Год. XXXI.

Варна, 2 Октомври 1922 г.

Врой 47.

НЕНСК
^{зд-Еизгл З.За,трзаоЕсок«,т^, Г т р « , д с к . а ,
О б щ и н а .
МЗЛМЗА ВСЕКА СРЯДА.
ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА 111 или IV
**"

Абонамент 60 лева годишмо.

СТРАНИЦА:

Официални: на дума по 1 лев; ааглавне, дата и
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1-50 дв.
Бепчко що ве отнася ва вестника, да ее иапращл
до редакцията, кметството— Варна.

\к дейността на общнн. сявет.
От началото на текущата годиг-адо
еега общинския нн ежвет е имал 75 §аеедапия в редовнк и изванредаи сесин,
ет които 24 заседания еж отлагани, . по
некане кворум. '
\
В ежетоялите се 51 заседания са
предстояли да се разгледат много вжлрое-и, обаче еж веем малка част от тех ех
разгледани и в една или друга смиежл
разрешени.
Има нещо, което спжва дейноста на
«бщинекня ежвет.
Варненското гражданство требва да
знае това пещо.
••-:-'.
Както е известно, общинския сьвет
се еаеТои от: 18 члена на коалиралите
еж,
„бу р ж о а з п в"
партия:
обедннасти, демократи н нацнон.-лнбералн,
15 комунисти, 2 зендеделци, ] ганрок
социалист и .1 от дружеството, на без
домниците, избран от листата на гемледелцкте, всичко 30 ежветници.
Посюзнвото приежтетвяе се ежетги
•т: кмет ободинист, 1 помощник демок- рат, 1 помощник национал-либерад и 1
—от д-во „Бездомник".
При този ежетав на общ. ежвет, ни
то едпа от политическите групировка не
ма надмощие, за да биха могли да ижрвят гладко внасяните на разрешение- в
ежвета вжпроси.
Състоялите се 51. заседания с* пре
минали повече с разни запитвания за
работи, които ежвсец не ежетавлйват
нредмет аа разисквания в ежвета.
Сжзпателоо или ве, умишлено или не,
занвмаването на ежвета с такива раз
правии, е пречило и пречн па неговата
•ряма длжжност и, благодарение на това,
извекващвте своето разрешение вжпросн
не могат да се разгледат. * .
- '- Това е една анорналност, далеч не
отговаряща на интересите на общгшата.
-.-,• Никой не е и н# може да бжде про
тив изборните или след изборните
ияатформи и програми ва заставените в
«жвета партии и политически течения,
когато тви платформи и програми целят
•бщото благо - на градат н гражданство
то; ебаче да се взима общинската три
буна за партизанска илн нитивгажийска
арена, е не само оеждително, но я мно
го .пакостно за общинските интереси.
Доказателство за това е са веем. незадо
волителната дейност ва общ. ежвет.
Ние масла», а не се ежнняваме, че

така мисли и гражданството, че общнн.
ежвет е призован" не да игиерва сялата
на партиите и политическите течения, а
• да твори за благото па градят и граж
данството, допирни точки за което, ара
абстрахиране ст егокзм и партнзапщипа,
всекога и по-всичко ще се намерят.
И комунисти, и коалирани партии, н
широки социалисти, й земледелци, еж,
преди всичко, варненски' граждачи и
гражданството ги е облекло с доверието
си не да епжваг разрешението на навре
дете: вгпросп, което е равносилно с раз
стройство, а да намират гтй-целесъоб
разните и разумни решения и с това да
оправдаят падеждите нг* гражданството.
- Л е м а по-го^ема паЪзст за граджт от
сжзпателното или не — спзване дейноста
ва ежвета.
С това се саздават лоши прецеденти
"и, като се има пред вид, че, поради се
гашната пропорционална изборна систе
ма, аа-хегеконен общ. езл.ет и дума не
_ може да става, ако утре т«зи, които пра
вят обегрукции на схгета п постоян
ното нрнежтетвие, бждат на местото
на политическите си противници, послед
ните, ако не еж вжодугаевляват от бла
горазумие и пе поставят по-горе ннтереечте на общината и гражданството от
сьоите лични и.;я партийни интереси, не
ма ли да бждат в правото си да вжршат същото? Где ще му излезе тогава
края? Как тогава ще бждат спокойно и
всестранно проучвани п правилно разрещ&вани жизнените за общината н граж
данството вжпроси?
Не! Тоьа, което сега става в общин
ския ежнет, в заседанията на който се
взима думата, за да се.говори за рабо
ти, които не са от конпететноет на еж
вета н могат да се говорят само на пло
щадите н мктннгате; преднамерените обструкцни, целящн да епжват дейноста на
съвета, за да не може той да нзпжлня
задачите н заджяженвята св, — може
всичко друго да бжде, но не и една ра
зумна дейност на призван да управлява
общината общ. ежвет, с тварде тежка
отгогорновт пред гражданството.
Ог какво дпес нема нужда общината
ни, за да не е нужна една обща загри
женост на нейните общинска ежветннцн
и едно разумно разбирателство по венчае
кардинални, вапроев? Нима ще се наме
ри некой да отдаде похвали за доброто
само на комунистите, яли на буржоаанвте аартви? Нима в съграждането на
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общото благо е нужен патент за поли
тически произход? Нима от едно общо
благо нема да се ползуват всички гра
ждани, без разлика на партии и полити
чески убеждения? Нпма пжк — обратното
— от едно общо бедствие пеаа да стра-.
дат пак всички граждани?
И защо е тави нетжрпиност в чуж
дите инициативи н мнения и защо е то
зи ссиаратизм'ири разрешаването па об
ществените вжпрое..?
. '
Най-сетне. защо е тая нетърпимост,
тая страст, в заседанията на с&вета и
тая зла поука — да се вика -„долу" и
„.оре" от неотговораата за действията и
за решенията из ежвета публика?
— 0 тоя начин на-деиствйо далеч се не—
отньа и зла услуга пренасят на общи
ната и на гражданството тия, които сме
тат, че така ее разреюазат назрелите
социални и други общински нужди.

ЗДРАВОСЛОВНИ
Граджт нн от известно време е по
сетен от една много еиасна п коварна
детска болест — скарлатнвата Заболяваввята се увеличават и болесга може да
вземе характер на епидемия. Тжй като
мерките, целещи ограничението на болес
та, са приложими само при сжзпателното
участие иа саното население, то считаме
за необходимо да го запознаем в обща
чорти с сжщпоста на болеста н средства
та- за предпазване.

I. Що е снарлатина?
1. Скарлатнната гии отешщата е
прилепчива, заразителна болест, от която
заболяват главно децата до 15'годишна
вжзраст. Пеленачетата до 6 месеца, как
то и възрастните, еж по-малко наклоннн
кжм заболяване. Децата от 4—7 години
габоляват най-често. Слабите деца забо
ляват сжщо по-често и в по тежка форма.
2. Зародишите на болеста не съ още
напълно открити, но, доколкото се знае,
се гнездят в устата, ггрлото, носа н
кравта. Люспите, които надат при бе
ленето на кожата, садаржат тоже варазннте начала на болеста.
, _ "~ .
3. Носител н главен разпространител
ва бодеста е самия болен. Всички пред
мети, вещи, играчки, хранителни и др.
вещества, до ковто се е допирал болния,
задхржат, в себе си известно време за
разата ва болеста в от своя страна но_
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гат да я предават на здравите. Ваздуха
в стаята, гдето лежи болното дете, осо
бено в пернода на лющевието, заклучава
сащо заразата.
4. Ионекога и здрави лица, възра
стни или деца, които са се допирали до
болното или до заразените от него пред
мети, по еащия начин могат .да разна
сят и предават болеста. Ближните на
болното." иакар и саваршеао здрави, са
носители на заразата/
6. Заразителна е скарлатината не са
мо при тежгнте заболявания с изобилно
лющение на кожата, ала сащо и при .
леките форми, даже при лнпса на обрив.
6. Ошеницата се предава изключи
телно чрез човешките сношения. Поне
же зародишите й ое намират в гарлото,
в слюнките и носната слюз, то предава
нето на болеста става чрез- целуване,
здравиевапе, хранене из обща садина и |
дори при разговор. Детските играчки и.
училищните пособия (книги, карандаши) играят важна роля в разсейването на
варззата.
7. Заразата влиза в телото през но
са, устата и гарлото, значи през храни
телните и дихателни патища.
8. Училищата еж пай добра^ среда
га бжрзото разсейване на заразата, ако
между учениците се укаже болно от ог
неница дете, било в началото,- било в
края па болеста.
*
_ *
9.' Скарлатинозната зараза се раз
пространява доста б&рже, макар н не
толаова бар§о, като напр. заразата на
брусницата (МогЬИИ).
10. Зародишите на огненицата се
отличават с по-голяма" устой швост н живнеспособяоет, отколкото тил на брусни
цата и поради това се изискват значи
телни усилия за техното умартвяване.
11. Скарлатинрзките епидемии се раз
виват па-бавно от тия на брусяяцата,
но затова пак и по-трудно се изкоре
няват.
• .12. Скарлатинозните епидемии се раз
виват обякнозено през есента й'вината.
13. Ечидемш.те от огненица през
разните години се отличават с нееднак
ва злокачественоег: биват епидемии легки, бянат наопаки и епидемии с големя
смъртност.
14. Вееко дете е предразположено '
хай заболяване от огненица, ала веднаж
прекарало болеста, с редки изключения,
повторно но заболева. * Среща се и вро
дена невтзприемчивост кам тая болест.
- 16. От минутата на заразяванието
до пролвяванието на болеста протичат
от 4 — 7 дни. Това се нарича екритня
период на болеста, през време на който
детето тоже може да разнася болеста.
16. Болеста се проявява остро с
огън, който трае неколко, днн, болки в
гарлото, повраща ние и изриване. След
изчезваннето на обрива се появява лю
щение на кожата, което се продалжава
неколко седмица. При огненицата, ко
жата се бели на големи пластове в от
личие от" трицевидното лющение при
брусницата.
17. Скарлатвпозния обрив се начева
иа шията и горнята част на гардвте и
гърба, а след това се явява на лицето,
у-.'.:о-о к-гфл«..дейците. Изриването става
б*рже ог неколко часа до 24 часа,
редко в 1 — 3 дни.
18. Отличителната особеност на скарлатинозння обрав е мраморния вид, мля
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ните зародяши се приаеняват различа»
ясна червенина на цялото тело, варху
обеззаразителня средства.
която червенйн! се забелезаат ааогочг.сФорналиновата дезинфекция на н*.
лени червени точицн.
мещението
се ечнта в настояще вреле
19. Гарлото, а сетне, и езика, сащо
за
най-целесаобразна.
стават червени. В некои но-тежки забо
7. Дрехите и постелките на болнвт»
лявания, на гарлото се образуват вк\еа»,
дете,
както и покъщнината от стаята,.
както при лошото гжрло.
гдето
е, лежало, подлежат на дезннфек20. Огненицата е богата с осложция,
която
се извхршва безплатно в град.
нения, некои от които причиняват непо
ската,
или
болничната дезинфекционна
правими повреди на цал. живот, а други
камера.
докарват до фатален. изход- Тия ойлож8. Обеззаразяването ее
изваращ
нения са: подувапае и нагнояване на •
след оздравяваняето, или смарта аа
подчелюетните алези, гноетечепие из удетето.
шите, вазаалеаие 'на бабрецяте (отоци),
9. Вевко лице; което се е сношава.
скарлатииозея ревматизма на 'ставате,
4
ло с скарлатинозни- болни, е д.шжно да
ввзпаление на белодробната обвивка и
СИ обеазараза р&цете и лицето с разт
сардечплте клапи (порок на сгрдцето).
вор от сублимат ( 1 : 1 0 0 0 ) , е спирт, жар.
21. Смартноста от тая болест до
болов, или лкзолов разтвор (3 —- 5%).
стига в разни епидемии от 10 — 30
. 10. Лекарат, при посещението аа
— 40°/». Колкото детето е но малко и
скарлатинозни бодни, требва да ся облапо-слабо, толкова по-трудно понася бо
ча сиециална далга блуза и да ззеиа
леста. След 10 годишна 'вазраст умира
мерки за обеззаразяване па..ръцете и
нето намалява.
лицето си, за да не стане неволно Vра*•
22. До палното оздравяване сир. до
носител' на заразата.
олющването на цялата кожа (40 — 45
11. Лицата, на аоато е поверен»
ден), детето' представя ояастаост за раз
гледанието на сеарлатикозни бодна, и.
пространение на заразата. В некои ред
дл&ашн да .вземат същите пред пазите лае
ки случаи дори н след 3 месеца от озмеркя.
дравявцнвето, децата ех
предавали
12. През време на лющенето, за да
заразата.
се
ускори
последното и. се избегне раз
23. Левуванието на болеста и ней
пиляването
на люспичкате из- вжздуха и
ните шшгочвелени оедогкнеаия требва да
вжрху покжщеината, препорачва се ка
става от лекар.
пането на детето в топла сапунена бзне
Своевремеапото откриване на болеста
и намазването на кожата с некакво ма
. и нейното лекува ние може да предупреди
зно обеззаразително вещество, напр. §о$»много от осложненията, да намалн ло
иа маст.
шите последици и; даже да отстрани пе13. Плакнението на устата с обезчалнйа нзход.
заразителна ^гаргара донегде'.способству
И. Найда^се предпази»?
в а за унартвяваяе па зародишатеТ"т"~~~Г
14. В време на скарлатинозна еии».
За да се ограничи развитието, на
демия
недейте посещава погнатите «н,
всека едпа заразителна болест, наложи
нито
пак
приема посещения.
телни са следните две жерки: пжрво,
уединяваме нау заразените огнища и
•Не-приемайте в дома сн гостя ,н ат
второ, умжртвяванс зародишите на
селата, ":
болести 3% поетигавието на това' е
3.5; А.К9 вееое от децата ви се и^
. ' . . - - чувствува неразположено йли ПЪЕ вабв%нуждно:
лее е явни признаци от огненща,^ т»
1. Бярзо, своевременно и строга нведнага
го отделете в отделна стая и а»золираке (карантиниране) на кащите,
викайге
градения или друг декар, за да
в които се споявало скарлатйнбзао.заопредели
естеството на болеста.
болеване. За тая .цел-се забранява сношаване на членовете от заразеното се
16. Братчетага и сестричетата аа
мейство с вйнгани лица.
ваболелото дете, ако еа ученици, требва
временно да се уединят в течение на 7
2. Ако се има вазможност, може да
дневен срок и саао после старателна
се отдели в част от квартирата болното
дезинфекция могат да се допустиат'в
дете с невого от вжзрастяате, като оста
училище.
налите ;ч.тенове, след щателно обезара17. Баизото (и навреме) отделна»
вяване, се отпуснат на свобода, но ии
болното дете от здравите.му братчета I
се забрани сяошазане чс изолираните.
сестричета може да предпази последните
3. При нашите условни на живота
от заболяване и често пати от преждин при неудобството на нашите кащи,
времена снарт.
най-разумно е да ; се ивиращат заболели
18. Недейте укрива заболелите си #г
те деца в даржавиата болница, гдето
скарлатина деца, защото с това способ
ще намерят най-правнлна лечебна по
ствувате за разсейването и загнездванем
мощ, подходна храна и ще баде саварна заразната болест и рискувате м и да
шенно отстранена вазможноста га разпогубите некое от децата си, или да и*
насянието на заразата. Майките на депричините некавво неизлечимо страдание.
цата до 6 годишна вазрзет могат да ги
, 19..' Длъжност па учителите е епридружават в болницата.
жедневно
да проверяват, дали между у-.
4. Желателно е урежданието в гра
ченнцнте
нема
болни деца й да саобщадовете, па дори и в селата, на специ
ват всеквдневно на градските саинтараа
ални шаразгтелни болници, предназна
власти адресите на отсатегвуващи забо
чени за уедянявапе и лекуването на за
лели деца. . - . . . • . ' ' - .
разителни болни.
20. При появяване на отделни забве 5. Изолиранието .на заразеното дете,
левания от огненица в иекое от отделе
или семейството,'трае най-малко 6 неде
нията или гимназиалните класове, ааияли, сир. през всичкото вреие до като
тията в тия последните се нрекрамват
трае болеста и лющението на кожата.
за неколко днв, (до 7 дена), а номвще6. За унищожаване ма скарлатнноз•иет* се дезияфектира.

Благоустройствени.
Извършената работа от техническо
то отделение при общинското управле
ние с трудоваци, от 1 март 1922 г. до
Л1 август с. г.
I. Отводитвяння наная от
„Франга-двре".
1) Трасира се и се пренивелира я
-очерта 8300 м. иавал.
_ •"
2) Прокопа се канал от 6 а. широчвеа, Г50—2 м. дълбочина и 1300 м.
- дялжипа. Изкопана е около 13000 куб.
да. пръст, която е -иехвкрлена на 4 и.
растоявие и се направи вал от двете
страни на канала.
3) Изкопа се леглото па • коста на
сящая кавал и се започна иззидваието
на ежщня мост от 5 и. отвор, с кавала
до средата.
/
4) Извадиха се и се кубицираха 200
-куб. м. камжнп" от развалената ограда
на новите гробища до канала,
5) С 3 трудовашки каруци с* доне
соха. до 8 клм. 30 куб. м. канапи до
новостроящия се мост.

IV Изпжлйиха ее ямите и се из
равни площада пред казармите.

IX. Работи в „Сес-Севнес".
1) Засядаха се и се изравниха 370
иог. м. стари окопи, 50 см. широки н
от 180—2 м. дълбоки.
2) Направи се окоп около български
те гробища, с дължина 420 пог. метра
широчина 1 н. в Г20 м. дълбок.

3) В същите гробища се направиха
две алеи, дълги 150 и 60 м., с окоаа
от страна 50 са. шароки и 60 *ш.
дълбоки.
Засадиха се в същнгг алеи 6# ^и^пови дръвчета, извадени и донесени .т
гората от трудоваци.
4) Изкорени се около 1 девар гора,
за да се наирави път 160 н. дхлък #т
гробищата до шосето. Ог двете страни
на патя се направиха окопи от ш> 50
си. дълбоки н широки. На същия кат
се нанрази мост с суха каиенн зидарнаг
с 1 н. отвор.
5) Изкопаха се в турските гробица
окопи 290 ног. метра, 1 м. далбокн «
80 си. широка и се посадиха 16 липи.
6) Изкопа се дупки в „Жаиаеартеин"
за посаждаие дървета. Шкопахагсе шлацове в общинските зеленчукови градяаи.
Смениха се тръбите в водопровода „Араб Чешме", първи резервуар. Пренесо
ха се 20 куб. м. камъни за моста в зв
калдъръма около чешмата. Изработила
се врати за гробищата.
X. Дигна се железн. материал —
релси и траверси. 4 7 0 0 пог. иет. на
дековилката от града до 4-я ннлз».
на Евкснноградското шосе.
С колко душн трудоваци е извърше
на всичката.горна работа, ще стане яв
но при общия отчет еа изваршеиата
въобще работа, чрез трудовата поишоег,
койго скоро ще напечатаме.
С трудоваци се извършиха и други
работи, било в общ. лозов расадник, би
ло в общ. градини и пр. и за тех ща ее
види в ойщия отчет. .

По анализа на градските води,

общ. химик г-н Ангелов.

V. Направи се пжт за „Дамянова
махала".
С карки н лопати и е трудовашки
каруци се изравни пят I ц. широк, от
двете страни с отоци, 450 м. далаг, от
шосето „Варна-Добрич" до „Дамяяовата
махала".
Изкопа ее около 1300 куб. м. пръст
и друга около 1400 куб. м. се транспор
тира. Транбова се и се црнготви 1440
кв. м. легло.
VI. Изправяне пят за „Маисуда".
С кирки с лопати се нодравнл и из
копа 150 и. дхлаг и 14 н. широк пхт.
Изкопа се 800 куб. м. камениста
почва н се транспортира 180 куб. ц.
VII. Пренасяне кгмжни.
С инструменти и с каруци се пре
несоха 400 куб. м камъни, които беха
струпани на пятя яа новостроящата се
ж. л. липии. Пренесени ех до елекрическата централа и пожарната команда.
VIII. Изработи се циментовото дю
шеме в две отделения на дезинфек
ционната станция.

Я 28ЛИНИЕ".

С кирки и лопатп и с трудовашки
каруци се прокопаха, изравниха и дове
доха до. утвжрдените навелации - част от
улиците „Венчан" в я 28 Линия*. Изко
пана е и е изхвърлена на 600 и. рас?ояние около 2500 куб. м. пръст от
..18.5 пог. метра.
Ш. Прокопванв улиците „Русенска"
и „Вавалска".
; С кирки и лопати н е трудовашки
каруця се прокопаха, изравниха и дове
доха до утвърдената ннведация част от
улиците „Русенска„ и „Кавалска". Из
кара се и се изваля на 700 н. расте
ние 1100 куб. я. пръст от 100 пог. м.
Изкопан е едня уле! ва отичане яа
водите по ул. ^Кракра" — 100 пог. м.
дълга, 70 см. широк и 10 см. дълбок.

Анализа.

В брой 44 на вестника'сн обнарод
вахме бактериологическия анализ на град
ските води, извършен от Д-р Д. Стоя
нов, лекар от хигиевичеекиа институт в
София, а тук ще -обнародваме хими
ческия анализ, - извършен от градския

о
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1 „Хараш дере", каптажа

На 11 проби от каптлр&ните и «екаптаранн извори, конто водят в град
ската водопроводна мрега, взети еда#временно с тия за бактериологнчеекоте-нзеледване.
*2

ю
К
К к

« Й

е

% © 3

%
" 2 °< = о
В ц Я (ч
'";
я Й аа о

5

2 5
о

5

— 1- Н

"

Грам •
в литр

0265

» лвтр

о «
<

О

—п~-" д. •• (?• А- я- ?•
в 100 лит. • 100 лит.

0951

10-88°

5'22°

„Елешки извори", каптаж} 0 4 0
. »Елечв
|

1063

17-33°

5-47°

3

„Аджемлврсни извори",
некаптир,, най-долния
извор под скалата в
дерето

0335

0-7832

14-390

5-61°

4

„Адшемлерски извори",
над Л: 3, некаптирани

| 0-355
/

07832

§

„Адшемлерски извори", ) 0-332
?е 4, завършен каптаж /

6 Саьщо „Аджемлерсни
ИЗВОРИ" № 5

„Аджемлерсни извор % V 0-410
йантаж •% лозята
|
8 яШокера" в лозята, Варна 0-410
0205
9 „Соун Сулар", каптаж
0-575
10 „ТекГ-Кара-ач", каптаж
0320
11 „Арап-чевше"
7

13-57»

0*72"

08951

1Г12»

4-91°

гоез

12-75°

7-20»

15 69°

7-1»»

0-6713

•<

о

и

'

з 4 ™"

1
к

<

1 0-332
/

\ \ \

я

-~"я

2

II. Проиопаване улиците «Венчан"
и

Страница 3

Постоянна
твърдост

21. Когато се похвяват повече забо
лявания в некодко отделения вля класове
от едво н също учялнще, занятаята се
спират за по-дхлек срок в делото, учеб
но заведение, докато се вземат пужднвте
предпазителни н дезинфекциона мерки.
22. Недейте забравя, че всеки,съз
нателен член на обществото, е морално
заджлжен да не става зиновннк за забо
ляването и злополучието на другите чле
нове от сжщото общество.
23. За общото благо, за обществе
ното здраве, всеки е длажея да йзнгиг
нява доброволно санитарните мерки н на
редби, макар това понекога и да е в
ущярб с неговите лични интереса.
24. Обществените н санитарни орга
ни с* предназначени' да се грижат за
опазване здравето и на отделните еди
ници и на . далото общество.
25. Само задружната работа, взаим
ното съдействие и доверието на населе
нието спрямо ебщесгвеяате и санитарни
власти могат да гарантират сполука в
борбата пе само с скарлатината, ала и
с всички други заразителни и еаидемични
болести.
Д-р А, Неделков,
старши общински лекар.

Варненски Общински Веетяяк

Обща
твърдост
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• т тазм сравнителна таблица на найважните данни на една вода за пиене,
ммжт се направи, от химическа гледна
здчка, следните заключения:
Единадесетте проби вода са бистри, .
беацветни, бе» мнриана, без утайка, не
ежджржат азотиста кисалина и амоняк,
а аютна киадлнна само в следа: това
наказва, че водкте, преди да пристигнат
каптажния ивЕор, преминават през чисти
от органически рамаганвя слоеве.
Но съдържанието на органическите
си теществл, изразени в анализа, като
„ кислород, П-те проби са под границата
и отговарят на една доброкачествеяна;
вада «а пиене. .По общата си твърдост № № 1, 9,
16 и 11, отговарят на една средно
твхрда и имат твърдост до 10° (немски
градуси). Л"; Л: 3, 4, 5 и 6 еж водн с
твърдост до допустимите грапици — 15°.
А .*• № 2, 7 н 8 имат твжрдост ио-голема от 1§° н могат да се счятат ва
твърдя води.
Най-твжрдата из между всичките во
ди е пробата от Л": 8 — вШокера% в
л и т а — Варна.
По всички дани—от химическа гледм точка — 11-те проби води еж до
брокачествени води за пиене.

Морските баня.
Сезона през тачи 1922 г. се откри
на 19 юаи н закри в края па месец
«е*гември.
В мъжките п женски бани са се ка
шля 173,361 человека, от които 82,145
ивзрастпи, с такса по 2 лв. и~ 91,216—деца н такава, които еж използували са
ма плажа, с такса но 1 х.
Прихода бруто е:
Ог яжжквте бани 125,220 лв. и от
женските 159,962, а всичко 285,182 лв.
Раяход:
1) За ремонт на баните 28,028.— л.
2) За мобили ..
9,306-30 в
3)' Заплати на персонал
84,390*— я
Всичко разход 121,724-30 л.
Като се извади разхода за 'заплати.
на персонала от 8-1,390 л., печалба оста
на 200,792 л., тъй като ремонта тряб
ваше да стане за сметка па общниата и
аво бапцто беха отдадени на предариемч.
Купените мобили си остават, като та. жива и за в бждаще
Нетото печалба в брой е 163,150
лева, срешу 203,101 лв., дадени на
тарга, който аь се удебри от сжпета,
•т която сума, като се спадас изразход
ваното за ремонт от 28,028 лв., щеше
да остане чиста суиа 175,073 л., или, при ,
експлоатацията па бапнте по стопански
начяа, получено е по-малко 11,615 лв.

Из дейноста на отделенията
Ообщински Лозов Разсадник.
Времето
> (Сжстолпке я извършени работи през
несец август 1922 годииа в общински
; '
донов разсадник).
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Варненски Общински Вестник
на което оушата стана още по-чувстви
телна и се отрази доета зле вжрху ло
зята, царевицата я другите пролетни по
сева. Буйни ветрове, които причиниха
доста повреди на., наточннка и лозята,
духаха: северен на 1,2, 4, 20, 25, 28,
29 и 30 число; западен на 5 число, източен на 6, 7, 15 18 н 24 число, юго
източен на 13, 14; 16 число и северовападен на 21 число. Мъгла е имало
само на 8 и 12 числа. Роса е нмало
почти през целия месец. Облачни дни ех
биле: 1, 2, 20, 21, 27, 28 и 29 числа.
Общо взето времето бе топло и много су
хо, не благоприятно за извършване на
полските работи, особено за копането на „
наточниците и лозята; но благоприятст
вуваше за вършитбата;
Извжршнха се през месеца следните
работи:
......

I, В уноренйлището.
Копане, разрохкване, почистване и
откриване лозите ва 5, 7 и 2*2 число с
4 надниця. Поливане на"езиците на 3
н 17 число с една надница.

II. Яаточнйна.
Изораха се с едпокопото лозарско
плугче парцелите $ Л: 4, 10, ГГ и 24
на 5, 7, 8 ; 11, .12 н 14 акгуст с 8
надници, 20*1 декара. Прековаха се
ръчно и -с култеватоуа' на 4, 10, 15,
16, 17, 18, 19, 20'и 21 число "парце
лите № № 3, 6, 10, 12, 16, 17, 18,
19, 21, 25, 27, 28, 29,.31, 32 н. 33,
с 67 надници, всичко 9 5 6 декара. С
„планета" се заградиха и- почистиха от
тревата;изоравате парцели с лозарското
плугче и Еултевато|>атГла 10, . 1 1 , 1 2 ,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 22 и 23
ч»сло,.с 29 иадници. Почистиха, се, сжкратвха и превързаха лозите в всичките
парцели на иаточвнка ио един -пат, а
некои, както нонтиколата и др. два пати
през целия отчетен месев, с 319 надни
ци, 38000 главини:—лози. През отчет
ния месец еж употребени 166 надниця
за развързване лозите на съборените от
бурите колове, подостряието па послед
ните и". наново превжрзваке лозите ЕЖМ
тех. ^За вжрзване е- употребена 55 кгр.
рафия.

Ш.- Облагородени и местни лозя.
Забиха се опадалите колци па лози
те, почистиха, се, покаршяха и превър
заха лозите в парцелите Д » ' ^ 14, 15,
36 и 38, на 3 и 31 число, с 10, над
ници. Прекоааха се лозите в парцеляте
К Л : 14, 15, 36, 38, 39, 40 я 41 на
9, 10, 11, 12, 14, 15 в 16 август, с
49 наднипи, 19 4 декара. Напушнха се
с серен прах лозите в парцели ге Д: Л:
14, 15, 36 и 38, на 10, 11, 12, 14
н 19 август, с пет надници, употребена
13 килограма сяр*.
.

IV.

Разни

Ог 1 до 8 август «е настла е-песъв главини път, с 14 надници. През
целаа отчетен месец е 28 надници се
схбра тревата по пътвщата н » пар
целите и складира на купа «а пестели
на конете.

Времетв ярез отчетния месец бе мно
го сухо и горещо. Дъжд валя саио на
V. Болести и неприятели.
27 чзсло, па квадратен метр 6 5 литри.
Поради буйните ветрове, които духаха
След падналия на 2 7 август джжд
ирез повечето—18 днн па мьсеца, поч- 1 се констатира ио младите зелени лстоцената влага много се намали, вследствие ' растн и прегроздннците пандарнте ..оп.-

диун" на по-нежните сортове мАфуз-Адв«
..Бела-Япладжа" и др. Наредих да се
напръсват лозите четъ въртя пжт с сяра.

VI Нонюшната.
Равсадника рааполага с два коня
конто еж в добро състояние; обаче ку.
пения в началото на месеца кон е мно
го дребен и не подхожда за целта —
оране матвчнива, та ще требва да се
замени е "по-едър кон от тия, с които
разполапа общината. За поддържането
им е разходвано 248 килограма ечмив
и 372 килограма фий-еено и за при
слуга 1795 лева.

VII; Приход и разход.
Приход е постъпил от продажба наг
§2"250 килограма грозде по 8 лева ки
лограма за леЕа
738'—
200/150 кгр. грозде по 9 лека
кгр. за лева
180 Г35
292-24 кгр. грозде на обща сума 2539"35
За поддържането и обработването на
разсадника е разходвано през отчетная
м е с е ц : . . . ' .
1. За заплати ва служащите. по
чл. Г§ З п . 11 6
2660'—
^2. За добаз. и др. на служащ.
по чл. II § 41 ц 10 а
10,012"—
3. За надници на работници
по чл. § 31 п. 5
25.442-50
4. Веществени разходи по ' '•,
чд. I I § 36 п. 3
466-60
5. За фураж па коня
§ 21 п 1 "
1,674"—
Всичко
40,255' 10

.—Постжпяекията в общинската каса
от недоборите, за време от 18 до 25
тек. еж 75607-68 лева, бе'з певяесепите
недобори от водопроводното и канализа- •
- ционно отделения.
—Репертуар на общинския- театр за
през предстоящия зимен сезон се • гот
вят да бжде от пиесите: „Красивото
Приключение,к комедия от Де-Флоре,
„Глупакат," комедия от Фулда, .Граджт,а драма от Юшкевпя-, кБембери,а
комедия от. Оскар Уайлд, „Народен
Вра%,& драма от Ибсен и пРлцете,а
трагедия от Камил Лемане. .
--—От 1 април досега еж издадени от
общината . 700 свидетелства за задгра
нични паспорти.
— От 18 ДО 26 того в общинската
житна борса еж дошли: 133 кола жита,
продадени по средна цена 485 лева-'100.
килограма, 143 кола ечмик, продаден
по 426 лева 100 кнлограма, 154; кола
мисяр, продаден по 380 лева 100 кндограна, 80 ^кола овес, продаден по 383
лева 100 килограма, 2 кола просо, продадепо по 400 лева, 90 кола боб, про
даден по 560 лева 100 килограма, 20
вола ръж, продаден по 387 лева 100*
килограма и 2 кола леща, продадени по
500 лева 100 килограма.

Печат. Д . Тодоров

кжм орои 47 на Варненски Общински Вестник.
По бездомнишкия въпрос
Решението на общинския савет под
^ 341 16 септември т. г., относително
раздаването места на бе»домниците в
градът ни, подлежи на допитване до на
рода, съгласно чл. 3 от закона за това.
Ако 10°/д от избирателите па общиаата не беха се записали в нарочната
яа това книга при общинското управлеиве, допитването немаше да стане и ре
шението щеше да се изпрати за утвър
ждение с цареви указ.
В тоя случай раздаването на местата
можеше да вапочне още през текущия
месец.
Благодарение на извънредно заинте
ресувани н безогледна агитации против
решението на съвета, изискваното число
ввбвратели за да стане референдум, се
записаха и предстои да се извърши са
мото допитване.
Записването 10°/» от избирателите
не означава още, че решението пропада.
Нпговата учает ще се реши в деня на
самото доаитване. Ако в това допитване
болшинството бюлетини ех с пда", ре
шението се възприема от народа и ще
бъде представено за утвжржденне с цар
ски указ, след което веднага ще се за
почне раздаването на местата; ако пжк
болшинството на бюлетините са с „не",
решението се счита за отменено, в ка
къвто случай бездомнишвия вдпрос, досежно раздаването на местата, .влиза в
нова фа»а, без да може да ее" предвиди
края му.
На варненските бездомници и на вар
ненското гражданство длжжнм да дадем
по-подробни разяснения по този толкова
важен и тъй безогледно експлоатиран
въпрос и да ги поканим да бждат вни
мателни в деня на допитването и по сжвеет да дадът гласът си за или против
решението.
Противници на решението на съвета
се явяват комунистите и членовете от
д-ството ;, Бездомник".
Агитациите съ свеждат към това,
:чс местата па бездомниците ще се
раздават чрез тжрь, в канжвто случай
бедните бездомници не ще могат да
получат места, или пък, че само който
се запише в кнаглта 'за референдума,
той ще получи место.
'
Освен тия агитации, на хората от
д-то, „Бездомник" е агитирапо да се за
писват, защот; ако не се запишат, ще
гтубят местата, които бившата три'члена общ, комисия е решила да им се
раздаджт.
Така или ннак, пуждяото чвело .—
1 8°/« от избирателите за референдума —
е получено/
Агитацията, че местата ще бадаг
раздавани чрез търг е —• най-малкото —
недобросъвестна.
В решението на съвета, специално
в I 4 от „общите условия" за раздава
нето на местата, ясно и категорично е
казано,, че ^местата се продават по
ч«нщ опредфлени а т комисия, назначена
от общинския ежвет и удобрени от
последния."
.

За никакъв търг, следователно пе
се говори. В решението из съгета е
легнал принципа: па всички безтоанпци
да се раздадат места, като при еднакви
условия се направи предпочитание: 1)
на граждани, па които по регулация
имотите им еж отнети и ме еж по
лучили места, гдето и да било в стра
ната и еж бездомница', 2) яа опжлченци
и инвалиди и на техните семейства и
на семействата на загиналите и из
чезнали през войните от 1012 — 1918
год.; на д-во „Сливница" и на всички
вдовишки и сирашки семейства, които
еж бездомници; 3) на преживели по-вече години, като варненски граждани; и
4) на мноючислени семейства,
След тия предпочитания, следва пред
почитанието па_ бедните бездомаици, кои
то пай-много съ засегнати от жилищната
криза.
Впрочем, общината разполага с до
ста праздни места, за да може да
раздаде на всички бездомници, стига
да се уформи м узакони решението на
ежвета за това.
Самото пак раздаване на местата
ще става чрез жребие, но окончателно
изработен спиежк па бездомниците, саставен по декларациите на последните,
каквито вече еж приготвени, и но спе
циален правилник. Допуща се и добро
волна замена на местата, паднали по
жребие н то само един пат, в който п
да е квартал.
Не ще и дума, че комисиите, които
ще оценяват местата, както и ежвета,
който ще удобрява оценките, ще джржат
сметка за материалното положение на
бездомниците и за бедните ще определят
такива цени, които да еж по силите им
и да ги не лишават ст места, ващото,
ако местата се дават чрез търг, ткгрде
вжзможно е бедните да пе еж в езетоание да наддадат толкова, колкото замож
ните и по тая причина те — бедните
бездомници — ще остапат без места, —
нещо, което не се желае от общнповпя
съвет.
Понеже в числото на бездомниците
има и заможни, които биха могли и треб
ва да платят по-снжпо за местата, не
беше и не е разумно и справедливо —
по отношение на бедните—да се фик
сират от сега още цени на местата,
както това е направено с незаконното
решение на бившата три членна общин
ска комисия яа местата. на д во я Без
домник." .'.
Що се отнася до взплащапето на места
та, това, съгласно § 17 от побщите
условия", ще става в проджлжение на
10 години, по равни вноски.
Не са изключени и друга още от
стъпки за бедните, които ежвета всекога
е властен да направи.
ВйЗМвЗНОСта, т.- е. раздаването на
местата да става срещу заплащане, безраз
лично малка или годема сума, е направела
е цел да се уеигорз собственоета ,и владе
нието на местата, защото сега действзющвте закони яе позволяват раздавацето без
платно на общински места н едно- ре-

гаеаие на ежвета в такава смисъл нема
да бжде утвърдено.
От всичко гореизложено става явно:
1) Че места на бездомниците ще се
дават и с това па бездомоишкия въпрос,
но отношение на местата, се туря веднаж
за винаги край;
2) Че местата ще се раздават не
чрез тжрг, а по .жребие и по цепи, опре
делени от комисии п удобрени от съвета,
като па бедните местата се дават съвсем
на ниски цепи, за да не бъдат съвсем
безплатпо; в,
3) Че с вжзмездпото даване на места,
се уенгорява собственоета и владеавето,
което е от голема важност за бездомника,
който ще строи и като ще харчи големи пли малки суми, собственаоста я
владението па местото му требва да бжде
усигорено, за да нема една ден неприят
ности н разправии, ако друг един последугощ общ. съвет бп пожелал да по
вдига вжпрос в това отношение.
Нита се сега, кжде са лошите и
страшни страни на решението на общ.
ежвет, за да бжде то атакувано н прова
лено с „не" в деня па референдума?
Какво друго по целиежобразио п по
износно за бездомниците е предложено от
противната па решеииета страна?
Где са пейаите конкретни проекти и
начините за осъществяването на?
Те проповедват, че ще дават безплат
по места; но как, по какжв ред я с
каква справедливост, както и как ще
успгорят владението и собствепноста —не казват. А това е най-важното и
каи-сжщестБенното.
Разрешението па бездомнишаия вжпрос е надежаще; той пе тжрпи отлага
не. Жилищната криза за бездомниците,
особенно за бедните, крещи и иска свое
то бързо разрешение. Здбаването на тоя
въпрос не се оправдава и дорн тогава,
когато би било допустимо да се разда
ват безплатно местата, — аещо не въз
можно, до каго не са измени сегашния
закон, което, ако и да се проповедва и
желае от пекои, тжй бжрзо нема да стане
и е работа па едно бждаще иеопределено.
Бързото разрешение иа бездомнишкия
въпрос интересува пе само бездомниците;
той интересува и имащите свий кжщн;
защото жилищната криза еднакво души
и бездомници и домозладелца. .
Най-сетно бездомнишаия въпрос е и
едап социален вжирос, питересуващцелото
гражданство н общяната н е оеждително
да се правн безогледна политика и пар
тизанщина с пего.
. •. .
Всеки добросъвестен гражданин тре
бва да помогне за барзочо му разрешение.
Но да допустпем, че, бвло поради
проявление па слаб интерес ог страна
па бездомниците и гражданството кжм
резултата от референдума, било поради
измама чрез лъжливи агитации, илн по
други невон причини, решението на съ
вета пе са удостоя с %даа в деня на
рефгреядума. "Мислят ля бездомниците, ч# с това
местата вм са вече готови а остава са
мо да отидат и да си ги заемат? Ако

така мислят, те ех станали жертва*?на
лековерие.
- л :'. ; -^
До тогава, до когато саществуват^и
ех в сила сегашните закони и наредби
по отчуждаването па общия, места, без
решение на общ. еавет нито метр
зеия може да се даде. Това добре да се
запомни. А тия, които верват в против
ното, ще требва да чакат още доста, до
като престанат да действуват сегашните
закони.
Ще рече, че ако сегашното решение
на общин. сьвет пропадне в деня на референдума, ще е нуждно друго решение.
В каквато смясжл и да баде то, рефе
рендум и за него ще има.
Каква е гаранцията^ на боздонницате, че и тоя референдум ще баде в пол
за на новото решение?
В такав случай нема ли да имаме
работа само с решения и референдуми,
без да можем да дойдем до саществеаито разрешение на вжпроса — до разда
ването на местата?
Що се касае до бездомниците от д-то
„Бездомник" има да кажем, че и техна, та сметка, че ще могат да вземат даденнте им от бившата тричлена общин.
комисия места, е погрешна. Най-вапред
другите бездомници, които еж и болшин
ство — 3,000 срещу 5-600 —нема да
допустнат техпото облагодетелствуване с
даването само на тех места и по фикси
рани дени, еднакви и за богати и за бед
ни. За самите тех това равенство може
да не играе рол, пред вжзможноета на
некои техни ватрепши споразумения, о-.
баче за бездомниците ваобще, както и за
самата община, това равенство не е без
значение и против него ще се поставет
вевчни.
От друга страна, частичното даване
места само на членовете от казаното
Д-во не разрешава бездомнишкия вапрос,
който, е и треба да бжде общ и да се ^
'реши с общо решение, еднакво за всички
бездомници.
Ние .чухме гласове от много трезви
в здравомислящи бездомници от сжщото
Д-во в горнята смисал и това им прави
чест, като на добри граждани.
Преди да приключим статията ся,
нае длажим едно обяснение и кжм тия
от гражданите бездомници, които са вече
засвоили общински места и са си по
строили жилища. На тех е агитирано,
че местата им ще бждат отнети, или ще
бждат заставени да ги заплащат скжпг;
та-ва да избегнат това, требвало да се
записват и да гласуват против решение
то на ежвета.
Най категорично заявяваме, че ре
шение в подобна смиежл ежвета но е
взимал; напротов и техните неста ще
бждат уреголирани тжй, както е изложе
но в ^общите условия" за раздаване
места на бездомниците, в какжвто случай
ще им се затвжрди собетвенноета и вла
дението, за да не бждат за напред от
някого обезпокоявани.
Ако ежвета- не са ваудотевляваше
от желание да се разреши най-правилно
ипроса с раздаването на местата н
усигоряване веднаж за винаги собствениоста и владението; ако искаше да пра
ви политика с демагогия, — за него немаюе по-лесна работа от да реша да се равдадат безплатно местата; но членовете
на тоя ежвет са варненски граждани,
избранницй на сжщвте граждани, живеят
н ще жп88ят между тех в те нема да
ен позволят да « играят безогледно с

един толкова важен вапрос, . какжвто е
бездомнишкия, и затуй и решават тжй,
както здравия разум к интересите н а с а - 5
мнто бездомници изискват, рискувайки да
бждат атакувани от нелойялни свои
противници.
Прочее, нашата надежда е, че без
домниците и Варненското гражданство
ваобще, ще . преценят вложените добри
намерения в решението на ежвета и в
деня на референдума, ако той не бжде
отменен с друго решение на ежвета, ще
го удостоят с бюлетин с „Д« а .

И гробищата непощадени.
Тукашните органи на Диреекцията за
трудовата позенелиа собственност, след
като с общинската ни мера оземлиха
разни агрономи и ежннителни земледелци;.
след като стесниха до минимум мерата
в у.цжрб на добитжка на гражданите —
посегнаха и на новите общински гребяща.
Взимат се тия гробища н се дават
на миниетерств-то на правоежднето, за
да се построи там окржжен затвор, с
обширна градина за работене от затвор
ниците.
Нам не еж известни ежображенията
на компсията, вжрху които е легнало
решението н в случая; но каквито.и да
еж, вжрху разума и закона те не почиват.
Закона за трудовата поземелна соб
ственност цели оземляването на малои
мотни земледелци и специалисти но земледелието и то тогава, когато след окрагляване общинската мера,.се укаже излишжк за в полза на фонда при дирек
цията за Т. П. , С От този фонд става
оземляването.
Тжй както е изяснено в обявата на
общинското управление Л* 16823 от 29
юли т. г., обнародвана в брой 41 на
вестника ни, нашата мера едва е достатжчна за нуждите на общината и от нея
нито декар може да се вземе за оземля
ване на малоимотни и пр.
И като вжрх на всичко това, треб
вало е да се посегне и на гробищрта!
Тия гробища са установени преди
неколко години с утв&рдено и от мини
стерството на обществените сгради и
благоустройството решение на общинския
савет, което освен че не е отменявано,
но е -и подтвардявано по-после.
Гробищата се намират в строителната
черта на граджт, установени еж по всич
ки предписания на закона за благоуст
ройството и — ни по-вече, ни по малко —
се считат за една сграда на вечен покой
па равделилите са с живота варненска
граждани.
Само от тая им-страна гледани, те".
еж неприкосновекпи и от нвкакжв закон
за оземляването засегаеми.
Факта е тжй фрапиращ, че дава все
киму право да се пита: имало ли е ра
зум у хората, вонто са вимади. такова
решение?
Общинското управление ще проте
стира но най-енергичен начин срещу тая
неправда, ако не и произвол,- на коми
сията ; и понеже н правото, и закона са
на негова страна, то ще успее в бор
бата сн. .
Ще се покска и една ревизия на
решенията на комисията, е които до сега
тя е овемнила малоимотни и специалисти,
за да ее.вида, ако от общинската мера
можеше да ее обрмува факт вя Т. П. С.,,

оземлените притежават ли всички условия
по закона, за да бждат оземлявани.
Ние не искаме да ставаме от
зив на туй, к о е ^ от страни се разправя
— за оземляване "па хора, които никога
не са били земледелци или специалисти
по земледелае, или пак и да са такива,.
не« са варненски граждани и немат ме
стожителството си в гр. Варна и немат
право на оземляване.
• • Говори се още, че комисията е раз- .
давала и неста за постройки на жилища.
След като тай безразсадно е посегнала
на общинските гробища, не е чудно, че
е счела себе си в право да раздава и
места за постройки на жилища. И тук
тя не действува в духат на закона. 2
градове с утвжрдени рагулацаонни пла
нове, тя не може да раздава места за
постройки. Нашия град/ при това, е к
курортен. За раздаване места и то само
на бездомници, ако отговарят на изисква
ните условия, има правото и грижата.
ощниското управление. Друг е вжпроса
за раздаването места на бежанците,
което става по специален закон, който
нема нищо общо с закона за трудовата
поземлена собственост. Според последния.
закон, неста за постройки на жилища се
дават на ония земледелци, преимущественно в чисто земледелчески центрове,
които, като са оземлени, немат жилища.
Иначе не може и да баде; защото оземления, не може без жилище. Тези наре
ждания и закона за Т. И. С. немат м
немогат да имат приложение 8а нашия
град, който не само не е земледелчески
центр, не само, че мерата му е едва достатжчна за нуждите на гражданството
му и, че всеко отнимане от нея за ора
не на Дирекцията. на Т. Н. ; С. е неза-.
конно, но и че в него раздаването на
места за бездомниците, в евразсва с жи
лищната криза, става по особен ред, от
който изключение никой не може да пра
ви, бил той и оземлен.
АЕО, следователно, е верно, че коми
сията е раздавала и места за постройки
на жилища, това ще е излишно доказа
телство за нейното своеобразно разбира
не и още по-своеобразно прилагане на
закона за Т. П. С.
1-й Варненски Садебен Приета»
ОБЯВЛЕНИЕ 3491
Обявявам, че на 9 октомври 1922 г.
в 9 часа преди обед вав Варна на 7 па
зарния площад ще продавам следните движими имоти на длъжника Д-р Хр;
Табаков, а именно:
••-•••'-*•
1. Две корита за саксин; 2. Една
гелема каса; 3. Два дюшека и 4. Шест
корниза. * .
: ;
Наддаването ще започне от ироизволна цена. .Щелающите да к у и т , мо
гат да се явят в канцеларията ми в опре-.
деленото место, в определени! деа м час
да наддават. .
Гр. Варна, 2 октомври 1922 г.
I Садебеи Нраета»: Н. Д. Шдииски
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