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л4дующи дни отъ назначените по настоящето
обявление дати (тържни дни).
Нева се има предъ вндъ отъ заинтере
суваните, че Кметството работи и за водоснаб
дяването на с Козлуджа, посворошното поч
ване и извършване на което ще зависи твър
де много и отъ навременното разпродаване
на тия мьста.
Кметството ще отговаря и на всички за
питвания, които му се биха отправили по тил
търгове отъ лица вънъ отъ Козлуджа, стига
да му се прилага таксата въ марки за отговора.
Общински Кмегь: И. Иасковъ
Секретарь- Бирникъ : Н. Ивановъ.

Официаленъ отд^лъ.
Варненска

Окр&ж. Пост. Комисия
№2412
15 ший 1914 год.

гр. Варна.

Окржжно.
Д° Г- Г-

СеЛ

-

0бп

*ЙН-

Кметове въ окржга.

Поканватъ се г. г. селско общин. кме
тове да внесать веднага въ окр. каса сумите,
предвидени въ съответните параграфи на т.
годишните имъ общ. бюджети, за ветеринар
ни ЦБЛИ и покупка на бици.
Председатель:. П. Ефецовъ
Секр.-бирникъ: Ст. Калдьръмовъ

Варненска

Окр.

Пост. Комисия

У юднй 1914годнна
гр. Варна.

ОкрЖЖНО.
Д0

г . г#

ОоЩИН. Кме-

трве въ Варнен. окрдгъ

Цри проверка главните отчеди на г. г.
Секретаръ вирницитЬ за 1912 год., комисията
констатира, че въпреки категоричното нареж
дане-на чл. 40 отъ „Закона за държавните
и общински пжтища отъ 27 априлъ 1912 г.*
— мнозина сесретарь-биниици не сд удържа
ли своевременно личната общинска и&тна те
гоба отъ общинските и училищни чиновници
и служащи С&щото нещо се забЬлезва и въ
до сега получените главни отчети за 1913 г.
Комисията като има предъ видъ изложе
ното. поканва ви, г-пе кмете, да предупрй
дите секр.-бирника си, да се придържа точно
о наредбите на цитирания чл. 40 отъ закона
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за държавните и общинските ижтища, защо
то, въ противенъ случай, за всево несъобра
зяване съ тия наредби, ще се съставлявате
актове за наказание, съглатно чл. 70 отъ с&
щия закбпъ.
Председатель: П. Едрецовъ.
за Секр.-берникъ: Ив. Таралежковъ

Варненски
Държавенъ Агрономъ
ОКР/КЖНО
№ 977
3 голий 1914 г.
До г. г. общ. кметове
гр. Варна.
въ Варненска ояолия.
Съгласно чл. 4 отъ закона за подобре
ние на скотовъдството, въ всЬка община отъ
приходите, подробно ознечени въ пунктовете
на поменатия-членъ отъ закона, се образува
фондъ за подобрение на скотовъдството. Съ
сумите, определени за фонда, ще се ностжпва съглвсно постановлението на чл. 5 отъ за
кона за подобрение на скотовъдството.
Некой отъ г. г. общинските кметове ся
изразходвали часть отъ определените^ за фон
да суми, безъ да са спа^нл-з редътъ, по кой
то трЬбва да стане изразходването имъ.
Поканватъ се всички г. г. общ. кметове
да спазватъ точно постановлението на чл. 5
отъ закона за годобрение на скотовъдството,
който гласи: „Сумитгь на образувания по то
зи начинъ фондъ се внасятъ на оползотворен
нце, за всюка община по отдшно въ Бълг.
Земл. Банка. Изразходването на фонда ста
ва отъ общ. управление, възъ основа решение
то на една комисия и пр.и
Ршиенията на тая комисия подлежать
на удобрение отъ мгъстната подвижна зсмледпл. камара въ случая отъ Агрономството.
Агрономъ: Д. Сгойчевъ.

Варненски
ОКРЖЖНО
Държавенъ Агрономъ До г. г. селско общип.
№ 1001
кметове въ Варц. околия.
10 юлий 1914. г. За сведение на г. г. окр.
гр. Варна.
и окол. учил, ипспдктори
Въпреки окрхжното предписание на ми
нистерството на ватрещ. работи и народното
здраве, подъ № 2419 отъ 4 априлъ 1912 г.,
съ което се давать нареждания и ундтвапия
какъ трЬбва да постаивать общине съвЬти,
когато искать да отделять извЬстни части отъ
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дарнински икржженъ тстнякъ
общин м4ри за образуване пи училищни имо
ти „фондове," съгласно чл. 105 буква Б. оть
закона за народната просвета, много оть об
щините не спазватъ тия нареждания, съ ко
ето не само че забавятъ работата по създа
ването на тия фондове, но и решенията ка
то несъобразни съ закона и техническите изисквания на работата, немогатъ да бъдать
и утвърдени.
Много отъ общинските съвети опреде*
лвтъ места за училищните фондове оспорващи
се отъ съседните села и въ последствие слйдъ
утвърждаването на тия протоколи, се явяватъ
спорове, който не само пречатъ за бързото
експлоатиране на определените части, но пораждатъ и нежелателните разправи между
снорящите страни. По този начивъ се усуетява
и самото създаване на фонда, а отъ друга
страна, общината си създава само излишна
работа, която въ случаятъ бива и безрезул
татна, тъй като споредъ последните нареж
дания на м-ството на земиедЬлието и държав
ните имоти подъ Кг 7164 отъ 6 юний* т. г.,
такива протоколи по никой начинъ нгьма да
бшъдатъ утвърждавани.
За да се избегнатъ всички излишни преписки_и нежелателни разправии и отъ друга

страна да се ускори работата по отделянето
на части огь мерата за образуването на учи
лищни фондове, съгласно нарежданията даде
ни съ горйпоменатото окржжно, считамъ за
нуждно да дамъ следните упжтвания, които
г. г. общинските кметове требва да спазватъ
при взимането на решения по чл# 106 отъ
закона за народното просвещение: Когато на
некой общинсси съветь предстои да се за
нимае съ въпроса за отдЬляне части огь ме
рата за образуване на училищни имоти, то
въ сгвгыпа непременно тргьбва да се поканва
да присжтствува и агронома или вг случая
земледгьлския администраторъ, който, още
тамъ, сл4дъ като прегледа и проучв въпроса
на самото место ще даде своето мнение по
решението на съвета.
Постановлението на общинския сгв4тъ
придружено съ мнението на агронома или
земл. администраторъ ще се изпраща на г-на
окр. управитель, а той направо въ м-ството
на земледЪлието и държ. имоти, което заедно
съ своето мнение ще го прЬпраща въ мини
стерството на вътрешните работи и народно
то здраве за утвърждение.
Земл. Администраторъ: Хар. Георгиевь.

Неофициаленъ отд-лъ,
БЮЛЕТИНЪ
о\х полвенвтЬ и прекратените заразителни болести по домашния добитъкъ Варненко Олрдъие
отъ 1 до 15 Юлий 1914 година.
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Варнен. Окр. Ветеринар. Лекарь: Д-ръ Ст. К. Тюлевъ.

Стр. 4

Брой 16

Варненски Окржженъ Вестяикъ

Едно предупреждение къмъ
стонанигЬ на добитъкъ.
Съ настапването сезона па жетвата, при
бирането па храните и вършидбата й, всеки
стопапипъ е длъженъ, за да запази добитъка
си отъ разни заболявания въ пищеварителнитЪ органи, да внимава да опази добитъка си,
първо отъ пресилване въ работата и прехран
ването на сжщия съ т. г. фуражъ, до като
той — фуража, не прйври и озрЬе добре.
Употреблението за храна на добитъка на
вовъ фуражъ: фий, люцерново еЬно, ечмикъ,
жито и пр, до когато не е добрЬ узр4лъ и
ир4врелъ и когато се дава за храна въ погол4мо количество, нередовно и несъобразно
съ хигиеническите правила, причинява върху
сжщвя добитъкъ сериозни разстройства на пищеварението, вследствие на което се разви
вать злокачествени колики — сърдчасване,
коремоболие съ подувения и бързо отравяне
оть газовете, които се образу ватъ въ пищеварителните органи отъ ферментацията, и отичане на т4лото — копривна треска. Изхода,
на болЯстъта при гориите случаи иа заболе
вания бива почти* винаги смъртоносенъ. Ето
защо, па всЬки стопапинъ се налага дългь
прЬзъ тоя сезонъ да бжде много остороженъ
и внимателенъ въ употреблението и използу
ването на добитъка въ работа, да го храни
правилно и да избЬгва випаги т. г. реколта,
а въ случай че това прЬдпазваие не може да
се приложи поради икопоиически причини, 1—
оте&тствието на мипалогодишенъ фуражъ, въ
такъвъ случай именно требва, фуража да се
дава въ по-малко количество, редовно и правилпо. Като предпазителна мёрка не е злЬ,
првзъ тоя сезонъ, на всЬки работенъ доби
тъкъ да се дава и като подоравка соль за
лизане. Фиятъ да се нанръсква съ солена во
да, като едновременно се избЯгва да се упо
требява " фуражъ, който е й повреденъ—прогнилъ, вследствие на дъждовете. Добитъка ве
днажъ заболелъ отъ горните причини, добре
е да се закара веднага иа близкия участъковъ
ветерин- фелдшеръ на лечение, до това врЬме, обаче, стопанина на болния добитъкъ мо
же самъ да даде първа номощь, която се съ
стои въ слЬдното: преуморения добитъкъ да
се остави на почивка и после да му се на
прави разтривка по цйлото тЬло съ пефтово
масло или съ горещъ оцетъ, като едповрЬмено се поставя на пълна диета — гладеаь.
ВатрЬшно да му се даде за пиене съ водата

въ една кофа 20 грама хлЬбна сода „ Бикарбонатъ де сода."
Когато добитъка има разстройство на нищеварепието: подуване иа корема, неправилно
оварлване на храната, преяждане на много
зърнена храна, въ такъвъ случай добитъка да
се разтрие добри съ горните лекарства ио
коремната область,, да му се зададе вдтрЬшно, презъ устата, разтворъ отъ англййс соль
до 1200 грама, готварска соль до 50 грама,
разтопена въ две до три литра хладка кода
и се нал'Ье въ устата съ стъкло, като се вни
мава щото при наливането на лекарството,
главата на добитъкътъ да не е много вдигна
та, съ цель, да се избегне задавянето му, за
да се ускори усиЬхътъ въ лекуването, ако
може, па такъвъ боленъ добитъкъ да му се
пускать презъ гъзното черво клизми съ сту
дена вода въ която да има разтопена соль
въ пропорция: 20 грама соль на единъ лит.
вода. Такива клизми могатъ да се пускать
отъ 2 до 4 литра наведпажъ, съ промежутъкъ
на два часа. Уредътъ за употреблението на
клизмата въ случай на липса па иригаторъ
може да се употреби една обикновена кау
чукова , тръба, единия край на която да се
постави въ една кофа, която да се държи новисоко отъ телото на добитъка, а другия край
с.гЪдъ като се исмучи водата и даде ходъ на
струята, сдщия край да се постави въ чер
вото до напълването му; или пъкъ тамъ, къ
дето се укаже подъ ржка да се употреби
картупа съ дълга опашка.
Ветерин, дикарь: Д-ръ От, К. Тюлевъ

Кралство Ромхния.

ЗАКОИЪ
за организацията па НОВА ДОБРОДЖА.
Ировъуглиеенъ съ кралски укатъ № 1421 огъ 1 апрндъ 1914
год. и .публикуванъ въ Дързгавекь вестннкъ J£ 1 (повторно)
отъ 1 априлъ 1914 год.

(иродължепие отъ бр. 15)
ГЛАВА VIII

За плтищата.
§ а) Класификацията на эгжтищата и сред
ствата за подържанисто.
Чл. 137. Режима за пхтищата въ Нова
Добруджа е с&щия, като оня ирЬдвиденъ въ
закона за пътищата отъ 1906 година.
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Пътищата съ 4 категории:
Няродпи, окрълши, междуселски и оощннски пътища.
Чл. 138. Тамъ гдето се чувствува нуж
да се направить no-широки иътища, ще се от
чужди, съгласно закона за отчуждаването, зе
мята покрай пжгищата, за да имъ се даде ши
рочината предвидена въ чл. 7 и. VI. на за
кова на пътищата огь 1906 год,
Чл. 139. Народните пътища ех въ тя
жесть на държавта. Окръжните еж въ тяжесть
па окръга.
Чл. 140. Средствата за строенето и но
държането на окръжните, междуселеките и
общинските пътища еж:
а) Три десети огь прЬкитЬ даиъци: емляци, патепти и сумите събирани огь приходътъ
на митата за декалитра;
б) Отъ пътенъ налогь.
Чл. 141. Опр4делявапето и разхвърляне
то на тези налози, както и съставянето и ут
върждението на бюджета за пътищата, ставатъ съгласно закона.
Чл. 142 Окръзит! отъ анексираната об
ласть налагать за възнагражденията на лица
та задължени ио мостовете и шосетата, съглас
но чл. 42 отъ закона за пътищата, но 50000
лева^ годишпо за всЬки окр&гъ.
§ 0) Транзитни разпордждания,
Чл. 143. Разнределепието на всички на
миращи се пжтища ще стане отначало еъ
Кралски указъ, слЬдъ предложението на минист. па обществ, сгради, а за бждещитЬ про
менения и разпределения ще става съгласно
закона.
Бюджета па пътищата за 1914/1915 год.
ще бъде съставепъ отъ пачалника на технич.
служба и представенъ за утвърджденис на
министер. на общ. сгради, отъ окр. управитель,
както и определенията цбната на дневния
налогъ.
Списъците на жителите подлежащи па
налози презъ 1914 г., ще се схетаватъ въ
началото на тримесечието .Априлъ, ио начи
на нредвидепъ въ чл. 36 отъ закона на пъ
тищата за поправени списъци; срока за обя
вяването за парично изплащане ще.; бъде до
1 Май 1914 г.
Налога, които се е платилъ въ работа
или пари, за смЬтка на 1914 год., прЬди
съставянето на списъците се зачита.

Стр. 5
ГЛАВА 1Х

Финансова Организация.
§ а) Налозитгь.
Чл. 144. Всички налози преки и косве
ни, СА въ сила на Ромъпия, както и всички
закони приложени отъ министер па финансиигЬ, се прилагать и въ окръзигЬ Дуросторъ и
Калиакра, съ сладните изменения :
а) Емлячния налогь се нритга тъй, както
е оирЬделенъ съ закона огь 31 Мартъ 1875
г , съ промененията , които съ направени вклю
чително съ закона отъ 16 Януарий 1907 г.
и безъ измененията предвидени въ чл. 1 на
закона 31 Мартъ 1911 г. и закона отъ 25
Януарий 1912г.
б) Закона за патентите се прилага съгласио разпорежданията на зак. огь 27 Мартъ
1863 г. съ промененията включително на за
кона отъ 23 Февруарий 1906 г,, споредъ
прибавениятъ списъкъ огь' 15 Ноември 1909
г., и съ изключение разпорежданията на за
кона отъ 25 Януарий 1912 г.
Чл. 145. Съставянето на финансовото
управление е точно въ целата Ромхния съ
окръз. Дуросторъ и Калиакра.
Ще има две финансово управления: ед
но сь седалище Силистра и друго съ сЬдалище въ Базарджикъ, имайки по едипъ финанеовъ управитель, началници на секции, провЬрители, чиновници, държавни бирници и агепти нужд пи за прибирането на налозятЬ въ
i рад. и селски общини,
§ 6) Констатир. и събиране данъци.,
Чл. 146. Всичките разпореждания на
закона за констатирането и събирането се
прилагать въ окрдз. Дуросторъ и Калиакра
съ следните изключения:
Комисиите за облагаие, констатиране
дантцитЬ, съставени възъ основа рЬшеиието
па финан. минстер. нодъ Л? 5535 огь 10 ок
томврий 1913 г., макаръ и парушенъ зако
на законстатирането и събирането, се считать
като законно съставени.
Свитъците за данъци, съставени вьзь ос
нова на облозите извършени огь тези комисии,
се считатъ като редовни, начиная огь I януа
рий 1914 г. и оставагь въ сила до второ но
во облагание.
Иостъката за облагане, приложена-съглас
но съ гореизложеното министер. решение, се
счита законно извършена.
Всички случаи за облози, които еж яви-
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ли или ще се явятъ следъ нъевършването ра
бота на гореказаната обложна комисия, както
и облозите, които ще станать при прилагане
то изцело зав. за емляцит/Ь и патентите, пред
видено вь чл. 144, ще се минатъ приврЬмени
облози, съгл. чл. 60 отъ зак. за облагането и
събирането и ще се подчиватъ на измененията
на общи. комисии прЬзъ м цъ февр. 1915 г.,
които съ изключение, ще иматъ право да измЪнятъ и временитЬ облози отъ последното три
месечие на 1913 г.
§ в) За кркчмитгь.
Чл. 147. Начиная отъ 1 априлъ 1914
г., закона за кржчмите отъ 6 мартъ 1908 г.
съ измененията си, се прилага въ окржзитЬ
Дуросторъ и Калиакра, както въ градските,
тъй и въ селските общини.
Чл. 148 Всичики кржчми, които еж би
ли отворени следъ 1 юлий 1913 год., както
въ градските, тъй и въ селските общини безъ
разрешен, на финан. министер., ще бждатъ
затворени отъ деньтъ на прилагането настоя
щия законъ. Тия намшащн се отворени на 1
юлий 1913 г^или ся били отворени отпосле
съ разрешение на министер. на финаасиитЬ,
еж подчинени изцело на закона, за кржчмите.
Чл. 149. Селските общ. кржчми, за кои
то сд се произвели или ще се произведатъ
търгове, ще сжществувагъ закопо и ако те еж
били дадени на търгь пр4ди създаването нас
тоящия законъ.
Чл. 120. Селските кржчми, които следъ
определението спорЬдъ броя на жителите, след
ва да се затворять, еж длъжни да разпродадъть напитките, си до 1 юлий 1914 г., безъ
да иматъ право да се снабдявать съ нови на
питки прЬзъ това врЬме; те могатъ да про
дължавате търговията си съ колониални, ма
нифактурни и др. стоки, ако еж упражнявали
тази търговия.
Следъ 1 юлий 1914 г. всеки стонанинъ
на затворена кржчма, ако продава напитки,
ще бжде наказанъ съгласно чл. 2 отъ закона
за монопола на спиртните напитки.
Чл. 161. Контролата на престъплението
и прилагането на наказанията ще става съглас
но гореказания законъ.
§ г) Митници.
Чл. 152. Главния законъ за митниците,
митническия тарифъ и закона за маркирането
на скъпоцЬпите металически предмети, както
и митата за общин. фондъ, се ирилагаъ въ
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окржзиН Дуросторъ и Калиакра, начиная отъ
30 ьблпй 1913 год.
Откри ги еж въ тЬзи два окржга следни
т4 митнически канцеларии:
а) Туртукаиа съ клонове: Туркесмилъ н
Хаджи-факларт;
б) Силистра съ клонове: бивша митница но
ва Силистра), Олтина, Омурджа и Ибрахимъ
махле;
в) Балчикъ, съ клонове: Каварна, Куюджукъ
и Чаталъ Чешме.
Чл. 153. Закрива се митнич. канцелария
Кара-Юмеръ и клоновете на бикета № 1 и
Иланлъкъ.
Чл. 154. Други митнически канцеларии
и клонове могатъ да се откриятъ следъ като
се изиълвятъ разпорежданията на главния мит
нически законъ.
§ г) Популярни банки и коопер. д-жеспш.
Чл. 155. Селските популярни банки, ко
ито сжществуватъ въ окръзите Дуросторъ и
Калиакра, ще cfc ползуватъ съ всички права
и ще иматъ всичките задължения предвидени
въ закона за селските популярни банки и на
Централь ата каса отъ 1903 г. съ изменения
та отпосле, ако въ 6 месеца отъ провъзгла
сяването настоящия законъ, се съсбразятъ съ
чл. 4, 5 и 6 отъ закона за популяр, банки.
Следъ изтичането на този срокъ банките
и кооперативните дружества, които не еж ое
съобразили съ закона, нема да се ползуватъ
съ правата, предвидени въ този законъ, нито
отъ помощите на централната каса; те оба
че, ще се подчиняватъ на задълженията отъ
сборника на търговския законъ и наредбите
на които еж подчинени всички търговски раз
пределения.
§ д)' Транжтни разпореждания.
Чл 156. Финансовия персоналъ, паиначенъ до девьтъ на провъзгласяването настоя
щия законъ, ако и да не е еназенъ закона
за организацията на държавните финансии,
се счита като законно назначепъ и ще се пол
зува, отъ деньтъ на назначението му, отъ всич
ки права, които му дава закона за организа
цията. както и правото за пенсия.
Възнаграждението му ще бжде това, ирЬдвидено въ закона за организацията, а добавъка, който ще се притури къмъ отпуснатите
суми за тези два окржга, ще се предвиди,
ако има нужда въ годишния бюджетъ.
Чл. 157. Престжпленията констатирани
пр$ди провъзгласяване настоящия законъ, на
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финан. закони, държавни монополи, Главния
законъ за митата, закона за кръчмите, както
и на всички други закони, прилагани отъ ми
нистерството на фивансиитЬ, се считать като
законно констатирани, както и всички след
ствия за наказанието имъ, като извършени
съгласно действующите закони.
Чл4 158. Всички данъци и мита предви
дени въ спистцигЬ и номернитЬ книги отъ
престъпления, относящи се времето огъ 1
януари до 31 декември 1913 гч останали не
събрани отъ българските власти, ще се следятъ и събиратъ за съкровището, съ црилагане закона за следствието.
Преките данъчни дългове, останали ирЬди 1 япуара 1913 г. се упищожаватъ.
Чл. 159. ОтстяпенитЬ аптеки отъ анексията въ Нова Добруджа, осгаватъ отстяпени
за винаги и се ползувать съ схщите права,
както и въ останалата часть на държавата и
съгласно чл 123 и 126 отъ Санит. законъ.
Чл. 160. Настоящия законъ влиза въ
сила отъ 1 априлъ 1914 год. Въ случаи на
закъснение приложението му, сегашната орга
низация продължава да функционира до вли
зането въ правата си установените чрезъ на
стоящия законъ органи.
Край.

ХРОНИКА.
Дирекцията на Варненското СрЬдно Тър
говско Училище съобщава на онЬзи г; г. граждапи, които желаятъ да давать стаи подъ насмъ па ученици отъ сящого училище, че ся
дльжни да заяватъ за това писмено въ учи
лището, вьсрокъ до 10 Авгусгът. г., катосъобщатъ улицата, №-ра на дома съ числото на
стаите, цЬниг.Б и другите условия.
Възъ основа на тЬзи писмеии заявления
училището ще прегледа въароснитЬ квартири
и ще ги препор&ча на родителитЬ и настой
ниците на ученицитЬ.
Квартиродавачи ие спазили това условие
ще се лишаватъ огъ правото да държатъ уче
ници. Сящото ще се прилага и къмъ квартири,
не отговорящи па хитиеничекиг!» или педаго
гически изисквания.
Търгътъ, произведешь на 12 того въ
Варнен. окр. постоянна комисия, за направа
водопровода въ с Суладжа аля, Варнен. око
лия, се състоя. Отъ явилитЬ се на търга 4
конкуренти, най износно предложение е по
лучено отъ конкурента — Варненски житель
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Владимиръ С. Явашчиевъ, 4 % подъ девиза
върху първоначалната цена 44^000 лв., вър
ху когото е възложенъ и търгътъ.

Наводнението въ Ново село. Даваме
мЬсто на официалната телеграма, получена по
случай наводнението въ Ново село:
Окр.. Управитель, Варна.
Съ пъленъ адресъ Варна Окр. Управи
тель, София М ството вятрЬгннитЬ работи и
пародиото здраве.
Ново село представлява грозна картина!
Долнята часть на селото отъ единия край до
другия е само развалини. Джамията, моторна
та мелница на Я. Слаичевъ и повечето отъ
тридесеть други здания, кящи и плевници- ся
съвършенно съборени. Човешки жертви отъ
Ново село нЬма. Благодарение на лодките
всички хора които бЬха останали въ Лонгоза
по дърветата ся извадени на сухо. Вероят
ность, обаче голЬма има да се намерять удавени хора следъ окончателното спадане на
водата докарани отъ другаде. Вчера при с
Кая-ардя се нам4ри единъ женски трупъ на
30 години тррчанка. Лонгоза е пъленъ съ до
карани отъ водата стока, газъ повече отъ 500
каси, бъчви съ вино, ракия, стъкла коняци,
дървено масло въ бачонки и покящнини раз
ни, които не се знае огъ кои места ся дока
рани. Вьзможнйте мерки за запазване ог£
разграбване на тая стока отъ населението
изъ съседните села взехъ, но едва ли ще мо
же да се у пази, защото минаването на срЬшната страиа е невозможно. Загубите на добитъкъ ся огромни. Целия Лоигозъ е пъленъ
съ издавени овци, свини, кози, крави, волове,
цЬли сюрии хергелета, биволи, а завлечени
снопи има неизброимо число.
Огь другитЬ сега намиращи се край Кам
чия га немамъ сведения, защото немогать да
се съобщавать още. № 584.
(подп.) Окол. Началникъ: Христовъ
Варненската окряж. постоянна комисия
по случай наводнението въ с Новб село и
другаде въ Варненския окрягь, за да може
да се притече на помощь на пострадалите
отъ тази стихия, съ постановлен, си Лг 466
отъ 10 того е командировала члена отъ ко
мисията Димитръ Вълкановъ, въ с. Ново село
и околните на него села, за да проучи въ
проса на самото мЬсто и да докладва на комиситта, за отнущапето необходимата помощь,
за подпомагане иа пострадалите огь наводне
нието сЬмейства.
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Съ закОНЪ, публикуванъ аъ Дър. Вестникъ брой 154 т. г., утвърденъ съ царски
указъ № 280, отъ 8 юлий тв г. е измЬненъ
чл. 5 отъ закона за задграничните паспорти
и билети въ слЬднята смисълъ: Задграпичните паспорти бивать годишни. П/Ъната имъ е
10 лева.
Б4левска Община — Варненско

на "Държавенъ ВЬстиикъ" и брой 11 на „Вар
ненски окр. Вестпикъ" отъ т. г.), за отда
ване на прЬдприемачь, построяването на училищенъ дюкянъ вь с Константинове, пе се
състоя по неявяване конкуренти, обявява
на интересующите се, че на 12 Августе т. г,
оть 3 до 5 часа слЬдъ обЬдь вь общинското
управление, ще ее произведе новъ търгъ съ
тайна конкуренция, при сдщитЬ условия.
Предприятието възлиза на 6000 лева.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1572

п. Кмегъ: К. Тодоровъ

с Ш.лево, 1 Юлий 1914 година.
Понеже, търгьтъ назначенъ съ обявление
№ 1176 отг т. Г. (публикуванъ въ брой 117
В А Р U К II С К О

ОКРЖЖ ИО

Секр.-Бирникъ: Я. Сановь.
Иеч. Д Тодо]ювъ— Варна.

УПРАВЛЕНИИ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1547
гр. Варна, фовруарий 1914 година
Съгласно чл. 48 отъ правилника за прилагане закона за експлоатацията нъ кариеритЬ,
Окръжното Управление обявява, че Варненската окр. постоянна комисия въ засЬданието ей на
23 януарий т. г. определи стойностьта на грубите материали, които ще се вадятъ презъ те
кущата 1914 година отъ държавнитЬ, общинските и частнитЬ кариери въ оъряга, върху кои
то ще се събира държавната берия 3 % споредъ долнята таблица:

Заинтересуваните лица могатъ да подадътъ въ управлэнието ми писмени възражения проТЙВЪ ценнте, означени вх горнята таблица въ едннь мйсечепе срокь, счиганъ оть днесъ.

за Окрхженъ управитевь: Ташевъ
Секретаръ: Джезаровъ

