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Варна, б Септември 1922 г.

Брой 44.

Издава Варненската. Гтрадог^а ОСщина.
ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА 111 иди IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 лев; ааглавпе, дата и
подпис по 3 дева.

И З Л И З А ВСЕКА СРЯДА.
Абонамент 60 лева годишно,
Един брой 1 лов.

Частни; на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1-50 лв.
Всичко що ее отнася аа вестника, да се напращя
до редакцията, кметството — Варна.

ЩШЕН

отда/

Още по бездошжившия вжпрос
На печатна грешка са длджн датата
1 януарий 1915 год., упоменатата в
парв&та алинея на § 2 от „общите усЛ08ИЯ за продаване на .бедни оездошш
Варненски жители общински места за
'построяване па жилища", обнародвани в
брой 43 на вестпава пи от 25 м. Ав
густ, разгласени и с от. вата на общин
ското управление от 29 сащи месец под
№ 3 9156.
, .' "

Тая дата требва да се счита 1 яну
арий 1959 годяиа.
*

*

*

^- С обяга.-от 2 того под ЛЕ 1Й563 се
обявява решението на Варненския общнпСЕИ савет за отчуждаването местата за
жилища па бездомниците, вя да се изпжлнят нарежданият» на кзакона за до*.
питване до народа за общински рабо
ти*, след което това решение лце се
представи в Министерството на Ватрегапите работи и народното здраве за, утвжрдяването му с указ и тогава ще ва
ши ие раздаването на местата, ггзброени
в § 1 от общите условия, след*като се
изиалнят и формалностите но закона за
благоустройството", за които техническо
то отделеиие усилено работя.

Мо градската вода.
При сегашното си -положение тя е
недостатачна да задоволи гражданството,
— не че не би била достатжчна, а на
времето си не се е направило нуждното,
ва да се ваптнрат всички извори, в „Ха
рамията" и нрн село Аджемлер, както и
да се използува случая с каптирването
от страна иа Дирекцията на железни
ците н пристанищата ва нуждите на
тукашната гара и пристанище язвора
„Кара Бунар," при село Гебедже.
От особснна важност е последното
упощение, безразлично дали то се, длжжн
на зла воля, ш.и на невежество.
Както е известно, преди нейолко годзин Дирекцията па железниците и при
станищата, ва да задоволи нуждите на
гарата и пристанището тук, доведе вода
от извора „Кара Бунар," при село Ге
бедже. Дирекцията каптвра толкова вода,
колкото й е потребна. Даже има и издвшек, която се използува от некои ин
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дустриални запедеш... чук, срещу такса
за в полза на дарилата, — иещо,
което не о краво н по което що гово
рим в друга статия.
Ог този извор има .годишен още от
10 литри в секунда. С тая вода може
да се задоволят нуждите на покои от
но-ниските по пиво над морското ралпище градски квартали.
Наистина, когато Дирекцията на же
лезниците е предприемала каптажа и до
карването па водата от казания извор,
се е повдигнал вжнроса гн участието и
на -общината- в -тая рабога. та с изли. тека от водят а да се тшува тя —• об-.
щината, обаче общинските техници то
гава ся се произнесли, че ."звора не стои
ва такава кота пад мопсчсто равнище.
която би позволила довеждането-.на во
дата до известни квартали. Това е съв
сем в е верно: извора се намира на ко
та 102 и. над морското равнище и 6)1
бнло дело невежество да се тварди, че
на такава кота намиращия се извор, не
би доставил вода за известни квартали в
града, в количество около" 864 куб. в
24 часа."
Но уаощеннето е безвжзвратно. Оста
ва сега да се подеме отново работа
и да се докара тая вода.
Предстои да се кяптира и водата от
извора „Чучора," при село Аджемлер,
който дава 2 литра в секунда, както и
една корекция на сегашните каптажи на
Аджемлерсаите извори, за да би се за
ловила зсячката вода, като в некои се
отстранят и условията за вазможните
замърсявания,
Водата от „Чучора" ще може да се
вкара в общия водопроводен капал с
80ш/н трдби.
Всичката тая работа е предмет на
особенпите грижи на постоянното присатствие.и нека се надеем, че в близ
кото бадеще общината ни ще баде за
доволена с достатачна вода.
. Понеже .водите на скоро не беха
подлагани на бактериологически и хими
чески изследвания, то за целта се из
ползува намиращия се тук в команди
ровка но. служебни работи лекар при
химическия институт в София Д-р Стоя
нов, който направи само бактериологи
ческото изследване, както е изложено в
долния протокол, а с химическото — е
натоварен общинския химик, протокола
ва което ще обнародваме в следващия
ви брой.

За 1 иди II страница — удвоено.

Протокол
За хигиепическото проучване води
те на гр. Варна,
Град Варна, днес 14 август 1922
година, нодиксаипй- Д-р Д. Стоянов, ле
кар от хигиеничеекий институт — Со
фия, съгласно 'заповедта на г-н кмета
на гр. Варна по Д; 521, § 11, от 11
август т. I., еаставнх вастояш-.а прото
кол в изложение на следующето:
С поменатата заповед се иска про
учването .юдите, конто са каптирани и
сега влизат в общата водопроводна мре
жа 'на града, както и онези при седо
Аджеилер, които са каптирани, или ох
в проект да бхдат кап .прани. На' 28
юли и на 1 август т. г,,'. придружен ат.
градски вопдуктор г н Сав/юв, обходих
всички водни источшщ.., направих про
учване ва самото место а рзех необхо
димите води за бактериологическо и хи
мическо изследване:
Водните источницп, които се целят
за и следване СА:
1) „Харами дере," модерен каптаж,
с температура на водата 12° с, при тем
пература па атмосферата 20° с. \
2) ,,ЕлеШКИ извори," които стоят в
едва и са ща местност н при еднакви
условия. Вода за изследване се взема от
каптажат нрн моста. Темиература на
водата е 12° с, а тази па атмосферата
.30° с „Аджемлерските извори" пра
вят една група от 5 водни источницп,
от ковто първите четири се намират в
една долина, северо-неточно от селото и
на които номерирането почва от долния
край" на долината. И то със:
3) е озпичея воден иеточшш, който
се намира до самото дере. Той представ
лява обикповенен извор, който истпча из
под скала. Водата му има 13° с, а таза
нз атмосферата 25° с.
4) Подобен на нредшествующия во
ден истечпик, който се намира малко повнеоко от него. Водата, която извира, се
схбира в един малак гйол, заграден с
тиня и трева. Температурата му е 13*5° с,
при атмосферна температура 25°
5) е воден источнвк с незаваршен
каптаж. Водатн му има температура
12° с.
6) Воден нсточннк съседен на предшествующпя в разположен на южния
склон на едва малка падипа. Той е тоже незаваршен каптаж, водата на който
има 13° с.

7-) Бедния источник, който се нами
ра югозападно от село Аджемлер, в ло
зята. Той е модерно я&варюек каитая.
Водата-му ина 13° с температура. Тем
пературата на атмосферата при взеаане
пробите от Аджеилерските извори бе 25° с.
8) „Шекера' е примитивно каптиран
воден НСТО-.НИК. Понеже с от вареното на
вратите рискува да се 'з&нечестй содата,
пробна такака се взема от отлккната
трабз. Температура на водата е 15°е, а
на атмосферата 27°с.
9) „Соуй сулар" е. модерен каптаж,
югозападно от града па около 3 кило
метра. Теинература на водата е 14°с, а
на атмосферата 29°.

10) Водният неточния Лекз-нара-ач*
•се намара в сгщото направление, както
предшестауюиият. "Той е модерно капти
ран извор, с температура 14°с. 11) ..Араб-чешма" се намира в
предградието вСев-севк(-зв*. Той е тоже
модерен каптаж, с температура на • во
дата 13°е.' Температурата на атмосфе
рата н:ш- пчека.геп. -ни последилю дее
води бе 29°с.

.Количествена бактериологическа
анализа

разредявания

Направиха се посевки в желатинена
хранителна среда от всички води, КОЙТО
се дхржаха при 19—20° до разтопяване
на средата, или при един максимум до
14 дни, "като всеки ден.се броиха по
никналите колонии
Пониннали От който разтва
колонии рящи желатината

Ликвифакция

>

40
40
42

'720

7ю
72

1 „Хавами дер8 " . - - .
о
10
18

....:..>•

4/УЩ

Среднйо 41 микроба в 1 к.' е. м.
вода, от които 6 разкоднлющп желатината.
.Т; 2 „ЕяоШКИ- ИЗВОр".

7ао
7ю

40
60
44

72

20
' 10
4

..- Среднйо 48 микроба в 1 к. с. м. от
.които 11 разводнякици желатината.

№ 3 „Адшзшерсни извор".
Узв

40
20
34

7ю
72

о
10

Среднйо 31 микроба в 1 в. с. м. во
да, от които 6 разводниющи желатината.
№ 4 !;АдЖ8ГйЛеВСКЙ йЗВ0ри.
200
170
128

720

7ю
72

1

80
70
42

З/УШ
З/УШ
З/УШ

Среднйо 166 млкрооа л 1 к. с. м..во
да, от КОЙТО 64 разводнящи -желатината.

^ 5 „Аджештрснн извор".80
100
82

720

7ю
72

•"•

20
- 30
' 24

л/ущ.

5/УШ
Среднйо 87 микроба в 1 в. с.-м. во
да, от конто 25 разБОдияющи желатината.

ЗтУ 6. вАйгнемларсяи язвор",
72о

|

*,1»-|

Чг \

-ПО..-

-••90
58

ьрой 4г

Варненски. • Общински •Вествив

п
Стра
"")&нвщк 2

20 ' *-,'30
-• - 6 / У Ш
12
5/УШ

Среднйо 69 микроба в Т к. с. м. во
да, от кокто 20 раззодняющ.. аелатаяата.

№ 7 „Аджешерени извор."
720

V»

о •

20
30
36

30
14

71
Среднйо 28 микроба в 1 к. с. м. во
да, от които -8 равводияющи желатината.
№ В

7го

„Шокера'
о

40
10
' 70
х/:
1/10
5/УШ
18
72
* 28
Соедийо 4[& микроба в 1 в. с. и. ко
да, от които 9-развод'няющи желатината.

№ .9 „Сеук суларЧ

V»
V»

о .

20
•40
28

10
572
Среднйо 29 микроба в 1 к..с. м. во
да, от които, б.рааводняющи желатината.

№ 10 Деке-кара^ач".
20
7/УШ
20
7/УШ
12.
Среднй» 64-микроба, в 1 к. с. м. вода. от конто т7 ра-яодияюща желатината.
720

7ю
V»

80
70
42

'№ 11 -.Араб-чеиша".
7ао
7ю

0
•20
16

о
;

.'•'0

4
Среднйо 12 микроба в 1 к. с. и,- во
да,-от които 1 разаодаяющ желатината.72

Начеотве.ш бактериологическа анализа.
Посевки се направиха ог всички про
ба с 1, 10, 50 к. с. м. вода, н то отделяо за гсяк4гедиа—кадц,в буйон,- сяд&ржйщ 10/оо .фенол. Посевните се джржаха.-па 42°с. в продължение па 24
часа, след което се получиха следните
резултати..
.
1) Посевките, нанрайепи от водите
„Харами-дер.,", „Елешки извор", „А*жемдерския воден източник аод А: 3. от
сящата група, под Д: 7, „Соук-еулар",
Деве-вара-ач" и яАраа-чешма", оста
ват бистри.
2) Посевките от Аг.кемлереките из
вори под й Ж 5 и-6. както и „Шеке
ри." направени с 1 и 10 к. с. м. вода,
остават бистри, а онези, направени 50
к. с. м. вода, се разматв.гг. Прасееви
последните' иа ;хранителната среда Дригалски, не дават никакви микробни ко
лонки.
. , ' "•
Поеевката от „аджемлерския'1 извор
под Лг"4. направена с 1 к. с. м. вода,
остава бистра, а онези с 10. н 50 к. с. м.
вода се размктват, Присеннн на Дрвгалг,ски, дават червени колонии. При пона-,
татътпото морфологическо и .биологи
ческо диференциране* теза колонии се
указаха обрааувчнй от бацнлн подвикни,
грамнетативни, схсарят млекото, дават
нндол и редуцирах неотралното червено.
Тези качества класират ; микробите от
тези колонии кам групата Васгегшга соК.

-.Хи&ичесиа анализа.
Химическата анализа е правена от
градския хшпш г.,.Ангелов, който ще
представи отделно своите. изложения. От
предварително направените такава и да-4
дени ми 'от него данна,-се' вижда, че
'.водите на гр."Варна не еадаржат ;хи
мически ежедиаеккя, които характеризи
рат замарсеннте води.

Заключение.
Ог горе йзложенолс .-.аплючаваа;'
1) на бактериологическото _изе?АДвГ
водните -источннци „Харамя дере*, , ;
с. Елеч, „Аджемлерскше" извори]
№ Л* В, 5. 6, и 7, „Шокера*,
^
сулар", „Теке-кара-ач,; и -„Арап чепц
се укаеаха хнгиепичесаи" добри и не е;
даржащи елементи, характеризираща,
карсепите води.
;:
ч
2) Водата на водг1яя нзточинк :
Аджеилерските води, означена с Д: ;
садарга микроби, които характерма!
една инфектирана вода.
3. Нолучеинте ре-чултатн от анлзата дават право да се мисли, че ф
трирането на подпочвените води, ког'
хранят водните источници: „Харани дер
тез:-: нря с. Елеч, „Аджемлерг.ква" {
}е 7, „Соук-сулар", .,Теке-карь-.а^
,,Араи чешме", както :, функционира
то па каптажпите ями на сащите -щ
до момента на . вземние на проош
стаса правилно. . . ' - . •
Г:
4. Като пригодни от бактерволоб:
ческа гледна точка, ва водоснабда^авг
или и.) добре Й» увеличение количоси;
ва сегашните води, се яняват «Ада
илерскито*' извори под Ж 3, 5. 0 я
"5) Водата на Адж^мдерскна вм
№ 4, която излежа в съседство и нз е
наяон • геологически образувания, както
другите, следзало. би да наа сещате-1,'
честна, както содите, сяоменати ь н;д
шедегиугощата точка,~ Приеътствкето (
соН бацили, които се намериха в я
вода, 'твжрдь- кероягно е от вхпгаея Щ
. ивход, вкарани в извора при бдрмС
с разна нечиста предмет»^?х-„, ^.Д
Предвид на.горнегр, не нога Ж{елветвам каптирането и използуранег
този извор, обяче след -евгршкането У
каптажа н йреди да' (т%е пуснат г'Л'
щия водопровод, необходимо е новогследване на тази вода.
..
, 1
Изследвал Д-р Д. Отояноь-

дравословни.
Ог следващия доклад на г-на ся.
"шяя лекар ори общинското упраелей
се вигкда' полозекието па саяитарв!
и хкгвенично дело в общината, какте':
какво е* иугдно, за да бхде то' пой
вено па ичискваната висота, а така 5.
що и каквя суми еж потребни в» щ~
На прав поглед нуждната сума;
2,230,000 лева се вижда гозема,_об!,
всичзз кзтакнати в доклада йуждиЦ
тай назрвл-н и тай наложителни, че <.
хождането им е невх»кожно, щом имК
повелителното задхлжение да се гря*
за --здравето на гражданството.
|

Доклад

[

от старши общ. лекар Д р А. НеделГ
В свржзка с предстоящето израй
ваве бюджета за настоящата 1922—'"
година, считам за езон дхлг да Вн »,;
правя, г-н каете, едно изложение ва
стройстеото на санитарната служба $
общината и ва назрелите. санвтарни Г
<адк на града, които требза да полу*-езоето. блиско удовлетворение.
;;;
Главната и схщественна задача'
общинската санитарна служба'е: подо^?
ние хигиеничната обстановка нанаей*
нието, нремахвапе,, или наналенае>

Брой 4.4
ония фактори и влияния, от ксито зави
си голената заболеваемост и смъртш-ет

Варненски Общински Везтяик

— плод на иашето въспнтание, невеже
ство и култура; при пеподатливоста и
консерватизма* на българският характер
иа градското население, премахване успо прилагане па хигиеничните норми в
лоьиатл за грамадната детска смъртност,
живота, --среща и ще среща дълго още
ограничение иа туберкодозната ..аболева.време непреодолима пречки и затрудиеетост и смъртност, па малария*га, венения. На ечнитарните. лекари е възложервчните босеств, на всичките така нар.
аа борбата с инфекциозните болести и
соцналн!. болест. и епидемични ааболя- . прокарване н-а установените от науката
мерки за техпото уграничааане.
вяння. Всичко това съставлява предмет
Това е една от най-важните, но съ
на общественото здравеопазване, па така
щевременно
н пай мъчната задача, от
наречената предпазна медицина. Втора,
която
зависи
здравето и живота иа град
донегде от второстепенно значение, зада
ското
население.
Грижата и контрола за
ва на градската санитарна, служба е:
подържане
частните
и обществения.- за
обезпечаване бедното население, до кол
ведения
и
публични
места
в* надлежното
кото е възможно, с своевременна и ра
хигиенично
състояние
и
чистотата,
съ
ционална лечебна и акушарска помощ.
ставлява втора задача от пе но ма;.ка
Съобразно е тия две задачи — профи
важност н трудност. Систематичният пе
лактична и лечебна— и градската са-.
риодичен преглед на служителскня пер
нитарна служба е диференцирана и орсонал в всички заведения, гдето.се при
.-гапнчнрака. по следния начин:
готовляват,- продават и сервират храни
1 „Санитарна администрация *'
телни -н питейни продукти, — ' е от гра
II „Участъкова санитарна служба"
мадно обществено значение; н.т, за жа
Ш .,Лечебно-амбулаторна служба*
лост, среща големи трудности пр;. при
лагането му.
IV „Дечебво-етационарка служба**
V „Авушарска помощ"
Санитарните лекари надзирават също
VI ^Хигиена и безопастлос »а труда*
доброкачествепноста на хранителните и
VII „Дезинфекционна станция"
питейни продукти, чиято фалшификация
VIII ,,Общ. пералня"
е широко разпростраш-яа. Напоследък, с
IX „Химическа лабораторна"
заскъпването на всички продукти, на
X ,,Градска аптека-' . -•'
пазаря се явяват извънредно много^ хра
Персонала на санитарната управа
нителни сурогати от пай самнителна
се състои: от един лекар — началник
стойност. Наложителна е, следователно,
ца санитарното отделение, един делово-.
редовната проверка доброяачественоста
дител, една фердшер статистик за саан
на всички хранителни и питейни про
харна статистика н един разеилен.
дукти, което ще се постигне само при
Предвид на това, че от 1920 год.
една напълно уредена и инсталирана
чксъемето- на града се извършва но стохимическа лаборатория. За жалост,
панскн начин .и. воденето на надаичаше
градската химическа лаборатория не е в
листове, както и въобще* целото, счето
ежетоянае да удовлетвори тази нуждв,
водство по заплахите на служащите при
първо," — поради липса на подходно
-санитарното отделение, което е едно от
помещение, и второ — по недостиг на
вай . голсягте, е ЕраЗно осложиено, То
потребните уреди и химикали. За наб&все налага безусловно възлагането.''на
ката на последните е необходимо- да
тая служб» ва специално ллце —\ сче . се .'предуиди в тъзгодашния бюджет
едпа сума от 100,000 ли. Това се на
товодител. До сегашната практика е днла
лага още и пориди разширение деаноета
•най-печални резултати, дори и с назна
па лабораторията, съгласно новия „За
чение на финансов агент за водене на
кон
за надзора на хранителните продук
надничайте листове и изплащане на над
ти
от
животински произход.**1 Колкото се
ничарите, понеже са поставяни за фи
отнася'.за помещение за лабораторията,
нансови агенти.лица без ценз и иодгото такова се оиредгли, от специално на
-ччжка и без какзи и да било -познания
значената за целта комисия, в зда.шето"
по- счетоводството.
. ' _ ' * .
на ноаия. градски театър; ала, за да се
Санитарната служба е възложена на
използува
последното, необходими са из
трима лекарн-хигиеннети и отчасти на
вестни
не
големи поправки и приспособ
работническия лекар. _ Града е разиределения.
Персонала
при сегашното поло
лен, според това, на четири санитарни
жение
на
лабораторията
е доетатачея.
участъци, а иненио: I н III, II, V и
VI, IV к УД. Работническия лекар е
Борбата с инфекциозните болести е
същевременно в санитарен на VII пол.
немислима без една добре уредена и по
участък. Същия завежда амбулаторията
ставена па научни основи дезинфекцион
в VII уаастфк и. веяеричната амбулато
на служба. За щастие, града ни е снаб
рия- при общинската.. болница. Не ще_
ден с. една модерна дезинфекционна
съмнение, че подобна авумулация не е
Станция, която, обаче, поради разраст
в интереса иа службата, но тя е нало
ването на града, е станала недоетатачжена, като временна мерка до откриване
на за назрелите му нужди. Необходимо
на общинската болница и назначение на
е да се предвиди още в тазгодишния
специален болничен лекар. С теченне на
- бюджет една сума .от._
лева за раз
времето, пра настъпилата диференциация
ширение на дезинфекционната станция,
в службата н е развоя на еанитарнокато се построи специално женско от
хвгвеничната служба, ще <;е наложи от
деление, клозети и навеси за подвижната
само себе си намаление на санитарните
дезннфекциояна* машина и .превозните
участъци, а заедно с това — увеличение
средства, също и специална камера за
дезинфекция с сух въздух.
числото на санятарннте декара. Задачата
на с а ни т а р н и т е лекари, при съ
Едип нмбходнм арреийлх на дезин
ществуващата в нашето общество липса
фекционна станция е безплатната общипна нозвання "Тю личното и обществеяно
ска
пералня, която цели да даде възмож
здраье опазване; при наличноета яа за
ност на бедното градско население да
коравели нредраеждацй и предубеждения
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поддържа необходимата чистота. За да
бъде, обаче, по-еъгършеяиа твзи помощ,
необходимо е дч се даде възможност ма
населението да поддържа и телесната
си чистота, за което ще требва да се

създадат обществени бани и душове,
достъпни аа широките народни маси. За
постигане на тая цел, с минимум* раз
ходи, може, чрез едно неголено приспо
собление, да се-устроят 8 — 10 душа
в сегашната пералня, която, по тоа на
чин, в известни дни и часове, ще слу
жи, било като пералня; било като по
пулярни душове за ненмущото и работно
население, предимно за пристанищните
работници. В случай па голааа епиде
мия, за облекчение службата в дезин
фекционната станция,,ще може да се
използува и < бщннеката баня, заедно с
подвижната дезинфекционна машина. За
това приспособяване на пералнята за
баня, ще требва да се предвидят нуждните суми в бюджета.
Службата по чистенето па града з
организирана ао стопански начаа, КАТО
ежедневно, в качество, на надничари, ра
ботят от 20—32 сиетоиосии каруци, на
конто се плаща според числото па ваправеияте курсоье. Таксата зл ксеки
курс за сега е 13 лева, ала има твв.-'
денцзя да бъде увеличена. Дневно се пра
вят средно около 100 —150 курсове, конто
костуват 1600 — 2000 лв. През летото,
есента и зимата това чието е недоста
тъчно за почистване на града, а следва
да бъде- удвоено и дори утроеао. Чи
слото на уличните метачи в разни вре
мена е различно, но въобще е недоста
тъчно. Потребни са за цел са от 20—30
метачи, каквото число, по бюджетни при
чини, не сме подържали.
Надзора по чистенето на града се .
извършва от един надзирател, девет помощнвци-санитарнн агенти (които, по
бюджетни нричини, сме намалили на осем),
четири пазачи на сметищата и окрайаините па града, ала,. макар да е уредена
двойна контрола, все пак. нра лнаеа па
добросъвестност, интелегеятноег и съзна
ние на дълга, не е гарантирано правил
но почистване на града. Единственото
" правилно разрешенке на тая проблема
\ ще се постигне саио тогава, |кегато обI щинската управа се снабди е собствепна
I специална конструкция сметоноспи кола,
|" на брой не повече от 25, конто да бъ! дат поверени на каруцари — общииски
I служащи. Ио тоя ничия ще бъде обее< печено напълно почистването па града
и нека да бъде изложено на капризите
н сяоянол.ята на хора некултурни, как
вито са сегашните саетоносци, Вън от
това, тоя начин на, чистене ще востув*
на общината и сравнително по ефтиво,
двже н след като се и^.аеходнаг 300,000,
лв. за набавяпе па потребния инвентар
(кола, хамути, ремонт, коне или катъри).
Контролиращия чистенето на града пер
сонал, в така» случай, ще бъдо нака;
лен: по един надзирател за всеки уча
стък, всичко 5 души, начело с един на
чалник по чистотата *2- сапитарен агент.
Желателно е, въобще чистенето па града
да се обсоба в специално бюро 38 чмСТОТата, начело на един санитарен агент.
Втори въпрос от не по-малка важ
ност, свързан е чистеното , на града, е
топ: за градСНйте СМетща. Тия пос
ледните с& в непосредствена близост, с
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наеелената част на града и не могат да
бадат изместени по-наван, поради големото разрастване на града, предимно в
западна ПОСОЕЗ, гдето и се панира главЕОТО сметище. През зимния сезон се из
ползува сметта за ' попалване на некои
низки места в града (IV уч.). Напално
своевременно е вече да се номнсли и
приложи един по модерен начин за уни
щожаване и ако е вазмоягно, за изпол
зуване сметта чрез изгаряне в специалви СМВТОГОрНй: пещи. Назначената за
тая цел комисия се ксказа в нолза на
построяване при сегашното снетите две
сметогорня пещи, изработване плана
на коато се вазложи иа технпчното от
деление. Необходваю е, прочее," да се
вредвидп суми в бюджета" за постройка
на подобни пещи.
.
ИзхЕарлепето яа фекадяите материи
от ред годипи се изваршва но един при
митивен начин — с д&рвени черпалки
и обикновенни дарвеви бачви, понеже
ликсват известни еаединителпи части за
използуване на асиирзцконяата ни ма
шина за фекалии. Необходимо е по-ско
рошното набавяне, на нукдните части,
за да може да се исползува указания
аспиратор. Така наречените „нощни я ш "
в района звд памучната фаарика, макар
и недавна подновени, не еж подходни
за попататашвото използуване:, парво,
— поради голямата вм близост до гра
да. и второ, — поради -естеството на
терена, който не позволява да се из
варшва филтрацията и абсорцията с
нуждната скорост, а заедно с туй — н
да става своевременно й пално биоло
гично оккеляване.
'. "у .
••'.,-.

.

.-: Следва.

— Чрез зануповачи са еабират след
ните общински нряходи за ^ текущата
1922/23 финансова година:
I) „Сергяйно право", от Хр. Пекарев, за 86666 лв.
• " ' 2) „Каррерно првав6й, от сащая, за
26666 дв.
$) .Надписи" (вивески), от Ив. Мал
чев, за 206686 дв.
4) „Карти за игра, домина и пр. а ,
от свщия, за 295712 лв.
Останалите приходи в кржвн«на я / а иптизап", „мерки и теглилки*,„ бач" и др.,
по решение па общ. савет, са сабират
по стопански- начин,- при всичко, че и
ва тех тжргове са произвеждаха.
През юни е. м. общинския театр е
дал 19 представления, от коато 8 в зала
„Саедавенне" и 1 1 * — в летпве. общ.
театр. Всичките са вечерпн. Играха са:
. ,аХагаове'' трн пати в зала ^„Саединение е , "Забава" — два пати, „Ураганат", „Морал* н яЛеля ми от Онфлйор*,
а в летния театр: ,Прокурора Халерс"
три пати, „Сирена" два пати, „При
казката за валка" три пати, „Морал",
„Миравдолина" н яМартвец&т".
Представленията в зала „Съединение"
са посетени от 2127 человека, а тня в
летния театр — от 3098 человека, всичко
5225 человека.
Приходае: от зала „Съединение" 9628
лв. и от летния театр —- 22688 лева;
влн всичко Ь2316 лв.

— Една нередовноет варши Мини• стерството на Ватрешните работв* и народтото здраве е задаржането почти дела
година преписката по произведения през
октомври м. м. 1921 г. тарг за отда
ване- на наемател общинската зеленчу
кова градила за през текущата 1922 г.
Тая преписка е изпратена още на 24
Бссипрд а," 1921 г.. с Щ 30288, н#
Министерството не са е произнесло по
нея и тогава, когато от общия, упра
вление са направени до сега 18 пиемеяни и телеграфически наномнювапия.
За угвардаването на тарга ае моке
н дума да-става, защото годината, за
която градината е отдадена, вече изтича,
обаче преписката требва да се повжрне,
за да се освободи залога на наемателя,
който е право дараги отговорна за това
общината, когато тя не е виновна.
Незнаем дали"другаде некаде би бала
ваз^ожна такава нередовност и такова
нренебреаше кам изричното предписание
на закона (чл. 141 от закона за бюд
жета и цр.), че такава преписки требва
да. се , разрешават в срок от 15 дни|?
— Тази ГбДННЙ в иашия град са
• саетояха саборите на неколко културни
и научни'.дружества, сдружения и ор
ганизации от всичка центрове ,иа цар. ството. Това доказва, че градат ни е
правилно оценен, като проетветао — кул
турен центр. Остава н гражданството
да направи са щата преценка а да не
дава с нищо поводи на конгрееистите
да изннеат лоши ваечатения от гоствуванията ен в градат ни и да го избегват за в бадаще.
—-Една ползонесна и заслушваща
похвала работа на пожарната команда е
следующата: през текущата година тя
зася е ечемик и фий не колко декара от
общинските нввв, прибра и сеното от
общинските ливади и получи:
1) ечемик, срещу 1525, кил. семе —
19125 кил.
2) фий, срещу 2240 кил. семе —
55870 кил.
3) плева,
18500 кил.
4) сено
30100 кил.
За покупка на. семето е изразходва
но 20929 ,т. и а* работница, независимо
от трудат на пожарникарите, окодо 30000
л. или всичко разход около 50000 л, "
По сегашните пазарни цепи гореното
производство има стойяогт 448653 А.
Следователно една полза е придобита
от около 400000 лева.
— От общинските и частни тухлар
ници до края на изтеклия м. Август е
взето общинско право 344800 тухлн,.
които ще се употребят за общинска нужди.
Както времето благоприятствува за
тухларската работа, до края й ще може
да се вземат още около 100000 тухли.
Расходн за превоза на тухлите от
тухларниците до градат са направени в
размер на 23650 Д..: :
— За заплата на служащите си я
учителите аа месеците май, юни, юли и
август т. г., о б щ и н а т а длажн су
мата 2,432,234 л., а именно': за най
— 175,100 л., за юни — 659,934 л.,
аа ю.и — 786,801 л. а за август —
819,.599 л.
;

Жилищната комисия. През юни са
посглиили 669 заявления, които, са и
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разгледани. Направени са 569 авке»
Образувани дела 134. Разгледани »
жилищни дела, отложели 27 и-8-ц»
кратени. Огкратн жилищни помевдеа
132 и толкова настанявания са нацл.
вени. Размеетвання са станали 28.
До 30 август Т. Г. прихода от {|
щинските морски баии е 267.8УЗ де^
а р^2-?да 91170 .ярк?,. от конто 7481
лева за издражка на персонал и 1650
лева за инвентар: хавлии, чершафи и в
Чистата, следователно, печалба
176630 лева. Ако времето се задар»
все тай топло, очакват се още 20— &
хиляди левк. приход, срещу иивинад.
разход, тай като числото на служаща!
от 1 того е намалено.
•].
На.всеки случай чистия приход като изключим разходите за реяони
който требваше да се пзьарши от обпц
ната и ако баните беха отдадени предвц
е м а ч — не ще разиевствува миого г
дадената на' тарга сума 206000 леш
След приключването на сезона ц;
- установен ЧИСТИЯ приход, ще ваправм
сравненията си с приходите за взтеьи
те неколко години и . щ е . теглим заш'
чеппята си за поаезноста или . пе «:
стоианекото експлоатиране.
;;
Вдшрени усилената дейност на бв
рото по иедоборате, постапленията г
-последните са незадоволителни.
^
Не -"веднага . сме нзтаквали, че тог
саздава големи мачнотии на общиеско!^
унрауленве и тия мачнотии ще сащеет.
вуват до.тогава, до когото граждавстй,
то не влезе в трудното финансово пол
жение на общаната си и не прояви ж>
лание да я улесни с издалаение в
длажимоте. >
-• •-^-^«-'-•-•.л™»_^--.^
От /ьбщнн&та се нзвеква да задоваГ;
всичка крещящи нужди, да заплатя в.'
служащите си, което имат да получа.»
заплати за пеколко месеща и пр. и пр;
а когато требва да й се изплаща ТОЙ*
което й се дла;ки,. мнозина избегват »,
плащането и предизвикват еаисем неж?
лателните екзекутивни мерки.
^
Това не е врепорачителпо.'
Варненско Градско Общинско Управлепк.

ОБЯВЛЕНИЕ Л* 19781
гр. Варна, 4 септември 1922 Г..Г.
ОбяЪява се на ннтересующите, че.т.-.
канцеларията на Варненското Оаражв
Финансово Управление ще се произве|;
на 14 того,. в 10 часа преда обед, тх^
еас явна конкуренция за отдавание ф.
предприемач доставката на саксии, вй
то следва:
I:
1000 парчета 6 см. щирокн 6 см.^вясок!500 . .-,
8 „
„ ' 7
500
„ 10 „••-"••*„
9
500
,
12 „ . я
11
200
150 г „ 30 ;
26
я
150 ' • •»- • 35
^ »•
»
30 д
„ •
Приблизителна стейяост на яредпрнГ
тието 15,000 лева.
1
Искания залог 10*/».
4
Желающите да изварщат тази Д'':
ставка могат да видят таржните БНИЛЗ
и образците всеко присатствено време';
Общ. Управ. при чиновника.по тарговей]
Ог_ конкурентите се изискват дов!;'
менти сагласно чл. 125—-127 от завой
8а бюджета, отчетноста и преднриятият»:
От Кметството, х

