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ВАРНЕНСКИ
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.Г^ТДОФДОХЪА
В8ЛИ8А~-ВСЕКА СРЯДА.
Аекшамеит 60 лева годжшио.

..>

Община.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш яли IV СТРАНИЦА:
Офмциалии: ва дума по 1 лев;заглавие,дата и
подмие по 3 лева.

Един брой 1 лев^
Частни: ва дума по 1 лева, а на кв. см. по 1*60 ля.
Веичко що «е отнаев аа вестника, да ое вгараща
до редакцията, кметството—Варта.

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
Из дейноста на общинския сжвет
(Извхнредна сесия)
(продължение от брой 36).

Заседание на 13 юни 1922 год.
а) По доклад на! кмета, измениха се
чл. чл. 3 и . 0 от поемните услозкя по
доставката на 8000 кил. цилиндрово
масло аа електрическата централа. Чл. 3
се измени: „доставката ще се достави в
елевтр..централа в здрави дхрвени, или
железни. .варели, които ще се преливат
ох-доставчика в -общински; садове.'': Чл-.
1 0 — гнзплащането става за всяка цар
твда след... приемането от специална вокисия, като добитата цена се прилага
вхрху нето килограм."
б) По доклад на кмета, реши се:
доставката на медикаменти и санитарни
материали за общинската аптека през
1922/23 год. да става по стопански
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лева месечно.
Театр. майст. елевтротех. с всичко
1756 лева месечно.
Худож. "декоратор, всичко 1866 лева
месечно.
Гардироб. шивач, всичко 1474 лева
месечно.
Шивачка всичко 1275 лева месечно.
Всичко това е в рамките на разре
шения кредит от 47000 лева месечно,
Разпределението на артистите ще ста
ва от атристич. схвет.
д) Ставаха разисквания по внесените
за удобреяие поемни условая за отдаване
на закуповач събирането на таксите от
лепенето на обявления (афкшаж). Избра
се комисия от общин. схветницв: Ал.
Медникаров, Д-р П. Ранвов и М. Сте
фанов, която ще - проучи тиа поемни
условия.
е) Удобриха се тхрговете 1) ва дж>геня № 8 в халите на III участхк, вхрху Д Лефтеров, за 30,200 лева и 2) за ри
барския дюген на пазарния площад, вхрху Агоп Крисов, за 15025 лева.
ас) Утвхрдяха се тхрговете: 1) за
таксите от „сергийното право", за време
от сключването на договора до 31 март
1923 год. вхрху конкурента Хр. Н. Пе
карев, за 86660 лева и 2) за правото
. от вадене на камхнн, пясхк, чакал и
лед — вхрху схщия конкурент Хр. Н.
Пекарев, за 26666 лева.'
Тхрговете съ утвхрдени при забеле
жка, че наемателя няма прав"' на ни
какво поврхщане на събраните от об
щината суми до сключването на договора.
з) Не се удобри търга за отдаване
на завупувач обирането правото от „Ивтизап," на който тхрг е получена сума
та 326776 лева за време от сключва
нето на договора до 31 март 1923 "год.
Реши се: .схбирането да става по сто
пански начин.
и) Удобриха се поемните условия аа
доставката чрев тхрг на 70,000 вилгр.
сено за, храна на общин. добит».
_

в) По доклад на кмета, одобриха се
премиите условия за отдаването под наем
бюфета при летния общ. театр.
г) Одобри се изработената от избра
ната от. общ. сдвех. комисия таблица за
заплатите, добавъчното възнаграждение
в квартирните, пари на артнстнческия,
административния и техническия персо
нал, при общинския театр, за от 1 юНИЙ1922 под, до 31 март 1923 год.
: : Артистичен персонал:
I ст. заплата месечни 800 &ева, добавхчно 1100 лева, 30% —• 570 лева,
квартирни 300 лева, всичко едному 2770
лева месечно.
П ст. 600 и 1000 и 480 и 300
= 2 3 9 0 лева едному. ~
Ш ст. 400 и 900 и 390 и 300 =
1990 лева едному. \2~
ъ
, IV ст. 300 и 700 я 300 я 3 0 0 = 1 6 0 0
лева едному. ^ , /,;'•"." Суфлйор 350 и 800 и 346 и 300
==1795 лева едному....
_"';"_
а Заседание на 14 «ни. ^
Ин; рекв. 300 и 700 и 300 и 300
Докладва се тхржната преписка за
= 1600 лева едному.
,С^аянти,-150."и 400 в 165 и 300 «отдаването на предприемач доставката на
разни дарводелчески и бояджийски мате
г= 1015 лева едному.
риали за нуждата на общин. театр.
Сценични работ. 150 и 400 и 165
• Търгът не се е състоял, по неявя
а 300=и=101б : .лева ; .дао.^.,„,/',. с.
ване ва конкуренти. Реши с е : достав
, Технич. и.адм. персонал:" '".'';"'"',;;:!.
ката да се взвсрши.по стопанска начин.
, ;< ? Ражнсаор Я по .договора. 4000 "дева
, б) Райска се по тържната преписка
ж^здо^Т^-' .'"IV-,'.',''^ '7^-''••-.-П^аа доставка 10 тона каменни въглища
Секретар—ечетовод, е" всичко 2100

8а I иди Н етравнца — удвоено.

за ковачницата в общин. техническа ра
ботилница. Тхргхт не се удобри и се
вхзложи на пост. нрвсътствие да подири
тия вхглища от мините в Тревна к Сли
вен и която ги отстхив на по-износна
цена, от нея да се вземат.
Схщо по стопански иачин ще се до^ставят н разните печатни книжа, афиши
и пр. за общиватт през 1922 финансова
година, понеже на търговете и за тях
не ех ее явили конкуренти.
в) Докладва се тхржната преписка
за отдаването на , завупувач схбирането
таксите от „театрални представления", за
време от сключването на договора до 31
март 1923 година, който е получила су
мата 126,686 лева, дадена от Никола Г.
Станков.
Пред вид нодаденото от Злати Пастармаджиев, от Шумен, заявление, с
което заявява, че на тхрга на 6 юни
не е можал да се яви, защото според
обявлението, печатано в в-к „Ревизор,"
е било погрешно напечатана дата 9 юни
и предлага увеличение на 140000 лева,
реши се: тхргхт не се удобрява и да
се проязведе нов.
Но предложение на схветиика Д. Кондов, избра се комисия от помощник кме
та Ст. Фтичев и схветниците: Ал. Мед
никаров, или в негово отсхтствие, Д.
Кондов, М. Стефанов и юркст-консулта
при общ. управление, която да анкетира,
как се е дхржал предприемача Н. Стан
ков спрямо общината, като неин контр
агент, по разни общин. предприятия и
да докладва ва съвета.
(Следва).

БЮДЖЕТНИ.
В миналия си брой изнесохме, че по
вече от половината от приходите за те
кущата- финансова 1922-23 год., ще се
погхлнат от издрхжката ва училищата н
личния схстав при общинското управле
ние, т. е. от около 26 или, евентуално,
29 милиона лева приход, училищата в
личния схстав при общ. управление ще
погхлнат над 14 милиона лева*.
Остават ни, значи, около 14 милиона
лева, с които има да се посрещат дру
гите нужди на общината, за които в из
теклия бюджет за 1921-22 финансова
*) Говори ее, че правителството ще пла
ща добавалтото влинаграяцение на учи
телите от реалните училища и ако това
стане, разхода аа училищата ще ее намали
« §80000 л.
•'"
• ^

Ъ р о Й -Ь<$?

•Варненска Общински'^Вестник

Сттюнищ., '-2-

П^?555в*-.-!г.'.<-Тй.^

./*.-----: ^^д^^^.тез;V^^•..^-^<..*^к*«I^*'-**<.>»*

шя „общината, требва да отмени своя з»
.«—» 7)^»3а.телефони за общ. помещения*
|,Требва | а се предвиди пак сумата 10000 л. '• пор" и; да нареди да се поварнат завд
|
I I
8) | 3 а | отоплени! понещенията| нас|* : ринатите суми.
Нощ."Служби,* м*варI това да става• *-* от'**' -^ В такава смисъл кмесгвото на 1|
>5гогог.направи.., телеграфически постацц
г ^общ. горц*, понеже това»-е сварзано. с %
цред; г. Министра. на Фйнанмт^от^ак
^разяоекЙ;-^ ще се: случи Тда се вупят^я г
§*от?: пазаря;| отоплителни •материяли, гще ^ ;-тото ощеу нема очакваното-нареждан^ щ
Пристъпваме] прочее, кам^останалите?
требвай да 'се .предвиди йак *-на*?малко т: не е изгубена ^ надеждата да последв1т*
расходи:, гй с^! ^'л- г"! ' •$?•
1|* •!*?
^ксумата* 100000 Дв. Ш Ж Ш ч-»*5^ ?•- )(»ва^?ако^не^се^желае задушаването^щ
..-ь.
* • „ •;»
'-••г.-.
.
',
<*я
• -,,
общината, когато тя и без туй ивнемог!
9) „За купуване и подаржапе мо1) „За изплащане лихви и погашения
3
на общ. заеми ще требва да се пред „ били!, ще^.е. достатачна. една., сума ..от ? ва. аод тяжестта на. финансовите си за
труднения". "'•'"*•'
|
види минимум една->сума . от^3,000,000 •'•• 50000 лвГ вместо 100,000"лв.,чволаотО'лева, макар дарягавата, като порачнгел- ,. е било предвидено за през1921/22 год.
ва на тия' 'за^мй * от Б. 'Н. Банка, да* е-'4
10) „За* разноски по-процеси,, мита,
дейноста на отделенията |
наложила,, чрез .отделението; за; джржавни-^- • 'Ьерии, гербови марки, депозити, експер
те далгове, запор, на общинските нало
тизи Е пр.", ще се предвиди това, което
службите при общин. управление!
зи за тек. година. Сумата требва да се
посочи адвокатурата >при общ. управление,
оформи чрез-.бюджетно, вписване,; « •-.;,.. а-д ''.имайки пред вид, какви процеси предстоят
Ветеринарното отделение, за вреш
2) „За аджио, превод, гербов налог и
да се завеждат. Но/всеки случай, една'*' .-;• от 5; до .18;.юна,.т. т . . ; , ..4 Д:п .-.-;г>,^
др. разноски V ако сейма цред вид сключ
сума от 10000 .ЕНЦ требва даг се предви -•:,•-?.{В. градскага^котобойна^.прегледан |
чването и на други заеми,.требва да се
ди, вместо 5000 лв'.* колкото е било. уизвлан следния .добитак: 67 глави щ
предвиди'сума- поне от- 50,000 лева;--»?»».. " твардено по миналогодишния бюджетГ* ™" ^ дали 10435 вил. месо« и «6481 - п а й
В миналогодишния бюджет е била
11) „Форменно облекло и ваоражение
дребен, дали 49206 кил. месо, а всичм
предвидена сума У0,000 лв,; без да се е
на'
общинските
служащи",(,предвидено
е
6548 глави едър -и дребен добитак, дай
правило расход. •''. •• л
.: А ;;
било 250000 лв., колкото и ще требва
59641 кил. месо. "
- - . , г,
^
* * 3) „За канцеларски принадлежности*
'. "::През същото време"пуничтожеяиг» 2 |
да се предвиди, за напред.
^
е била утвардена сумата 200.000 лева.
броя агнета и ерета, по разни болести.
12) „Наем на частни здания и^подС упростворяване ванцеларщйната и
Поради силния износ зй странство
даржане на общинските, без училищните,
централизацията на службите, расходйте
на добитак-през нарвата половина от
ще требва да се предвиди пак сумата
за канцеларски принадлежности ще се
горнйото "време, появи се недостатак от
от ДООООО.лв. г я •-,::,•.-•.:' , ^ м ' - : щ "
намалят на половина и затуй една сума
месо и едно повишение на цената.
]
;%;:-----: х'.;-- .•;'• (Следва).;-?"
от 100,000 лева ще баде достагачна за
Направени1 са 27 ревиаии на рабо^
канцеларски принадлежности.
тилниците, в които се преработват месвй
Принудителната мерна на
4) „Отпечатване обявления, вестници,
.консерви и 44 такива в общинските!
бланки и др. разноски по издания на обправителството ' ' .
щ.-шата", е утвардена сумата 200,000
Проверено 21510 литри млеко. Са!
лева. По този § може да се направи е~
, •" По едни или други причина, на всеки
ставени са 14 акта за продажба м
дна икономия от около 50,000 "лева от
случай непройзтичащв ог злй воля на се
уводнено млеко; Уводнеяото млеко чм
обявленията, която, при наличността на
гашното постоянно прасатствие, община
конфискува и предаде на сиропиталището;'
общинския вестник, нека защо да се да
та,не е могла да «изплати една сума от
Прегледани са и проверени всичка
ват за публикация в други вестници, ос
2,747,852.67 лева от лвхви и погашения
продукти от животински происхо^, вне^
вен ония, публвкуванетона които в Дар.
за осем милионния си, гарантиран от
сени в града и изнесени на местния па!
вестник е задалжително. Обаче тая екодържавата заем от Б. Н Банка.
•
зар. Уничтожеиа е 97 вил. бруто ра*
-:
номия требва да остане в кредита по
^ За свое осигуряване даржавата, чрез
ва лена отвара.
сащия §, който требва да се увеличи по
управлението на даржавните далгове, на
'Проверена е всичката донесена нл
не с 50,000 лева още и да стане 250,000
ложи запор варху сумите, които се пририбното таржище риба, а именно: Скумлева,~ за да може да се усигори редовно
• падат на общината от общинския налог.
брии (чироз) 21282 броя, бела 94 вил.,
то издаване на общинския вестник в да
Това става тогава, когато общината
лефер 372 кил., чига 258 вил., сафри.
може той да се направи достъпен за ши
прекарва най-остра парична кризи; кога
12574 вил., кая 1620 кил., паламуд
роката маса Варненски граждани, като
то заплатите на общинските служащи не
6296 вил., сребърна 38., барбуни 175
на бедните се изпраща безплатно. Тови
са изплатени за 4 месеца; когато функ
кил., кефал 130 кил., писа 43 вил..
. вестник е устата, през която говори об
ционирането на общината е почти спрено
есетра 6 вил., калкан 2377 вил., хари.
щинското управление и казва; какво има
и,
най
важното—когато
общината
има
22 кил, чинавон 160 кил., плафия :
н какво варши общината, какво е финав:
да взима от държавата 8,500,000 лв.,
вил. и разни 120 килограма.
совото положение, какви са приходите и
а именно: 5.000.000 лв. за отчужденото
Прегледани и издадени свидетелств.
расходйте, какви интересуваща граждан
место за водохвяркачва станция и хан
за износ в ватрещноста на царството
ството закони и официални наредби из
гари., 3,000,000 лв. за 210,000 кв. м.
215 броя сухи безеолни кожи, 800 бро.
лизат, и пр. и пр. сведения, които всеки
места за настаняване бежанците, и около
сухи агнешки вожи, 110 ки.т. - волс°
гражданин требва да знае, а ще ги уз500,000 лв. 8а' водно право и електри
козина от опашки и 1200 кил. сунава той най-лесно от общинския вестник.
чество на равни правителственни учреж
кокали.
Разумева се;?че -целия кредит от
дения в града. "
,
I • ^Прегледан общинския добитак.3
250,000 лева нена да 1 отиде;само за вес
"Поетапната на правителството в слу
"•* Убита една бесна котва и охапанит\
тника, който ще има и своите приходи от
чая е жестока. Общината с нищо: не е
от нея 4 лнца се изпратиха на антираабонамент и частни обявления, тарговдоказала, че нена желание да си плаща
бично лекуване в София.
} '•>•
сви баланси н,др."
*
далговете. Ако не целия си далг как
^ С акт от 15 юни тГг. 1г обявена а
^ Културно - пресветнтелното значение
Б. Н. Банка, поне голема част* от негб
прекратена в гр. Варна болеста „Сап*
на общинския вестник "не е по-малко От
тя бн_ изплатила, ако най-важните й р е Общинска житна борса, доварав
това на общинския театр и, когото об
сурсй"не беха Опрени—поради проекта,
и
продадени:
на 12 юни 35 кола жито
щината, прави оправдани жертви з а : т е сега вече закон, за .изменение и допал1 вола ечемик и 1 кола раж; на 19—2
,атра, '.вена, причини да.'ги"не прави и за
нение закона за градските общини.
^
кола жито и 1"кола раж; на 20 —
общинския, вестник, като го направи до
Тепърваг-тя ; ще-; се справи; н 'с дал
кола жито и 3 кола боб; : яа 21-^Г
ставен. я за бедното ^гражданство. *
говете св, като ги предвиди в бюежета
вола жито; на '22—7 кола жито, 2_во.
':•..,, 5) „За напечатване.нзбирателн^епнси,чвойто ще се йагодява според това
боб
в 1 кола раж; на : 22—4 кола житг
,еацн и др. расходи по избори•„ требва
ново"изменение^ на' закона. " .'"" 1 - г *
Следната цена: жито 530 лв/ 100;.да, остане пак !оумата",от ДОО,6о6 лев*а,
"' Ог друга страна, правителството е
вил., ечемик 475 - лв., :з ръж 450^5 бо
колкото е била предвидена и по бюджета
длжжно^ да ;юемет пред_' ввд, че 'й общи
440 лева'ТОО-^килограма.
^ ^./
•Ш-192-1/22-модйой.та »р,з^ш:уи,;*{"р "~
ната нма да взема от^джржавйа "Г три
Жилищна
комисия*
презм.
най т.
Г1
:;
:
***3е) вЗа купувавв внет*;и.забдннране
пъти^пр-вече от трва,*за коетЬ тя е « ^
Поетапили : и" разгледани; 619 заДвлениа
г
;1
^на^вейници* й * тоисани^' '^1 Достатъчна
.^^ала;п^"В?Ш Бми.^.^ - ^
наиравенн 426 анкетм, образувани^16
41 8 У2
:
еква.
ЙУИЛ
'
пт
"йПОП-л».
*
^
*-Г
.
а
н
^
.
*," _ Ако правителството не "желае да удуедна сума от 5000 Лв/
жилищни дела, отлеженв 32, прекратеь
година ех била предвидени около 35-ми
лиона лева, без, разбира се, да еж задо
волени нуждите, за които са бвли пред
назначени кредитите. Известно е, 'защо
не.са задоволени тия нуждн:, лемане ..^ва
постапления,! ^ .•?? {у;

!
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1&, открити свободни '•жи.гапда^и Поме
щения 74, извършени настанявания, 76
и-; 24 размествания^1 .& г« /г^г'.^-.;^ ~Л
;: Санитарно отделение, за зреме от
19 до ,25 юни т. г. Зарегистровани вифекционнн болести:- 8 варуцела и Л заушка. Раждания:- : 14 —.7. мъжки е;.7
женски. Умираиия: 22 — 11-м. и И а ,
-От умрелите , 5. са ~от селата. В хими
ческата лаборатория са направени 1.4
анализи. В амбулаторията са прегледани
335 болна и по домовете-36; Изхвър
ляни са 1077 кола смет, или среднйо
дневно по 154- вола. Експедирани са
479 рецепти. '••* •
. V

Из отчета на Варнен. старши
Общ. лекар Д - р А. Неделнов.
Продължение от брой 32.

......-,.,.

, • 17) Дезинфекцията . се извършва от
специално подготвения за тая цел персо
нал ва градската дезинфекционна стан
ция. Последната е снабдена с, етюв и с
други две подвижни парни дезинфекци
онни машини, едната от които не е об
щинска, и с 4 формалинови апарата. При
дезинфекционната станция има 4 душа
за изкапване на дезинфевтирваните ли
ца. Помещението на дезинфекц. станция,
иначе модерно инсталирано, се указва в
настояще време недостатъчно а се про
ектира : неговото разширение и - шшълваве. Има) нужда също от специална
камера с ТОПИЛ сух ваздух за' обезваш*
ляване кожени вещи в дрехи. Станцията
притежава по две специални коли - за
пренас"яве "ва чисти к^ нечисти вещи й
по една кола, чиста и .'нечиста,'*'— за
превоз на болни. Инфекциозните случаи,
оеобно оная, които изискват продължи
телно ;левуване и щателна изолация, се
изпращат в дврж. б-ца, която, обаче, по
недостиг от легла;и помещение, не ви
наги се с&гласява да ги приеме. В та
кива случаи болния, заедно с' нявой от
вазрастните членове от семейството, се
изолйрва в отделна стая в къщата, като
останалите членове, след взтичание на
инкубационния период и основното им
дезинфектиране и изкарване • в градската
дезинфекц. станция, се освобождават;
При оздравяване;на болния, помещението,
в което е лежал, се дезинфектирва било
с ГогтпаНп било, ако нема условия за
такава дезинфекция, чрез опр&скване с
Ас-оагЪоИсшп ИЛИ ке8о1-сгеозо1т. Самия
болен се изкъпва: в градската дезинфек
ционна станция, а : замърсените дрехи
се преварват през етюва. При коремния
тиф се. дават нуждните наставления за
опазване на останалите членове и ва
обеззаразяване белйото и изпражненията.
При. *., ехапЛетайопя се . прави щател
на дезинфекция и дезинсекция на всички
липа; подозрителни, бившиг в1 - сапрйкосновение с болния,която дезинфекция се
повтаря на 7 и 2Г ; ден, след .което се
снема карантината. Слабата страна на
дезинфекцията при*петнистиятиф е не ефивастността й спрямо кожените веща. '"*
Персонала "от град: дезинфекционна
станция е • снабден5 е * специални блузи н
комбинезони, а^еащо и с обуща, които,
впрочем,:са Недастатжчни. За борба с
внфевциозв. болести е предвиден в бю«
джетГШ'^
60,000 лева. ,
»-'•*.''
•-••'«.
1
18) Амбулаторни в града''Шя[-Щпк

; по една-вГТ, V гТП-5^ч. .Последната
се посещава от лекаря на труда - само
• 2 пъти седмично. Помещенията на'1-ва
, и ва Ш-та; амбулатории*еа частни зда; нвя, първото от което « ' обширно и
> доста удабноза целта, а второто малко
- тясно. 'Втората градска амбулатория, по
!
липса на по-доходно • помещение се, по
мещава временно в зданието ва общ.
техничеа работилница, функционирането
на- която имено извънредно много пречи
на работата в амбулаторията. Инвентара
на амбулаториите е оскаден. При сани• тарното отделение в общината, е уредена
малка преварзна стая за даване барза
: медицинска и хирургична помощ. Общин
ската болница ве функционира, пбнеже
се нуждае, .от ремонтиране, з а . което
липсуват .потребните средства. Проектира
се откриване временно в зданието на
общинската .б-ца на IV градска амбу
латория, с главно предназначение за ле«увание на венерични болни и нрости. тутви." /

' .•;• '

у'\

В бюджета за 1921/22 г. са пред-.
видени следните пера за санитарни нужди.
§ 17. За град. болница . 2 0 0 , 0 0 0
За град. амбулатории .
20,000.
За Химическата лаборатория 10.000
За медикаменти 200,000, за дезин
фекционна ставцвя 10,000 лв., за доста
вяне стерилизирано млеко за бедни кармачега и родилки — 5000 лв., за купу
ване три трихиноскопа 5000 лв.
' § 18. За прекратяването бедствия и
епидемии 60,000 лв. >--.
-•"•§ 19. За изхвврляние с м е т т а
800,000 лева.
За личния састав" на* санитарното
отделение е предвидено 716640 лева.
19) В града има шест ковцесиони
аптеки, 1 даржавна нри болницата, една
непална общинска за бедно-болни, която
е получила вече концесия. В града-има
едно овражно сиротопиталвще, едно си' ротопиталище на женекото д-во „Надеж
да* и едно старопиталиаде," издаржано
сащо е благотворителни средства.
20) Списаци за немощните се водят.
.-'•'"" 21) Решенията на градския хигиенически савет, който поднови дейността си
на-14.ГХ 1921 год., се отнасят до чи
стотата на града и до участоковите са
нитарни комисии в свразка с подготов
ката на: борбата с петнистия тиф и
чумата.
22) Процента на заболяванията, или
общата болестност на. населението, е
трудно да се определи. Известни указа
ния за болестността ни дават сведенията
на амбулаторните лекари за прегледа
ните от тях болни в трите градски ам
булатории и по домовете на беднободните. В I градска амбуяаторйя са пре
гледани 3035 маже, 4977 жени, всичко
8012 д., които са направили 2548 пов
торни посещения. По домовете лекаря е
прегледал 725 м. 1201 ж. или, всичко
1926, болни с 260 повторени, посеще
ния. В П градска амбулатория са пре
гледани м. 3315 ж;, : 4423, всичко 7738
д. с 1347 повторна посещения. Лекаря
на* тая" амболатория е .посетил по домовете-612 м., 1120 ж., всичко 1732,
с 51 йОвторни посещения. В Ш градска
амбулатория са прегледани м. 511, ж.
542, всичко 1053 д., с 756 посещения.
Сащия лекар е посетил по домовете 71
II. 90 ж., всичко 161 болнн, с 52 пов
торни посещения. «
* - •:'.'•. . -':
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-.'; През 3 месечното саществувание на
: IV градска амбулатория при общинската; болница са прегледани 234 м , .258 ж.^
всичко 492 д., с 70 :посещенвя. Бол-*
ничния лекар е посетил по домовете, 20-м.^.26 ж., всичко 46 души. Общото чи
сло на. всички прегледани в- амбулато
риите болни е било 7368 и:, 10409 ж.^
вснчо 17^777 х ; с 4824 посещения, а
- по домовете — 1478^ м., 2487 ж; всичко,
5965 д., с 416 посещения. Следовател-но, указана е медиц. помощ на 21742
болни, като са направени -5240 посе-<
щения, или процента на болестноста ва*,
• населението през год. е бил, 429 8°/во^
когато през, 1920 год. е; бил 347?/ов. ;>
; ,- Най-голям процент, са дали:общи бо-«.
. лести иди инфекциозните заболявания—-'
32%.: От' инфекциозните заболявания
:
най-много случаи се падат на < Ма1апа
(2995 болни) 1пПиеп2а (1912) ВЬеп
шаШтив ао е1 сЬг (368) от другите бо
лести най-много случаи са „отбеляванц
от ВгопсЬйв ас е4 сЬг (2556),'Рпеп8шша (243), Рюапйз (144), ЕШепйв до
2 години (626) и Апаепиа (1049), лдир.
белодробните страдания у възрастните,
и стомашните смущения у децата: до 2
годишни.
г;-,
. > г •••.' '.
23) През изтеклата.година са пре
гледани от. амбулаторните лекари .166
туберклозни заболявания, предимно на
белите дробове, а са умрели от същата
болест 145 д. Процента на заболява
нията от туберкулоза е ^32*8 спрямо
10,000 д. жители, а на смартноста 28 6
От 1000 прегледани болни са се указали
само 7-6 туберкулозни,? което наглежда
малко 'вероятно. По градски* участаци
случаите се разпределят тава: I уч. 2.
случая II уч. — 1 случай Ш уч. — 4
случая IV уч.—23 случая V уч.—г23
случая всичко 63 случая. По .степен на
поражението са констатирани 22 I Т,
'11 Т, II-15 Т П1.
,;:>
Тия сведения, за жалост, далеч не л
отговарят на действителната туберкулоз
на гастота, но все пак говорят за големото развитие ва болестта между граж
данското население. Причините за развоя
на тоя бич са общестеизвестни: нехигиеничнвте жилища, теснотата в помещенията,
подземните полуетажи, лишени от ваздух и светлина, а, най-главното —- ми
зерията, пиянството, невежеството и оскадната храна. Цреживеваната след вой
ните : економичеока и стопанска криза,
затрудни до незероятни размери продо
волствието на - малоимотнадо и работно
население, а сащо н на чиновннчеството,
което обстоятелството от своя страна
саздаде и саздава благоприятната почва
за мощния развой на туберкулозата в
всичките й прояви.
, Мерките за ограничение и борба с
тая социална болест, требва да носят
сащо социален характер: подобрение ма
териалното положение ва работната класа
и чиновничеството, вземане мерки против
господствуващата стонансво-економическа
в продоволствена криза, разрешение на
жилищния вапрос лрез, саздавана усло
вия за барз и ефтин строеж.
'
' Шювалници има в много, но не и в
вснчви учреждения, ц, общественнн «заве
дения, ала ма.1К0 се изшшуват от. насе
лението^ За:тов»-липсува нужното въз
питание; ;1 ^ |;'^^
У%Ч^%,^^к
Между работниците от Тютюневите
фабрики,"но наблюдения от; трудовия ле*
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•е поканват Варненските граждани да
иар., се срещат често •: туберкулозни *аподадвт в 20 дневев срок декларации:
•белевавия, което се обяснява е аспирнНа Варнен. Гр. Общ. Управление,
а)
за непокритите си нвдвиишмн имоти
рзиетоГ на вредния тютюнев прах. иЗа
в
в)
за
джржаните
си
слугини.
=
отстранение 1 ва последния са препердПОПРАВКА* В вап1чатавето в- бро!
Тия декларации се изискват за обла
чави специални веатнляторн.
-••;•:•
36 от 24 того обявление от Варненскот»
гане: с поземелен .общински дан» в пар
е" В околностите на града яяиа подКметство '"под Л '13302; относвтелй
иите я с годишна тавса — вторите, са.т
ходвв места за санаториум да белодроб
търга за БЮФЕТА при общинския лете!
гласно новото изменение в; допвлнеиие в
на охтика: На морския брег, на 11 ..кил.
зеатр,' е пропуснато/ поради печата!
закона за градските общини; т- ^
източно от града, е устроен ДЪржавев
грешка; да се покаже датат на тър»!
.Готови напечатани декларации аа ед
детски морски санаториум за хирургична
ТЯ Е 3 8 ИДУЩИ ЮЛИ.
-иЦ
туберкулоза. .',.;.-•.• '<• - •• . *• < '" ' ното.в за другото има " при гобщинската
ОБЯВЛЕНИЕ Л? 13710 от23
^
васа, от гдето всеки грожданин може да
!' !"24) Сифилис, както и други вене
На
10
юлит.
г.
от
10
до
11
часасу},
си получи потребното му число екземпляри.
рически болести, са доста разпростра
ривта, в помещението на.Варнен. Оле.
нени,' ала точни статистически .данни
Промена
в
еъстава
на
жилищната
Финансово
Управление, ще се произведе
ненаме. Констатирани са, през годината
вомисия.
Уволнени
са
председателите
на
тарг
с
ЯВНА
конкуренция ЗА РАЗНИ
само два сличая с ЗурЬШз ргаоала, 6
I
и
П
жил.
комисия
Вл.
Попов
и
С
Боев
МАТЕРЙЯЛИ М общински театр: Йр1«
случая е ЗурЬШя зеспваапа и 21 случ.
и на техни места са назначени: Тананов
близителна стойност. 50,000 лл.3алр|
ВурЬШи *«гг1апа, като са направени 26
—-за 1-та и,Т. Сираков за Пта.
б.®/л в,банково удостоверение.дТаржнии
воеещения. Това показва, че твърде
Уволнени са членовете на Н вомисия:
книжа могат да се видят вхв всеко прямалко венервчни болни са се явявали
свещ. Д. Тодоров, Елефтеров, Йосифов в
ехтетвенно време в общината.
Клм градските лекари за медицинска по
Данков.
Члена от I кои. Константинов
мощ. Случаи от взвъвполово -. заразяване
ОБЯВЛЕНИЕ ЛБ 13711 от, 23 юнл;
се преместя на с&щата длгжност в II ком.
ире» годината не са констатирани. НайНа
10 юли, т. г4 от 9 до 10 ч. сутрин
За член в I кои, е назначен'Георги
чеЛяя начин на заразяването е бил по
та,
в
помещението на Вар. Овр. Финан
Трайков, а за II та Вл. Каракашев, 1р.
ловия. Издирването па ^сйфвлитвците
сово
Управление
ще се произведе търг
Попов и Ал. Начев.
" ^
става при.' амбулаторното преглеждане
с
ЯВНА
конкуренция
за доставка в;
в при редовния преглед на велнервците
Открити Са вече за ползуване Смбрлентркчески материяди за общински!
в левите жени.
свите бани, при добра администрация и
гатер. Приблизителна стойност 10506
Простигуцията в града е почти ввприслуга.
'".-;. •""
лв. Залог 5%. . :: -'
•''-'' '* ' '••'"- '•':; :ч*
влточителао тайна и е много разпрост
Тхржните Книжа могат да се виж
Предупреждават се . Варненските
ранена. По подражание на Руските бе
дат ввв всеко приехтетвевно време в оо^
граждани да забравят на слугите и де • щината.> ":
жанци, из ресторантите, сладкарниците,
--V-:-''"
;"::|
цата си да се катерят но липовате дравкафенетата и питейните заведения, се
ОБЯВЛЕНИЕ # 1 3 8 6 0 от 24 юни]
чета по булевардите.и улиците в града
настаниха, нод форма на келнерици,
На 14 ,юди\. г. до II часа .сутринта •
за бране на цвет, чрез което чупят и ув
много леви жени, които, по тоя начин,
в, помещението ва Вар. Овр. Финансово
реждат дръвчетата. .:
чмасвирт истинското си занятие. Направи
Управление,
ще се произведа тарг '«•
се общ проглед на всички келнерици а
Господарите в родителите на залове-.
ТАЙНА
конкуренция,
за отдаването н»
между тех се констатираха само едно
ввте слуги и деца ще бждат . глобявани.
предприемач схбярането общинските*»^болна от ТЛспв то11е, една с Еггояопеа
Мнозина Варненсни жители не са се
рий „нринина и иантаринина" за вре
и една с Уеее1а*1опе8 Ун1тае. Наредени
отвикна-м. да изсхварлят по улиците в
ме,от деня на „свлючвавето договора д|
е всички вавеетни тайни и явни про
праздните места в градат смет, разни
31 март 1923 год.
'
;
ститутки в леви жени, воито ни изпра
нечистотии и умрели животни.
Приблизителната стойност е 20006
тят полицейските органи, като такива,
Това, особевнр при настапващите го*
лв. Залог 5% в банково удостоверение,
да се подлагат на медицински преглед
рещини, е крайно вредно за здравето на
Конкурентите да се, сдобразят с чл,
два пати в седмицата, а останалата*
обществото.
*•
125—148 от „закона за бюджета, о||
женска прислуга в всички хранителни
Предупреждават се тия веценящи чу
четноста и предприятията.
' ;
в питейни заведения, да се преглежда,
ждото и свое здраве хора, да се изоста
в. отличие от мажката,, два пати в ме
Таржвите книжа могат да се вижда!
вят от тия ся лоши привички, защото
сеца. Чувствува се нуждата от правил
във всеко лрисатственно време в общ»
санитарните власти ще бждат вай-безпоник за борба с проституцията и,вене
вата, а в деня на тхрга - - цри тврвщаднн спрямо тях. На всявяде има от
рическите болести. За лекуване на про
вата вомисия.
редени места за взсхвхрлв не на боклуци,
ститутките се проектира амбулаторията
ОБЯВЛЕНИЕ Л 13861, от 24 ЮНЕ
нечистотии и умрели животни, а и бок
на общинската болница.
В
допълнение
обявлението^ 12174/92!
лукчийските кола имат това предназна
•ч- 26) През годината са прегледани
год.
публикувано
в брой 54 на Дхрж*
чение.
.
3025 случая от Ма1апа асШз, с 194
вен Вестник от 15 того, обявява се я
посещения и 124 от хронична МаЛапа,
Нека се не забравя, че глобите
внтересующите хе, че на 15 юли т. :
е 50 посещения. Общия нроцент на
според новия закон, са до 500 лева.
до 11 часа сутринта, в помещението В)
маларичните ваболевания е 64*1 вхрху
Варненското Окр. Фин. Управление,!^
Още един п*Т се замолват гражда
1000 души жители, което показва едно
се произведе търг с ТАЙНА кон курва
ните да искат от аптеките копня от ре
голово разпространение на болестта. Приция ва доставка 8000 кгр. Цилиндров!
цептите за даваните им лекарства. .
чввате ва тяй големата малзрична гвмасло и 500 кгр. Валволин. Приблиз!
Това е само в интереса ва на граж
стота е големия брой на носителите, на
телна стойност 140,000 лв. Залог 70Й
данството и улеснява контрола от стра
-маларичните плазмодия след войните в
лв. в банково удостоверение. -•':•'.-•*
на на общинската санитарна власт. >
саществуващите локви, образувани около
•'
Книжата са на разположение вл
разните чешми, ниските места и нско Всекакяв: ВИД сезовни зеленчуци
всеко нриевтетвенно време в общинат»
Наввте ями в вовозастроената част от
и градинарски произведени* се намират
IV и V участъци. Неприеушенвя още
ОБЯВЛЕНИЕ № 13862 от 24"щ
в изобилие в общинските дюгенв, пред
егар кавал между езерото в морето
т.
г.
В пожарната команда във Вари
назначени за продажба на такива.
служи също з» култивиране на комари.
се
намира
безстопанственна (юва) едв
Гражданите ще инат ванагв пресни
Чре»* тхзв годишната временна трудова
магарнца,
едногодишна,
с чер косъм.
зеленчуци и градинарски произведения
вовянност се проектира вявелврането и
Ако
в
41
дневен
срок
от публи]
в — важното—ефтинн. "
регулирането на градските улици, поването
настоящето
в
Държавен
Веств*
цълване а изравняване на ямите и яв
стопанина й не се нвн да са я прлух
ВСИЧКИ граждани, които държат в
явате места.
: .; (Следва)
то ва следния пазарен ден ще се пр!
домовете си свини, требващ да почистват
даде в полза на общинската каса. , |
помещенията, да ги измитат в измиват.
.\,; Една ревнавя в това отношение на»
•5
- ОТ КЩ!ТСЯЗРТ0.
скоро ще бъде предприета от санитар
ните органи в та%^детог; се, намери
вездстотив, внвовнвте ще се подлагат
ва глоба до 500 лв, -.•.....;..>,;,..-..^.Л-.
С Отделни заповеди от Кметството
Пачатнищ, Д . Т^щрощ^-

Хроника,

