5). Изборите се ръководятъ отъ бюра състоящи се отъ единъ пред
седатель и единъ членъ назначенъ отъ Окр. Управитель или околийския на
чалникъ, взетъ изъ по-видните енорияши и трима допълнителни членове,
избрани отъ гласоподавателите преди откриване на избора. Между членове
те се избира поне единъ/ който да е грамотенъ на официалния езикъ, за
да изпълнява.длъжностьта секретарь. Групи, които иматъ своя отделна лис
та, иматъ право да делигиратъ по единъ свой представитель. Допълнител
ните членове въ бюрото се избиратъ по начинъ да е зстъпена всека група.
Едновременно съ произвеждане избори за синагогални настоятели ще
се избиратъ и делегати за общъ еврейски вероизповеденъ конгресъ, който
ще се свика въ София.
Понеже главниятъ равинъ г-нъ д-ръ Еренпрайсъ е подалъ оставката
си предъ централната конситория то на тоя конгресъ ще предстои: 1., Да
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.разгледа доклада на конситорията по въпроса за главното равинствовъ свръз
ка съ оставката на д-ръ Еренпрайсъ и 2. Да изготви единъ проектъ—правилникъ за- вътрешното устройство на еврейското вероизповедание въ Цар
ството. .Делегатите на конгреса ще бъдатъ избрани на основание избирател
ните списъци за синагогалните настоятелства и подъ надазора на същите
изборни бюра.. Числото на делегатите за всека община ще бъдатъ пропор
ционално съ числото на евреите, ползуващи се съ права, предвидени въ гор
ните наредби. Общините, които иматъ отъ 50—200 души енорияши гласни
ще иматъ единъ делагатъ; 200—400 двама делегати и .т. н. за всеки 200 ду
ши или часть отъ 200 по единъ делегатъ. На основание избирателните спи
съци, съставени при" последните избори за синагогални настоятели, произ
ведени на 16 януари 1911 год. определи се числото на делегатите на всека
община както следва: Варна 2 делегати, Провадия 1 делегатъ. Делегатите
требва да бъдатъ непремено енорияши на общината която го избира. •.
Понеже избирателите за синагогални настоятелства и за конгресъ съ
и евреи чужди поданици, то за избегване на възможни неприятности, ми
нистерството намира за нуждно, щото синагогалните настоятелства да из-даватъ на такива избирателни карти, подобни на онези, издавани на град
ските съвети на всички български поданици. Българските поданници ще
.тласуватъ за издадените, за тази цель, отъ градските управления карти.
Гласоподаването е лично и тайно съ запечатани пликове. То ще се
произведе при ръководството на същите бюра съ двойни бюлетини и урни.
Бюлетините за настоятелите ще бъдатъ бели, а ония за делегатите—цвет
ни. Изборите се произвеждатъ въ училищните или синагогални помещения.
Деньтъ, местото и часътъ на избора се известява на енорияшите чрезъ обявление, залепени на вратите на синагогите и еврейските училища. Изборътъ започва въ 9 часа сутриньта и .свършва въ 6 часа вечерьта.
За станалите избори се съставя протоколъ, който в'едно съ всички
книжа и контестации чрезъ повереното му управление се изпровождатъ въ
Министерството за преглеждане и утвърждаване.
е

п. Кметъ Г. Ноевъ
п. Секретарь Ив. Ж. Ивановъ
Обявление № 7852 7 Май 1914 г. Варн. Град. Общ. Управление дава гласность на окръжното № 3960 отъ 26 априлъ, на министер. на вътреш. работи и
нар. здравйе (отдел, админ. полицейско) съ което съобщава че Царското Ге
нерално Консулство въ Одеса е обърнало внимание на Министерството на
Външните Работи и на Изповеданията, какво некои тамошни руски банки
еж отказвали да изплащатъ на наши поданници чекове, теглени срещу Па
рижъ. поради невъзможностьта на тези банки да направятъ надлежните
справки за редовностьта имъ и да теглятъ разноските по техъ. Предъ видъ
на това, консулството предлага да се поканятъ надлежните административно
полицейски власти (специално въ Търновския, Русенския и Видинския окръ
зи) да предупреждаватъ заминаващите за странство търговци и градинари
да не теглятъ чекове срещу Парижъ, а да предпочитатъ чекове срещу ония
, руски градове презъ които ще минаватъ въ империята, като Одеса, и пр.
дето Б. Н. Банка има свои кореспонденти. Чековете да бъдатъ издадени въ
франка, защото курсътъ на рублите въ България е по-високъ отъ действи
телната имъ стойность въ Русия (настоящата разлика е 20 ст. за рубла).
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Особено да се внимава имета на' предявителя въ чека да бъде отб-6л*зано
(
точно както въ паспорта.
,- •
.
*
п. Кметъ: Г. Серафимовъ.
п. п.-секретарь: Ив. Ж. Ивановъ.
.Обявление Ш 7770. гр. Варна 5
май 1914 год. Известява се на граж
даните, че отъ днесъ; чистението на
нужнпчните и помийни ями, ще се из
вършва само.отъ предприемача' на об
щинските чистителни машини по начинъ показанъ въ поемните условия
(чл, 4).
Лицата които би чистили нужничните хи и помийни ями, по другъ начинъ освенъ предвидените въ поем
ните условия както и тези лица, кои
то се занимаватъ съ чистението на
нужнични.и помийни ями (чл. 15 отъ
поемните условия) ще ее глобяватъ отъ
кмета съ глоба отъ 5—20 лева.
Кметъ': А. Василиевъ.
Стар. Общ. Лекарь: Фарашоаъ.
Обявление № 8262. гр. Варна, 10
май 1914 год. Интизапския тЗилетъ №
5935 серия- 97-1912 година издаденъ на
28-Х-1913 год. на Иванъ Димовъ, отъ
с. Яйла, за едно магаре на 15 години,
косъмъ сивъ, безъ белези, е загубенъ.
Вместо него се издаде дубликатъ.
Поради това стария оригиналенъ билетъ се уничтожава; ако бъде представенъ другаде, да се счита невалиденъ.
Кметството.

въдомооть
за станалите раждания и умирания въ
гр. Варна презъ месецъ априлъ 1914
година. .

числото на жителите, споредъ послед
ното преброяване'. 41,317.
I. РАЖДАНИЯ.-.
Живородени
• »
Мъртвородени
'

мъжски: 48
женски: 38
мъжски: 1
(всичко 87)

И. УМИРАНИЯ.
Мъжски: 40, женски: 32 (всичко 72)
III. ОТЪ КАКВИ БОЛЕСТИ СЖ
УМРЪЛИ.
Tuberculosis (гръдна охтика) — 6,
tussis convulsive (лоша кашлица) — 1,
mortus in prima neb. post (умрели ВЪ I
седмица подиръ ражданията) —- 4, ma
rasmus senilis (старость) — 18, mors
accidentaHs (случайна Смърть) 2, hemor:
hagia interna (кървоизлияние вътрешно)
—3, morbi organi respiratoru (болести на
дихателните органи) —19, morbi systematis nervorum (болесть на нервната
система) — 3, morbi organi digestivorum
(болесть на пищеварителнитъ органи)
—11, morbi organi circulatienis (болести
на кръвоносните съдове)—4.
Старши общински лекарь:
Д-ръ И. Фарашовъ.
Пазете чистота на града и не
обръщайте улицисЬ на место, гдето
се изхвърля сметь и помии.
Пазете общинскитъ, държавни и
частни имоти, като своите. Преду
преждавайте децата да не чупятъ
и делатъ дърветата въ градините
и по тротоарите. '

