Година XXVI

Варна, 5 Септември 1914 год.
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ИЗЛИЗА
ЦЪНАТА НА ВЪСТНИКА Е
ВИНаГИ Предплатено
.
за година само
. . . . . .
3 лева
за Чг година . • • • . . . 1.50 лева
ЕДИНЪ брОЙ 5 СТОТИНКИ.
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Пари, писма и всичко за вестника да се праща до Град. Общин. Управление въ гр. *Варна.
За обявления се плаща на дума:
а
I
страница
5 ст.
З
За II страница
3 ст.
За III и IV страница
3 ст.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ч,

З а п о в е д ь № 648. Варна 22 августъ 1914 г. Подписаний зам.
кметъ на гр. Варна, като взехъ предъ видъ протокола на назначената
отъ менъ комисия отъ 22 того, за определяне на ново цените за арти
кулите отъ първа необходимость, отменявамъ заповедите, подъ.
581 и 592 отъ 28 юлий и 4 августъ т. г. и възъ основа на- точните
данни на, комисията и чл. 64 отъ „закона за градските общини",

ЗаповЪдвамъ:
Отъ днеь до втора заповедь продажбата на долните артикули, да
става по следующпте цени:
20*— лева
I. 1) Б Р А Ш Н О № 0 торба 74 вгр. до
19-—
•ч
2)
„ 1
я
п
»
18'—
3)
„
„ 2
п
п
я
п
»
17-—
4)
„В
я
«
Я
п
п
16-—
5)
„4
я
51
я
V
я
15'—
6)
„5
п
п
п
п
П
II. 1) ХЛ Г ББЪ I-во кач. отъ брашно № 0, 1 кгр. до —•25
2)
„
П-ро кач. — № 1, 2 и 3, 1 кгр. до —•23 »
3)
„
Ш-то кач. — № 3, 4 и 5, 1 кгр. до —"20 я
III. МЕСО: Кравешко, волско и овпешко I кгр. до —'90 и
Телешко (тази год.) и овнешко подвито 1 кгр. до —"90 и
Биволско и козе 1 кгр. до
—'70 )'
I V . МЛ13КО: а) пресно: крав. и бивол. 1 литръ до —"35 п
овнешко и козепгео 1 литръ до —"30 я
б) Кисело 1 кгр. до .
.
. —"40 V
V. С О Л Ь : мляна 1 кгр.
.
.
.
. —20 я
Морска и камена 1 кгр. до
.
. —'15 п
VI. О Р И З Ъ : местенъ 1 кгр. до
—*50 п
Ризонъ 1 кгр., до . .
.
.
. —"60 я
Гласе 1 кгр. до
.
.
. —"70 я
Каролина 1 кгр. до.
.
.
. —-"80 я
VII. ЗАХАРЬ: I-во кач. каса 50 кгр. до 48 лв. 1 кгр. до 1*10 V
Н-ро кач. каса 50 кгр. до 46 лв. 1 кгр. до
Г 0 5 •а
VHK МАСЛО Д Ъ Р В Е Н О : I-во кач. на едро до 2 лв.,
1
_
на дребно до 2'20
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ГбО
IX. ПАСТЪРМА: местна 1 кгр. до ,
2'—
- Велъ (рибици) X, кгр. до
Г40
X. Н А Д Е Н И Ц И : местни 1 кгр. до
Г—
XI. С И Р Е Н Е : въ дюгянит-Ь 1 кгр. до
—•80
п
на пазаря 1 кгр. до
Г
50
* • XII. КАШКАВА Л Ъ : Полски 1 кгр. до '
* 2
—
Балкански 1 кгр. до
—'25
XIII. Б О Б Ъ (Фасулъ) сухъ: обикновенъ 1 кгр*. до
— 50
„Чалж" и „Хорозъ" 1 кгр. до
—'15
XIV. КАРТОФИ: желти 1 кгр. до .
—.'12
червени и бели 1 кгр. до
—•20
XV. Л У К Ъ : Арпаджикъ 1 кгр. до .
—•15 п
Каба (белъ) 1 кгр. до .
XVI. П И П Е Р Ъ зеленъ 1 кгр. до
.
' .
—•ю п
- ХУП. Г А З Ъ : Батумски,-касата до-13 лв.- 1 литръ до
— 40
Американски, касата до 12'50 лв. 1
„
„
—•40 п
Ромжнски, касата до 12 лв.
1
„ ''„
—•35 «
X V i n . ДЪРВА за горене нарезани.' а) Дъбови отъ
3-— лева
стъбла, чекия 250 кгр. до 7*50 лв., 100 кгр. до - .
J
2"60
Отъ клони и цепеници, чекия 250кгр. до 6'50лв.,Ю0кгр.
б) СМЪСЕНИ: Отъ стъбла, чекия 250 кгр. до 7 лв.,
2-80
100 килограма до
.
.
.
2*40
Отъ клони и цепеници, чекия 250кгр. до 6лв.,Ю0кгр.до
в) Бр4стови, отъ клони цепенци, чекия 250 кгр.,
2'40
6 дв., 100 кгр. до
XIX. В Ж Г Л И Щ А дървени наредъ съ торба 1 0 0 '
00Т2
кгр. до 10 лв., на дребно до
.
.
.
XX. В Ж Г Л И Щ А КАМЕННИ: а) Кардпфъ 1 тонъ
буци до 70 л., наредъ до
60 —
б) Турски наредъ 1 тонъ до"
35 —
в) Антрацитъ 1 тонъ до
80'—
На настоящата ми заповедь да се даде най-широка гласность,
като се раглепп по всички видни места изъ улиците и площадите на
града, а също и въ всички бакалскп дюгени, за сведение и изпълнение.
Изпълнението й възлагамъ на ВСИЧКИ органи при поверената ми
община и полицейските органи въ града.
Умоляватъ се заинтересованите г. г. гражданки и граждани, щомъ
констатпратъ нарушение на настоящата ми заповедь, веднага да се явятъ въ поверената ми община и съобщатъ нарушението, гдето ще се
състапягь актове на нарушителите.
На нарушителите да се съставляватъ актове, които ще глобявамъ лъ най-тежки глоби.
На рекламациите противъ настоящата ми заповедь нема да се
дава никакъвъ ходъ, ако т е не бждатъ придружени съ данни и доку
менти, които да оборватъ ония на комисията.
Преписъ да се ивпратп на г-на Варн. Окр. Управитель, за сведение.

зам. Кметъ: В. К. Сираковъ.
Запов-Ьдь №"627. Варна, 16 августъ 1914 год. Като взехъ предъ
видъ протокола на санитарната комисия отъ 9 того, че може да се
допустне клането на добитъка за пастарма, наденици, лой и др. въ
сегашните частни салхани само прЪзъ текущия сезонъ при спазва
нето на необходимите условия, то, на основание чл. 248 отъ закона
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за санитарно-ветеринатната служба и полиция и чл. 34 отъ правил
ника за прегледа на добитъка за клане, месото и уреждането на
скотобойните и месопродавниците, съгласно чл. 64 отъ законо за,
градските общини,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Да се пазятъ сладните правила за чистотата и редътъ въ част
ните салхани:
1. Въ частните салхани да се продава само преработено месо—
пастарма, наденици, сазарма, лой и др.;
2. Те да не служатъ за гостилница, складове за кожи отъ до. битъкъ, нечистени черва, шкембета и др. предмети;
3. Закачалките, масите, пъновете, брадвите, ножовете, те1
глилките и, въобще, всички уреди за сечене и приготвяне на месото,
да бъдатъ винаги чисти;
4. Отрезките отъ месото, кости, лой и пр. да се отбиратъ въ
определени съдове, които всеки день да се изпраздноватъ л
очистятъ; 5. Да влизатъ само хора, които иматъ тамъ работа;
6. На деца по-млади отъ 14 години да се забрани да влизатъ
въ частните салхани;
7. Да се забрани свободно да се пущатъ кучета въ салханите;
8. Въ частните салхани и въ двора имъ не може да се държатъ
свини, кокошким и други животни за тамазлъкъ;
9. Всеко л це, което коли добитъкъ въ салханите и всеки, кой
то работи въ техъ, требва да пази най-голема чистота и да е облеченъ въ сини блузи,—винаги чисти;
10. Червата, стомасите не могатъ да се чистятъ вътре въ сал
ханите, а също да се държатъ въ техъ копита, кожи, кокали, ро
гове и пр.;
11. Всека частна салхана да има постоянно големи бъчви, пъл
ни съ чиста и сладка вода, съ която само да се приготовлява месо
то и да се измиватъ всичките уреди;
12. Всеки день сутрень и вечерь да се полива и мете шосето
предъ частните салхани отъ общинския слуга и
13 Тая заповедь да се постави въ рамка на видно место.
На нарушителите на тая ми заповедь да се съставятъ актове
за глоба и даването имъ подъ съдъ.
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ на градската
санитарно-ветеринарна власть и на надзирателя при частните
салхани.
Преписъ отъ заповедьта да се изпрати на Варненски Окръженъ Управитель за сведение.
Кметъ: А. Василиевъ.
Градски Ветеринаренъ лекарь: Д-ръ Ив. Жековъ.
Заповедь № 625. Варна, 25 августъ 1914 год. На основание чл. чл.
1 и 2 отъ правилника за файтонджиите
и протокола на комисията отъ 16, 17
и 19 юни т. г., утвърдени съ писмо №

8104 отъ 26 юни т. г. на Варненски
окр. управитель и протокола на коми
сията отъ 10 того и приложения к"ьмъ
него списъкъ за файтонджиите и фай
тоните, които циркулиратъ въ града,
разпределени въ разреди отъ същата

Стр. 4

Варненски^Обн [нскп .Вестникъ

комисия, съгласно чл. 64 отъ закона
за градските общини.
ЗАПОВ-БДВАМЪ:
Всякой файтонджия требва да из
пълнява точно предписанията на пра
вилника за файтонджиитЪ въ гр. Вар
на и да се придържа по новите тари
фи, които всекой единъ требва да ги
постави въ рамка задъ капрата.
Всекой файтонджия требва да означи съ червена боя разреда си на
страничните стъкла'! на фенерите на
файтона си.
Всекой файтонджия требва винаги
да носи при себе си правилника за
файтонджиите въ гр. Варна, който,
при поискване е длъженъ да покаже
на всеко длъжностно лице.
На нарушителите на тая ми заповедь да се съставятъ актове за гло
ба и даването имъ подъ съдъ.
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ на главатаря—представитель на файтонджиите и полицейските власти.,
Препиел» отъ заповедьта да се из
прати на г-на Варн. Окр. Управитель
за сведение.
Кметъ: А. Василиевъ.

Общински т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПIPАВЛШИЕ
Обявление № 14273. Варна, 7 августъ 1914 година. Обявява се, че въ
кметството на 15 септемврий т. г. отъ
3 до 4 часа следъ обедь ще се произведе^търгъ, съ ТАЙНА конкуренция за
доставка на следующите материали,
нуждни'за подържане електроразпре
делителната мрежа на града, а именно:
600 метра пешелови тръби 26 м/м., извънъ и извътре 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
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ъгълъ ,14 м/м извънъ - и -извътре емай
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
шелъ 18 м/м извънъ и извътре емай
лирани; 1000 универсални клемета за
25 м/м, 2 образецъ; 1000 универсални
клемета за 16 м/м образецъ; 1000 уни
версални клемета за 10 м/м образецъ;
1000 универсални клемета за 6 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.
Залогъ 5%—400 лева вь банково удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия, КМЕТСТВОТО.
Обявление № 14666. Варна, 14
августъ 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 8 сеп
темврий т. г. въ 3 часа следъ обедъ
ще се произведе търгъ, съ явна^конкуренция, за направата на една специал
на кола за превозъ на умрели животни,
отъ града до общинската скотобойна
Приблизителнататтойность ЮООл.
Залогъ 5%~50 лева.
КМЕТСТВОТО.
, Обявление № 14665. Варна, 14
августъ 1914 г. Обявява се, че въ кмет
ството на 6 септемврий т. г. въ 3 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция, за доставката на
30 тона портландски циментъ, нуженъ
за схващане на новите извори за во
доснабдяването на^гр. Варна.
Приблизителната стойность 2460 л.
Залогъ 5%—123 лева.
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Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 16450. Варна, 25 ав-густъ 1914 год. Варненското лесничей
ство обявява, че.на 10 септември 1914
год. отъ, 3 до 5 часа следъ пладне ще
произведе въ помещението на Варнен
ското градско общин. управление търгъ
съ тайно наддаване, за продажбата на
дървената маса правостояща и лежаща,
^ която ще се добие отъ общинското
сечище >за стопанската 1914/1915 год.
название «Коджа Балканъ» въ местностьта «Коджа Балканъ», отъ Варнен
ската общинска гора, находяща се въ
землището на гр. Варна съ^пространство 1321.110 декара.
Наддаването ще стане на декаръ
пространство, като" г. г. конкурентите
се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ
закона за обществените предприятия.
Залогъ за правоучастие въ търгътъ
се изисква 2642'лева или 5% отъ цЪлата стойность на сечището.
Поемните*условия могатъ да се видятъ всеки присътственъ день и часъ
въ канцеларията на Варненското град
ско общинско управление.
Предложенияподадени следъ 4 часа
не ще се взематъ подъ внимание.
' Лесничей: Ю. Брадваровъ
Администраторъ: Ст. А. Ковачевъ
Обявление № 15399. Варна, 25 августъ 1^14 год. Обявява се на интересующите се,- че въ кметството на 3
октомври т. г. 3 часа следъ обедъ ще
се произведе търгъ съ явна конкурен
ция, за доставката на апарати, стък
лени и порцеланови прибори и химикалии, нужни за общинската химиче
ска лаборатория.
Приблизителна стойность 1800 лв.
Залогъ 5% — 90 лева.
Конкурентите требва да се съобра
зятъ съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 15400. Варна, 27 августъ 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 13 септември т. г. отъ 3—4 |
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часа сл. об^дъ ще се произведе търгъ
(втори пълъ) съ тайна конкуренция, за
доставката на 4500 кгр. цилиндрово ма
сло и 500 кгр. лагерно масло за зиме,
нужно за машините при общинската
електрическа централа.
Приблизителната- стойность "3500
лева. Залогъ 5% — 175 лева.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
КМЕТСТВОТО.
• Обявление № 15862. Варна, 2 сеп
тември 1914 година. Обявява се на интересующите се, че въ кметството на
7 октомври т. г. отъ 10—11 часа пре
ди обедь ще се произведе търгъ съ
явна конкуренция, за доставка на 2000
кгр. остатъци отъ памучна прежда и
600 кгр. платнени парчета, нуждни за
почистване машините въ градската об
щинска електрическа централа.
Приблизителна стойность 3000 лв.
Залогъ 5% — 150 лева.
Конкурентите требва да се съо
бразятъ съ чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 15653. Варна, 30-й
августъ 1914 година. Обявява се, че въ
кметството на 17 септември т. г. отъ
3 до 4 часа следъ обедъ ще се произ
веде (втори пъть) търгъ съ тайна кон
куренция за доставка следующите ма
териали нужни за подържане електро
разпределителната 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 отъ 15 ам
пера; 500 патрони за предпазителите
отъ 25 ампера; 300 патрони за пред
пазителите отъ 60 ампера; 600 глави
и пръстени за патроните отъ 10 ам
пера; 400 глави и пръстени за патро
ните отъ 15 ампера; 300 глави и пръс
тени за патроните отъ 25 ампера;-200
глави и пръстени за патроните отъ 60
ампера.
6000 метра 6 м/м * изолирана мед
на «калайдисана жица съ вулканизира-
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На гума, пробно напрежение 2000 волта.
, 40QQ метра 10 м/м * изолирана мед
на калайдйсана медни жица се вулкани^
зирана гума, пробно напрежение 2000'
волта.
Приблизителна стойность ЮО00 лв.

Залогъ 5% т 500 лева въ банково удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ' с^ Чл. 11 Отъ закона за об
ществените Ар^дНриятий.
ОТЪ

КМЕТ£ТВ§ТФ.

Обявление № 158G9 гр. Варна, 2 септемврий 1914 год. Вследствие пи
смото на Началника на 8-о Полково военно окръжие отъ 10 й того подь № 1166
основано на предписанието на Началника на 4-та Преславска днпизиоина область подъ № 729 и чл. чл. 119 — 129 отъ вакона за .,носение военните тегоби"
Варненското Градско Общинско Управление като обявява на населението въ гр.
Варна, че отъ 1 октомврий до 30 ноемврий т. г. иде се почне личната проверка
на всички запасни офицери, подофицери и войници, данъчни и неслужили отъ 20
до 48 год. възрасть включая и мохамеданите, а офицерите до 55 и 65 год. вклю
чително, умоляватъ се да се снабдятъ съ следните документи:
1) Всекн запасенъ подофпцеръ и войникъ да носи съ себе си уволни гелния бплетъ даденъ отъ частьта при уволнението jay, също и следъ демобилиза
цията на армията;
2) Всички данъчни п не служили да восятъ съ себе си удостоверенията да
дени имъ отъ наборната комисия и отъ войсковите части или полковите военни
окръжия, че с ъ освободени оть военна служба;
В) Удостоверения оть общината за установяване самолпчностьта на опия,
които не могать да се явятъ въ общината, въ която се числятъ. Тия удостове
рения ще служатъ за да може една комисия да преглежда запасни за сметка иа
друга комисия и но тоя начинъ се избегне излишното разтаквание, на хора;
4) Комисията ще преглежда запасни,, данъчни и др. и _за сметка на друг».
комисии, само ако притежаватъ документи изброени въ пунктовете 2, 8 и 4 изда
дени имь отъ ония полкови военни окръжия, въ които се числятъ къмъ деньтъ
на проверката п удостоверение за самолпчностьта си оть обпдпната на която е
члень (чл. 42 отъ закона за носене военните тегоби). За това поканватъ се се
мействата, родителите плИднап-близкитБ па запасни ЧИСЛЯЩИ се по запаса на Вар
ненската община а жпвЬнть временно въ други общини п когато става провер
ката немя да иматъ въвможностьта да се явятъ въ гр. Варна, то да заявятъ
въ общинското управление и се снабдятъ съ горе поменатите свидетелства та да
могать се прегледа оть комисията гдето се намнратъ, защото безъ тия до
кументи нема да се^преглеждать;
5) Всекой който нма да заявява оплаквание предъ комисията, че страда
отъ указаните по-долу болести, да се снабди съ удостоверение оть държавна,
военна или гражданска болница, въ който нма специални отделяния по съответ
н и т е болести и представи^предъ комисията.
Б О Л Е С Т И Т Е

СЖ:

1) Големи неправилни разрушения на костите "на череиа, когато _ щувдпзвиквать мозъчно раздразнение.
2) Хронически тежки ваболеванпя на крьвьта и разстройство на обмепата.
3) Злокачествени повообразования,^когато съ установени въ положптелность и признати за неизлечими.
4) Всека неизлечима душевна болесть.
5) Доказана епилепсия.
- 6) Хронически неизлечими болести на,главния и гръбначния мозъкъ и на
перпферичната нервна система, въ напредната степень.

Бр. 29
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Стр. 7

7) Намаление на зрението на двете очи отъ каквото п да било произ
хождение, когато и следъ корекция вреннето остане по-малко отъ 1/10 на д в е т е
очи.
8) Пълна глухота на двете уши и глухонемота.
9) Повреждания и хронически неизлечими болести на дихателното гърло
и гръкляна, които затрудняватъ въ големъ размеръ дишанието, особено ако е
отъ туберколовно естество.
,
10) Значително стеснение на храно-проводника.
11) Хронически неивлечими болести на стомаха и червата съ силно нето- щение на органивма.
12) Хронически болести на черния дробъ .и далака въ напредната степень,
когато еж се отразили силно върху общото състояние на органивма.
13) Хронически ваболеванпя на бъбреците въ напредната степень съ
отоци или изтощения на организма.
14) Съобщава се на всички служили, неслужили и данъчни че който оть
т е х ъ не се яви на лична проверка предъ комисията, ще се счита ва вдравъ и
спремо него ще се приложи чл. 128 отъ закона ва носене военните тегоби, т. е.
ще се глобяватъ офицерите отъ 10—100 лева, а долните чинове отъ 2—-50 лева.
15) Съобщава се също и на тия вапаснп офицери, които еж изключени
отъ запаса по болесть отъ началото на 1900 г. живуптп въ гр. Варна, да се явятъ и т е на преосвидетелствувание.
'
16) Всичко мъжко население отъ общината подлежащи па проверка ще
бъде разделено на три групи, 1-а група запасни офицери; П-а група запасни
подофицери и войници и Ш-я данъчни и неслужили и въ тая последователность
ще се явяватъ предъ проверочната комисия.
I
За деньтъ и местото гдето ще заседава комията ще се разгледа допъл
нително.
п. кметъ: Г. Серафимовъ
*"
за секретарь: Р ; Парушевъ.

СвЪдения
за гражданското състояние на Варненската градска община
прЪзъ мЪсецъ Юлий 1914 год.
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Таблица за заклания и унищожения добитънъ и теглото му
въ килограми
Пр-Ьзъ м-бсецъ Мартъ 1914 год. въскотобойната на гр. Варна.
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