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ИЗЛИЗА
Ц-ВЯАТА НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено
за година само
за '/г година

3 лева
1.50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

СЕДМИЧНО
Пари, писма и всичко за вестника да се пра
ща 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, тдето 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.

Строндбата на Варненския Градски
театръ.
(въ отговоръ на дописката на архитекта Лазаровъ
обнародвана въ бр. 64 на Варненски Търговски
Вестникъ)..
(продължение отъ брой 24)

Съ своето налагание г. Лазаровъ
отива още по-далечъ: Той иска, да се
съобщава направо съ предприемача,
последния да се обръща направо къмъ
него, той да разпорежда безъ знание
на общината, пише на последната въ
такава смисъль, -вика предприемача въ
София и пр. Предприемача иска да за
мени предвидения бетонъ арме въ фо
айето, зрелищната" зала и др., съ бе
тонъ между железни греди, разбира се
защото има по-добра сметка въ пос
ледния, обаче отъ общината му се каз

ва, че той тревва да се придържа точ
но, въ поемните условия; тогава той се
споразумева съ г-нъ Лазаровъ, който
изпраща въ общината детайлче за тази
работа, което да се предаде на пред
приемача, ала общината казва втори
пъть, че нема да позволи подобно из
менение. Въпреки това г. Лазаровъ му
дава детайлъ направо; нещо повече,
телеграфира му така: « Т е л е г р а м а № 8904.
София 13 августъ 1912 год.
Предприемачу Кривошийкову.
Купете всичките парчета № 30 и
26. Елате София заминавамъ странство
четвъртъкъ.
Лазаровъ»
?Мисля, че коментарии съ излишни.
Въ поемните условия се предвиждатъ три балкони предъ фоайето отъ
армиранъ бетонъ, които ще струватъ
1008 лева; г-нъ Лазаровъ ги изменя въ
каменни, безъ да пита общината и по
следната требва да плати за техъ
3024 лв.
z
Азъ необръщамъ внимание, нито
се безпокоя-отъ това, че f-нъ Лазаровъ
се е ровилъ{въ архивата на м-вото на
общ. сгради, за да търси данни противъ менъ, доста е да може да оправдае
грешките си. Народната поговорка каз
ва: «удавения и за сламка се лови»,
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особено За г-нъ Лазаровъ, нахалностьта
*на когото ^е известна въ това отноше
ние! Ето -йаприм-цръ, 'какво пише на 27
ч;-ептемврий'1910 год. «Бихъ могълъ да
••съкратя тоя срокъ съ десетина дена,
•но прЪдпочитамъ да представя една
образцова и напълно завършена работа,
макаръ и малко по-късно, защото това е
отъ капиталенъ интересъ за града Варна.
Следвайки усилено работата си съ
такава замисъль/азъ непрестанно пра
вя сравнителни изучавания надъ ту
кашния народенъ театръ, съ цель да
избегна всички ония грешки станали
"при постройката му, а такива има мно
го и за съжаление костували съ при
това и твърде скъпо на държавата.
Съ твърде малки исключения, азъ
намирамъ въ софийския театръ почти
всичко зле замислено и проектирано и
още по зле изпълнено.
Електрическа инсталация, парно
отопление, сценична машинария и пр.
за да не цитирамъ освенъ некой отъ
по важните му наредби, еъ извършени
споредъ менъ съ пълно' невежество,
достойно за. осъждание.
Амбициранъ да направя отъ бъдащия Варненски градски театръ единъ
моделъ на подобна сграда, азъ нема да
пожаля труда и времето си за най-обстойното проучване на проектътъ му.
Като чувствувамъ, че не ми липсвать нуждната опитность и специалйи
познания за изпълнението на такава
трудна работа, азъ имамъ-смелостьта
да правя критика на глупаво и прохостнически построения Народенъ те
атръ въ София.
Очаквамъ съ нетърпение денътъ,
въ който ще мога да нареда делата
си редомъ съ досегашните ми думи«.
0, нещастнико! Чета и се питамъ,
има ли разумъ тши човекъ?
Fellner &f Helmer, всесве 1 ски капицитети,-бащи на театрите, съ съста
вителите и изпълнителите н*а проекта
за Софийския театръ. Бюрото имъ въ
Виена отъ основаванието му и до днесъ
се занимава, изключително съ построй
ки на театри. Още като бехъ студентъ
преди изгражданието на Софийския
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театръ, те имаха 214 построени теат
ри въ целия светъ, за които крити
ката е дала най-добрите отзиви. Само
единъ нещастникъ се намери да напи
ше горната критика; та какво остава
да нарече моите проекти «Леонкеви ше
дьоври». Разбира се Лазарови «думхайтенъ», които оставатъ да красятъ ак
тива му.
Неможахъ да разбера, за какви (
нареждания въ тавана на театралната
сграда ми говори той? Да не би въп
роса да е за грешката му съ библио
теката, която нема никога да послужи
за цельта, при все че г. Лазаровъ се <
опита дая поправи, или пъкъза згрешените стълби, които водятъ въ тавана? - '
Да, г-нъ Лазаровъ, много работи има I
да научите, по собствениятъ си проектъ, за чужда сметка.
Така е започналъ г-нъ Лазарова
и искалъ да свърши съ печаленъ резултатъ, който за щастие не му се удаде да: го изкара до край. Защото
всекое начинание поставено на осно
ва съ измама, лесно се открива. Как
то и стана: първо и п^рво се виде
единъ гол-бмъ недостат-Ькъ въ сцената,
за поправянието на която, требваше
да се продължи цег.ото здание съ 3.00
метра. Това обърна вниманието на г-нъ
министра на вжтрешните работи, и
той утвърди решението на Варн. общ.
съветъ (протоколъ № 11 отъ 21 февруарий 1912 год.), за това увеличение
като каза: «при това съобщавамъ ви,
че за въ бъдаще никакви други изме
нения или увеличения и пр. по стро
ежа на театра, нема да се допущагтъ»^
Тази заповедь на г-нъ министра
не бе -изпълнима, тя неможеше да се
приложи, спремо Лазаровите непроучени проекти, сметки и пр. Построй
ката се започна, съ напредванието на
работите всекидневно се натъквахме
на нови недостатъци, непредвидени ра- '
боти, криви изчисления и пр. и пр., за
които свидетелствува протокола на ко
мисията отъ 21 августъ 1913 год. и
протоколното решение на общинския
съветъ отъ 3 октомврий с. г. подъ
№ 83/493.
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Тукъ премълчавамъ единъ отъ гра
мадно значение недостатъкъ въ широ
чината на сцената, за които и г. Лазаровъ ми писа частно, но съжалявамъ,
че нЪмамъ за сега на ръката си, писма
та на покойния актьоръ Кирчевъ, за
да ги публикувймъ, та да се огледа
добре Архитектъ Лазаровъ.
Тесни съ колоните на вестника,
за да събере всичко и азъ се задово/ лявамъ да процитирамъ само една ни
щожна часть. Така напримеръ: г-нъ
Лазаровъ предвижда въ сметките си
, 48000 к. гр. профилирани железни гре
ди, дава спесификацията и разпреде
лението имъ по плановете, споредъ
които до сега съ поставени 84532 к. гр.
Предвижда, за такава монументал
на сграда, въ сметката си, 5000 к. гр.
железни връзки, когато само до сега
съ поставени 12971 к. гр.
Предвижда въ сметката си 8 капандури, когато въ плановете и слт^пъ
човекъ ще ги види, че съ 18 и т. н.
Истината, както казахъ, отъ день
на день се откриваше, заблужденията
блеснаха и г-нъ министра на вътреш
ните работи и народното здраве, се
принуди да издаде едно предписание,
което ще остане на вечни времена
петно за архитекта Лазаровъ. Ето как
во казва г-нъ министра, съ предписа
нието си подъ № 2182 отъ 9 септемврий 1913 год. до г-на Варн. окр. управитель:
«Въ заседанието си отъ 15 май т.
г., Варненския общ. съветъ, като. е
взелъ предвидъ, че въ първоначалната
сметка по постройката на грубите ра
боти въ градския театръ е допусната
отъ страна на архитекта техническа
грешка въ изчисленията, съ протоколъ № 47/212 е решилъ да удобри
некои увеличения по постройката, об
щата стойность на които възлиза на
около 12500 лева, а именно: за цокла
съ 10 куб. метра, за профилираните
железни греди съ 30000 к. гр., и за
железните връзки 5000 к. гр. по-вече
отъ предвидените въ първоначалната
сметка.
Имайки предвидъ, че тия измене
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ния съ действително наложителни, по
неже безъ техъ би се компрометира
ла солидностьта въ конструкцията на
постройката, азъ се виждамъ принуденъ да одобря това решение.
По този поводъ, обаче, считамъ за
нуждно да обърна още веднъжъ вни
манието на Варн. общ. съветъ, че как
то по това предприятие, което претърпева вече неколко значителни из
менения въ първоначалния си планъ и
сметка, тъй и по други още такива
отъ крупенъ характеръ предприятия,
липсува правилно и успешно проучаване и водене на техническата работа,
поради което строежите Се започватъ
безъ да бъдатъ окончателно проучени
и сметките по техъ добре завършени.
Не достатъчно проучено и непра
вилно извършвано едно мероприятие
докарва нуждата отъ разни изменения
въ строежа, и това естествено, има за
последици постояни увеличения на пър
воначално определената за цельта су
ма. Натъквайки се отъ после на необходимостьта да се правятъ тия изме
нения, съвета взема надлежните реше
ния, безъ обаче да си дава сметка за
липсата на -кредитъ и безъ да посоч
ва източниците за покриване новите
разходи. И министерството, съзирайки
неправилностите отъ една страна и
преценявайки всички затруднения отъ
друга, се вижда, при това, отрупвано
съ настоятелни молби за по-скорошното одобрение на новите решения, при
мотиви, че работите биле вече започ
нати, нетърпели отлагание и пр. и пр.
Изтъквайки гореизложеното, азъ
Ви моляда обърнете върху него сери
озно внимание на Варненската общи
на,
ч
Колкото се отнася за конкретния
случай, по поводъ на който правя тия
забележки, общинския съветъ не треб
ва да погледне снисходително къмъ
грубата грешка допусната отъ страна
на архитекта, по чиято вина става
последньото увеличение съ 12500 лв.
по постройката на градския театръ, а
като отговорно лице нему требва да
се наложи съответното наказание.
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Касае се за едно увеличение отъ
12500 лева, ами ако съобщимъ на г-нъ
министра, че първоначално удобрената
сметка отъ м-вото на Общ. Сгради, е
увеличена отъ самия архитектъ съ 60/°
че-на търга е добито увеличение 12/, че
непредвидените и грешно изчислени ко
личества увеличаватъ сметката съ 2 5 / ,
че вследствие продължението на сце
ната, девизната стойность се увелича
ва съ 150/°, че първоначално проекти
раната провизорна сметка за тенекед
жийските работи отъ 10000 лева е уве
личена на 18000 лв. и то безъ покри
вите на зрелищната зала и сцената
и пр. пр., че по такъвъ начинъ за вар
ненския театръ ще съ потребни 900000
—ЮООООО лева, а не 500000 лв., както
е уверявалъ г-нъ Лазаровъ, 1 то какво
би требвало да се прави съ подобенъ
архитектъ?
Отъ всичко за общината стана яв
на пропастьта, къмъ която г-нъ Лаза
ровъ я тласкаше. Тя незакъсня да взе
ме м1>рки, като му предписа, съгласно
чл. 35 отъ публично-админ. правилникъ,
да изпълни договорните задължения
въ едно-месеченъ срокъ. Тази заповедь е удобрена отъ м-вото на вът
решните работи съ предписание №
4339, чрезъ Варн. Окр. управитель, ко
ето гласи:
«Съгласно предписанието на м-вото
на вътреш. работи и народното здраве"(отделение изборно) подъ № 4339
отъ \\ того, съобщавамъ ви, г-нъ кме,те, че се одобрява решението на Варн,
градско общ. съветъ отъ 3 октомври
т. г. подъ №83/493, относително оста
ването безъ последствие претенциите
на архитекта Н. Л а з а р о в ъ , като,
ако не изпълни задълженията си, въ
дадения му отъ общ. управ., едномесеченъ срокъ, общ. съветъ требва да
вземе ^решение за прилаганието, спремо него, на чл. 63 отъ закона за об
ществените предприятия и следъ то
ва, целата преписка да се изпрати въ
м-вото, по принадлежность.
Повръща Ви се целата преписка
заедно съ протокола на комисията и
писмото на архитекта Л а з а р о в ъ
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подъ вх. № 4242 т. г.»
По такъвъ начинъ архитектъ Ла
заровъ е билъ заставенъ, по силата на
закона, а не доброволно, да представи
въ срокъ отъ единъ месецъ всичките
книжа за железните конструкции, пар
ното отопление и вентилациите, столарските работи, канализацията, водо
снабдяването и т. н. Верно е прочее,
че той ги -представи въ дадения му
срокъ, на 21 и28 ноември 1913 год., но
още по-верно е предположението, че
такава грамадна работа неможе да се
изработи съ идеална точность въ та
къвъ срокъ и отъ най-годемия гений,
за какъвто се има г-нъ Лазаровъ, раз
бира се съ това неискамъ ни най-малко
да го подиграя. Техната стойность е
преценена въ протокола на специал
ната комисия отъ 6, 7, 8 декемврий
1913 год., съ който му се дава новъ
срокъ отъ единъ месецъ, за да попра
ви и, попълни въпросните книжа. Този
протоколъ остава къмъ делото, като
цененъ документъ, макаръ че е билъ
съставенъ отъ «некомпетентните град
ски инженери». Той е удобренъ отъ
г-нъ министра на вътр. работи съ след
ното предписание:
«Съгласно предписанието на м-вото
на вътрешните работи и народното
здраве подъ № 811, отъ първий того
съобщавамъ ви, г-нъ кмете, че прото
кола на комисията при поверената ви
община, съ дата 6, 7 и 8 декемврий
м. 1913 год- съставенъ относително
преслежданието представените отъ ар
хитекта Н. Л а з а р о в ъ тържни кни
жа и детайли, за новостроящия се
Варн. град. театръ, се удобрява».
По този начинъ ни най малко не
съ забиколени вратите на м-вото на
общ. сгради, защото реда е такъвъ и
закона иска това утвърждение така.
Лай-сетне г-нъ министра на вътр. ра
боти, знае много по добре отъ г-нъ
Лазаровъ, какво требва да утвърждава.
Архитектъ Лазаровъ. както самъ
твърди, е намерилъ протокола за абсурденъ. Следователно, той е отказалъ
да го изпълни и се покори на закон
ната разпоредба на властьта. Срокътъ
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затова е отдавна изтекълъ, вследствие
на което градския архитектъ, съ рапортъ № 167 отъ 3 мартъ т. г., е искалъ прилаганието на чл. 63 отъ за
кона за обществените предприятия.
Общинския съвЪтъ обаче не требва да
гледа снизходително, къмъ неизправ
ния архитектъ, а тръбва да му прило
жи съответното наказание, следъ ко
ето г-нъ Лазаровъ ще остане да се за
нимава съ клюки и пише пасквили въ
вестниците.Само до тукъ изложеното дава яс
на представа, за прйхвалените Лаза
рови проекти, поемни условия и пр.,
за които като единствено най-добре
посветено лице, въ тънкостите имъ,
смело мога да кажа, че ако моитЪ по
емни условия, за железната покривна
конструкция на варненския театръ съ
«шедьоври», то Лазаровпте еж «комисионерски». А относително «детинска
та небрежность», ще му се отдаде слу
чая да прочете протокола на комиси
ята отъ 23 май тГ г., и решението на
Общинския съветъ от*ъ 2 юний с. Г.
подъ № 457/60.
Сега като приключвамъ настояще
то, обръщамъ се къмъ архитекта г-нъ
Лазаровъ и го моля да изпълни обе
щанието си, като дойде по-скоро въ
Варна, за да поговори предъ варнен
ското гражданство и му посочи мно
гото факти, които има, до като не ги
е забравилъ, като неизпуска при това
случая, да мине презъ Стара-Загора
Габрово и Горна-Ореховица, за да съ
бере малко по-вече факти, отъ своите
дела и се подготви по-добр*, за да не
би въ Варна да забрави и това, което
знае.
Варна, 26 юний 1914 дод.
Градски Архитектъ: А. С. Леонкиевъ.

Стр. 5

значепа за разглеждане молбата на Вар
ненските месоиродавци вх. № 16200/1914
година и за определяне цените на агне
шкото и говеждото меоо, което се про
дава за консумация на Варненските гра
ждани, предъ видъ даннптв изложени въ
същия протоколъ и на основание чл. '64
отъ закона за градските общини,

ЗАПОВЯДВАШ»:
отъ днесъ дО втора баповедЬ) продажба
та на агнегййото й говеждото месо Да
става по следующнте цени:
1. Единъ килогра51ь месо агнешко
безь глава и безъ дробове най-доброкйчественно по 1*10 лева н
2. Единъ кплограмъ месо говеждо
(волско и кравешко) най-доброкачественно
по 1'Ю лева.
На настой щита Ми заповедь да се
даде най Широка гласность. като се разлепп по всички видни места пзъ улици
т е и площадите на градя^ а така ейшдб
и въ всички месоПродавСкн дкЗгена йй

сведение и изпълнение.
Изпълнението й възлагамъ на ВСИЧКИ
санитарни и административни органи при
поверенната мн общппа.
На нарушителите да се съставятъ
актове, които ще бждатъ глобявани съ
най тежки глоби.
П)гтшпсъ да се пяпрати на Г-на Вар
ненски Окръженъ Управитель за све
дение.
Кметъ: А. Василпевъ
З а п о в е д ь № 492 гр. Вариа, 2 юлий 1914 год. Забелевва се, че много отъ
лицата, които съ цель да правятъ слън
чеви и песъчнп бани, осгаватъ съвърше
но голи, а пекои отъ техъ ходят ь по
нужда на песъка, като по този начпнъ
замърсяватъ плажа толкова необходимъ
за всички,
ЗАПОВЪДВАМЪ:

Общински заповеди.
З а п о в е д ь № 512 гр. Варна, 7 га
лий 1914 год. Като взехъ предъ видъ
протокола на комисията отъ 5 того, на-

1. Всички, конто се въпятъ въ мо
рето, или се ползуватъ отъ плажа съ
цель 8а песъчнп и слънчеви бани, тре
бва да бъдатъ съ гащи п точно да изпълняватъ издадените санитарни наред
би ва тгвльта.^

fJTp. 6

Варненски ОбщитовиВеета^^__________

2. Лицата, които се заловятъ, че ходятъ по. нужда по плажа, или по алеите и
из*ь шубръчките па морската градина,
се глобяватъ съ по 5 лева глоба за вс feки отделенъ случай и глобата се събира
веднага отъ агентите натоварени сътова.
3. Изпълнението на настоящата ми
ааповедь възлагамъ на санитарното от
деление при общината и господина Вар
ненски Градоначалнпкъ.
Препнсъ да се изпрати иа г-на Вар
ненски окр. управитель за сведение.

Бр. 25

се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.

Обявление № 10905 Варна, 19.юний 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 26 юлий т. г. 3 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ, съ явна
конкуренция за направа дъсчените та
вани въ стаите на 11 етажъ на общин
ското здание "служаще за помещение
на Варненската Телеграфо - пощенска
Кметъ: А. Василиевъ станция.
.. Приблизителна сдюйность 2000 лв.
Залотъ 5°/о—ЮО лв.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ съ чл. 11 „отъ закона
Общински т ъ р г о в е . за обществените предприятия. ч

ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ

Кметството.

Обявление № 10181. Варна, 10
юний 1914- год. Обявява се, че~въ кмет
ството на 18 юлий т. г. отъ 3—4 часа
слЪдъ обедъ ще се произведе търгъ,
съ тайна конкуренция за доставка на
разни предпазителни и други материа
ли, нуждни за подържане електрораз
пределителната мрежа на града.
Приблизителна стойность 10000 лв.
Залогъ 5% — 500 лева въ банково
удостоверение.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.

Обявление № 11183 Варна, 24 юний 1914 г. Обявява се на ивтересующите, че въ кметството на 31 юлий
т. г. 3 часа следъ обедъ ще се произ
веде търгъ, съ явна конкуренция, за
направата ЕДНА СПЕЦИАЛНА КОЛА за
прЪвозъ на умрели животни, отъ гра
да до общинската скотобойна. "
Приблизителна стойность 1000 лв.
Залогъ 5%—50 лева.

КМЕТСТВОТО.
Обявление № 10182. Варна, 10 юний 1914 г. Обявява се, че въ кмет
ството на 17 юлий т. г. отъ Ъ—4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ,
съ тайна конкуренция, за доставка на
разни тръби и други материали, нужд
ни за подържане електроразпредели
телната мрежа на града.
Приблизателнита стойность' 8000.
лева.
Залогъ 570 —400 лева въ банково
уцостовЪрение.
Конкурентите требва напълно да

Кметството.
Обявление № 11575 Варна, 30 юний 1914 г. Обявява се, че въ кметст
вото на 16 юлий т. г/ отъ 10 до 11 ч.
прЪдъ обедъ ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция, за отдаване на
гГргздприемачъ доставката на: хлЪбц»
месо, млеко и разни др. дребни бакалски продукти за храна на общинската
болница «Парашкева Николовъ» за вре
ме отъ сключване договора до 31 декемврий 1914 год.
Първоначалната ц'ена за хлЯба 300
лева. Залогъ 40 л.
Първоначалната цена за месото
1000 л. Залогъ 50 л.
Първоначалната цена за млекото
800 л. Залогъ 60 лг-

v
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Варненски Общински Вестнпкъ

,-Първоначалната цена забака^скитЪ продукти 1200 л. Залогъ 60 л.
Конкурентите требва напълно да
се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за
обществените предприятия.

Стр. 7

"Обявление № 11969 гр. Варна, 4
юлпй 1914 г. Варненското Градско Об
щинско Управление (техническо отделе
ние) обявява на г-да гражданите, 8а зна
ние и 'изпълнение, че предъ къщите плп
дворищата, гдето ще се построятъ тро
тоари да иматъ прЬдъ впдъ щото па тпя,
които с ъ много високи .дворищата или
входовете на къщите се забранява да
поставятъ на улицата цовече отъ едно
стъпало най-много отъ 30 см. широко.
Ако се има нужда отъ повечо стъ
пала т е требва да со налтравятъ въ дво
ровете плп въ къщите.
Поканватъ се всичкп.гражданп, които
иматъ на улиците направени повече сте
пала, въ единъ срокъ от'ь 1 месецъ да
се съобразятъ . съ горното; ако ли то
ва не направятъ, то общината ще бъде
принудена да- събори стъпалата и ги ла-,
прави по горните изисквания на сметка
на стопаните, като предварително кон
статира неизпълнението на тия наредби
съ надлежни актове.
N
Кметъ: А. Василйевъ

Кметството.

Р А В Н И
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление № 12152, Варна 7 юлий 1914 год. Съобщава се на г. г. Вар
ненските граждани, че на ЮЮлий, т . г .
въ 9 часа предъ обедъ ще се отслужи
панахида въ църквата „Св.4 Никола" за
геройски загиналите офицери и долшт чпнове отъ 8-й и 44-й полкове презъ вой
ните.
По този случай поканватъ се Дома
ш н и т е на загпцалите офицери п долни
чинове, а така също и всички Варнен
ски граждани да присътствуватъ н^ та- Н-къ Техн. Отдел. Инженеръ:
Ст. К. Саламуровъ
s в панахида.
Кметъ: А. Василйевъ
Секрета рь: Ив. Костовъ
Търговска Печатница — Варна.

СвЪдения
гза станалите раждания, женидби и умирания въ Варненската градска община
презъ ме<;ецъ Юний 1914 год.
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Статистикъ: Поповъ.
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Morbi sistematis nervorum (бо
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о
н

Morbi org. digestivum (болести
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Hemorhagia interna (кървоизлияние вътрешно)

Morbi org. respiraiorii (болести
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Morbi org. circulationis (болести 2 .
на кръвоносните съдове)
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Morbi genito urinarii (болести на
.пикочните и полови органи)
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Morbi ossium et articulation (бо
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-

Morbi chirurgici (хирургически
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