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Варненски Общински В^стнжъ
ИЗЛИЗА
Н/БНАТА НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено
за година само
3 лева
за Уг година
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
За III и IV страница

3 ст.
3 ст.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО О Б Щ И Н С К О

УПРАВЛЕНИЕ

никъ «Родина»,, така и въ Общинския
Варненски Граждани!
Вестникъ; че-по тая постройка архи
Пазете чистота на града и текта Лазаровъ играе една недостороль въ министерството, съ цель
не обръщайте улиците на мес лЪпна
да бъдатъ приети неговите книжа по
то, гдето се изхвърля сметь- и покривната конструкция на театра и
. пр. и че за осветление на съвета, въ
помии.
тая редовна сесия ще бъде сложена
Пазете общинските, държав на
разглеждане целата преписка по
ни и частни имоти, като своите. покривната конструкция и въобще по
Предупреждавайте децата да постройката на театра, съ който въпросъ и рапорта на градския архитектъ
не чупятъ и делатъ дърветата №
523 за оградата на новите гробища
въ градинитв и ио тротоарите. се допълни дневния редъ на тая сесия.

Общинска хроника.
Протоколъ № 64 отъ 8 юлий.
1) Общинския съвЪтникъ Ради Василевъ, прЪдъ видъ на повдигнатия въ
мастния вйстникъ «Родина» споръ по
постройката на градския театръ, иска
да се изнесатъ всички документи и
писма по тоя споръ за да се разясни
и изтъкне истината.
Г-нъ Кмета отговори, че преди
"напечатването въ в-къ «Родина» станало^му известно писмото на архитек
та Лазаровъ, въ отговоръ на което нал
товарилъ градския архитектъ да изло
жи обстоятелствено какъ стои работа
та, по постройката на градския театръ
и тия разяснения на архитекта поч
наха да се печататъ както въ в1>ст-

2) По повдигнатия инцидентно отъ
общин. съветникъ г. Д. С. Поповъ въпросъ, че и до днесь продължава да
се вдига песъка отъ плажа при въл
нолома по направление къмъ морските
бани, слЪдъ разменени мнения, съвета
като взе предъ видъ: че съ изнасянето
на песъка отъ тая мЬстность се п )врежда извънредно много на самия
плажъ, а отъ друга страна изкопаването на дупки, отъ които» се взема пе
съка става причина да се събиратъ не
чисти води, които замърсяватъ тоя
плажъ, 'а това е противно на хигие
ната; че и въ минало време общинския
съветъ, па и окръжния хигиенически
съветъ съ постановили да се не взема
песъкъ отъ морския плажъ отъ въл
нолома по направление къмъ морските
бани, било за частни нуждни, било и
за държавни, а въпреки това, извест
но ve на общ. управление, че предпри-
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ятието по направата на новата гара и
пристанищното управление продължаватъ и до днесь да вдигатъ пЪсъкъ
отъ тая мъстность — реши:
Да се настои прЪдъ респективните
държавни учреждения — пристанищ
ното управление и държавния инженеръ на гарата'—да спратъ за напрЪдъ
вземането на какъвто и да е пЪсъкъ
отъ морския плажъ въ местностьтьта
отъ вълнолома въ направление къмъ
морските бани.
Протоколъ № 68 отъ 12 юлий:
1) Разрешава се на общинския химикъ
Панайотъ Ангеловъ да замине въ шесть
месеченъ отпускъ безъ заплата за спе
циализация по анализа на съестните
и питейни продукти въ странство, счи
тано отъ 1 септември 1914. Въ негово
отсътствие натоварва се препоръча
ния отъ старшия общински лекарь Д.
Пеевъ, учитель въ девическата гимна
зия, въ свободните си часове да из
пълнява службата градски химикъ, за
който му трудъ съвета определя да
му се плаща по 150 лева месечно въз
награждение; 2) Общинския съветникъ
Ж. Дикиджиевъ запита, на какво осно
вание тия дни старший санитаренъ ле
карь е отказалъ да даде лекарство,
по бедность, на единъ работникъ, ко
гато рецептата е била резолирана отъ
пом. кмета Ангелъ Данчевъ да се отпустне лекарството безплатно, поради
бедность, удостоверена отъ градския
участъковъ агентъ.
Старшия общински лекарь д-ръ
Фарашевъ отговори, че той отказалъ
да отпустне лекарството безплатно за
ради това*, зчащото споредъ иравилйика
и заведения редъ не, му е била пред
ставена книжка за бедность за да от
бележи № на книжката, за да може
единъ день да оправдае разхода на ле
карството, а му е била представена бе г
лежка отъ пом. кмета Ангелъ Данчевъ,
съ каквито бележки издадени отъ помощникъ кмета или отъ самия кметъ,
той не може да отпуща безплатно ни
какви лекарства. Такива бележки показватъ, че нуждающите се отъ ле
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карства нематъ право да получаватъ
книжки за бедность и че некои отъ
такивато, ако съ можали да се снабдятъ съ книжки за бедность, то е
станало съ рушветъ срещу 5 лева за
една книжка, какъвто билъ случая съ
едного, който му се оплакалъ, че за
да се снабди съ книжка за бедность,
въ канцеларията на общината му били
взети 5 лева рушветъ. Съ това се обяснява какъ много състоятелни хора,
притежатели на имоти, съ били снаб
дени съ книжки за безплатно получа
ване на лекарства отъ общината, книж
ките на които лекаря ималъ запазени.
• Г-нъ п. Кмета Ангелъ Данчевъ обясни, че по немане на книжки за
бедность въ общината и възъ основа
бележката на участъковия агентъ, че
лицето е бедно, резолиралъ да се от
пусне безплатно лекарството въ ре
цептата. Следъ разисквания и разяс
нения, въ които взеха участие г. г.
Кмета и общ. съветници Ст. Георгиевъ, Д. Кондовъ и Р. Василевъ, съвтзта,
по повдигнатия въпросъ въсприе следующето:
Препоръчва на санитарната власть
при общината да отпуща безплатно
лъкарства отъ общинската аптека на
бедните варненски граждани не само
срещу книжки за бедность, но и всекога когато има писменно разрешение
отъ кмета или помощниците му, възъ
основа на сведения отъ общинските
агенти, че известно лице е бедно.
Протоколъ № 72 отъ 17 юли.
1) Уважава по принципъ молбата на
Варненската Търговско-Индустриална
Камара за отпущане общинско место
отъ бООокв, м. даромъ за дворъ на
новостроящето се търговско училище.
Да се приготви' скица на това^место,
която да се представи на съвета за одобрение. 2) РазрЯшава да се коман
дирова сметководителя при Варненска
та община за Ю дни въ София 'за да
изучи сметководството въ водопровод
ното отделение на тамошната община
и доклада си по това изучване да вне
се въ съвета за преглеждане 'и одо-"
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брЪние. 3) Докладва се протокола на
комисията отъ 16 юли по въпроса за
отварянето на частни месарски дюгени
подъ «Ситето» въ свръзка съ заявле
нието на Хампарцумъ Атамянъ отъ 14
того пратено при надписъ отъ Варнен
ския окржженъ управитель съ № 8643.
Следъ доклада съвета едногласно
реши: одобрява протокола на- коми
сията отъ 16 юли.
Съвета възприе, че не требва да
се отварятъ никакви касапски дюгени
въ частни здания, освенъ въ съществующите вече 5 общински хали.
Предъ видъ на това, съвета пос
тановява: натоварва г. Кмета да изда
де нова заповедь за неотварянето на
никакви частни дюгени за месопродавници.
По мотивите въ горния протоколъ
на комисията, се оставя безъ послед
ствие заявлението на Хампарцумъ Ата
мянъ отъ 14 того, пратено при над
писъ отъ Варненския окржженъ упра
витель съ № 8643.
Протоколъ № 74 отъ 19 юли: l)
Одобрява представената отъ началника
на електрическото отделение тарифа
за даване подъ наемъ и продаване електромерите, като къмъ изложените
въ нея правила се направи следната
бележка: продажбата на електроме
рите може да става и на срочни из
плащания, именно на 10 месечно пла
щане безъ лихва; 2) Докладва се ра
порта на градския архитектъ отъ 17
того по въпроса за обявяване новъ конкурсъ за Варненска градско общинска
и административно съдебна палата,
Съгласно съ'искането на градския
архитектъ съвета реши": назначава ко
мисия въ съставът държавния' архи
тектъ, градския архитектъ, градския
кметъ, председателя на Варненския окръженъ съдъ и старшия общински
лекарь, която да преработи програма
та за конкурса и5 следъ приемането u
отъ съвета и утвърждението отъ ми
нистерството да се обяви новия конкурсъ. 3) Докладва се отъ общинския
съветникъ протокола на коммсията, по
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въпроса за сергийното право.
Съвета, следъ изслушване докла
да и разменените мнения между съ
ветниците реши: одобрява доклада на
общ. съветникъ Ст. Георгиевъ и про
токола на комисията, като постановява:
а) Да се унищожи договора между об
щината и откупчика на общинския доходъ «сергийно право» Никола Г. Станковъ като се конфискува залога на от
купчика и се произведе новъ търгъ за
негова и на поръчителите му сметка
и въ случай, че на новия търгъ се по
лучи по малка сума, разликата да ос
тане за техна сметка. Ако обаче министра на вътрешните работи и на
родното здраве намери, че е непра
вилно да се конфискува залога и да се
произведе новъ търгъ за сметка на
откупчика и поръчителите му, тогава
отъ откупчика да се отнеме предприя
тието и да се приложи само послед
ната мерка. б) Да се натовари постоян
ното присътствие въ промежутъка отъ
отъ отнемането на предприятието до
утвърждението на новия търгъ, а съ
що, ако не се намери новъ откупчикъ,
да наеме събирането на тоя доходъ до
истичането на наемния срокъ (31 де
кември 1914) по стопански начинъ съ
наличния чиновнически персоналъ на
общината, който ще бъде достатъченъ
за тая цель; в) Да се покани откупчи
ка за последенъ пъть да представи въ'
общинското управление, въ 15 дневенъ
срокъ, всички свършени квитанционни
кочани и, ако не направи това, да се
отнематъ те но уславенъ редъ. г) Да
се възбуди спремо откупчика углавно
преследване за събирането на незакон;
ни такси отъ данъкоплатците, като се
натоварва постоянното присътствие да
състави списъкъ' на всички незаконно
събрани такси и да поиска въ 15 дне
венъ срокъ повръщането имъ на данъ
коплатците чрезъ общинското управ
ление; а въ случай, че откупчика не
направи това упълномощава кмета да
заведе граждански искъ за целата су
ма и следъ събирането u отъ откуп
чика и поръчителите му, да се повър
не на правоимеющите. д) До издава-
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чето на министерска заповедь, съглас
но чл. 63 отъ закона за обществените
предприятия, за отнемане на предпри
ятието, да се взематъ отъ кметството
енергични мерки за налагане на откупчика глоби за всички нарушения и за
бързото събиране на тия глоби, .е) Въ
случай на издаване съдебно решение
противъ откупчика за нарушение на
договора съгласно гореизложеното, да
се приложи спремо^него и постановле
нието на алинея последня на чл. 1 отъ
общите поемни условия и чл." 17 отъ
закона за обществените-предприятия
Протоколъ № 76, отъ 28 юлий:
1) По предложение на общинския съветникъ Д. Кондовъ, подложи се на
разглеждане заповедьта на кмета подъ
,№ 581 стъ 28 того и протокола на ко
мисията по определяне цените на про
дуктите отъ първа необходимость.
Съвета по мотивите въ отделното
решение — реши: да се помоли теле
графически министра на вътрешните
работи и председателя на народното
събрание съ преписи до варненските
народни представители да се застъпятъ за издаването на законъ въ смисълъ, да се даде право на общините
да реквизиратъ по цените определени
отъ техъ всички продукти отъ първа
необходимость й да ги продаватъ на
гражданите по същите цени за смет
ка на стопаните имъ, ако последните
•откажатъ да продаватъ тия продукти
по цените определени- отъ самите об
щини.
—. ,
Протоколъ № 78 отъ 30 юлий:
1) Докладва се молбата на Варненско
то гимнастическо дружество «Черно
морски Юнакъ» за истеглюване подъ
гаранцията на общината на 70,000 жва отъ Българската народна банка по
разрешения заемъ отъ 80,000 лева.
Съвета реши: разрешава на -кме
та кмета да подпише като поръчитель
записъ по текуща сметка за 'да из
тегли Варненското гимнастическо д-во
«Черноморски Юнакъ» 30,000 лева отъ
Българската Народна Банка за изпла

щане дългътъ на същото дружество
къмъ -същата банка отъ 20,000 лева
подъ гаранцията на общината и други
дългове по направата на гимнастичес
кия салонъ, които изплащания да станатъ п о д ъ контрола на общинския
контрольоръ.
Протоколъ № 80 отъ 1 августъ:
1) Докладва се рапорта на старшия об
щински лекарь за назначаване двама
служащи за чистачи на общинските
хали.
Съвета реши: • Разрешава да бъдатъ назначени двама служащи съ по
60 лева месечна заплата за чистачи
на коридорите и нуждниците на об
щинските хали, както и за чистотата
предъ самите хали. Заплатите имъ да
се изплащатъ отъ § 18 по бюджета за
1914 година.

Общински заповеди.
•ч

Заповедь № 592. Варна, 4 августъ1914 г. Понеже е пропустнато по по
грешка, да се определи продажната
цена на дървеното масло на дребно,
затова въ допълнение на заповедьта
ми отъ 28 юли т. г. подъ № 381,
^ЗАПОВЪДВДМЪ:
Продажбата на дървеното масло
на дръбно да става по 2 лева и 20 сто
тинки килограма.
Кметъ: А. Василиевъ.
ЗаповЯдь № 608. Варна, 11 ав
густъ 1914 год. Предъ видъ това, че
настъпи времето за клане на добитъ
ка и преработването на месото му за
пастарма, наденци и др., то, на осно
вание чл. чл. 248, 249 и 250 отъ за
кона за санитарно-ветер. служба и по
лиция и чл. 34 отъ правилника за пре
гледа на добитъка за клане, месото и
уреждането на скотобо£|ните и месопродавниците, съгласно чл. 64 отъ за
кона за градските общини,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
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Отъ^днесь до второ разпореждане,
отварянето на времените скотобойни
за приготовлението на месни консер
ви (пастарма, наденици, лой и др.) въ
частните салхани. Да започне клането
на добитъка^ въ градската скотобойна
за приготовление на месни консерви
4
(шумки, жамбони, карнаци и др.) въ
частниттз^работилници.
Изпълнението на тая ми заповЪдь
възлагамъ на градската санитарно-ветеринарна власть.
На нарушителите на настоящата
.заповЪдь да се съставятъ актове за
глоба.и даването имъ подъ съдъ.
Преписъ отъ заповедьта да се из
прати на Варнен. Окр. Управитель за
сведение.
Кметъ: А. Василиевъ.
Град. Вет. Лекарь: Д-ръ Ив. Жековъ.

Общински т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
' Обявление № 14273. Варна, 7 августъ 1914 година. Обявява се, че въ
кметството на 15 септемврий т. г. отъ
3 до 4 часа слЪдъ^обедь ще се произ
веде ^търгъ, съ ТАЙНА конкуренция за
доставка на следующите материали,
нуждни за подържане .електроразпре
делителната мръжа на града, а именно:
600 метра пешелови тръби 26 м/м., из
вънъ и из >ътре емайлирани; 1200 мет
ра пешелови тръби 18 м/м., извънъ и
извътре емайлирани; 600 метра пеше
лови тръби, 14 м/м., извънъ и извътре
емайлирани; 200 дъги правъ ъгълъ 26
м/м извънъ и извътре емайлирани; 400
дъги правъ \ъгълъ 18 м/м извънъ и
извътре емайлирани; 200 дъги правъ
ъгълъ
14 м/м извънъ и извътре емай4
лирани; 200 муфи 26 м/м извънъ и из
вътре емайлирани; 400 муфи 18 м/м
извънъ и извътре емайлирани; 200 му
фи 14 м/м извънъ и извътре емайли
рани; 200 кутии пешелъ 26 м/м извънъ
и извътре емайлирани; 300 кутии пе
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шелъ 18 м'м извънъ и извътре емай
лирани; 1000 универсални клемета за
25 м/м 2 образецъ; 1000 универсални
кле^мета за 16 м/м образецъ; 1000 уни
версални клемета за 10 м/м образецъ;
1000 универсални клемета]за^б м/м 2
образецъ; 3000 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.
Зало.ъ 5°/0— 400 лева вь банково удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл.~~П отъ закона за общес- •
твените предприятия.
*
КМЕТСТВОТО.
v

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
на 4500 кгр. цилиндрово масло и 500
кгр. лагерно масло за зиме, нуждно
за машините при общинската електри
ческа централа.
" Приблизителна стойность 3500 лв.
Залогъ 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.
следъ обедъ ще се произведе (втори
пъть) търгъ съ тайна конкуренция за
доставката следующите
материали
нуждни за подържане електроразпре
делителната мръжа на града, а именно:
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1500 въздушни предпазители отъ
10, 15, 25 и 60 ампера.
1200 патрони за предпазителите
отъ 10 ампера.
800 патрони за предпазителите
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 главни 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 напрежение 2000 волта.
Приблизителна стойность 10000 л.
Залогъ 5/-500 лв. въ банково удо
стоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.

Б р . 28

на кола за превозъ на умрели животни,
отъ града до общинската скотобойна.
Приблизителната стойность 1000 л.
Залогъ 5%—50ч лева.
КМЕТСТВОТО.

,Р А 3 Н И
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 13148. Варна, 19
юли 1914 год. Обявява се, че подъ над.
зора на общината се намиратъ след
ните безстопански добитъци (юва):
1) Единъ конь съ белези: години
15, косъмъ червенъ и на гърба си има
бели петна;
2) Единъ конъ 12 годишенъ, ко
съмъ сивъ, безъ особни белези и
3) Едно женско магаре 3 годишно,
на левото ухо има отрязано — уйма,
на гърба има бели петна и е исипано.
Съгласно чл. 4 отъ закона на ювите, ако до 4Т день отъ датата на
публикуването настоящето въ държав
ния вестникъ не се явятъ стопаните
съ нуждните документи, за правособственость. да си ги получатъ, ще бъдатъ продадени на публиченъ търгъ
за въ полза на общинската каса.
КМЕТСТВОТО.
КМЕТСТВОТО.
Обявление
№
14805
гр. Варна, 18
Обявление № 14665. Варна, 14 ачгусгъ 1914 година. Вследствие
августъ 1914 г. Обявява се, че въ кмет то на Господина Началника на 8 писмо
ството на 6 септемврий т. г. въ 3 часа во воеппо окръжие отъ 12 т. г.полко
подъ
следъ обедъ ще се произведе търгъ, № 1572 Варненското Градск > общинско
съ явна конкуренция, за доставката на управление поканва всички запасни под
30 тона портландски циментъ,- нуженъ
и войници, които с ъ остапали
за схващане на новите,извори за во офицери
инвалидни отъ последната война и имъ
доснабдяването на гр. Варна.
Приблизителната стойность 2460 л. е оптустнага пенсия каго такива, да се
явять вь общинското управление при
Залогъ 5%—123 лева.
^ - Конкурентите требва да се съобра- чиновника по военните работи заедно
зятъ съ чл. 11 отъ закона за обще съ пенсионните си книжки пай късно до
25 того, за да се направи пуждното за
ствените предприятия.
КМЕТСТВОТО. изключването пмъ отъ запаса.
Като пмъ се съобщава, чо т в пе ще
Обявление № 14666. Варна, 14
се
явять
въ войсковитЬ часгп въ слу
августъ 1914 г. Обявява се на. интеречай
на
мобилизация,
макчрь и да пмъ о
сующите, че въ кметството на 8 сеп
дадено
назначение.
темврий т. г. въ 3 часа следъ обедъ
- п. кметъ: В. К. Спраковъ
ще се произведе търгъ, съ явна конку
за секрета рьг-^Р. Парушевъ
ренция, за направата на една специал

•Sb_2*L^.
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Заповедь № 615 градъ Варна, 13 Августъ 1914 година. До
несено ми е че некои Варненски граждани, позволяватъ на раз
ни самозвани инсталатври да правятъ нови електрически инстала
ции или изменения съществующи такива въ домовете имъ.
Така също некои граждани съ се ползували отъ услугите на
разни неизвестни лица за да пускатъ електрически токъ въ инста
лациите имъ.
Понеже всички тия работи съ нарушения на правилника за електрическите инсталации, предупреждавамъ Варненските граждани,
че ще налагамъ максимални глоби, на тия граждани които позволявитъ на лица, чужди на градското електрическо-отделение, да пус
катъ токъ въ инсталациите имъ.
Извършванието на нови електрически инсталации, увеличение
числото на лампите при съществующите електрически инсталации,
въобще всекакви изменения или- допълнения на съществующите ин
сталации не може да става безъ разрешение на градското електри
ческо отделение.
Тия работи могатъ да бъдатъ извършвани само отъ инсталалатори имещи позволително издадено отъ Общинското Управление,
за извършване електрически инсталации.
Ако при извършване екектрическите инсталации се констатиратъ некои нарушения на правилниците и осигорителните предпи
сания издадени отъ Общинското Управление, ще държа отговорни
инсталаторите, само тогава когато те иматъ нужното позволително
съ което съ поели вече отговорростьта за работите които предприематъ.
Ако обаче тия нарушения се извършватъ отъ лица неимеющи
право за инсталаторство, ще държа отговорни стопаните на инста
лациите, понеже съ допустнали извършването на инсталационите
работи въ домовете имъ да ставатъ отъ некомпетентни лица.
Всеки инсталаторъ е длъженъ да показва при поискване, из
даденото му отъ Варненското Общинско Управление позволително.
Съветвамъ прочие Варненските граждани, преди да започватъ
спазаряването на електрическите инсталациии, да изизкватъ позво
лително на лицето съ което спазаряватъ инсталацията, за да нематъ
после никаква отговорность, предъ Общинското Управление.
Забранявамъ изгорелите патрони отъ предпазителите, да се
поправятъ съ оловени, медни, или сребарни жички; изгорелите па
трони ще требва да се заменятъ съ нови.
Чиновниците и служащите на Градското електрисеско отде
ление, натоварени съ извършване разклоненията, поставяне електро
мерите и контролиране частните електрически инсталации, ще носятъ съ себе си откритъ листъ, издаденъ имъ отъ Общинското Управление, и само тия лица ще иматъ право да влизатъ въ частнитЬ
къщи и заведения, презъ всеко време денемъ и нощемъ позволено
отъ законите, за да изпълняватъ възложената имъ работа.
Въ откритите листове ще се оказватъ какви помещения отъ
частните жилища и заведения, ще могатъ да се посещаватъ отъ
чиновника.
Кметъ: А. Василиевъ
Началникъ Инженеръ: Л. Чакаловъ-

Таблица за заклания и унищожения добитъкъ и теглото му
,
въ килограми
ПрЪзъ месецъ Февруари 1914 год. въ скотобойната на гр. Варна.
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