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Излиза най-малко три пъти въ месеца.
Абонаментъ 2 лева годишно, 1 левь sa 6 месеца,
на общините, училищата, кръчми, хотели и 2 вълъ
кеФенетата въ окръга -—• бевилатно.
Всичко що се отнася до вестника да се изпра
Обявлен^
се приематъ «.
ща до: Постоянната Комисия — Варна.
чр

Официаленъ отд-рлъ.
Извлечения отъ протоколите на II редовна
сесия на Варненсний Окр. Съветъ.
(продължение)
ИРОТОКОЛЪ № 27.
На Варненски окр. съветъ отъ заседанието
му на 2 ноемврий 1913 год., IX избиратетеленъ периодъ, 2-а редовна сесия.
Приемане протоколъ № 25. Прочете се
протокола на Съвета отъ миналото заседание
подъ № 25, който- се прие безъ изменение.
РЕШЕНИЕ № 104.
Разгледа се доклада на избраната коми
сия, по уреждание окръжното Ступанство „Св.
Константинъ", и съвета реши: Кредита по §
36 отъ разходната часть на окрдашия бюджетъ за 1914 г. да се употреби: 1) За изучване терена на ступанството; 2) За израбо
тване подробенъ пивелационепъ планъ на сжщото и 3) За изработване чрЬзъ конкурсъ,
планъ за прЬобръщаяето на ступадството въ
Курортъ.
РЕШЕНИЕ № 105.
Разгледа се устното заявление на прото
колиста Ст. Хаджиевъ, съ което моля отпущансто му 60 лв, възнаграждение за продъл
жението сесията на съвета, съ 5 дни, презъ
което време е положилъ добавъченъ трудъ.
Съвета намира молбата на Хаджиевъ за спра
ведлива и рЬши: Да се заплати на протоко
листа Стефанъ Хаджиевъ още (60) шестъдесеть лева добавъчно възнагражеепие за поло
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жения отъ него извънъ условието трудъ отъ
петь дни, за времето, когато сесията е била
продължена; сумата ще се заплати отъ § за
непредвидените разроди по бюджета за 1913 г.
РЕШЕНИЕ J6 106.
Председателя помоли съв4та да вземе ре
шение, какъ да се посташи съ тия отъ окр.
съветници, които ех отсхтствували отъ засе
данията на съвета безъ уважителни причини.
Закона давалъ право на последния да ги гло
би, ако намира за това некой причини.
Съвета* pinra: Ойржжните съветници, ко
ито безъ законни причини не еж посещавали
редовно заседанията на окрхжния съветъ, да
не се глобявать.
РЕШЕНИЕ № 107.
ПредсЬоателя поиска, да се опълпомощи
постоянното присутствие,, да подпише прото
колите на окрж. СъвЬтъ отъ дпесъ подъ
№ )б, 26 и 27, понеже по физическа невъзможность, те не съ приготвени отъ протоко-;
листа, а ще бадатъ готови едва утр£, а пъкъ
сесията ще бжде закрита още сега следъ при вършване па дневния редъ.
Съвета реши: Опъ/шомощава се посто
янното присутствие да подпише протоколите
на окр. съветъ отъ днесъ п о д ъ № № 2 6 и 2 7 .
Закриване на с е с и я т а . Председателя
следъ товва, съобщи, че дневния редъ, а съ
това всички въпроси на окр. съвЪтъ с& привършени, та помоли окр. Управитель да за
крие сесията на последния.
Окряжния Управитель прЬдъ видъ зая
влението на председателя на съвЬта иристя-
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пи къмъ закриването на сеспята, като каза
следующею:
Г-да Окр. Съветници:
Вий испълнихте Вашия дългь, като пред
ставители на окржга, гласувахте всички поло
жени на разрешение въпроси. Отъ името на
правителството Ви благодаря за положения
трудъ и за проявената отъ васъ дЬятелность
и Bjr тюжелавамъ добро възвръщане между ралште избиратели. Обявявамъ сесията на окр.
•с5кв4тъ за закрита.
Закриване на заседанието. Следь рйчьта на г. окр. Управитель, председателя обя
ви зтсЬданието за закрито, което стана въ 4
часа сл*дъ обедъ.

Варненска

Окр. Пост. Комисия
№1627
12 май 1914 година

ОкрЖЖНО.
«
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гр. Варна.
общ. кметове въ окрхга
Съгласно чл. чл. 10, 11, 12 и 13 отъ
закона за носене военните тегоби, предлага
ме на г. г. общ, кметове въ округа да побързать съ съставянето на наборните списъ
ци и проверката имъ и най-късно (чл. 13 отъ
слщия законъ) до 20 юний т. г. да ги пред
ставать въ комисията на разглеждане.
При това, за да има еднаквоеть при съ
ставяне на наборните списъци, комисията
нрЬпорхчва съставяния образедъ отъ Начал
ника на 8 полково военно окръжие, дадевъ
на Варненския печатарь Христо П. Гайтанджиевъ къмъ когото всички заинтересувани
общини да се обърнатъ и набавятъ нуждното
количество екземпляри списъци.
зам. Председатель: Д% Вълкановъ
Секр.-Бирпикъ: Ст. Калдъръмовъ

бици и че въ мнозина частни стопани въ окржга
има за проданъ добри такива, комисията съ
постановление № 139 отъ 6—й того, РЪШИ:
црезъ текущата година да се купятъ отъ част
ни стопани отъ окр-гагодии м&жки разплодницибиди и раздадатъ на общините,
Това като ви се съобщава, Г-нъ Кмете,
умолявате се да разгласите въ всички села на
общината ви следното: СТОПАНИТЕ, КОИТО

ПРИТЕЖАВАТЪ ДОБРОКАЧЕСТВЕННА
МЙЖКИ РАЗПЛОДНИЦИ-БИЦИ ДА ЗАЯВЯТЪ ЗА ТОВА ВЕДНАГА ВЪ ОКРЖЖНАТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ.
бицитЛГ ще бвдатъ прЬгледани, одобрени
и оценени отъ специални комисии, състоящи
се, за Варненска околия: Варнеп. Окр. Ветер.
Лйкарь, Варнен. Държ. Агрономъ и единъ
членъ отъ постоянната комисия, за Провадий
ска околия: Провадийски Окол. Ветер. Л4карь,
Цров. Дър. Агрономъ и единъ Окр. съветникъ.
Деньтъ, въ който ще се извърши прЬгледа, одоб
рението и оценката на биците, ще се съобщи
на заявителитЬ отъ Г, Г. Варненския и Про
вадийски Държавни Агрономи
Общини, които искать да имъ се набавятъ
бици и се ползуватъ съ помощьта, която коми
сията дава 50 лева на всеко купено биче, въ съ
гласие съ средствата си, съ които разполагатъ
за цЬльта по т. г. бюджетъ и тия въ фонда
за подобрение скотовъдството, да съобщатъ
веднага въ комисията: ОТЪ КОЛКО И ЗА
ВЪ КОИ СЕЛА ОТЪ ОБЩИНАТА СЖ НЕОБ
ХОДИМИ БИЦИ.

зам. Председатель: Д. Вълкановъ
Секр.-бирникъ: Ст, Калдъръмотвъ

Даваме гласность въ окр. въсмникъ на
слгъдующата заповпдъ на М-вото на Общее.
сградщ плипищата и благоустройството.
ЗАПОВВДЬ

Варненспа
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тове въ Варнен. окрдгь
Отъ редъ години окр. постоянна кодисия
набавя отъ мЬстните заводи за добитъкъ доброкачетвенни м&жки разплодници бици, на об
щините отъ окрхга. Тая година, прЬдъ видъ
обстоятелството, че заводите не разполагатъ
съ достатъчно количество мжжки разплодницигр>

.№ 467
За да може да се опростотвори и децен
трализира работата, относително преглежда
нето и утвърдяването проектите за всички ви
дове окрхжни, общински, духовни и всички
отъ общественъ характеръ частни или корпо
ративни строения, както и проверяване смет
ките и ситуациите, вследствие извършването
работите по. подобни проекти, възъ основа
чл. чл. 3 и 49 отъ закона за благоустрой
ството на населените места въ Царството,
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който дава право на тия преглеждания, утвърдявания и проверявания да ставать вина
ги отъ повереното ми министерство,
Заповедвамъ:
2. Проектите и премиите книжа за окражни, общински, духовни и всички отъ общественъ хараттеръ частни или корпоративни
строения, стойностьта на които по първона
чалната смЬтка не превишава сумата 10,000
лева, ще се пр4глеждатъ и утвърждаватъ отъ
окражните инженери. Изключение отъ това
ще с** прави само за архитектурните и вод
ни строения, проектите и книжата на които
се утвърждаватъ отъ повереното ми м-ство.
2. Проектите и пеемнитЬ книжа на всич
ки изброени въ точка 1 строения на по-голема стойность отъ 10,000 лева, ще се npiглеждатъ и проверявагь отъ, окр. инженери
и, така проверени, се изпращатъ отъ същи
те, придружени съ техното мнЬние, на ут
върждение въ повереното ми м ство.
3. Всички изменения по тържните кни
жа на окръжни, общински, духовни и учили
щни строения^ безразлично отъ кого са утвър
дени първоначалните нроекти и поемни книжа,
като увеличаване размера на работите вънъ
отъ поемните условия, било по предвидени
или непредвидени цени, определяване нови
единични цени, разрешаване разни спорове,
появили се |превъ време на извършването и
при окончателното ликвидиране на работите,
както и продължаване сроковете, ще се ут
върждаватъ въ з^хняч. отношение отъ пове
реното ми м ство, следъ което книжата ще се
изпращатъ на съответния министьръ по при
надлежность.
4. Приемателните протоколи за изброе
ните въ точка 3 строения ще се прЗшращатъ
на разпореждане въ повереното ми министер
ство чрезъ окраж. инженери, придружени съ
тЬхното мнение.
5. Привр4мените и окончателни ситуа
ции за извършените работи на. окражни, об
щинеки и духовни строения ще се проверя
ватъ оть респективните участкови инженери
и утвърждаватъ: иривремените отъ окражните инженери, а окончателните — отъ пове
реното ми м-ство.
6. Къмъ окръжните и общински строе
ния въ тая заповедь не влизатъ тия но коо
перативните водоснабдявания и планоснима
ния. Всички въпроси по :т*хъ се одобряватъ
отъ повереното ми м-ство, винаги при мнение
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отъ окраж, инженери, ионеже бюджетите по
фондовете за кооперат. водоснабдяване и плапоснимане, съгласно закона за благоустрой
ството, се утвърждаватъ отъ същото м-ство.
7. За привременните и окончателни си
туации на училищпитЬ строения, остава заве
дения до сега редъ.
8. Възлагамъ на окражнит4 и участъко
ви инженери да слЬдятъ за точното прилага
не на настоящата занов^дь.
Настоящата заповедь отменява всички за
поведи и окръжни, които противоречат^ на нея.
София, 25 февруари 1914 г.
Министъръ иа общ. сгради, пътищата
и благоустройството: Д. Петковъ.

Неофициален отд-Ьлъ.
Кр. Мирски.

Върху правата па ромжнитй въ
България и на българите въ
Ромяшия.
(Б4л4жки).
Тия права не може да не бадать еднак
ви въ царствата на двата съседни народа —
българския и романския — които съ жив4ди,
както знаемъ отъ историата, отъ вгькове не
прекъснато все въ приятелство.
Миналата 1913 година охлади ни, но
сл$два пакъ да се стоплимъ, за което треба
да видимъ, край пълномощните министри, нашиятъ въ Букурещъ и романскиягь въ София,
и повече копсули: романски въ България и
български въ Романия, най-вече въ Доброджа,
гдето иашитЬ сънародници не тръба да се пртъслгьдватъ, за да могатъ да станатъ по-скоро
добри романски поданици.
За тая ц4ль треба да се - оставятъ бъл
гарите въ Романия напълно свободни въ цър
ковно и училищно отношение, тъй както туй
е прието въ всички културни страни.
Но при това е оть голема необходимость
слЬдньото: Да не се нарушава никаде никоя
законна наредба. Спазването всаду законите
е крайно потребно, тъй като най малкото имъ
пренебрегнане дава поводъ за подозрение. И
пагубно е да се възпитава романската младежь въ България и българската въ Романия
— разбираме и Доброджа — въ духъ, про-
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тввенъ на законите на респективната държа
ва. За тая ц*ль е необходимо употребяване
то само ония учебници и училищни карти,
както и други учебни помагала (картини ис
торически и др.), които сд удобрени отъ на
длежната власть. Нека напр, стои въ читанките за романските младежи, учащи се въ
романски училища въ България: Азъ обичамъ
отъ всичкото си сърдце България, защото, ако
и да съмъ ромлшинъ по народность, съмъ българит по поданство. Сащо и въ читанкит!
за българските младежи, учащи се въ българ
ски училища въ Романия: Азъ обмчамъ отъ
всичкото си сърдце Романия, защото ако и
да съмъ по народность българинъ, съмъ ром&нинъ по поданство.
Досйжео езицигЬ, романските младежи
въ България тр4ба да изучавать българския
езвкъ тъй добр4, както матерния си, и бъл
гарските младежи въ Романия, включително
въ най-чистите български села въ златна Доброджа, тр4ба да изучавать тъй добре ро
манския е8икъ, както матерния си езикъ.
Всеки гражданинъ (разбирай поданикъ)
на една правова държава треба да се въз
питава въ обичь къмъ държавата и къмъ всич
ки нейни учреждения, отъ които едно отъ
главните е служение вгьрно на нея, и като
даноплатецъ, и като войникъ. Иначе не мо
же. Ония, които не бя се помирявали съ то
ва правило, нека се изселвагь — такива ро
мани да напущатъ България и такива бълга
ри да напущатъ Романия.
Всека държава е въ правото си и длъж
на е да не оставя у себе си никого да вър
ши работи противни на нейните закони.
Да видимъ сега, какви права следва да
са свободни да упражняватъ българйт* въ
Букурещъ и въ ония други романски градо
ве, гд4то ще треба да се отворять (дано
само по скоро!) български консулства. Човеш
ки права, и такива, като описаните тукъ по
долу: Туй, що следза подписаниятъ прочетохъ
въ в. Dimineata (вДиминяцаи=Утро) отъ 16

текущи май:-Десети Май въ София. Въ Роминската, легация и въ романското училище.
Тая година деньть 10 май се отпразднува тукъ, въ София, най-тържествено. Часа на
11 преди пладне, въ големия салонъ на ле
гацията се отслужи молебенъ отъ ароманския
свещеникъ И. Сгалла. Въ присатствие на
г-на пълномощния министръ Г. Дерусси г на
целия персоналъ на легацията, на делото
учителско тело на местното романско учили
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ще и на едно голймо число членове на ро
манската колония въ българската столица, на
чело съ председателя й г-на Ал. Трифонъ.
На молебена присятшвува и г-нъ В, Радославовг, пргъдседателътъ на българския ми
нистерски сгвгьтъ, прйдруженъ отъ г. Мил
чевъ, началникъ на протокола на министер
ството на вгнган. работи и изповеданията.
Следъ молебена председатель^ на ко
лонията, съ неколко избрани думи, помоли
г-на министра Дерусси, да^ баде тьлкуватель
на искрените благоиожелания и на чувствата
на обичь и прЬданость на колонията къмъ
престола и династията.
Г-нъ Викторъ Михаеску, училищниять
директоръ, говори пламенно за трите дела,
съ които бл4сти деньть 10 май въ историята
на романите, и заключи съ благопожелания
за йр4стола, страната и рода.
Г-нъ министрътъ Дерусси, съ добре прочувствувани думи, показа на реализираните
прогреси въ 48 те години на разумното и
славно царуване на краля Каролъ I, и бла
годари на председателя на колонията и па
училищния директоръ за изказаните чувства
и благопожелания, които не ще закъснее да
прЬдаде. Г-нъ Дерусси сл4дъ това посочи на
гостоприемностъта на българския народъ и

каза, че общите интереси на двете съсед
ни страни налагать, щото приятелството
(prietenia) между ромънсния народъ и бъл
гарския да бжде подържано и развивано.
(Курсивътъ е на подписания, неизмйненъ пар
тизань на ромжно-българсщ братимене, усил
вано разумно върху почвата на справедливо
стьта и солидарностьта на романите и бъл
гарите, толкозъ надежна едни на други, во
за което е желателно една оправка на романо-българската граница, като Романия се за
доволи съ Доброджа, именно като върне по
своя добра воля на България Батово съ не
колко села, вкл. Теке и Екрене и ненужния
на нея Добричъ, преименуванъ сега на Ба
зарджикъ.
Г-нъ Дерусси после е изявилъ благопо
желания за дълъгъ и щастлшъ животъ на
владттелитгь на двтть държави, за династиитгь и благоуспгьването на двата съаъдни. народа.
Часа на 4 и половина следъ пладнЬ ста
нало едно хубаво училищно тържество въ со
фийското романско училвще. Тукъ сащо присатствувалъ на чело г. Дерусси. Тържеството
станало по отлична програма. По-нататъкъ се
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разправя следщьото: Огкато училищниятъ хоръ,
рхководенъ отъ г-па учителя Гр. Таугь, е
изпелъ романския химт и българския, учи
лищниятъ директоръ е държалъ обстойна рЬчь
за значението на дегя 10 май. Той е описалъ
всички дела на Каролъ I, извършени отъ не
го въ 48-тЬ години на царуването му. Следъ
това имало редица декламации и песни патри
отически; не е липсвало въ програмата и парчета на български езикъ. Тържеството се е
прекратило съ песеньта Нашето знаме и съ
раздаване на учениците и ученичките бонбо
ни и пасти, подарени отъ г-на пълномощния
министръ Дерусси. Последниятъ е благодарилъ
на директора и на учителското тело за сто
реното отъ техъ да се отпразднува тъй до
бре тоя скжпъ день 10 май отъ миналото на
ромжнския народъ.
Всичко туй бЬше, свършва дописката,
една манифестация достойна и лоялна на ро
маните въ София. Нека ставать и по-натагькъ такива манифестации въ България отъ
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романите и въ 1'омжния отъ българтпть, ка
то се възприеме вече да се разбира и у насъ
съ думата бглгаринг всеки български поданикъ, както въ Ромжяия назвать ромянинъ
на всеки романски поданикъ.
И въ единъ нашъ законъ, именно въ
чл. 88 на закона ни за наследството думата
бъльйринъ е употребена въ смисъль на пода
никъ на България, безъ разлика отъ каква на
родность,
Вцрочемъ и въ титлата на държавния ни
глава, царь на българитгь} съ думата бълхаритгь се разбиратъ всички български подани
ци, а не само болшинството отъ техъ, т . е .
ве сако тия поданици, които съ отъ нашата
— българската — народность.
Сжщо и въ Франция и другаде; тъй и
сърбинъ, и гръкъ — въ Сърбия и Гърция —
не значи само лице отъ сръбска, respective
гръцка народность.
Варна, 18 май 1914.

БЮЛЕТИНЪ
За появените и прекратените заразителни болести по домашния добитъкъ Варненко О&р&жие
отъ 15 до 30 Априлъ 1914 година.
п Р е зъ това време ся биле констатирани:
Наименование на
Село или градъ
Община
Околия
болестьта

2 &

1
2
3
4
5
6
7

Сапъ по конетеи

п

п

Краста по конетЪ
п
п
п
*»

7)

И

П

П

Л

Чума по свинете

Кутлубей
Ееетлий
Девня
Емиръ гази
Шадъ-кьой
Чатма
Кьопрю-кьой

Девненска
1 Ясътепенска
Девпеиска
Шадъкьойска
»>
Николаевска
Кьопрюкьойска

! Провадийска

1

и

Варненска
Провадийска

Презъ това време еж бил*г прекратени:
1
2
3
4

Шапъ по говедата
п
п
Краста по говедата
Сапъ по конете

Т.-Арнаутларъ
Ст.-OpixoBo
Ново село '
Шереметъ

Т.-Арнаутларска
Арнаутдарска
Ново селска
Кадъ-кьойска

Провадийска
Варненска
Провадийска

Варнен. Окр. Ветеринар. Лекарь: Д-ръ Ст. К. Тюлевъ.

Задължителна е публикация
та на обявленията отъ селските
ОбЩИНИ В Ъ ОКрЖЖ. В^СТНШСЪо

Окржж. вестникъ обязателно
отъ общините требва да се съ
бира и подшива въ връзки.

Варненски Окраженъ Вестникъ
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Рарсно за доброрсанци.
Известно е на всеки, че хинтерланда на
Варненски окрагь се намали съ откасването отъ
него на Балчишка, Добришка и Кургь бунар
ека околии, чр4зъ првсаединяването имъ къмъ
романска тёрцторня. Часть отъ селата на тия
околии са пресечени съ прокараната погра
нична линия, като на много отъ селата оста
нали сега въ Бьлгария, повечето отъ полски
те имъ имоти са останали въ Романия.
Водими отъ желанието да услужимъ и
улесвимъ населението отъ иограничните села
въ окръга, а не да възпроизвеждаме романските закони и наредби, и да имъ дадемь по
по-големо осветление върху техните права
надъ имотите имъ останали въ романска те
ритория, икономическата с&дба на които е
преко свързана съ техната собственость и
владение, даваме тукъ место на превода отъ
романския закоаъ, създаденъ за уредбата и
управлението на нова Доброджа, за да проу
чи всеки заинтересуванъ условията, които съ
тоя законъ романските власти му изискватъ
върху неговата собственость. Tpi6a вейки о
врёме да вземе нуждните «ерки и да защи
ти своите права.
Ето и самий законъ преведенъ тексту
ално отъ оригинала му.
К р а л с т в о Р о м а н ия.

ЗАКОНЪ
за организацията яа НОВА ДОБРОДЖА.
Ировъзгласенъ съ крадски укачъ № 1421 отъ 1 иприлъ 1914
год. и публнкуванъ въ Държавенъ вйстнакъ № 1 (повторно)
отъ 1 априлъ 1914 год.

Председателство на министерския съветъ
Каролъ I,
Чрезъ Божията милость и народното желание
Кралъ на Романия.
На всички лични и бадащп здравейте!
Законодателното събрание избра и утвърди, а
НиЙ утвърждаваме, както следва:
ЗАКОНЪ
за организация на вНова Добруджа.**
ГЛАВА I.
Раздгьлата на земята.
Чл. 1. Областьта, анексирана къмъ Ро
мания чрезъ Букурешкия договоръ оть 28
юлий 1913 год. и закона оть 11 декемврий
1913 г., въ пространство и съ ограниченията
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тамъ предвидени, се раздЬля на два окрага:
Дуросторъ и Калиакра.
Тези ^ва окрага се разделять на околии,
а околиите — на градски и селски общини.
Окрага Дуросторъ има градски общини:
Силистра и Туртукаиа, като сЬдалище на
окрага е Силистра.
Окрага Калиакра има градски общини:
Базарджикъ, Балчикъ и Каварна, като седа
лище на окрага е Базарджикъ.
Пространството на тези окрази, разде
лението имъ въ околии, именованието иа око-,
лиите, броя на селата и селцата които ги съставятъ и именованието имъ, ще се опреде
ли съ кралски указъ, съ мнението на минис
терския сьвЬтъ, съ резерва за потвърждение
отъ законодателното събрание въ срокъ една
година.
Герба на окрага Додосторъ е релефа на
Мирча Челъ Батранъ (стария Мирча) а на
окрага Калиакра единъ фаръ.
Чл. 2. Законите и постановленията при
лагани въ стара Романпя, се прилагать и въ
анексираната область съ съдържащите се въ
настоящия законъ изменения.
ГЛАВА II.
Правата на жителитгъ въ Нова Добруджа.
Чл. 3. Българските граждани, които на
28 юний 1913 год. са били жители на Нова
Добруджа, ставать романски граждани.
Чл. 4 Жителите на Нова Добруджа, ко
ито не искать да станатъ романски гражда
ни, могатъ да направятъ декларация, че се
отказватъ, въ срокъ една година огъ провъз
гласяването настоящия законъ.
Декларацията ще стане пр4дъ предсе
дателя на окръжния садъ отъ мЬстожител
ството му или прЬдъ садията, който го за
мества.
Този, който направи една такава декла
рация, се счята че никога не е билъ романецъ.
Те са длъжни, въ срокъ отъ две годи
ни оть заявлението, че се отказватъ да си
продадътъ селския недвижимъ имотъ.
При истичането на този срокъ, ако про
дажбата не е станала къмъ държавата при
условията предвидени въ чл. 120 оть настоя
щия законъ, прокурора ще приетапи офици
ално (din oficiu) — съ изпълнението нй фор
малностите за продажбите на публичните тър
гове — продажбата на тези недвижими имо
ти и получената сума въ търга ще се вложи
на разположението на лишения стопанинъ.
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Чл» 5 Умъжената жена се подчинява на
съдебните условия на мъжа си, — децата на
родителите си.
Малолетните деца, на които родителите
съ отказали качеството за ромжнци, могатъ
да го придобиятъ слЬдъ пълнолетието си, ка
то заявятъ презъ годината предъ председате
ля на окръжния с&дъ въ местожителството си.
Чл. 6. Настаняването въ качество на ромжнски гражданинъ, става за всеки окр&гь
отъ една комисия съставена отъ единъ съветникъ ва Кюстевдженския Апелативенъ съдт>,
отъ председателя на съответния окржж. съдъ
или отъ единъ съдия, делегиранъ отъ него и
окръжния управитель, или въ отеътствието м/,
отъ единъ главенъ управителенъ инспекторъ,
делегиранъ отъ министерството на вътрешни
те работи.
Решенията на тези комисии се даватъ
съ право на апелацие въ срокь 30 деня отъ
обявяването въ общината.
Въ случай на измама, решението на ко
мисията меже да се апелира и отъ прокуро
ра на окр. съдъ въ срокъ 6 месеца отъ обя
вяването.
Т'Ьзи коммсии ще работятъ въ местожи
телството на окр. свдь, за жителите живущи
въ седалището на съда и въ околийските съ
дилища, за онези живущи въ съотв4т. околии.
Едно постановление ще определи начи
на за съществуването на тези комисии.
Чл. 7. Романските граждани отъ Нова
Добруджа ще се ползуватъ отъ всичките граж
дански и политически права, предвидени въ
държавните закони, съ изключенията съдър
жащи се въ настоящия законъ.
Единъ бъдащъ законъ ще разпореди за
представителството въ парламента (камарата
и сената) на жителите отъ Нова Добруджа.
Чл. 8. Жителите, които съ станали ро
мански граждани, могатъ да си придобиятъ'
селски недвижими имоти само въ тази область.
Същинските ромънци могатъ да си придобиятъ
селски недвижими имоти и ако не са спече
лили припознаването си.
СлЬдва

ХРОНИКА.
Търгътъ произведенъ па 30 Аирилий т.
г. съ тайна конкуренция, за отдавание на
предприемачъ направата на водопровода въ с
Сулуджа-ала, Варненска околия, се е състо-

Ьестникъ >

^^^^

Стр; 7

ялъ, като е възложенъ върху конкурента —
предприемачъ Миланъ Петровъ отъ гр. Варна,
за предложената отъ него най износна цЬна
—47200 лева.
Варненската Окр. Пост. Комисия, съ
постановлението си J& 317 отъ 6 май т. г. е
разрешила да се отпустне отъ „Фоода занаправа и докскарване училищни Здания,ц сума
та 4000 лева эаемъ на Еникьойската Селска
община, Варненскк околия, за сметка на с
Джевизлий, съгласно чл. 15 отъ правилника
за отпущание заемъ отъ казаний фондъ.
Министерството на Финансите, отде
ление за държавната и обществ, отчетность
(държавно сметководство) съ окръжното си
№ 10368 отъ 7 май т. г. е распоредило вече
изплащанието взаимообразнитё одръжки, като
е наредило до всички държавни учреждения,
Градски и Селски Общ, Управления и длъжностьни лица, да ириготвятъ и му предста
вать за дельта нуждните за' изплащанието
раздавателни листове и описи.
?

Белевско Селско Общинско Управление
Варненска околия

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1176 ~
с Белево, 19 май 1914 год.
На 30 Юний т. г., въ капцеларията на
общинс управление, ще се произведе търгь,
съ тайна конкуренция, за отдаване на пред
приемачъ построяването па училищенъ дюкяпъ
въ с Константинове.
Приблизителната стойность па предприя
тието възлиза на 6000 лева.
Офертите ще се приемать оть 3 до 5
часа сл4дъ об4дъ. Искания залогъ е 300 л.
Документи се изисклатъ по чл. чл. 11,
12, 13 и 14 оть закона за обществените
предприятия.
Поемните условия, вЬдомостьта за цени
те, см4гката и плана, могатъ да се пр*Ьгледатъ всЬки присътственъ день въ канцелария
та па общинското управление.
Кметъ: М. Стояновъ
Секр.-бирникъ: Я. Савовъ
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Николаевска Селска Община.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 957
с Николаевка, 2Ь Ааридий 1914 г.
Понеже назначеяитЬ търгове,, съ обявле
ние, иодъ JV: 216 и 586, отъ т. г. (публику
вани въ Държавния вестникъ броеве 36 и 71
отъ с г.), за отдавание на предприемачъ на
правата нова ограда на училището, въ с Чатма, не се сьстоя, по неявяване на конкурен
ти, за което съобщавамъ на интересующите
се, че на 3-й юний т. г., щс се произведе
въ общинското управление новъ търгь, по добрововно съгласие, при сящитЬ условия. Пред
приятието възлиза на около В300 лева.
Офертите ще се приематъ отъ 2—4 ч.
ел-Ьдъ об4дъ.
Кметь: В. Стояновъ
Секр.-бирникъ: А. Стойковъ

Елесъ- факжнеко Кметство.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 351.
е. Елесъ-факж, 10 апрнлъ 1914 г.
Подъ надзора на Елесъ факънското кмет
ство се намира следующий безстопански до
битъкъ аЮВА,11 a именно:
1) Кобила на 12 години, косъмъ черъ,
64ЛЬЗИ на гърба идесното око слепо.
Ако стопанина не се яви до 61 день
отъ днесъ да си я прибере, ще се продаде
за въ полза на общинската каса.
Кметь: Д. Петковъ
Секр.-бирникъ: П, Жел4зовъ

Каддкьойско Селско Общинско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 763
На 30 Май т. год. отъ 2 — 5 часа пос
ле обйдь въ канцеларията на общинското уп
равление ще се произведе публиченъ търгь съ
явна конкуренция за продаване сеното на Кад&кьойската училищна ливада подъ название
„Гереня", състояща отъ 65 декара.
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Първоначална цена 250 лв„, а исканий
залогь 12*50 лева.
Конкурентите требва да се съобразяватъ
съ закона за обществените предприятия.
Село Кадхкьой, 9 май 1914 год..
Кметъ: П. Бает.
Секр.-бирникъ: П. Георгневъ.
ОБЯВА
Иредъ видъ на широкото разпространя
ване на епизоотиигЬ по домашния добнтъкъ
въ селата на окрдга, а именно, сапа но ко
нете, краста по всичките видове животни,
шарката по овцете и др. Съгласно решение
то ра Варненския Ветеринаренъ съветъ отъ
14 май пазарите и ианаиритЬ на добитъкъ
презъ тая година се закриватъ въ Варненски
окръгъ по поводъ на което М-ството е раз
поредило следующето:
Телеграма
Приета отъ София на 14 май 1914 г.
Подадена въ София на 14 май 1914 г.
Бърза
Окржжния Управителъ—Варна
Окр. Управитель, копие Окр. Ветер. Лекарь.
Върховния Ветеринаренъ съветъ въ днеш
ното си заседание реши: да не ставатъ па
зари и панаири на добитъкъ презъ тая годи
на въ Бургаски, Варненски и Гюмюр.окрхзи.
Вземете бързи и строги мерки да се при
ложи това решение въ поверения ви окрхгь.
№ 2462 педписалъ за Министра: Ивановъ.
Бързо. Изпраща се въ преписъ на г-да
градско общинските кметове и окол. начални
ци въ окржга, за точно изпълнение.
№ 6185, гр. Варна 16 май 1914 г.
,подп. за Окр. управителъ: М. Ташовъ,
за секретарь: Джезаровъ.
Верно: Варп. окр. ветер. лЬкарь:
Д-ръ Ст. К, Тюлевъ.
Колониядния магазинъ, питиепродавиида,
гостилница и ханъ на

В. Бъчваровъ С-ие Буюклиевъ
въ гр. Варна, ул. Владиславу на Добри шкото
шоее, с& снабдени съ най-доброкачествени ко
лопвални стоки, чисти натурални напитки. Гос
тилница съ добре уредена чистота и съ раз
ни закуски. Ханъ съ обемисъ дворъ за кару
ци, дамъ за добитъкъ и стаи съ образцова чи
стота за посЬтителите.
Заповедайте и ще се уверите.

