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ОсЗЩЕСЗЕса..

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш иди IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 дев; игдавие, дата и
подпис по 3 лева.

ЙЗЛИЗ^А В С Е К А С Р Я Д А .
Абонамент 60 дева годишно.
Един брой 1 лев.

Частна: ва дума по 1 лева, а на кв. см. по ГБО
Всичко що се отнася ва вестника, да ее ивпраща
до редакцията, кмететьото — Варна.

ОФЩйАШода..
.

• • Ш 9 того, но случай .драздника —освобождението-'ва гр. Варна, между Н.
В. Царя и градсия вм-ат са разменени
следующнте телеграми.:
-•:•••'• От Двореца Евксиноград.
Варна.
Кмота.
- .. еЛиЛ-г.-шкге привети,.коиго ми пзвазвате.-ао случай днешния изторическн за
любимат.-;. мя Варш. праздияк,- не джл..боко трогнаха. В;.к, господине _ кмете, и
- на'~Варвевскйте граждани изказвам' моята"
нйй-сардечпа благодарност".
\ ~"
Царя. "
Двореца Евксиноград.
Негова Величзство Царя.
„На днешния исторически за Варневцв ден —праздннка на Освобожде
нието гр. Варна от вековното робство,
щастлив ежа, че мога да поднеса на
Ваше Величество чувствата им на вер
ност и преданност, както и вярата, че

под мадрото ръководство ва Ваше Ве
личество и могащята закрила ва Все
вишния, те ще имат щастието да празднуват и по велики дати*.
Кмет: Зл. Брачков.
:
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Нормнране ка месото.
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ЗАПОВЕД
№ 519
••<:.'
( Варна, 7 август 1922 год.
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Д Ваз основа постановлението на по
стоянното присатствие прн общината от
днес под № 63 и в...допълнение, на за
поведта ми №.512 § 4 от 27 юли т. г.
определям следните цени за месото, кое
то се продава в града, а именно:
^
: За говеждото — кгр. 26 лева
За овнешкото
28
За овчето н козе „ 26
За.биволското
„ 20 ,,
Тези цени се определят ва време от
днес до: 31.УШ т. г. включително, &
след това ще има нови цени.
Всички -продавачи и купувачи на
месо, под страх на наказание, строго да
се прадаржат о настоящата ми заповед.
Вжзлагам на общинските санитарни
власти и полицейски органи да следят

за точното изпжлвенио на тази ки за
повед, каго против .трутпте.-ште й съ
ставляват акто!:е д.Дбадат строго наканапи.
'
Кмет: (под.) Зл Брачков.

По „чттт бриишо"
Напоследък са изнесоха обвинения/че
Варненското гражданство е хранено с
хлеб от червлво брашло.
Без да оспорваме факта, че в* некои
торби, след като по установения* ред са
били приети, са.се .посвили' тай наре' ченате „боаззяязи•...ч-Ь{Я.-и1-''-,":ние*-счатаме
за нужно да обяспиме на Варненското
гражданство взеторическата страна по
доставката от страна на общинското
управление ТИПОВО брашно и, след
това, ще обнародваме всичките протоколи
на анкетни и експертни комисии, които
са били натоварвани за преглеждане
брашната и ва констатирваве напоследак
червеи в пекои от тех и, най-после решението па общ. савег от заседанието
му ва 3 того, в което се приключи тоя
вапрос.
С цел да се предсардят Варненските
граждани от една евентуална хлебна
криза, своевременно биде поискан от
правителството един оборотен кредит от
3,000,000 лв. за да се мевшюлира с
него за конкретния случай. Кредита биде
отпуснат. Отреди се за заседващ пре
храната ;— специално хлебната — по
мощ. кмета Г. Михайлов, а така сащо
се отреди покупателна—приемателна ко
мисия в еастав: заведующ прехраната
помощ, кмета Г. Михайлов и общ. са
ветници: Курти Тодоров - от комун,
група общ. саветпица, М. Стефанов —
от широкосоциалистичесвата партия и
Кр. Петков —• от демократич. група
общ. саветници. Г-н Курти Тодоров,
обаче, отказа да вземе участие в коми
сията чи.тя биде допалнева с общ. са
ветници: Д-р П. Равков — от нац. ли
бералната. пар. група общ. саветници
и Д-р Ст. Маргин — от обединената
народно-прогресивна парт. група общин
ски саветници.
V
На парво време комисията се е зани
мала с ванроса да се закупува зарно,
което да се смила в мелниците на ти
пово брашно и да се дава на фурните.
Тая мониполацня се е намерила от бол
шинството на комисията за твар де слож

За I иди II страница — удвоено.

на и свжрзана с много разноски, кои
то ще легнат нарху цената на брашно
то и се о изоставила. Решило се е да
се закупува браниш. Поканени са били
да «ферират всички тукашни и ДевненСЕВ мелничари и се е телеграфирало и в
Бургас. На поканата са се отзовали
само Варненската мелница „София", Дев
ненската „Сила" и представителя на
мелница „Ориент", нри гара „Левски".
Ог тех комисията е спазарила и купила
5520 торби типово брашно, а именно:
от „София" 770 торба, от „Сила" 1580
и ог „Ориент" 3170, по цена 7*25,
7 30 и 7*40 лв. .в-ма, франко вагон.
За «кладирсацето" са това. брашно:
е бил поискан един от шннишките хан
гари, тай като общината не разполага. е удобни за целта помещения и складо
ве, обаче Министерството не го отпусна.
При немането на друг склад, брашното
е било складирано в зданието на общин
ската коларска житна борса, коетй, като
ие строено за склад на брашна, не е
било без -дефекти.
При спазаряването от всеко брашно
е взета, в запечатана мостра, която пред
варително е бивала подлагана и па ана
лиз в общинската лаборатория и по нея,
впоследствие, е приемано брашното, в
присатствието н на експерт-мелничар.
Комисията е имала намерение — А от
странение на евентуална хлебна криза, ка
квато, но мнението на еведуща хора, веекога е постаивала през месеците юли и
август, когато още не се е прибрала но
вата реколта и резултатите от нея не са
очертани — от една страна и от друга
— че прев това време заетите е приби
рането на сеидбите си земледелци не но
сят на пазара варно, вследствие на кое
то и мелниците намаляват производството
си — да закупи повече брашна, обаче
вемало е предлагане.
Но тя — комисията —' е решила да
позадаржн — за всека евентуалност — .
закупеното брашно в да се пуетне то
в продажба към края на юни месец.
В туй време, благодарение на пад
налите напоителни даждове, последва едно
спадане в цените на зарното, а, следо^
вателно—и в тия на брашната. Комисията
неизпустна този случай и закупи от ново
брашно по 7*10 лв. кгр., което позволи
да ее направи нов анализ в цената на
хлеба и таа цена се намали от 6*20 на
$ лв. кгр.
Това обстоятелство изместя вече пар-

Страница
вото решение на к ^
държи купеното Р Х -мисията да се ва6 ЮЕИ т. г. ~/ЛЪ»
кгр. брашно и на
се раздав»>.->^е Р е ш и т 0 д а ю п о ч в е *А
че фуг»>^ на фурните. Указа се, обаче,
бр'/^.хаджиите имали доста закупени
'.- .шна и вместо да взимат ежедневно
во 20—25 тона, колкото се харча, взи
маха по 10 —12 тона, а некои дни и по- .
малко. Фурпяджиите настояха да ям се
позволи да изработят евоите брашна и
тогаз да иапочпат с общинските, в кававко случай ще се добие и еднокачествен тичов хлеб. Това стана причина да
се закъснее е разпродажбата на общия.
брашно, Фурнаджиите, обаче>; " запрени
запрещението да не употребяват освен
общинското брашно, са купувалг. и друго
от мелничарите и на туй ПЕК се длажи,
че тяпат на хлеба не беше такав, ка
къвто е от общ. брашно— добр, което
от никого не се успорва.
Настаниха горещините, а една част
от бращночо още не беше разпродадено.
В туй време се повдигна въпроса за
„червивото брашно", който и по-рано
циркулираше, но проверките, които неколко комисии под ред правиха, не го
установиха.
Веднага с новдигаяето иа този въ
прос, се предприеха аптеките л аналн
ите, според както е изложено в след
ните протоколи:
П Р О Т О К О Л
Комисията, назначена с заповед на
Варненския Градски Общински Кмет под
№ 508 § 5 от 17 "VII т. г, в състав:
общ. ст. лекар Д-р Неделвов, лекара Д.
Димитров, мелничара Д. К. Попоз и об
щинския химик Ц. Ангелов, като се съ
бра в пълния си сайав на 18, а в
отстгстзаето на Д. К. Попоз на 19 и 20
юли тази година, за преглеждане общин.
брашна в две частни фурни и общин.
склад на брашна в борсата, взе двойни
проби ог следните вндоае брашна:
1) Твпово брашно от парна валсова
мелница .ОРИЕНТ", гара Левски.
2) От мелница „София"—Варна и
3) Ог мелпица „Сяла" — Девня.
I. В хлебарницата на И.та Димитров,
улица „Русенска", в присътствието на
общинската анкетна комисия, преся се
един човал от брашното ог гара Левски,
тзето от общин. склад, при което се коя
статираха 210 грама червеи с паяжи
ните, между които ое намериха доста
люсаокрили умрели пеперудки. Части от
теза гасенвцн (червеи) се дадоха на из
следване н определяне на произхода им
на учителя зоолог от мъжката гимназия
Иван Васков. Последния, след направе
ната справка в литературата, ни заяви:
Гъсениците принадлежат на две пенерудки, които съ палки вечерни н нощ
ви пеперудки, снасящи яйцата си обикновенно в брашното и триците, или по
брашнените торби, около шевовете и
пукнатините. Развиващите се от тях
червейчета (гъсеници), след като достиг
нат нуждното развитие, обакновевно се
завиват в кававида в некоя пукнатина,
паяжина, а при невъзможност да излезаг от чувала, остават в брашното, где
то се извършва метаморфозата. Излюпениге пеперудки, след оплодотворнването, снасят наново яйцата си.
Самата пеперудка се храни е сок от
растенията, а въсепиците ~ - с брашно и
трвця, В склада на брашно в борсата
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Варненски Общински Вестник
се заловиха три вида пеперудка ЕрЬезйна Бр. еЬ РугаВз ГагпаИв и една пе
перудка, която не може да се определи
дали е паразит па брашното.
Хвмическата анализа на сжщотобрашно, направена в хнничееката. лаборато
рия, даде следния резултат:
По външния си вид брашното-нема
изменения, мнриз и'цзет на обикновено
брашно, с малко дребни трици и вкус
слабо горчив. Указа се присятсгвието
на червен два вида, пеперудки и черни
малки насекоми'; и пресяване — паяжини.
-"; Под микроскопа се указаха пшенични
зарна с примес от ръж. Мокър глутен
(клейковина) в същото брашно от гзра
Левски, взето от пробата от хлебрницата
на Иван Димитров, 19*25%: Същото
брашно, втора проба, взета от общин
ския слад от борсата 15 5 % ; киселини
изчислени, като серна киселина, в пър
вата проба 0*04235%, а в цроба втора
— 0.03999%.
На основание на справката* в лите
ратурата н мнението на зоолога, коми
сията заключава:
1) Развитието на гъсеници (червейче
та) се дължи на присаетвнето на яй
ца от некои паразити,'като'-люснокридеста неиерудка ЕрЬезгЛпа 8ри еС РугаКз Гагтяпв, които, при благоприятни
условия, каквито са влагата и топлината
и яалгото даржане па брашното, съ
способствували аа' излюиването им.
2) Къде е станало самото замърся
ване с паразитни лица, по мнението на
аоолога, «не може точно да се отговори;
то тоже да е станало я в мелницата и
при пътуването в вагоните и тук в об
щинския слад, обаче ба могло да се
предположи, като но-логично и по-близво
до истината, понеже са намерени чер
веи само в брашното от мелницата при
гари Лелски, чч то е бяло замърсено
още преда цостапването му в общин
ския склад.
3) Шпеже по химическия си състав,
а именно по съдаржаниото на мокрия
глутен, който е в по малко количество
. от това за едно средно нормално типово
брашно (около 2.4% до 25%) и съдър
жа паразити и продуктите; на тяхната
жизнена дейаосс (изпражнения, паяжини
а др.) и има слабо горчив вкус, то не
може да.служи.за храна, нито в сегаш
ния си вид, нято след пресяването.
4) Да се сгрупира в едно определено
помещение всичкото неизползувано браш
но от гара Левски — мелница! „Ориент,1*
раздаденото на хлебарите и това от об
щинския склад, за да се • денатурира в
обезвреди в най-скоро време, за да не
се заразят и другите складирани брашна.
II Пробата брашно от мелница „Со
фия" взета от общинския склад при бор
сата (а) й една бучка проба (б) от фур-'
ната на Тодор Иванов: Химическата ана
лиза на проба „а": дребно смлято браш
но с много малко трици, пшеница, с
примес от раж, вкус и мириз на обик
новено брашно, мохар глутен 23*5%
киселини 0/06538%; проба „б": бучка
с миризма на мухжд и горчив вкус, пше
ница с примес от раж, мокър глутен
25*5% киселини 0-07645%.
При микроскопичното изследване на
двете торби, не можахме да намерим ти
пичните форми на мухал, поради липса
на реактиви в обагрения.
От горното гомпсяята заключава: :

1. Брашното от мелница „Софяя",
което съдържа повече яла по малко
втвърдени буц« ог последното, се на
мира в е&стонаие па по голема или по
налка химическа девомнозиция, което се
дялкн на голеаата влага,, повече от 15%'
з брашното, получено ет мелницата, то
плината, притискането я далгото престо
яване в влажно помещение и понеже
съдържа трици н в по-големо количество
мазнини, които мазнини, както и гдутена. при разлагането си де ват' киселинн, разтворями аяотяи вещества н ал
калоиди (отровни вещества).
Такова едно брашно с но големя нла по малки буци, е негодно и вредно за
употребление за храяа, понеже евджржа
вредни 'за "здравето иродукга на раз.
лагане. ,
,
2. Проба от мелница „Сила" —
•Девня, с-химически анализ: едро силене
брашно, с едри трици, изглед и вкус на
обнкяовино брашао, три и 4 2 % , п.яеница, с припее от раж, мокър глутен
доброкачествен 25*5%, доброкачествено
черно брашно. Последното по химически
състав ае аредставлява изменения и може
да се употребява за храна.
' . „
Комисия;

1. Ог. общ, лекар д-р Неделков
2. Лекар: (п.)пД-р Димитров
3. Мелничар:
-1. Общ. химик: п. П. Ангелов

ЗАБЕЛЕЖКА: Понеже на 18 и 19
того не можах да наема участие при ана
лиза на брашната, обаче, като вещо лице
•аявявам, че причината, на да се »ав*дят червейчета в брашното, е вследствие,..
•астояването повече време и от горещи-_
ната, а обравуваното на буци в некои
торби, това , е станало защото е стояло
в влажно место..
Мелничар: (п.) Д". К. Попов.

ПРОТОКОЛ
На комисията, избрана от ВариенОбщвнски Съвет, в заседанието му на
17 того с решение № 270, в състав:Пом. Кмета А. С. Леонкиев и общин
ските съветници: Д-р II. Ранжов, Д, Кондов,. Софийски и Г. Ангелов, се събра
на 18-й и 19 н юлий 1922 г., в отеътствието на Г. Ангелов, който е заминал
от Варна, и нристапи кам изпълнеаве
възложеаата и работа, като отиде в жит.
борса, гдето е- склада на общин. брашна,
и намери на лице 72 торби брашно от
мелница „Ориент*,на гара Левски, 173
торби от мелница „София" във Варна и
Л торби о т мелница ^Сила", в Девня.
Направиха се проби, като се взеха от
разни места; на стифа: 10 торби "Ори
ент", 3 торби ."София".;-н 1 тор. "Сяла",
от които се отделиха по 1 до 1.500 кгр.
брашно от всека торба, което се преся
и в остатаците на седемтех торби от
,Ориентк се указаха червеи^в разни ко
личества; в брашното на «София" и ..ви
ла" не се указаха такива, обаче, в мно
го торби от мелница „София* брашното
е на големи и малки буци, а онова вя
„Сила" е тричаво.
. След това комисията отиде в хлебар
ниците на Иван Димитров и Тодор Ива
нов в улица „Русенска*.. В парвата се
констатираха два червея на повърхността
на един чувад от .Ориент". Наредихме
и се преся една торба" брашно от
същата мелница, в резултат се получи»
околн *Д килограма остатъци от "червея'
и паяжини.
Вгв втората хлебарница имаше 3
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торбн с втвърдено брашно на доста го
леми буци, от мелници „София*. Иван
Цимитров каза, че смесва по една торба
от „Сила1- и „София" с '/а торба от
„Ориент", понеже последното кма червеи.
Членовете на комисията Д. Кондов и
Софийски, които отидоха по-рано, видели
при входа на склада една каруца с
брашно, което се изнасяло.
Комисията изказва мнение: да се бра
кува всичкото брашно от мел. „Ориент",
което е в склади н в фурните, понеже
вав всички тня торба, без изключение,
има червеи.
2) Да се бракуват всички торби от
мелница „София" в общинския сктад и
фурните, втвърдено на буци брашно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Комисията спре ивнаеянено но всичкото брашно, което свари
в склада н ва което е дума ж тоя про
токол.
Варпа| 20 юли 1922 гад.
КОМИСИЯ
Председател и. клет: (п.).А. С Леонхиев
Д. Кондов
Софьйски
| Д-р.П. Ранков
*

*

*

Понеже от обвинението, че гражда
ните са хранени с хлеб от червиво браш
но е била засегната и общинската сани
тарка власт, свикан е бял общ. хнгвенически Съвет, който е държал следния
ПРОТОКОЛ
Днес на 27. VII. 1922 год., 5 часа
след пладне, общинския санитарен савет,
в редовното си заседание, под председа
телството на старши общински лекар
Д-р Неделков и в присатствието на об. щинските лекари: Д-р Тонев, Д-р Тимофеева, Д р Начев, Д-р Николов, Д-р
Пашев и Д-рВтачев, училищните лека
ри: Д-р Бариев в Д-р Димитров, общ.
химик П. Ангелов и управителя на Ап
теката Ст. Димитров, като вае предвид
обвинението, хвърлено в едао от послед
ните заседания на общинския съвет от
страна на комунистическата група, към
санитарното отделение, ари разглеждане
въпроса с разваленото общинско брашно,
— обвинение в смисъл, че санитарното
отделение не е изпълнило добросъвестно
своя служебен и професионален далг, за
което е даже углавно отговорно, изслуша
доклада на старшия общински лекар, |на
санитарните участокови лекари, общин
ския хинвв и мнението на останалите
членове на съвета, и констатира след
ното: • ".-,* •г;"';7.'.'•' :
1) Санитарното отделение не е било
сезирано още в самото начало при взе
мане решенве на доетавяне на брашно и
складирането му; ,; ..;5
,.-:..
/,.~ 2) Пробите, вземани от брашното, при
неговото получаване, не са вземани по
надлежния ред, понеже от санитарното
отделение вито един лекар, нито общин
ския химик е присъствувал;
8) Прн складиране на брашното не
е присъствувал никой от общинските ле
кари, за да даде своето мнение, като
лекар-хигиенист;
4) От началото на раздаването на
брашното до 30 юни т. г. санит. лекари
и агенти са правили.своите редовни ре
визии из хлебарниците и са следили:
.«••,- а) Дали хлебарите употребяват при
месенето само общинско брашно, или го
месят е друго; ... •
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б) Дали всичкнн произведен хлеб е
само от общинското брашно;
в) Дали хлебарите не премесват кай
общин. брашно друго долнокачественио,
по ефтино по ценз, както съ циркули
рали слухове между населението; и
г) Дали всички торби с общин. брага
но сн маркирани с общ. марка. При
което е често било констатирвано, какво
поставените марки са се разлепявади още
по патя от склада до хлебарниците, вслед
ствие на което не е могло да се уста
нови автентнчноста на брашното. За това
е бяло постоянно докладвано от санит.
отделение.
5) На 1. юли -т. г. е носгйпило.дьрвото писмеано доиесение в санитарното
отделение, какво в общинското брашно,
раздадено на хлебарите в IV участък,
вма червеи (нисмо № 278 от 30 юни
т. г. от санитарния декар на IV участък).
На това писмо, докладвано на поиощник
кмета г. Г. Михайлов, е сложена след
ната резулюция : Г-н Довгоре,. „Дал сам
нареждане, щото указалото се недобро- качествено брашно да не се работи, а
да се задържа и вращи в общин. мага
зин за заменяване с друго. Това е пре
дадено и ва хлебари и на доставчацате
е казано, че при такав случай, ще ям
се връща брашното, или нема да им се
плаща".
3 юли 1922 г.
Пом. Кмет: Г. Михайлов.
6) Санитарното отделение от своя
страна е разпоредило чрез санитар, ле
кари и агенти до хлебарите да не за
месват недоброкачественото брашно, ада
го злдържат до сменяването с доброка
чествено такова. Точно, обаче, не е бил
указан начина за обратното превозване
на недоброкачественото брашно в склада,
понеже санитарното отделение само не
разполага с превозни средства, каквито
по това време са били отказвани даже
аа нуждите на амбулаториите лекари прн
посещение на болните из града, поради
лвнса на свободни коне в пожарната
команда;
7) Тия нареждания са имали бара
характер и са предавани устно, както
от страна на постоя ното присаствие, така
н от санитарното отделение. Така е било
до 8 юли, когато е издадено тварде барзо племенно нареждане в сащия дух от
старши общин. лекар до санитарните
агенти, ресн. санитарните лекари;
8) На 14 юли е издадено писменно
нареждане от санит. лекар на IV уч.,
а от другите санитарни лекари устни
нареждания — под страх па глобяване
хлебарите — да не замесват недоброкачественно брашно, а да го иовращат в
общинския склад, като за целта ще им
се отпущат общински кола, според обе
щанието, дадено от пом. кмета Г. Ми
хайлов;
,
•*•'.
9) На 18 т.~м.-всичкиихлебари с
подписите. си, са декларирали,. ле им е
било съобщавано и съобщено да не за
месват недоброкачественно брашно, а да
го повращат. в общан. склад и сменя
ват с доброкачественно:
. 10) Вапреви всички тия нареждания,
поставеното тай под вазбрана брашно,е било вешшувано отчаста от некои хле
бари, след пресяване,'за избягване ма
териалните разноски по превоза н. пора
ди това. че хтеба по вид и по вкус не
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се отличавал от приготвения от другото
типово брашно; и,

И ) До сега на са постъпвали ни
какви оплаквания, нито пян са кон
статирани случай от заболявания всладствия употребяването хлеб от червивото бчашко.
След" изслушването доклада на стар
ши общин. лекар и изказаните по въ
проса мнеаия от останалите членове,
общин. санитар, савет намира, че сани
тарното отделение е изпълнило вай-добросавеетно своя служебен и професиона
лен далг и реши:
1) Да протестира аротвв неосновател
ното и несправедливо обвинение от стра
на на некои общивеки съветници;
2) Преаис от протокола, цо надлеж
ния ред, да се испрати г-ну кмету, за
понататъшно разпореждане; ;»,
3) Ако постоянното присаствие на
мери за нужно, да назначи една анкета,
която да установи черните факти.
Старши общ. декар а. п.) Д-р Неделков.
Секретар п. я.) Д>р Втичев.
Ето писмата ^ № 2 7 и 2 9 о т 1 0 й
12 април т. г. на градския химик аа
правяния химически анализ върху про
бите от брашната, за приемането на
които пък има отделни приемателни яро
товоли, подписани н от вещи лица-мел
ничари, че брашвата отговарят на мостряге ш въобще на изискваните условия.
До Г-иа
Градски Старши Лекар
№ 27. Пробата брашно, изпратена
с резолюция от г. иом. кмета Михайлов
с дата от 5 IV т. г. и взета от В. Ка?
рагеоргиев и синове, Варненски хдоя,
даде следната ааалаза:
Изглед: Едро смлято черно брашно
с много малко хочьи (жълти) от трици.
Трици сито № 3 (шв) = 0-6%.
Мокар глутен
= 25*5%
Под микроскопа: пшеница с слаб
примес от ръж.
' Доброкачественно черно пшенично
брашно.
(п п.) Градски хяиак
П. Ангелов
До Господина
Председателя по Прехраната
п. кмет Г. Михайлов
Тук,
Л» 29. Съобщавам Ви, Господине
Цредседателю, че анализа да изпрате
ната на 11 того проба брашно от Ак
ционерното Д-во мелница „София" даде
следния резултат:
а) Изглед: дребно смлято брашно еас
варшенно малко количество дребни трици.
б) Под микроскопа: пшеница с при
мес от раж.
в) Едри трици нема.
г) Мокър глутен доброкачествен 3 2 % .
Заключение: Доброкачественно пше
нично брашно.
Град. Химик: (п.п.) П. А н г е л о в .
На 2 август т. г. се назнача коми
сия от химици за да анализира браку
ваното брашно от 206 торби, от които
102 от мелницата „Ориент" и 104 от
яСофия" н да даде мнението св, за как
во би могло да се употреби това брашно.
ПРОТО.КО Л

"

Днес на 2 .август 1922'година, аоквечята в състав: г-н Т. Хтвбаров —
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химик при учителския институт и г-н
Дим. Пеев — химик при варненската
девическа гимназия, назначена по уст
ното нареждане на председателя по пре
храната на варненската градска община
г-н Георги" Михайлов, пристане вжм
анамзата на бракуваните брашна, пред
назначени ва храва на градското насе.иевие и састави следния протокол:,
,. На 1 август комисията ходи в склада
ва' брашната, находящ се в житната
борса и в присжтствието на общинския
представител г-н Баев, взехме по три
проби от различни чували от фабриките
— «София" и «Ориент," при гара Лев
ски. От направената хамико-техпическа
и мпкроскопичесва анализа, паиерахме
следния резултат:
I Брашната на фабрика „Ориент"
дадоха средно следните резултати: 1) Три
ци получени чрез пресяване с сито Л* 4
има 0-5°/о; 2) Пгутен «ма 2 1 ' 6 % —
глутена варира различно но количество
и качество, което зависи от различната
степен на разлагане, има слабо разло
жени брашна с цо-голямо - количество
глутен — напр. 2 3 % , а по-силно раз
ложените с по-малко глутен и долнока
чествен, папр. до 12%; 3) брашното
е пшевичв.'; с пряиес от раж; 4) Внус
— нормален, без горчивина, 5) аириС
— на обикновеипо брашно; и 6) сре
щат се червеи, и то само, в, една от
ьзетите три проби; от тези червеи, едни
ся в пжрвин сн стадий па развитие —
ЛИЧИНКИ, други са дошли з втория си
стадий — шшвули, а трети еж вече
нанжлво развили в йенерудкв, които са
изчезнали и останали праздви пашкули.
При микроскопическата анализа ; наме
рихме влакна, от паяжини, продукт на
развитието на личинките и растителни
влакна, произходящв от чувала, но раз
вита екземпляри от мицелий на габички
— н е се"намери.
•''-'Във основа на горното, даваяие след
ното заключение: това" брашно, което е
без червеи, или с много малко червеи,
след пресяване,- легне спокойно да се
употреби като храва; но ккто се има
предвид, че хр&нвтелноста на това браш
но е доста намалена, ето защо смесено
с друго нормално брашно, може да даде
доброкачествен хяеб. — Брашното в чу
вали смного червеи, може да се употре
би само $а техпичеекн цели или за храна
на довитжка, след като се депатурира.
И. От брашната на фабрика „София"
се получи следния резултат: .
1) Трици има много малко — 0'14%,
2) Глутен средно има 1 8 : 3 % . Тук глу
тена, общо взето, е недоброкачествен
(тричав). Голяма част е разложен и не
уловим; Ь) брашното е пшенично с при
мес от ржяг; 4) вкус кисел и горчив; 5)
мирис едва уловим ва етаро, развалено
брашво и, 6) червеи нема, а сжщо нема
н'м.щели от габички.
Прп мнкросаопЕческата анализа, на
мерихме следи от влакна, произходящя
от чувала.
"
• „
Вжз основа на горното даваме след
ното заключение:
;
;

Това брашно за хлеб не може да
ПОСЛуии, но за техническа цели (добив
на скорбяла) или за храна на добитака;
след като се деватурира — моше,
гр. Варна, 2 август 1922 г.
КОМИСИЯ

и> п

' / *• Х л ^ р о в .
в. п. ( Д, Пеев.

*
* *

В заседанието си на 3 того, общин
ския савет не намери зла умисал при
доставката на брашното и не прие пред
ложението на комунистическата група
саветници за отнасяне работата до еадебните влаетн.
Бракуваното брашно ще.баде повар-_
нато на продавачите — в силата на до
говорите с тех; но и да не се повдрне,
то ще се продаде за индустриални цели
и за храна на добитак пай мелко по 4
лв. кгр. — всичкото е 13135 кгр., —
в какавто случай загубата нема да бжде
100,000 лева, както се тварди.

Из отчета на Варнен. старши
Общ^ ленар Д-р А. Неде/шов.
Ирода.шение от брой 37.
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да се улови точва етиологичната цр8(
ва. Някои от тия габолявания са ар^
сени от селата, други може би се д
жат ва замърсени зеленчуци и плод^
Водата от - градския водопровод е бе
пречва в бактериологично" отношев}
Замърсените долни дрехи на болнищ,
се дезянфектират чрез изваряване, а вуг
виците — с варено плеко.
^
37) през годината е имало само е*
случай от Туриш ехипЛетайеиз, верояц
пренесен от ватрешноста па етранатг
38) Заболявания от СЬо1ега ве'
имало.
•!
39) Заболявания от 8саг1а1.ща е в»:
ло 41 с два смжртни изхода. Б-фиШец
20 случая с 3 смжртни елучая. Боли*
и от едната и от другата инфекция |
испращани в даржазната болница,- но;
някои редки случаи, когато услоашщ;.
обстоятелствата са позволявали това, У
бивали изолирани у дома си. Издлирваг
обикновено в отделна стая болния заедГ
с некой вжзрастеа члеа от ееменството;
в исключителни само с,1учан — цяла
семейство. При 8саг1а1ша се поставя а
иагн стража, която, ако пема кой да {
грижи за изолираните, им набавя потреР
ната храна
-.'..•
(Следва)..>

27) Ре11а§га ве е констатирано.
• 28) Ьерга — сжщо.
29) Ег&ойзипв— сжщо.
20) Нрез очетвага година са охапани от бесни кучета 166 душ», които са
изпратени на лечение в Вактереологическия Институт в София.
Случаи от заболяване и смжрт от КаМез не са отбелезааи.
Варвенско- Градско Общинско Управлен! ~
31) РизШ1а п\аН<*па е констатирана
у 4 болни, които са направили 24 по
Обявление № 17471 5
сещения.
32) Заболявания, от Мепш§Ш8 сегегр. Варна, 8 август 1922 год. 'Т
ЪгозртаПз не е имало.
:
Обявава се на иатересующиге че|
См&ртни случаи от родилна треска е
канцеларията на Варненското ;Оврзл4
имало 2,-а е лекувана от общинските
Финансово Уарапленве на !П того-от-1лекари само едва болна. Градските аку
шерки са указали помощ на 211 родил- | часа до 4 часа след обед, ще се прош=
веде тжрг с тайна конкуренция за отд^
ки.й при 51 помятания.
ванне на вакупчив ежбираяето на: "•-"?;
Помятанията са чести явления и се
Налога вжрху файтони, талиги, авт»
предизвикват изкуствено по различни па
мобили,
и вжобще всякакжв вид кол»
чини; Причиоите па тия аборити са ма-^
които
работят
из града, ежа10 и: щ.
териалнага неосигуреност и липса' на
който служат за собствени ну;«,?и и ра».-'
средства за прехрана и вазпитание па
влечеяип, — за време от сгелючане ш
децата. Населението, особно жените, не
договора
до 31 март 1923 годипкспрвгледат ка изкуствено предизвикваните або
близителна
стойност ва преднриятиет!.
рити като на престаплеиие, Бабуването,
.36000
лева.
•"-'•*• •-• ••'• "'
вжпреки голямото число практикуващи аку
Залог се изиска 5 % , в банково удо:
шерки (4 общински и 11 частна прак
стоверение.
• '.
тика), ва. жалост,, проджлжава да хе изТаргс.ште
книжа
ех
на
разположе
вжршва често пати от прости баби. Из
ние в общинското управление "пра чи
вестни са за сега имената на 14 баби,
новника по тжрговете всеко приежтетвен»
от които еамо три имат позволително за
време. • :
- •.бабуване при затрудяителни раждания.
От
конкурентите
се' изискват доку
При усложнения, особно след помятания,
менти
предвидени
в
чл.
чл. 125 —1*48населението охотно тжреп лекарска по
от
закона
за
бюджета,
отчетноста*
и пред
мощ. В дарзкавната болница има специ
;
приятията.
'•
;
ално родилно отделение, кжм което сжщо
:
КМЕТСТВОТО.
'4.
често прибягва меството население. Тур
ското население, си има собствени баби
ОБЯВЛЕНИЕ Д- 17326. Варна, Г
и неохотно прибягва кжм лекарска аку
Август
1922 година. Обявява се на ившерска помощ.
'
тересующите,
че на 14 того, в 10 часМ
, 33) РеЬш гесоггепз преа годината е
преди
обед
пред
Пожарната Команда н!
имало само 2 случая.. .«,пазарния'площад'ще се произведе тжрг
'. 34) Заболявания от ТгасЬота не е
с явна конкуренция за продажбата н!
имало.
една безстопанствена кобила червеникава.
35) Уапо1а Уега—, сащоЛ.
Парвоначалната цена ще се опреде;
36) Ог ТурЬпз аМотшаШ са кон
ли от комисията в деня на тарга.
статирани 56 случан с 12 смжртаи из
Кобилата може да се види всекога в;
хода ( 2 Г 4 % морталитет). Настоящата
помещението на Пожарната Команда. ••
епидемия води начало на 1919 год. през
От Кметството.;
която годяна са заболели 105 болни с
14 ехеШз 1еШаНз; през 1920 год. е имало
72 — заболявания с 11 смартяи изхода.
Крайния срок за отбиване трудоват*
Болеста носи спорадичен характер, като
повинност е до края на текущия месец.
време от време то тув то там се появя
На неотбилнте я до тоя срок ще се
ват единични заболявания, без да може
налагат максимални глоби.
"''.".

