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Издава

Варненското

изложение
отъ санитарното отделение,
по въпроса за развалените брашна отъ
мелницата „СИЛА" въ гр. Варна.
(Горчивия хлебъ въ гр. Варна, отъ где
произхожда и кой е виновенъ за това).
Презъ ЮЛЕЙ м цъ миналата 1911 г.
се появи по фурните горчивъ хлебъ.' Вед
нага бе натоваревъ участъковия лекаръ д-ръ
Ат Куртевъ, общ. химикъ П Ангеловъ и
общ. аптекарь Ст. Димитровъ, да обиколятъ складовете за брашна и мелниците и
да взематъ проби 8а химически амалн.тъ.
На 31 юлий 1914 год. те сториха това и
гдето еж намерили брашна взели еж двой
ни проби и ги испратили въ градската хи
мическа лаборатория за анализъ. Отъ про
токолите на лабораторията се установи, че
брашната отъ мелницата „Сила" еж раз
валени и приготвения отъ техъ хлебъ ми
рише на мухъ и горчи. Това, съ писмо
отъ 4 Августъ 1914 год. Л0 747 съобщихъ
ва г-на Кмета. По поводъ яа това бе назначена комисия въ съставъ общ. съветникъ Тодоръ Страшимировъ, стар общ.
лекарь Д-ръ Ив Фарашевъ и общ. химикъ
П. Ангеловъ, която на 8 Августъ с. г обиколи складовете и мелницте за брашна
въ гр. Варна и на оенгвание протоколите
отъ, град. химическа лаборатория извършва
следующето. Отидохме въ мелницата .Си

С Е Д М И Ч Н О
Пари, пиела в всичко за вестника да се праща
до Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
За обявления се плаща на дума:
За I страница . .
5 ст.
За II страница
3 ст.
За III и IV страница . . . . . . .
Л ст.

Общинско

Управление

ла" тамъ подъ навеса намерихме струил^.
но безразборно, брашно на буци въ раскъсани иецапанп, мухлясали човали. Това
брашно е стояло дълго време ва приста
нището на влажно' место и отъ тамъ е
принесено тука. Това брашно е Л& Л6 0 и 1
около 4000 торби
Отъ
него брашно
намерихме въ мелницата 400 торби. Мел
ницата работеше. На въпроса зададенъ на
работниците — какво работи мелницата?
отговори ни се: чо промива и црисева раз
валените брашна. Туря се въ нови торби
и се складира на остивъ при рибарските
бараки на пристанището, отъ гдето се про
дава Работниците ни обясниха още, че
мелницата отъ единъ м-цъ само съ това се
заминава.- Такива приработени брашна на
мерихме въ мелницата „Сила" 300 торби
и на приеганището до рибарските бараки
8000 торби. Съгласно чл. 11 и 12 отъ за
кона за санитар яадзоръ върху хранител
ните и питейни вещества и др. и възъ ос
нование протокола ва градската лаборотория брашната се конфискуватъ. Отидохме
въ кантората на Д-во „Сила" гдето зава
рихме директора на д-то Коста Ранковъ и
Спасъ Спасовъ. Обявихме имъ че брашна
та като развалени се конфискуватъ. Т е ';
се съгласиха брашната на буци въ мелни-,
цата и надъ повеса да се денатуриратъ
и послужатъ за храна на добитъка. Отно
сително приработените вече развалени браш
на се съгласиха да се турятъ подъ възб
рана и да не се допущатъ на местния пазарь. Това брашно било предназначено* за
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брашната на Софийската гара Химическия
анализъ установява, че брашната еж развалени и вредни за здравието. Варнен окр.
лекарь съ пнемо М 1353 отъ 4 септем. у
Р Ъ Ш И : '•;" '
ми съобщава, че Върхов, медиц. съвЬтъ е ; :
1) Развалените брашна на буци и пре решилъ да се възбуди углавно преслед- ^
работените отъ техъ брашна не могатъ да ване противъ лицата които еж нарушили /\
се допуснатъ за приготвяне на хлебъ.
възбраната, на брашната отъ мелницата у
;
•
2) Да ли ще могатъ да се допуснатъ „Сила".
1 за храна на добитъка и какъ ще се деПротокола на комисията отъ 8 августъ,;
1 нату риратъ да се назначи санитарно-вете- 1914 год. съ писмо М 828 на 20 августъ 'к
. |- ринарната Комисия, която да се произнесе е испратенъ на г-на Прокурора при Вар. ^
I върху това и
".;•,'.'
окр. Сждъ, за наказание на Директора на |
Д-во
„Сила" който си е позволилъ съзна- >
3) До тогава, да. са задлъжи управтелно
да приготвя и продава хранителни ||
ленито на фабриката „Сила" да преброи
вещества
вредни за човешкото здравие По »!
- гб 130, колко торби брашно има и д а се потози ; протоколъ презъ Май-т. г започва |Ь
• СГЙПЙ усилена стража която да не допуща
-.\ •.
да се вдигать брашната както" отъ мелни следването . .. . •
цата тъй и истива на пристанището.
Какво става еъ останалите въ гр.
Въ складовете на Никола Енчевъ, Д. Варна развалени брашна. Стража имаше :
К. Поповъ, Марко Николовъ, Трифонъ Ни- поставена както при мелницата, така и на
истива при рибар, баоака.
ковъ развалени брашна не намерихме
Цариградъ. Комисията имайки предъ видъ
че брашната се разваления мухлясали

Назначената санитарно ветеринарна !
комисиясъ протоколь отъ 12 августъ ре- <
шава да се взематъ по отделно проби отъ 4
всички номера брашна и тези лроби да I :
се испратятъ "на Ветеринар.: бактерологи- . .
ческа станция и на Държав. отр. станция
За конфискуванието на брашната и въ София за анализъ и да се произнесатъ
:
преброяваниато на торбите-'съ писмо Лй могътъ лв тези брашна да се. употребятъ
766 отъ 9 августъ се съобщи на Дирек ' за храна на добитъка.
.
тора на мелницата „Сила". Въпреки нау дожната възбрана и поставената стража на
Проби се.зеха и се изпратиха на 16 --V
..;; 11 августъ с. г.,по распоредбата на г-на августъ. Ичдустриялното'Д-во •.Сила" съ '::•
Коста Ранковъ, отъ развалените брашна на нисмо вх. № 702 претендира, че не всич
г истива при рибарските бараки се натова- ки башна биле развалени, затова моли да
. риха 840 торби въ четире вагона М № се извърши втора анализа на брашната :
30138, 20207, 30699 и 2323 за София. взети на 13 августъ по отделно отъ всич- ;
ки № брашно и това да станало въ при- '.:
За - този пройзволъ бе донесено отъ сграсътствието на гвхенъ представитель нижара Д. Белевъ, констатирано; е отъ , са
при анелцат
.
~
нитарния "агентъ -Илия Михаиловъ и със
тавения по случая актъ Ж 147 съ писмо
На това искавие санитарното отде
М 826 на 20 юлий 1914 година се исп- ление съ писмо .№ 807 отговори на 18
рати на прокурора при Варненския окр; авгуетъ с . г / ч е удовлетворява женението
сждъ за наказание на виновния. Този актъ. на Д -во и действително при втория хими
е туренъ къмъ дело. По поводъ вдигание- чески алинизъ приеътствуваха химика
то на брашната веднага еъобщихъ на Вар Ан. Хлебаровъ и д-ръ Г, Савовъ и анаокр. лекарь съ писмо . № . 7 7 4 отъ 11 лизата установи, че всички 10 проби
августъ, последния съобщава на Соф окр. брашна с& не нормални и вредни за'зд
лекарь, който разпореди да се конфискувате равието, защото: ,
Съ писмо № 765 на 9 августъ 1914
год ' се помоли Варненския Градоначалникъ
да постави стража както' на истива така и
на мелницата. Още същия девь стражата
бе поставена.
,
;^;,:
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Отр. 3

1914 год съобщава че брашната проба
М №' 1; 2 и 5 които с ъ брашната Л?
Ли 0, 1 и 4 на бучки е рискувано да се у2) Сухата клейковина е по малко отъ потребятъ за храна на добитъкъ, а за дру
нормата, тя е ••7*7% а треба да бъде не" гите проби $ Де" 3, 4, 6, 7, 8, 9 и Юмопо малко', отъ 9*11%.
гътъ следъ, като се денатуриратъ съ Сори1г
3) Мократа клейковина е 20 Ь%, а ЖогЬип да се употребятъ за .храна на до
битъка
требва да бъде не по малко отъ 2 6 % .
.1) Растворимите вещества съ по мал
ко -отъ 5/° 0 .

4) Съдържа микроорганизми (плесени
отъ рода Мисог, РептсЬит, АзрегМпз и /р.)
5).Еластичностьта намалена отъ 9 —
1 6 % нормално до 7 5 % .
;
6) Кислотносьта е голема. Нормално
тя не треба да надминава 0,015% до
0.040%, а въ тези брашна тя достига отъ
0 , 0 6 3 1 % до .0,23120/д и
' Г

Отъ приведените анализи се вижда
едно разногласие въ заключението. До где
то нашата лаборатория установява, че браш
ната се вредни и не могътъ да се допус
натъ за приготвяне на хлебъ и до гдето
Ветеринарна™ бактерологпческа станция
дава заключение, че пробите ЛЙ Л 1, 2
и 5 е рисковано да се дадътъ и за храна
на добитъка, Хигиеническия институтъ
признава.че брашната се развалени, но
заключава, че не , съдържали вредни за
здравието елементи, но като^такива мог.ътъ
ли да се допуснатъ за храна ан хората
не давазаключение.

7) Въ брашната има бръмбарчета
(ТепеЪгго тоМе/аз), такива брашна с ъ не
нормални развалени и приготвения отъ
техъ хлебъ има ненриятнъ вкусъ горчивъ,
съ дъхъ на плесенъ и развалени яйца.
Скорбените зърна с ъ наедени отъ страна,
тестото не е достатъчно еластично. Хлебъ
отъ такива брашна при употребение ско- ро'става"противенъГ прелвзвиква~~отвра-щение и причинява растройство на пищеварителните органи. Съдържащите се
въ брашната токсини могътъ да причинятъ и отравяне. Презъ време на война
та хлебъ приготвенъ отъ подобни брашна
се даде на войниците.

""• По поводъ на това разногласие отнесохъ въпроса въ Върхов Медиц: Съветь,
които на 5 Х П 9 1 4 год се произнася, че
брашната еж развалени мухлясали — вредни
за здравието и не тргъбва да се позволява
продажбата имъ.

Ветеринарната, бактеоролгическа стан
ция съ писмото си • Л 840 на 31 октом.

да вдигаше стражата безъ да бждемъ уве
домени.
(Следва).

Презъ Октомврий м-цъ забелезваме,
че стражата отъ брашната е вдигната безънаше знание. Веднага запитвамъ г-на Гра
доначалника по чия заповедь е вдигната
Причиняваше желтинаца и гастра си- стражата Той отговаря, че това е сторено
теритъ. При лагерите се образоваха цели по телеграфическата заповедь на Министра
на вжтрешните работи М 8370 Поискахме
купица отъ хлебъ които и добитъка не
да узнаемъ съдържанието на тая телеграма.
ядеше. Некой лакоми добитъци умираха
Каза ни се да се обърнемъ къмъ г-на Вар
следъ като се наядоха съ този хлебъ.
невския Окржженъ Управитель. Съ три
4
Хигиеническия институтъ въ София писма иоискахме да ни се съобщи тази те
съ писмо .№389 отъ 4 септек. 1914 го?.. леграма по г-на тогавашния Окр, Управи
испраща ни протокола за направеното ис- тель Дамиянъ Перилинговъ не благоволи да
ледавоние; на брашната Въ този прото- ни исирати преписъ.
волъ отъ 3 септ. с. г. като признава че
По какви съображения Министра на
брашната съ. мухлясали, съдържатъ ми- вътрешните работи, е вдигналъ стражата
кроограиизми, червейчета, повече кислот- не зная, но те еж противозакони защото,
ность, еластичностьта и глутна намалени пра наличностьта на химическия аналнзъ,
и съ, не нормални, заключава че не съ споредъ закона за еъестните продукти той
държали вредни за здравието елементи. нема право да стори това, а още по вече

Стр.
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Решения на|общнпския съввтъ.

Съвета реши:

Одобряватъ се тия протоколи и се по
становява, да се заплатя на Архитектите;
Решение 'Л 174 етъ'Н.1У.915 год.
Д. Дабковь и Стефанъ Венедиктъ Поповъ,
Одобрява протокола на Комисията отъ отъ Варна за премирания имъ проектъ съ
28 Януарий т. г. и постановява да се по- мото „Веритасъ" втората награда отъ лева
стелятъ за пробенъ паважъ некои улици 3000 и на Архитекта Н." Торбовъ, отъ Со
на града съ много силно движение нз коля фия, за премарания му проектъ съ мото
предночително улиците въ търговската ча- „Народните постройки само съ Български
сть на града, съ каменни блокчета по об стилъ" третата награда 1500 лева.
разеца представенъ огъ Г. С Мечкаровъ,
Съ решение № 217 отъ 14 Априлъ т. г.
върху когото, одобрява, да се възложи постилането*на тия улици по условия излоСе отпуща безплатно на сиротопита.жени въ протокола на комисията и съ цена
лището
„Надежда11 електрическа енергия
по Т"50 лв. кв. метръ.
за осветление, както и да не плаща такса
за свързванието съ общата мрежа, но подъ
Решение № 225 отъ е. дата.
условие да измени то остава си въ смиПодложи се на разискване въпроса да. съль', единъ общински съветникъ да бжде
се продаде ли общинското место находяще членъ въ управителния-съве-гь и финансо
се на жгжла между улиците*. „Харчева", вите му операции да бждать "контролирани
отъ общинския контрольоръ.
„Сливвица*~и „Марвя-Луиза". ,
Предъ видъ. че въ околните квартали
на това место нема друго место оставено
за общинска потреба; че сжщото место об
служва на четири улици: „Харчева", „Слив
ница", „Мария-Муиза" и „Нишка"; че
на такова местоположение, на това место
единъ день може, да бжде построена спирка
за бжджщата трамвайна мрежа, а възможно
е, да бжде въздигнатъ на него и паметникъ. По тия причини, съвета намира, че
то требва да остане за общинска потреба,
а да не се продава на търгъ, както е пра
вено до сега. За това, съвета реши; об
щинското место, което се заключава между
улиците: „Харчева", „Сливница" и~.„Ма'•рня Луиза" да се не продава на търгъ, г а
^да се остави за общинска потреба

Решение М 207 отъ 14 Априлъ т. г.
Докладваха се отъ Градския- Архи
текта, за одобрение отъ съвета, протоко
лите № N 1 и 2 отъ 26 и 27 Мартъ т. г.
на журито за преценка- на конкурсните
проекти за Варненската ГраХско-общинска
а- Сждебно-Административната Палата.

Съ решение № 242 отъ 18 Априлъ т. г.
Съвета е делегирадъ правата си по
чл. 9 отъ закона за благоустройството на
общинските съветници: Г. Ноевъ, Г. Филириди и М. Вълковъ, които съ всички
длъжностни лица Специалисти, предвидени
въ сжщия членъ, да иматъ право, да разглеждатъ и да взематъ решения по всички
въпроси, които се.касаятъ до предвидената
въ чл. 9 комисия, която да се свиква отъ
Началника на техническото отделение, при
единственното условие, че протоколите на
тая регулационна комисия требва да бждатъ докладвани за одобрение отъ общин
ския съветъ.
Съ решение Мк 244 отъ 18 Априлъ,
общинския, съветъ отпусна^ на Варненското
Акционерно Пивоварно дружество „Галата--,
на основание закона за васърдчение на
местната индустрия, предъ лицето на фа
бриката му- къмъ морето, на местностьта
„Карантината" безплатно два декара общин
ско место за индустриялни цели, а съ р вшение № 307, отъ 29 сжщи месецъ, отпустна още 8080 кв. метра предъ сжщото
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лице на фабриката за обслужване, по 50
ст. нв. метръ.
••'.';.".'...
Съ решевие Д.? 351 отъ 2 юний се
освобождава отъ таксите за вода и за елек
трическо осветление съ които ще се пол
зува приюта на Варненското Старопиталище „Милосердпе".

Състоянието на лозята.
Времето тая година напълно благопри
ятствува за развитието на лозята. Ръстътъ
на филизите надминава на много места вече
метъръ, а появената реса е толкова изо
билна, че ако това което обещаватъ здра
вите лозя бъде запазено, не ще сгрешимъ
айо кажемъ, че тая година ще бжде една
отъ богатите лозарски години. Но тъкмо
сега когато правимъ тия си заключения,
„ се намираме .въ.моментъ, който-е най кри
тическия за развитието: на лозата и то,
както по отношение на климатическите влия
ния," той и по отношение болестите и по
вредите, на които е изложена лозата.
Тъкмо сега лозята цъвтятъ, кжде малко
кжде много цъвтението е въ пълната си
сила. и едно отъ условията за да имаме
пълно,и нормално завързване плодъ, е презъ
тази седмица най-малко де не вали некой
много силенъ и продължителенъ дъждъ,
който както е известно става причина за
пресяването и унищожаването голема часть
отъ завързътъ.

Стр. 5

стьта освенъ това на горчивото минало,
което ни е научило не тъй леко да гледаме
на тази болесть и не съ отлагания да се
боримъ съ нея, надеваме се, че Варнен
ските лозари въ случая ще се покажатъ
най-акоратнп, както по отношение на временатата, тъй и по отношение качеството
на работата, като побързатъ да извършатъ
и второто пръскане по възможность на време,
веднага следъ прецъвтяването даже и презъ
време на самото цъвтене, ако се опасяватъ,
че ще закъснеятъ поради претрупаность
на работата.
Нека да не се забравя, че болестьта
както казахме не лови само листата а и
плода, или самия цветъ, като унищожава
главно чепките и щомъ е така за тая, който
пръска е особено важно да пръска не само
листата и филизите, а и самите чепки, даже
пръскането специално на гроздовете може
да се повтори, само и само да се гаран
тира задържането имъ, защото при недобре
напръскани листа, една часть отъ листата
може да изпадать и съ това гроздето може
да остане доста зелено, ,но. ако болестьта
нападне самите гроздове, те изчезватъ и
правятъ съ това безполезенъ целогодишния
трудъ на лозаря
.
'

Отъ- военото бюро.
... Вси°ки пехотинци отъ 36 наборъ —
1912 година—свикани на тринеделно
убоченио съ длъжни да се явятъ въ 8
полкъ на 18 Юний^т. г. 7 ч. преди обедъ.

Друга опасность, която виси надъ
лозята презъ целия летенъ сезовъ, но поя
вяването й особево сега е най чувствително,
е перенеспората, болесть която е най-опус
Мобилизационните съобщения заслу
жилите
отъ наборъ 1901, 1902, 1903,
тошителна, ако се появи имено сега, забжде
цвета
и
щото първата й жертва ще
1904, 1905, 1906 и 1907 години р неслу
плода а после и листата. .
жилите отъ набори- 1886 до 1896 години
При съзнанието, че .тази болесть се и отъ 1907 до 1914 год. съ готови. Всич
лекува само чрезъ пръскване синкамъченъ ки запасни числящи се къмъ Варненската
разтворъ и то предварително, при Н.1ЛВЧН0- община, отъ горните набори да се явятъ

Стр. 6

Варненски Общински Вестникъ

Брой 9

На 8 Юний по 3 часа следъ обедъ
въ общината за да си получатъ мобили- .
зационите съобщения. За отс&тетвующите се свика комисия въ съставъ общинските
отъ гр. Варна, да се явятъ родителите
или близките имъ..
съветници Т. Страшимировъ, 0. Юлзари,
Инжинеръ Т. Бончевъ и Н. Стефановъ,
Поканватъ се Варненските запасни
войлици, служили презъ време на Вълканската война 1912— 19.13 години въ
8-й- пехотенъ полкъ, които съ. наградени
съ кръстове за „храбрость* а' ония слу
жили въ 44-8 пехотенъ полкъ наградени
съ медали за „заслуга", да се явятъ въ
общинското управление най късно до 20
того, да си получатъ грамотите — патен
тите за техъ. •.
••*.'.-

която съгласно решението № 345 да ан
кетира деятелностьта на общинския кондукторъ Ив. Икономовъ и споровете между
него и градския архитектъ.

Съ указъ М 35 публикуванъ въ Държавний вестникъ брой Д# 92 утвърждава
се решението на Народното събрание за
отстжпванието на Варненската Градска Об
щина за нуждите на Варнен. Археологи
ческо дружество на безсрочно ползуване
държавната гора при „Аладжа-Манаетиръ"
която тора дружеството да култивира, ук
раси и преобърне въ народенъ паркъ, квто запази сжществующите въ местностите
;••••.•
На 6 Юний по 3 часа следъ обедъ старини.
се свика комисия въ съставъ общински
V
. Варненскиятъ Окржженъ Финансовъ
Началникъ
съ писмо Ла 3664 отъ 1 Юний
съветници: С. Юлзари, Г, Самоковски, Ст.
т. г. съобщава на общината, че Министра
Георгиевъ, Юристконсулта Г. Литовски и на Земледелието и Държавните Имоти му
Контрольора Чепшеджиевъ, която съгласно е предписалъ да приведе ^въ испълнение
горньотб решение на Народното Събрание,
решенията на съвета "Л? 353 и 354 да вследствие на което г Кмета назначи ко
прегледа сметките на Ник. Станковъ по мисия въ съставъ: п. Кмета А. Данчевъ,
Председателя на Архиодогическото Д-во и
предприятията му „Бачъ* и „Еангарина" общинския Лесничей, която ведно съ Фи
наети отъ него за 1914—1916 години й да нансовия Началникъ на Т Юний т. г. отиде
на самото место, за да приеме гората въ
. изложатъ мненията си въ обстойни прото владение на общината. • . . . . . '
Съставения по този случай протоколъ
коли по отделно за вееко едно предприя
ще поместимъ въ следующия брой на ве
тие Комисията е свободна да определи отъ стника.
<.-•':<• / , . . • ' . ' .
кога да почне ликвидацията ва вееко едно
отъ тия предприятия.
Варненското Професионално Училище
На 8 Юний ло 9 часа пРедъ обедъ «Трудолюбие" ще започне испитите за
се свика комисия въ съставъ общинските
съветница: К. Геновъ, Ж. Дикиджиевъ, М. свършенъ курсъ по всички отдели отъ 15
Вълковъ, Р. Василевъ, Ст. Георгиевъ, Ц. Юний т. год.
->
Анчевъ и п Кмета В. Сираковъ, която да
се занимае съ молбата на Варненските ка
Испитите ще се превършатъ на 26сапи за намаление цените на месото.
Ю н и й Т. ГОД.
•'•'.'.:'•'

Назначени комисии.^

Брой 9

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 7

Варненско Градско Общинско Управление"
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Обявява се, че подъ надзора на об
щината въ двора на пожарната команда,
се намира единъ бозтопански кОнь (юва)
около 10 годитленъ съ белези: косъмъ
червенъ, на лесното ухо задната страна
има „уйма", на гърба девата страна има
©"ели петна и на гривата задний край бе
ли косми.
Съгласно чл. 4 отъ закона за ювите
ако до 41 день, отъ датата на публику
ването настоящето - въ Държавенъ Бестникъ не се яви стопанина му-сънуждните документи за правособстзеность, за да
си го получи, то той ще се продаде на
публиченъ търгъ за въ полза на общин
ската каса.
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№ 8112
гр. Варна, 2 Юний 1915 год.
= •'".. Иятезапски билетъ Лг 23547 еерия
Ю2 — 1912 г. издаденъ отъ 20 Май
1915 год. на Сали Юсеиновъ отъ гр. Вар
на единъ конь на 5 год. съ косъмъ—муравъ е изгубенъ.
'
Вместо него се издаде дубликатъ. По
ради това стариятъ оргиналенъ билетъ се
унижтожава, ако бъде представенъ дру
гаде да се счита невалиденъ.

Отъ Кметството.
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