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3 ст.
3 сг.

УПРАВЛЕНИЕ

ЗАПОВЪДЬ № 581. Варна, 28 юли 1914 година. ПодпиСаний кметъ
'на гр. Варна, като взехъ прЪдъ видъ протокола отъ 26 того, на комиси
ята, назначена за определяме продажните,, цД>ни на: Брашното, ХлЪба,
Захарьта, Газьта, Дървеното масло, Сольта и Оризътъ, която комисия
е констатирала, че ненормалното повишение продажните цени на горните
артикули отъ първа необходимость не почива на действителни промени
въ пазарните имъ цени, а , това повишение съ наложили местните тукъ
-търговци, види се, възползувани отъ стеклите се критически вре
мена, и като доказателство служатъ бюлетините на Варненската Търговско
Индустриална Камара, въ които промените се забелезватъ едва отъ 15 то
зи месецъ^насамъ, че даже и да би имало поскъпване" на"горните артикули
въ странство съ исключение на брашното, което се произвежда .тукъ, пакъ
е несправедливо да се вършатъ такива спекулации съ цените на стоките
находящи се тукъ, а не новодошли, то възъ основа на тия данни, изказа
ните мнения въ същия протоколъ и възъ основа на чл. '64 отъ закона за
градските общини,

З а п о в я д в а м ъ:
Отъ днесъ до втора заповедь продажбата на горните артикули да
става по следующите цени:
1. Брашно № 0 да се продава ;74 килограма торбата по .
.
22 лева
21 „
2. Брашно № I „
74
20 „
3. Брашно № II „
74
19 „
4. Брашно № III „
74
18 ,,
5. Брашно № IV „
74
17 „
6. Брашно N° V „
74
1. ХлЯбъ I-во качество отъ брашно № 0 да се продава единъ кгр. по 30 ст.
2. ХлЯбъ П-ро
„
смесенъ отъ №№ 1, 2 и 3 да се продава 1 „ „ 25 „
3. ХлЯбъ Ш-то „
„
„ №№ 3,4 и 5 „ „
„
1 „ „ 22 „
1. Захарь I-во качество да-се продава 50 кгр. касата по
. > 48 лева
2. Захарь Ц-ро
„
„ „
„
50- „
„
„ '•
46 „
3. -Захарь на дребно I-во кач. да се продава единъ кгр. по . . 1*10 лева
4. Захарь „ „
П-ро „ „ ,% „
„
„ „
•
1'05 „
1. Газъ Батумски да се продава касата по
.
.
13 лева
2. Газъ Ромънски.,, „
„
»
»
•
•
•
«2 „
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3.
4.
5.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Газъ Американски ,,
„
„
,,
•
•
•
12 „
Газъ на дребно Батумски да се продава единъ килограмъ по
45 ст.
Газъ „
„ ^Ромънски „ „
„
„
,,„
40 ст.
Масло дървено да.се продава единъ килограмъ не по скъпо отъ 2 лева
Солъ млена да се продава единъ килограмъ по .
20 ст
Солъ морска „ ,,
,,
„
,,
.
.
15 „
Солъ камена „ „
„
,,
,.
, •
•
15 ,,
Оризъ местенъ да се продава единъ килограмъ по
.
50 ст.
Оризъ Резонъ „ „
„
„
„
„
60 „
Оризъ Гласе
„ „
„
„
„
„ —
70 „
На настоящата ми заповедь да се даде най-широка гласность, като
^се разлепи по всички видни места изъ улиците и площадите на града, а
също и въ всички бакалски дюгени за сведение и изпълнение.
Изпълнението н възлагамъ на всички органи при поверенната ми
община и полицейските органи въ града.
Умоляватъ се заинтересованите г. г гражданки и граждани, щомъ
коНстатиратъ нарушение на настоящата ми заповедь, веднага да се явятъ
въ поверената" ми община и съобщатъ нарушението, гдето ще се съставляватъ актове на нарушителите.
На нарушителите да се съставятъ актове, които ще глобявамъ съ
най-тежки глоби.
Преписъ да се изпрати на г-на Варненския Окръженъ Управитель
за сведение.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.

Телеграма
отправена до Иинистпъ Председателя Д-пъ Ра
дославова отъ Вари. Общ. Съвотъ.
Въ снощното си заседание Варн.
общ. съветъ следъ изслушване устния
докладъ на кмета за финансовото по
ложение на Варненската община, като
взима предъ сидъ:
Че днешното финансово положел
ние на общината не й позволява да
може фактическ i да посрещне даже
н'ай-необходимнтТ> нужди на бедните
свои граждани войници, въ случай на
мобилизация и подпомагане техните
семейства; че общината нема никакви
бюджетни излишъци отъ миналите го
дини, напротивъ, миналата година е
приключила съ дефицитъ; че както §
за помощи за бедни, Така и § за за
пазения фопдъ съ изчерпани; че вре
мената съ ненормални и всеки часъ
общината може_ да бъде изненадана

отъ нуждата за такива помощи; че въ
настояще време общината не е въ по
ложение да изплати заплатите дори
за юли месецъ на служащите си, за
щото разполага само съ 10000 лв , а съ
необходими 40000; че Варненската Об
щина въ миналогодишните войни е из
разходвала грамадната сума 6-^700000
лева за. подпомагане семействата не
само на своите бедни членове, но, по
необходимость, и тия . отъ „Добричъ,
Балчикъ и др. градове на Добруджа при
завръщането имъ отъ войните, поради
което финансово е съвсемъ изтощена;че общинския съветъ не-намира другъ
начинъ за посрещане нови такива ну
жди при възможна мобилизация, освенъ дьржавната намеса—да се погри
жи тя за бедното Варненско населе
ние, като за подпомагането му гласува
специаленъ законъ за отпущане кре
дити отъ държавните източници за
тая цель; че за нуждите съ' необхо
дими най-малко толкова, колкото ^об-
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щината е разходвала презъ миналите
войни 600—700000 лв.; че сега, когато
камарата заседава, Варненски общин.
съветъ намира за необходимо да се
зира съ този въпроеъ народното съб
рание и № иска разрешението му по
.законодателенъ редъ, а за да може туй
разрешение да се добие, общинския
еъ§етъ решава, да съобщи своето ре
шение телеграфически председателю
Йа Народното събрание, иа министра
председатели, Министра финансите u
на варненските депутати, като се замолватъ и последните да се застъпятъ най-енергически за отлущането
на общината ни такава сума за обдържане семействата на ония бедни гра
ждани, които ще взематъ участие въ
мобилизацията.
За общинския съветъ е важно да
има средства за обдържането на тия
семейства, та било държавата да взе
ме грижата за тия средства, било съ
отпущане помощь на общината за тая
цель. Но най-целесъобразното разре
шение на въпроса е, държавата по законодателенъ редъ да вземе грижата
за поддържането на тези бедни; за
това общинския съветъ моли Вась, г.
Министре Председателю, да внесете
законопроектъ, а народното събрание
да гласува законъ за препи глнието на
войнишките семейства въ случай на
мобилизация, или война.
Ако това не стане, най насюятелно Ви моли съвета, да разпоредите за
отпущането на Варненската община
една помощь отъ 600,000 лева, толкова
колкото се изразходваха миналата го
дина въ войната за издържане на бе
дните.
По тия съображения, общинския
съветъ взе решение № 594.
Да се лодатайствува телеграфиче
ски предъ народното събрание, мини
стра иа вътрешните работи, минис
тра на финансите съ преписи да вар
ненските депутати за издаването на
законъ за поддържане отъ държавата
семействата на тия варненски гражда
ни, които бъдатъ засегнати отъ моби
лизация и война.'

^ ^ Стр. 3

Ако такъвъ законъ не се издаде,
варненската градска община моли дър
жавата да й отпустне помощь отъ
600,000 лв. за издръжка на тези бе
дни семейства.
Кметъ: А ВАСИЛИЕВЪ

Решението на Общинския
Съветъ въ свръзка съ
горната телеграма.
Въ свръзка съ решението на съ
вета отъ днешна дата подъ № 594 от
носително изискването отъ държавата
да отпустне на Варненската община
една помощь отъ 600 хиляди лева за
издържане, въ случай на мобилизация
и война, семействата на ония бедни
варненски граждани, които ще засегне
мобилизацията, ако сама държавата не
създаде законъ за препитанието на
тия семейства въ време на мобилиза
ция^ война, съвета намира, че по ка
къвто и начинъ да се разреши този вълросъ: било държавата да издържа тия
съмейства, било общината—чрезъ по
мощь отъ държавата, необходимо нуждно е да сключи ceia набързо единъ
малъкъ заемъ отъ Българската Наро
дна Банка или отъ Българската ЗемледЪлческа Банка въ размеръ на 50,000
лева за посрещане най-необходимите
нужди още въ първия день на въз
можна мобилизация, за която цель
реши:
Упълномощава г-на Кмета да склю
чи единъ заемъ отъ коя да е отъ гор
ните банки въ размеръ на 50,000 ле
ва, съ право той да уговори размера
на лихвите, гаранцията и срока за из
плащането на заема.

Общинска хроника.
ПРОТОКО.ПЪ №58 отъ 30 май (про
дължение) 6) Разрешава се да се въз
буди углавно преследване противъ Ни-

Огр. 4

Варненски Qfi .тск.ПВеггмш,

кола Г. Станковъ отъ Варна за нане
сената обида и клевета съ заявлението
си отъ 4 май т, г. до варненския град
ски кметъ на старший общински лйкарь
д-ръ Фарашевъ по по^одъ на изпълне
ние отъ последний служебните см обязаности.
Вследствие изнесените предъ съ
вета факти констатирани отъ стар
шия общински лекарь д-ръ ФарашевЪ,
че откупчика на дохода ОТЪ сергийното право Никола Станковъ е събиралъ,
въпреки |ЧЛ. 19 отъ поемните .условия,
сергийно право по 2 лева отъ селяни
те, които продаватъ на пазаря сирене
и др. и отъ млекарите изъ града по
6 лева месечно, натоварва общинския
съветникъ Ст. Георгиевъ да проучи
въпроса за неправилно събираните та
кси за сергийно право отъ същия откупчикъ и да представи писменъ докладъ на съвета.
7) Одобрява заповедьта № '364 на
г-на Кмета за преназначаването на
инженера Индрихъ Кнобъ за землемеръ при електрическото отделение
на-общината съ годишна заплата 4800
лева, колкото получаваше и презъ из
теклата 1913 година, считано отъ^1
януарий 19141 година, отъ която дата
той продължава да служи непресъснато и която заплата до утвърждението
на бюджета за 1914 година да се из
плаща отъ § Зб' п. 33.
8) Разрешава на г-на Кмета А. Василиевъ, по болезнени причини, единъ
месеченъ отпускъ, считанъ отъ деня
на ползуването му, преди помощникъ
кмета Г. Серафимовъ да се ползува
отъ разрешений му единъ месеченъ
отпускъ. Последний да се ползува отъ
отпуска си следъ завръщането на кме
та Василиевъ на длъжность.
ПРОТОКОЛЪ №"60 отъ 2 юний.
1) Дава се право на постоянното присътствие" да наеме зданието на Илия
Христовъ, въ което се помещава об
щинската химическа лаборатория въ
III уч. на гр. Варна, за помещение и
на ветеринарното отделение при об
щината съ 2 хил. лв. годишенъ наемъ

^ JBp. 2 l ,

за време Ътъ 23.Х\1913 до 31.ХН.19Г6
год., като при сключването на догово
ра се предвидятъ всичките Йадьлжения отъ страна На наемателя изказани
въ протокола на комисията отъ 9 й
14 май т. г. съ изключение на водна
та и електрическа инетилйцйй, които
оставатъ Ва с^т/тка на общината до
месйгъ февруари 1915 год., когато на
емодателя се задължава да инсталира електрическото оевЪТление безъ да пла
ща енергията.
Ако притежателя на зданието не
е съгласенъ на горното, въ такъвъ слу
чай да се освободи заетата отъ eeTt=
ринарния лекарь една стай въ същбтй
здание и да му се занлаТй Но 10 лева
месеченъ наемъ отъ 23 октомври 1913
година до Напущането на стаята, а
останалото помещение да се освободи
на срока;
ь 2) Разрешава на дружеството на
учителите отъ прогимназиите и сре
дните училища да дадатъ градско увеселение въ приморската градина, но
безъ входна такса; въ полза на .фонда
за подпомагане сираците на убитите
презъ време на войната учители. Деньтъ да се определи отъ самото дру
жество, като не се отнема правото и
на женското благотворително друже
ство »Майка« да даде градинско уве
селение въ същата градина за същата
цель, като се има предъ видъ, че за
8 того градината е ангажирана отъ
сиропиталището.
3) Докладва се молбата отъ 10 май
на варн. жители колари и железари за
отсрочка изплащането на купените
имъ отъ общината еснафски места до
1917 год. Съвета реши: тая колекти
вна .молба на варн. -жители колари и
железари се оставя безъ последствие.
4) Одобрява протокола на комиси-~
ята отъ 2 май назначена отъ г-на кме
та' за да се произнесе по молбата на
фирмата Сименсъ Шукертъ и разре
шава да се продължи срока по пред
приятието за електрическата инстала
ция на* града съ 4 месеца т. е до 16
септември 1914 год.
5) Докладва се рапорта на начал-

ч

_
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Ника на електрическото отделение отъ
10) Извършения на 13 май търгъ, Щ
3 май за изм-Ьнение клаузата въ пра отдаване,,на ЗаКуНувач-ц общ. приходть
вилника за електроснабдяването -^q'p- отг.) {надписите 1(вивески) за време отъ
малнбетьта, влгбств гюлйца За^ абона- 1.1.1914 до 31.ХИ.1915 да се възложи
• ментъ 'Да се подава молба, съвета ре върху Никола Г. Станковъ за 26,700
ши: Одобрява изменението, щото вме лв, годишно или за-двете години 53,
сто даване полица за абонаментъ на 400 лева.
електричество отъ градската общинска
мрежа да се подава отъ гражданите
молба за изискване електрическа енер
Щщински „заповеди,.
гия аъ гр. Варна,
6) Разрешава .Да -?е дветав^те ei
ПдвеЧй 9тЪ ^ в%§лв>к8ната дВстИв^а (на:
1
фйрма+й CHMteHct Шуке$гъ и слт>дни ., зАпОВТУДЬ № 558 . Варна, 21 юли
t e пр^дйе+и, когато се яви необходи 1914. Подписаниятъ кметъ на гр. Вар
на, на основание чл. чл.' 5,5, 64 и 72
мата нужда;
отъ
закона за градските общини и съ
, 50 електр. еднофазни
3. А. 120 Vo
гласно
съображенията, изложени въ
100
«
«
5. A. 12OVO
протокола
на специално назначената
Утраленъ прзводникъ
5. А. 120 Vo
отъ
общинския
съветъ комисия, отъ
40 електромера двуфазни съ неутра16
юли
1914
год.
и решението на съ
ленъ проводникъ •
10. А. 120Уо и
вета
отъ
17
юли
"с. г., подъ № 564,
40 електромера трифазни съ неутравъ
свързка
съ
обстоятелството,
че
ленъ проводникъ 15. А 120 Vo, стойвъ
1
уч.
е
вече
завършена
новопостро
ностьта на които не надминава '/„ часть
ената .хала И въ нея ще« бъдатъ от
отъ целата доставка;
крити касапскИ ДюгеНИ въ най-късо
7) Докладва се въпроса за изби време
услужванб гражданите отъране пом. кметъ на общината, вместо i i и III За
участъци,
а като тъй, Съобра=
Георги Ив. Ноевъ, оставката на-когото| Женията на Върховния
Администратисе приема съ решение № 49 отъ 30 венъ Съдъ, че гражданите
отъ тия умай. Предложенъ въпроса на тайно частъци били лишени отъ месо
по ня
гласоподаване, въ резултатъ отъ 19 мане хали въ тези участъци, Пада
са*
души общински съветници гласуваха мо ио себе си; Че за Запазване ha об
9 за общинския съветникъ Василъ Си- ществената хигиена, общественото
раковъ, а останалите гласуваха съ бе
и санитарно-ветеринарните пра
ли бюлетини, вследствие на което съ здраве
вила
месото
за I и III участъци може
вета реши:
да се продава въ съществующите въ
Избра общинския съветникъ Ва II и III участъци хали, както и въ но
силъ Сираковъ за помощникъ кметъ вопостроената въ I уч. хала;
на общината, вместо подалия оставка
По тези съображения и възъ ос
Георги Ив. Ноевъ.
нова
решението на общ. съветъ отъ
8) Извършения на 30 май търгъ
17
юли
т. г.
за отдаване на откупчикъ общ. доходъ
Заповедвамъ:
. отъ кринина и кантаринина за-време
Да
не
се
позволява никому откри
отъ сключване договора до 31.XII.1915
ването
на
месопродавници
частни
да се утвърди върху Петръ Боневъ за здания, гдето и да били те въ
изъ
града.
36,886'86 лв. годишно;
на тази ми запо9) Извършения на 30 май търгъ ведь Изпълнението
възлагамъ
на
санитарните
и ве
за отдаване на откупчикъ общинския теринарни общински власти въ града.
доходъ тйкси отъ сметьта за време
Преписъ да се изпрати на г. Вар
от.ъ 1.1.1914 до31.ХП.1915 да се утвъ ненския
окр. управитель за сведение.
рди върху Петко Т. Баевъ за 25,101 л.
годишно, а за 2 години 50,202 лева.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ
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©апввЯдь № 599 гр. Варна, 6 ав
густъ- 1944 гОд. Съгласно протокола на
комисията съ дата i6, 17 и 19 юни
т. г. относително Проучване правилни
ка §а файтонДжиите въ града Варна,
утвЪрдене се пйсмв № JJIO4 отЪ 26
юйй т.^г. На Варнейски Окр^жейъ УНравитель, на основание чл. 2 отъ" сжщйя правилникъ
.ЗАПОВЪДВАМЪ:
" Всички стопани на файтони, които
пущатъ въ циркуляция въ града фай
тоните си, да пръдставятъ начиная отъ
7 того файтоните, конете и лицата
които ги впрЪгатъ предъ комисията,
която заседава всеки день въ Юнаш
кия салонъ отъ 10 — 12 часа преди
обедъ, която ще определи разрядите
на файтоните и здравословното съ
стояние на конете.
На нарушителите на настоящата
заповедь да се съставятъ актове за
глоба и даването имъ подъ съдъ. Из
пълнението на тая ми заповедь възлагамъ на общинските и полицейските
органи.
- Преписъ отъ заповедьта да се из
прати на r-на Варнен. Окр. Управитель за сведение.
Кметъ: А. Василиевъ.

Общински т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ № 13494. Варна 25
юли 1914 г. Обявява се, че въ Кмет
ството на 11 августъ т. г. въ 3 часа
следъ обедъ ще се произведе"'търгъ
съ явна конкуренция, за доставката на.
30 тона портлански циментъ, нуженъ
за схващане на новите извори за во
доснабдяването на гр. Варна.
Приблизителна стойность 2460 лв.
Залогъ^0,—123 лв.
Конкурентите требва да се.съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 14273. Варна, 7 ав
густъ 1914 година. Обявява се, че въ
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кметството на 15 еептемврий т, г. оТъ
3 до 4 Часа следъ ^обедь ще ей произ
веде търгъ, съ ТАЙНА конкуренция за
дбетйвка Иа 6л.едующите Материали,
нуждни за подържане електроразпре
делителната мрежа на града, а именно:
60б метра пешелови тръби 26 м/м., иЗ-г
въ'нъ и Йзвътре емайлирани) 1209 мет
ра пешелови тръби 18 м/м., извънъ* Й
йзвътре емайлирани; 600 метра пеше
лови тръби 14 м/м., извънъ и йзвътре
емайлирани; 200 дъги правъ ъгълъ 26
м/м извънъ и йзвътре емайлирани; 400
дъги правъ' ъгълъ 18 м/м лзвънъ и
извътръ емайлирани; 200 дъги правъ
ъгълъ 14 м/м извънъ и йзвътре емай
лирани; 200 муфи 26 м/м извънъ и йз
вътре емайлирани; 400 муфи 18 м/м
извънъ и йзвътре емайлирани; 200 му
фи 14 м/м извънъ и йзвътре емайлиА
рани; 200 кутии пешелъ 26 м/м извънъ
и йзвътре емайлирани; 300 кутии пе
шелъ 18 мм извънъ и йзвътре емай
лирани; 1000 универсални клемета за
25 м/м 2 образецъ; 1000 универсални
клемета за 16 м/м образецъ; Ю00 уни
версални клемета за 10 м/м образецъ;
Ю00 универсални клемета за 6 м/м 2
образецъ; ЗОиО изолатора образецъ;
500 тройни лули образецъ; 500 двойни
лули образецъ; 500 единични лули образецъ; 200 метра гумени тръби 13
м/м вътрешенъ не по-малко отъ 100
гр. въ метръ; 200 метра гумени тръби
19 м/м вътрешенъ не по-малко отъ
130 гр. въ метръ; 200 метра гумени
тръби 25 м/м вътрешенъ; 200 айнфурунги за 13 м/м тръба; 200 айнфурунги за 19 м/м тръба; 200 айнфурунги
за 25 м/м -тръба;
. Приблизителна стойность 8000 лв.
Залогъ 5%—400 лева вь банково удостоверение
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.

КМЕТСТВОТО.
Обявление № 14274 гр. Варна 7
августъ 1914 год. Обявява се, че въ
кметството ,на 25 того отъ 3 до 4 ч.
следъ -обедъ ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция, за доставката
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на 4500 кгр. цилиндрово масло и 500
кгр. лагерно масло за зиме, нуждно
за машините при общинската електри
ческа централа.
Приблизителна стойность 3500 лв.
Йалогъ 5/-175 лв.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 14272 гр. Варна 7
августъ 1914 год. Обявява се, че въ
кметството на 26 того отъ 3 до 4 ч.
слЪдъ обедъ ще се произведе (втори
пъть) търгъ съ тайна конкуренция за
доставката _ следующите
материали
нуждни за подържане електроразпре
делителната мрежа на града, а именно:
1500 въздушни предпазители отъ
10, 15, 25 и 60 ампера.
1200 патрони за предпазителите
отъ 10 ампера.
800 патрони за предпазителите
л
отъ 15 ампера.
.
* 500' патрони за предпазителите
отъ 25 ампера.
300, патрони за предпазителите
отъ 60 ампера.
600 глави и пръстени за патрони
те отъ 10 ампера.
400 глави и пръстени за патрони
те отъ 15 ампера.
300 глави и пръстени за патроните
отъ 25 ампера.
200 глави и пръстени за патрони
те отъ 60 ампера.
6000 метра 6 м/м, изолирана мед
на калайдисана жица съ вулканизира
на гума, пробно напрежение 2000
волта.
4000 метра 10 м/м, изолирана мед
на калайдисана жица съ вулканизира
на гума, пробно напрЬжение 2000 волта.
Приблизителна стойность 10000 л.
Залогъ 50/'-500 лв. въ банково удо
стоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
КМЕТСТВОТО.

Стр. 7

РАВНИ
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 14233. Варна, 5 ав
густъ 1914 година. Съгласно писмото
№ 9577 отъ днесь на г. Варненский
Окр. Управитель, дава се гласность на*
следните телеграми:
' Негово Величество Царя благоволи
да ми отговори съ следната телеграма:
Окръженъ Управитель, Варна
«Трогнатъ отъ исказаните ми сър
дечни благопожелания и верноподани
чески чувства изказвамъ vBaMi. и Ви
натоварвамъ да предадете на населе- .
нието отъ окръга Ви моята искрена
благодарность — Царьтъ».
Слъдната е телеграмата,' съ която
имахъ честьта да поздравя Негово Ве
личество Царьтъ.
«По случай днешния всенароденъ
праздникъ — годишнината отъ Възшествието на Престола, щастливъ се
считамъ, отъ-името на населението въ '
Варненски Окръгъ и отъ мое име да
поднеса предъ стъпките на Ваше Be- •
личество най-верноподанически чувст
ва и благопожелания въ скоро бъдаще
да се иЗпълнятъ въжделенията на це
локупния български народъ за една
Велика България подъ скиптра на Ва
ше Величество, Царя на всички-Бъл- •
гари.
подп. Окр. Упр. Д. Н. Перелинговъ.

Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците на
Mkcro, гд^то се изхвърля .
смъть и помии.
Пазете общинските, дър
жавни и частни имоти, като _
своитЪ. Предупреждавайте де
цата да не чупятъ и делатъ
дърветата въ градините и по
тротоарите.

Таблица за заклания и унищожения добитъкъ и теглото му
въ килограми
ПрЪзъ мъсецъ Януарий 1914 год. въ скотобойната на гр. Варна.
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