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IF&HATA НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено

СЕДМИЧНО

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

за година само

3

за '/« година

1 50 лева

лева

Единъ' брой 5 стотинки.

За обявления се плаща на дума:
За I страница . ,
5 ст.
За И страница
3 ст.
За III и IV страница
3 ст.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО О Б Щ И Н С К О

УПРАВЛЕНИЕ

м.**»'.:К!'-у..1ЦАУ.и-,.>даи

" Варненски Граждани!
Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля сметь и
помии.
Пазете общинските.държав
ни п,частни имоти, като своите.
Предупреждавайте децата да
не чупитъ и делагь дървечата
въ градините н по тротоарите.
Общинска хроника.
Протоколъ N§ 54 отъ 28 априлъ.
1) Общинския съветникъ Т. Страшимировъ* заяви на постоянното присътствие, че чешмите въ V уч. още не съ
отворени да текатъ; или никакви за
поведи не се издаватъ за това, или
пъкъ тия заповеди не се слушатъ.
Началника на водопроводното от
деление инженеръ Марчевъ отговори,
че той разполага само съ два монтьо
ра, които отъ 10 дена насамъ работятъ
въ водопровода на градината, та нема
възможность да се поправятъ тукъ
тамъ развалените чешми. Той твърди,
че въ V уч. не съ спрени всичките
чешми, че еж спрени само тия, които
по близостьта си отъ икономически
съображения требва да се закриятъ. •

Г-нъ Кмета отговори, че старшия*общински декарь д-ръ Фарашевъ му
съобщилъ, какво по хигиенически при
чини много отъ чешмите требвало да
се затворятъ. На мнение е да се назна
чи една комисия, която да проучи то
зи въпросъ и да докладва на съвета.
Общинския съветникъ Д. С. Поповъ иска да се нареди така, да могатъ
бедните да си доставляватъ евтино во
дата или пъкъ да се оставятъ чешми
те да текатъ.
Старшия общ. лекарь д-ръ Фара
шевъ каза, че санитарното отделение като се грижи за санитарното състо- •
яние на града' прилага мерките, които "
не се удобряватъ отъ общинския съветъ, а отъ върховния ,медицински съ- •
ветъ, на което общинския 'съветникъ
Д. С. Поповъ му възрази, че желателно
е тия мерки да бъдатъ по-напредъ
разглеждани и удобрявани отъ общин
ския съветъ, защото се касаели до сто
панските отношения на общината.
Общинския съветникъ Р. Василевъ
каза, че санитарни мерки за запазва
не хигиената на града могатъ да се
прилагатъ и безъ да се затварятъ чеш
мите, като имъ се направятъ ями, ка- дето да се излива водата, иначе граж
даните ще бъдатъ принудени да пи- ятъ нечиста вода и да заболеватъ. •
Общинския съветникъ Ив. Павловъ ,
каза, че- и дой е констатиралъ какво
чешмите фактически съ з а т в о р е н и
всичките, защото като се отварятъ по ,
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два пжтй на день да текатъ по единъ
часъ, гражданите се трупатъ за да си
взематъ по-скоро вода и много отъ
т-Ьхъ не могатъ да си набавятъ вода.
Настоява чешмите да се оставятъ да
текатъ.
Следъ това, по предложение на
г-на Кмета избра се комисия отъ об
щинските съветници Т. Страшимиров,
В. Сираковъ, М. Вълковъ, старшия общ.
лЪкарь д-ръ Фарашевъ и началника на
водопроводното отделение инженеръ
Марчевъ, която още утре да се събе
ре, да проучи въпроса и да реши кои
чешми требва да се затворятъ.
2) Общинския съветникъ д-ръ В.
Карамихаиловъ иска да се взематъ мер
ки за да се събира и изхвърля боклука
отъ къщите въ улица Франга и друга
една напречна улица, където той жи
вее, защото тия улици като се отварятъ и разкопаватъ за канализацията,
колите на предприемача по чистенето
на града не идатъ да събиратъ отъ неколко време боклука.
Г.нъ Кмета задължи старшия об
щински лекарь да обърне внимание на
предприемача по чистотата за да на
прави възможното за да се събира
сметьта по какъвто и да е начинъ отъ
тия квартали, кадето улиците се раз
копаватъ за канализацията.
3) Докладва се .тържната преписка
за продажбата на около 6786 стари
местни керемиди отъ събореното тур
ско мюфтийство.
Съвета, предъ видъ мнението на
градския архитектъ, че добитата цена
23 лева на хилядо керемиди е много
низка, когато керемидите отъ общин
ския складъ се продаватъ 30—32 лева
хилядата и мнението на общ. съвет
никъ П. Кжрджиевъ, че тая цена е неизносна реши: Извършения на 25 априлъ търгъ за продажбата на 6786 ста
ри местни керемиди, останалъ върху
Ставри Петровъ по 23 лева хилядата
керемиди да не се утвърждава, а да се
произведе новъ търгъ.
4) Извършения на 28 априлъ търгъ
по доброволно съгласие за отдаване
подъ наемъ презъ 1914 година праздни
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общински месарски дюгени въ халата
на IV участъкъ се утвърди както след
ва: Дюгенъ № 2 за 571 лева, Ш 3 за
301 лева, W 8 за 716 лева, № 10 за
110 лева. Дадено на гласуване предло
жението на общ. съветникъ Ст. Георгиевъ да не се утвърждава търгътъ на
дюгенъ № 2 върху наемателя Стефанъ
Георгиевъ, защото билъ неизправенъ
спремо общината — падна.
5) Извършения на 24 априлъ търгъ
за отдаване на предприемачъ общин
ските чистителни машини за чистене
отходните и помийни ями за време
отъ сключване на договора до 31 декемврий 1915 година се утвърди върху
Христо Пекаревъ поза 1125 лв. годишно.
6) Извършения на 28 априлъ търгъ
за отдаване подъ наемъ общинските
морски (мъжки и женски) бани за презъ (
1914 година се утвърди върху Никола
Г. Станковъ за 4050 лева годишно.
7) Извършения на 21 априлъ търгъ
за отдаване на закупувачъ общинския
доходъ отъ такси за сметь отъ 1 януарий 1914 г. до 31 декемврий 1915 го
дина се утвърди върху Стоянъ С. Сто*
яновъпо за 18859 лева годишно или
за двете години общо 37718 лева.
,
8) Одобри се протокола отъ 25 и
26 априлъ на журите по преценка на
конкурсните проекти на варненската
общинска и административно-съдебна
палата и разрешава да се откупятъ за
400 лева проекта изработенъ отъ ар
хитектите Л. Ланчевъ и С. Костовъ
отъ гр. Пловдивъ и за 300 лева проек
та изработенъ отъ баутехниците Иванъ
Стоиловъ и В. Чаковъ. Съвета разре
ши още да се заплати на члена отъ
журите архитекта' началника на архи
тектурното отделение при министер
ството на обществените згради Йорданъ Милановъ за възнаграждение, път
ни и дневни 200 лева и на архитекти
те членове на журито Ст. Ив. Стойковъ, Д. Дабковъ и Н. Димитровъ по 50
лева възнаграждение всекиму.
9) Докладваха се разните предло
жения за постройка на морски курортенъ хотелъ — казино и пр., както и
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предложението за заемъ на варненска
та градска община.
Съвета реши: Комисията, която
бе натоварена съ решение № 404 отъ
21 августъ 1912 година, да проучи то
зи- въпросъ и направи обстойно изло
жение въ съвета.
Понеже члена отъ комисията Д. Н.
Перелинговъ не е общински съвЪтникъ,
вместо него назначава общин. съветникъ д-ръ В. Парасковъ.
10) Сложи се на разглеждане вторий пъть преписката за неиздължението на помощникъ кмета Г. Ноевъ
къмъ общината въ битностьта му наематель на кръвнината.
Следъ прочитането на протокола на комисия
та назначена съ решение N° 20 отъ 3 януарий т. г.
за да проучи и се произнесе по тая приписка, следъ
дадените отъ помощникъ кмета обяснения и изслуш
ване мнението на общ. сьвътн. Р. Василевъ, презъ
което време н*кон отъ r-да общ. съвети, напустнаха заседанието, по липса на кворумъ по-нататъшно разглеждане и решение на този вьпросъ се от
ложи за друго заседание въ извънредна сесия.
Съ това се закри и редовната априлска сесия.

Общински заповеди.
Запов-вдь № 345 Варна, 17 май
1914 г. Съгласно закона за празниците
и неделната почивка, обнародванъ на
17 февруарий 1911 година въ брой 36
на «Държавния вестникъ», презъ праз
ниците упоменати въ този законъ въ
частните заведения се прекратява все
ка работа и търговия и заведенията
- требва да бъдатъ затворени презъ це
лия день, т. е. отъ б часа сутриньта,
до 8 часа вечерьта.
Презъ праздничните дни могатъ
да бъдатъ отворени само: аптеките, хо
телите, гостилниците, кафенетата, хан
четата по пътищата и бюфетите. При
това градските и селски кръчми, глав
ното занятие на които е търгуването
съ спиртни питиета, а готвенето и правянето на кафе съставлява второсте
пенно занятие, неподпадатъ подъ горнята категория.
Допуска се изключение да бъдатъ
отворени до 11 часа преди пладне и:
следъ 5 часа подиръ пладне:
.*
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1. Хлебарниците, месарниците,
млекарниците, рибарниците, зеленчукопродавниците и овощарниците;
2. Бръснарниците, които могатъ да бъдатъ отворени до 12 часа пр. пладне;
3. Сладкарниците, тютюнопродавниците, бирариите, кръчмите и публи
чните увеселителни заведения, които
могатъ да бъдатъ отворени въ праз
ничните дни само следъ 12 часа на
пладне;
4. Магазиите покрай морските и
железопътните станции, ако стоките,
които има да се товарятъ и разтоварватъ по техъ не търпятъ отлагане;
5. Търговията съ житна и др. храни
презъ месеците: юлий, августъ и септемврий и
6. Кафенетата, магазиите, сергии
те и дюгените въ места, гдето ставатъ сборове по случай храмови праздници, или панаири, разрешени отъ
министерството на търговията, инду
стрията и пр., както и пазари, уста
новени до сега въ неделенъ день, или
когато съ падатъ въ празникъ и то
следъ божествената служба.
При това ония индустриални за
ведения, фабрики и работилници, въ
които поради непрекъсване по тех
нически причини, или бързото разва
ляне на фабрикуемата стока прекъс
ването на работата е невъзможно,
за да могатъ да работятъ празнични
дни, длъжни съ да поискатъ надлежна
-констатация отъ министерството на
търговията, индустрията и пр. и притежаватъ отъ него разрешение за рабо
тене в-#*праздникъ.
Съ цитираните по-горе разпоре
ждания, законодателя е искалъ да се
даде възможность на всички, които иматъ нужда отъ почивка, да си почи-^
натъ презъ празниците и неделните*
дни. Въпреки това, констатирано е,|че
много отъ заведенията, както и въ некои отъ фабриките неделна почивка
не се съблюдава.
Предупреждавамъ всички наруши
тели на този законъ, че съгласно чл.
12 отъ него ще налагамъ глоба отъ 10
до 100 лева, ако се констатира неиз-
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на закона и настоящата ни и органите на варненското цър
* ми разпоредба. Въ случай на повторе ковно настоятелство, и
4. Преписи отъ тази заповедь да
ние, глобата ще се удвоява, а за ступа
се
изпратятъ
на г. общинския гради
лите на индустриалните заведения, въ
нарь
и
варненското
църковно настоя
които работятъ повече отъ 20 души
телство
за
изпълнение,
а на г. Вар
работници, глобата може да бъде уве
ненския
Окръженъ
Управитель
за све
личена до 300 лева.
дение.
Изпълнението на настоящата ми
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
заповедь възлагамъ на общинските
ЗаповЯдь № 350 гр. Варна, 10 май
органи, както на полицейско-административните власти, които за всЪко 1914 година. Въ оградата на новите
гробища общината е запазила, доста
и нарушение се задължаватъ да съставятъ актове подписани отъ съставителя големо пространство за косение сено.
Въпреки това обаче, некои граждани
и поне отъ двама свидетели.
съседни
на гробищата съ пущали но
На настоящата заповедь да се да
щно
време
тайно добитъка и овцете
де най-широка гласность.
Прйписъ отъ нея да се изпрати си да пасатъ и съ това нанасятъ вре
на г-на Варненски окр. управитель за ди на общината. По поводъ на това,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
сведение.
Строго се забранява пущането на
Кметъ: А. Василиевъ.
Заповедь № 337. Варна, 13 май какъвто и да било добитъкъ да пасе
1914 г. Подписаний Кметъ на гр. Вар въ оградата на новите гррбища.
на, като взехъ предъ видъ' сведения
Предупреждавамъ, че провинилите
та на градско-общинския градинарь, че се ще се глобяватъ съ най-тежки гло
въ приморската градина «Санстефанска би, а хванатия добитъкъ ще се запира
България» се нанасятъ големи вреди въ градския капанъ* следъ което ще
на дървчетата, храстите и цветята отъ се събиратъ вреди и загуби.
неизв-Ьстни злонамерени лица, които
Изпълнението на настоящата ми
също така късали цветята въ българ заповедь възлагамъ на техническия наските гробища, a нъкои даже уничто- дзиратель при гробищата и на полски
жавали и въобще нанасяли безмилостно те пазачи, отъ тази местности.
щети на градските градини и гробища
Преписъ да се изпрати на r-на вар
та; пр^дъ видъ писмото на Варнен ненски окр. управитель за сведение.
ското църковно настоятелство подъ №
' Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
93 отъ 8 того, заповедьта на общин
ЗаповЯдь № 349 гр. Варна, 19 май
ското управление отъ 1891 г. подъ № 1914 година. Понеже варненските граж314 и възъ основа на чл. 64 п. 4 отъ ' дани Панайотъ Г. Тузчиевъ, Хампарзакона за градските общини,
цумъ Атамянъ, Василъ Мухлевъ, ХамЗАПОВ-БДВАМЪ: v
парцумъ Атамянъ, Илия Мухлевъ, Ташко,,
1. Строго се забранява късането Веляновъ, Симо Димитровъ, Иосифъ
цветята, кършянето на дървчетаТа, къ Ганчевъ, Георги Костовъ, Мехмедъ Ахсането плодовете и въобще нанасянето медовъ и Мехмедъ Ахмедовъ, които съ
каквито и да било щети въ градските се явявали редовно на търговете за
, градини и гробищата.
наемане на месарскитЯ дюгени въ ха
2. Нарушителите на тая ми запо- лите на II, III и IT участъци и които
.ведь, ще се глобяватъ до 25 лева; ако въ последствие съ се отказали да склюте съ малолетни, за причинените вре чатъ договори за останалите, върху t
ди материално ще отговаратъ техните техъ дюгени, на основание чл. 4 отъ
родители или настойници.
общите поемни условия-, чл. 56 отъ за
3. Изпълнението на настоящата ми кона за обществените предприятия и
заповедь възлагамъ на г. градския гра писмото на г-на общински юрискондинарь ,и подведомственните мугорга- султъ отъ 13 того подъ № 103, ,
4пълнението
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. . .- ~ • • ЗАПОВЪДВАМЪ:
Да се конфискуватъ залозите на
горните т-да, за въ полза на общин^
ската каса, както следва:
• Залогътъ на Панайотъ Г. Тузчиевъ
на сума 185 лева, депозиранъ въ бан
ково удостоверение № 5202/1913 год.;
Залогътъ .на Хампарцумъ Атамянъ
на сума 175 лева, депозиранъ въ бан
ково удостоверение № 5215/1913 год.;
• ,- Залогътъ на Василъ Мухлевъ на
сума 85 лева, депозиранъ въ банково
удостоверение № 521ЗИ 913 година; •
Залогътъ на Хампарцумъ Атамянъ
- на сума 100 лева,, депозиранъ въ "банко
во удостоверение № 5212/1913 година;
Залогътъ на Илия Мухлевъ на су- ма 50 лева, депозиранъ въ банково удо
стоверение № 5209/1913-година;
-. .1 Залогътъ на Ташко Веляновъ на су
ма 50 лева, депозиранъ въ банково удо
стоверение № 5208/1913 година;
- . Залогътъ на ,Симо Димитровъ на
сума 50 лева, депозиранъ въ банково
удостоверение № 5207/1913 година;
" Залогътъ на Иосифъ Ганчевъ на
-сума '50 лева; депозиранъ въ банково
удостоверение № 5221/1913 година; •
Залогътъ на Георги Костовъ' на
сума 70 лева,' депоЗиранъ въ банково
удостоверение № 5220/1913 година;
Залогътъ на Мехмедъ Ахмедовъ на
сума 50 лева, депозиранъ въ -банково
' удостоверение № 5196/1913 година;
Залогътъ на Мехмедъ Ахмедовъ на
1
сума 50 лева, депозиранъ въ банково
"удостоверение N° 5219/1913 година;
Упоменатите тукъ суми да се изтеглятъ отъ Б. Н. .Банка, варненски
клонъ "и се внесатъ на приходъ въ об
щинската каса, а следъ това да се произведатъ нови търгове за. същите дюгени и ако получените цени съ помалки за общината,, разликата въ по.,малко остава въ тяжесть на.отказали
те се конкуренти, съгласно чл. 4 отъ
общ. поемни условия.
По единъ преписъ отъ настоящата
ми заповедь да се връчи на-въпросни
те ггда срещу подписъ за знание, a J
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r-на варненски окръженъ • управитель
за сведение..
. .Кметъ (под.) АЛ. ВАСИЛИЕбЪ:
Верно, секретарь: ИВ. КОСТОВЪ

Общински т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ.
Обявление № 8400 гр. Варна, 12
май 1914 година. Обявява се, че въ
кметството на 30 того отъ 3—4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за отдаване на
закуПовачъ ^'общинския приходъ отъ
»кринина и кантаринина«, за време отъ
сключване на договора до 31 декемврий
1915 година.
Приблизителна стойность 35000 лв.
годишно..
Залогъ 3500 лева въ банково удо
стоверение.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 8401 гр. Варна, 12
май 1914 тодина. .Обявява се на интерейующите, че въ кметството на 30
того отъ 10—11 часа преди обедъ ще
се произведе търгъ (четвърти пжть) съ
тайна конкуренция за отдаване на закуповачъ^ общинския приходъ »такси
отъ сметь«, за време отъ 1 януарий
1914 година до 31 декемврий 1915 год.
Приблизителна стойность 25000 лв.
годишно.
-. Залогъ 2500 лева въ 'банково удо
стоверение.
' КМЕТСТВОТО.
Обявление № 7263 гр. Варна 29
априлъ 1914 година. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 7
юни т. г. отъ 3 да 4 часа следъ обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция, за отдаване на предприемачъ чистението на града за презъ
1914—1916 години..
Приблизителна стойность 90000
лева годишно.
.г .
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Залогъ 5 / годишно или за 3 го
дини 12000 лева въ банково удостове
рение.
КМЕТСТВОТО.
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разяватъ напълно съ чл. 11 отъ зако- *
на за общетсвенните предприятия.
КМЕТСТВОТО. ,
|

N° 372 гр. Варна, 17 :
Обявление № 7397 гр. Варна 1 май май Обявление
1914
година.
2 юни 1914 до 4 {
1914 година. Офявява се на интересу- часа следъ обедъ На
въ
на
ющите, че въ кметството на 9 юний варненското училищнопомещението
настоятелство
отъ 3—4 часа следъ обедъ ще се про ще се произведе търгъ съ тайна кон
изведе търгъ (4 пъть) съ тайна кон куренция за една инсталация на цен
куренция, за отдаване на предприемачъ трално парно отопление въ градското
доставката на разни общински канце училище
»Св. Климентъ« съгласно ре
ларски принадлежности, за презъ те шението на
училищното настоятелство
кущата 1914 година.
№ 21 отъ 16 т. м.
Приблизителна стойность 5000 лв.
Приблизителна стойность на пред
Залогъ 250 лева въ банково удос приятието възлиза на двадесеть хиля
товерение.
ди (20000) лева.
КМЕТСТВОТО.
За участие въ търга се изисква
залогъ хиляда (1000) лева.
Обявление № 7396 гр. Варна 1 май
Въ търга се допускатъ само спе
1914 година. Обявява се на* интересу1 циални
къщи, които се занимаватъ съ
ющите, че въ кметството на 9 юний фабрикацията
на такива инсталации.
т. г. отъ 10—11 часа преди обедъ ще
Плановете
и поемните условия СА
се произведе търгъ, съ тайна конку
на
разположения
на господа конкурен
ренция, за отдаване на предприемачъ
тите
въ
канцеларията
на училищното
доставката на нуждно количество об
настоятелство,—
училище
»Св. Клилекла и обУща за общинските служа
ментъ«
въ
всекой
присътственъ
день.
щи презъ текущата 1914 година.
НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
Приблизителна стойность^7600 лв.
Залогъ 200 лева въ банково удос
товерение.'
Конкурентите трбева да се съоб-'
РАЗНИ
разяватъ напълно съ чл. 11 отъ зако
на за общественните предприятия.
Обявление № 7315, гр. Варна 30
априлъ 1914 год. Варненското Градско
КМЕТСТВОТО. Общинско Управление дава гласность
на окръжното № 29924 отъ 24 мартъ
Обявление № 6517 гр. Варна, 17 н. г. на главната дирекция на железни
априлъ 1914 година. Обявявасе на ин- ците и пристанищата относително на*
тересующите се, че въ кметството, на редбитш за безплатно пршвозване на инва*
24 май отъ 3 до 4 часа следъ обедъ лидитш и болнитгь запасни войници:
ще се произведе търгъ съ тайна кон
На основание 48-то постановление
куренция, за направата на Еленския на Министерския съветъ взето въ за
водопроводен* клонъ. за присъединяваниеседанието му отъ 1 мартъ м. г., просъ главния водопроводъ на схванатите токолъ № 22, разрешава се на участ
съ общината извори въ землището на вувалите и пострадали въ войната отъ
с. Елечъ за увеличение пивната вода 912/913 год. запасни долни чинове вой
на гр. Варна.
ници, подофицери и фелдфебели да пжПриблизителна стойность 16500 лв. туватъ безплатно:
Залогъ 5/—825 лева въ банково
а) Когато ще се свидетел ствуватъ
удостоверение.
отъ военно-медицински комисии на оКонкурентите требва да,се съоб- тиване отъ най-близката до местопри-
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биването имъ ж. п. станция до най-близ J кой е билъ ссвидетелствуванъ отъ едиката такава до местозаседаването на ' коя комисия и че той требва да пъ
комисията и на връщане-обратно по тува безплатно и отъ еди-коя до едикоя станция.
същия пъть.
- б) Когато отиватъ въ военна, дър
Въ случая указанъ подъ буква б),
жавна или общинска болница за из запасния войникъ на отиване за болни
важдане на куршуми, шрапнели или за цата требва да се снабди отъ единъ воедоизлекуване на рани или болести, при ненъ или на държава, окръжна или об
добити въ войната, на отиване отъ най- щинска служба лекарь съ надлежно
близката до местоприбването имъ стан подписано и подпечатано удостовере
ция до най-близката такава до болни ние, въ което да се указва, че еди-кой
цата, която ще ги цери или оперира и запасенъ войникъ има нужда да отива
на връщане—обратно по същия пъть, и въ еди-коя първостепенна болница за (
в) Когато отиватъ въ София да се да бъде лекуванъ или опериранъ и че '
снабдяватъ съ искуствени крайщници по тоя случай той ще пътува безплат
(ръцъ и крака) въ особната за това но отъ еди-коя до еди-коя станция.
Забгьлгьжка: Въ съгласие съ на
работилница при Софийския артилерий
ски арсеналъ или да поправятъ повре редбите на окр. предписание № 2446
ди -на поставени вече искуственни кра отъ 28 февруари т. г., издадени отъ
йщници, на отиване отъ най-близката Дирекцията на Народното Здраве, лшкадо местонахождението имъ ж. п. стан ритгь (били военни, или на държавна,
ция до гара София, и на връщане-об окръжна, или общинска служба) идоатъ
право да издават удостовшрения за
ратно по същия пъть.
Въ случая, указанъ подъ буква а), безплатно отиване садао до най-близката
запасните войници требва да бъдатъ 1-во степенна болница и садоо ако тая по*
снабдявани съ удостоверения, подпи слшдната надагьри че болния тршбва да
сани отъ председателя на съответната бжде лшкуванъ въ друга болница (напр.:
военно—медицинска комисии и удосто въ Александровската), тя (най-близката
веряващи, че лицето е запасенъ вой- I ст. болница, дето се намира болника)
никъ, боленъ или раненъ, че ще се издава на запасния войникъ удостове
яви за освидетелствуване отъ военно рение въ смисъль, че той се нуждае отъ
медицинската комисия отъ еди кой лекуване въ еди-коя болница и че по
градъ еди-кога и че удостоверението тоя случай ще пътува отъ еди-коя
му се дава за да му послужи за без станция.
За връщане, болниците снабдяватъ
платно пътуване отъ еди-коя до едилекуваните
въ техъ зап. войници съ
коя станция.
други
надлежно
подписани и подпеча
Забшлгьжка. Тия удостоверения
тани
удостоверения,
указващи, че зап.
председателите на военно-медицинскивойникъ
еди-кой
е
лекуванъ,
както и
т е комисии ще изпращатъ на титуля
станциите
между
които
той
ще пъ
рите имъ (запасните войници, за кои
тува.
,
,
то съ издадени) по пощата или чрезъ
Въ случая указанъ подъ буква в),
околийските началници, чрезъ които
те, по приетия редъ, уведомяватъ зап. инвалидите, които ще отиватъ за по
войници за времето и местата на осви ставяне на искуственни крайщници въ
детелствуването имъ. На връщане зап. работилницата при военния арсеналъ
войници пътуватъ безплатно съ същи въ София требва да бъдатъ снабдени
те удостоверения, стига само да е на съ надлежно подписани и подпечатани
правена на гърба имъ надлежно под удостоверения, издадени отъ Начални
печатана и подписана отъ председате ка на първа Софийска Дивизионна бол
ля на военномедицинската комисия, коя ница и съставени въ смисълъ: еди-кой
то ги е прегледала, бележка отъ която запасенъ войникъ може да пътува без
да се вижда, че запасния войникъ еди- платно отъ еди-коя станция до гара
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София за да му се постави искус¥венъ
кракъ или ръка въ работилницата при
военния арсеналъ въ София.
Ако запасния войникъ е снабденъ
съ искуственъ крайщнйкъ, но се нуж
дае отъ поправка на* последния, той
пътува безплатно съ надлежно- подпи
сано и подпечатано удостоверение, из*
давено отъ Началника на ближайшия
гарнизонъ и съставено въ смисъль: едйкой запасенъ войникъ има нужда да
му се направи поправка на искуствения кракъ или ръка въ работилницата
въ София И че по тоя случай той тре
бва Да пътува безплатно отъ еди-коя
станция до гара София.
На връщане зап. войникъ отъ таякатегория пътува безплатно и възъ основа* на подпечатаната и подписана
отъ началника на първа Софийска Дивизионна болница бележки върху гър
ба на удостоверението "съ което зап.
войникъ е пътувалъ'на ^отиване, и съ
ставена въ смисълъ, че на запасния
войникъ еди-кой се постави искуственъ
кракъ (ръка) или се извърши нуждната поправка на изкуственния му кракъ
(ръка) и!той'можеда се върне безплат
но отъ гара София въ еди-коя станция.
Всички удостоверения упоменати
въ настоящето окръжно предписание,
важатъ за 30 дни отъ датата на изда
ването имъ.
Придръгване както на отиване, тъй
и на връщане тия удостоверения тре
бва да се предявятъ въ отправната
станция за датиране съ датния станционенъ печатъ. Въ влака кондукторътъ
перфорира удостоверенията безъ да ги
прибира.
Настоящето окръжно предписание
влиза въ сила отъ 25 априлъ н. ст. т. г.
Обявление № 8001 гр. Варна, 8
май 1914 година. Варненското градско
общинско управление (трудовъ комитегь) обявява на ония варненски ин
дустриалци и занаятчии, които не съ
представили до сета декларации, съ
гласно чл. 2 отъ закона за женския и'
детския Чрудъ да ги представятъ въ
на"й-непродължително време.
2. Поканватъ се всички работници
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и работнички да се явятъ въ общин- *
ското управление и се снабдятъ съ но п
ви работнически книжки, като досегашните се заменятъ съ нови, съглас
но чл. 10 отъ същия законъ"
3. Поканватъ се всички индустри
алци и занаятчии съгласно чл. 15 отъ
същия законъ да си представятъ пра
вилниците за вътрешния редъ на заведението си за утвърждение,
' Председ., Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
Секретарь: Д. ХАДЖИЕВЪ. '
Обявление № 8310 гр Варна, 10 *
май- 1914 година. Варненското градско
общинско управление дава гласность
на писмото № 490 отъ 9 май н. годи
на, на варненското коменданско управ
ление съ което се съобщава, че съгла- *
сно чл. 5 отъ «правилника за безплат-''
но къпане въ държавните минерални '
бани и безплатно пътуване по държав-'*
ните железници на заболелите вой
ници, презъ освободителната война,«
и то тези отъ техъ, 'които иматъ нуж
да отъ бани, ще се освидетелствуватъ
всека среда и събота пнедъ-пладне
отъ гарнизонната медицинска комисия,
въ зданието на гарнизонния лазаретъ
въ казармите на 8 п. приморски полкъ.
Болните запасни войници требва да
подаватъ заявления предварително ка
то прилагатъ необходимите документи
съгласно чл.' 4 отъ същия правилникъ.**
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
Секретарь: ИВ. КОСТОВЪ.
Обявление №. 7770. гр. Варна 5
май 1914 год. Известява се" на граж
даните, че отъ днесъ, чиетението на нужнпчните и помийни ями, ще се извър1
шва само отъ предприемача на общин-'
ските чистителни машини по начинъ
показанъ въ поемниттз условия (чл. 4).
'
Лицата които би чистили нужничните си и помийни ями, по другъ на1
чинъ освенъ предвидените въ поемните условия както и тези лица, кои
то се занимаватъ съ чиетението на
нужнични и помийни ями (чл. 15 отъ
поемниттз условия) ще ее глобяватъ отъ
кмета съ глоба отъ 5—20 лева.- f
Кметъ: А. Василиевъ.
Стар. 'Общ. Лекарь:'Фарашовъ.

