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3А ОБЯВЛЕНИЯ НА Н1 или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по. 1 лев; заглавие, дата •
подпис по 3 лева.

A·Ъмaнeнт 60 л·вa годишно.
Един брой 1 лев.

Частни: вa дума по 1 лева, а на кв. ом. по l·б0 лв
8 w m o що «е oтнaм sa вeeтиикa, да се вtпpaщa
до редакцията, кметството — Варна.

Специални пoeнии условия
зa отдавано под наем бюфета в град
ско общинската приморска градина
,CAH-CTEФAHШ БДЛГAPИЯ*
както следва:

4л. 1. Бюфета в Варненската град
ско общинска градина „Caн-Cтeфaпcкa
Бaлгapиa", се отдава под наем по усло
вията изложени в общите пoeмни усло
вия, приложения образец № 26 кaм пра
вилника за градските общини (дapжaвeн
вестник брой 106/1905 гoд.) обнародван
в броеве 23 и 24/1908 гoд. Варнен
ски общински вестник, по специалните
.;yjjлoшя, saoтдaвaнe- под: заем* Bapнeв^
ските общински имоти недвижими и по
условията изложени в .настоящите cпeцвaлви иoeмви условия.
4л: 2. Cpoкaг, за кoЗтo се отдава
под ваем бюфета е от 1 .Април 1923
гoд. до 31 Март 1926 гoд. включително.
Oтдaвaвeтo става; чрез публичен тapг
чрез тайна конкуренция. Размера на за
лога вa upaвoyчacтиe в тарга ё 1 0 % в
банково удостоверение от пapвoнaчaлнaтa цена, който в последствие се пoпaлвa до получената цена. Наемателя няма
право да oтcтaдвa бяло част или целия
корпус на бюфета другиму,, без позволе
нието на Варненски Градски Общински
Caвeт. '

4я. 6. Наемателя е длжжeн да дap: жи най-голяма чистота в бюфета и кyxi нятa му и на определените от oбщин·
• cкoтo управление места около бюфета за
нареждане маси и столове 8а посетите
лите. Най-малко половината от масите
пред бюфета трябва да бaдaт всякога
; покрити c най-чисти бели покривки, а
i останалите roгaт да бaдaт покрити и c
; цветни, но caщo така най-чисти. Число
то 'на масите в бюфета и вaн от него
трябва да бaie пай чaлкo 2 0 0 (двеста)
в делничен ден и З00 (ipиcтa) в пpaздничeн ден.
* ;.;
j-·
4л. 7. Наемателя и цялата ,мy при
слуга трябва да се носят винаги, чисто
~~и,- се oтнacят-c--публиката~-"вaйvtфйлйчнcг
и нaй· учтиво, а когато има музика те
трябва да бaдaт облечени пpaздничвo.
'Ч. 8. Haeмaтeлaт е дллsжeн да дьpжи дocтaтaчвo число опитни прислужни
ци, за да може да се отслужва бapжe
и добре на ;пyблйкaтa, като числото на
прислужниците при. заети < маси не тряб
ва да бaдe по-малко от един прислуж
ник на 10 маси. Прислужниците не
требва да бaдaт по млади от 18 години
и требва да са упражнявали специално-''
cтa .си по рано не по малко от три гoд.
4 л . 9. Haeнaтeлaт е длaжeн да даржи нуждайте прибори в бюфета в нafiroлeмa чистота и да има всякога такива
в дocтaтaчнo количество.

4л. ,,4. Наемателя е длaжeн през
периода о т . ! 6 Май до 1 Септември Да.
наема военна музика или дoбap opкecтap,
одобрен от общинското управление, за да
свири при бюфета най-малко в два дел
нични дни цpeз седмицата н в* всичките
пpaздпични дни добро време от 5 д о 1 1
часа след пладне.

4л. 1 0 , . Доставянето на нyжднaтa
електрическа енергия „за осветление на
бюфета и мястото гдето са поставени
масите, водата за пиене, миене и разли
ване в бюфета, около него, както н не
обходимата инсталация за това, са за
сметка на предприемача. Инсталацията
за електрическата енергия и за водата
както н при изгарянето на електриче
ските лам6и и повреждането на предпа
зителите, така са що и за пoддapжaнeтo
на канализацията наемателят е длaжeн
да доставя на свои разноски вyжднитe
поправки и материали. Срещу тези раз
ходи наемателя внася депозит З000 лв.
от които общината може да oдapжa сре
щу изразходваното електричество, вода
и поправките.

4л. 5 . Наемателя е длaжeн да дapзвн винаги в бюфета всякакви местни и
иностранни питиета н закуски от найдобри качества, каквито могат да се до
ставят на Варненския пазар.

; 4л. 1 1 . -На общинското управление
се представя правото да отпуща гpaдндинaтa на благотворителни дружества
пpeдпoчитaтeлнo: сиропиталището, трапе
зариите, червения кpacт и милocepднoтo

'Забележка: Ако по една или друга
причина утвърждението на тарга aaкacнee и -след уговорената, наемна дата нае-.
мaтeля не се ползва c някакво намале
ние. от наема. y.
4л. 3 . Наемателя е длaжeн да дapz и бюфета отворен през всички, дни и
часове, в които това е позволено от кме
та, в carлacиe c полицията.

За I или H страница — удвоено.

дружества, против волята на наемателя,
под каквито условия намери за добре,1 но
безусловно без кaaaвтo в да е вход,
нaй-мнoro чeтиpe пати през течението
на годината.
4л. 12 Н а . общинското управление
. се предоставя правото да поставя в rpaдинвтa колкото канапета и пейки иска
п кaдeтo намери вa добре, но не по
близо от 15 метра разстояние от чepтиl e на мястото около бюфета, определени
от общинското управление за нареждане
маси и столове.
*J ..
J;
4л. 1 3 . -Наемателя е длажен да дap-»жи окачен пред. бюфета, пред главния
. входja^c,ajoнa^.eдин„,дacoвник-C- голям—,
цифpeиик,
одобрен от
общинското
.управление.
}
i
4 л . 14. Пвтвeтaтa и закуските, вoи-г.
то нaeмaтeлar безусловно е длaжeн да
продава в бюфета, както и цените на
тия и всички друга питиета и закуски,
които той продава в бюфета,.cиcключeниe тия ши топлите ястия > се определя ! :
всяка година от една -комисия, пaзнaчeнa от кмета и се одобряват от общин
ския caвeт. ,; ; -: •••£. -f-.,'::•.''"'•"" :Г 'K'" ..
Определените цени не могат да нaдмвнaт цените, по които.: се продават; c a щитe пития и закуски в най-добрите ло
кали на града. Тарифата на одобрените
от общинския caвeт цеви на питиета а
закуските па прилични табели ee окачва
в няколко екземпляра на осем видни мe·.
cтя в бюфета я вaв от него, а в пpaзднични дни се поставя на всяка маса и
вa всека заета такава ще има кочан c
ценоразписа и там келнера ще oтбeлeзвa
взпaлнeнитe пopaчки. Освен това, цeнв- '
те на консумациите да бaдaт написани
на осем дapвeни табли c мазна боа. Н а
табелата да е oтбeлesaнo кaдe поставена
oплaквaтeлнaтa книга.
4л. 1 5 . Всички поправки влн пpипpaвкв каквито наематели на бюфета .:,
иска да направи, било за yдoбocтвa на
публиката или за свой [удобства, стават за нeгoтa сметка и то ако общината да- .
де своето писмено разрешение. Повреди
те нанесени от наематели „или от персо
нала му се поправят от пapвия за не
говата сметка в 7 дневен срок. Пoвpe·, ,
днтиe ставали вследствие природни сти
хии, крайно yвexтявaнe, се взвapшвaт t
от общината.
4л.

16. Шeыaтeл5т е длaжeн н а
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дxp. Г. Македонски; за разглеждане
мднo място в бюфета да джpжн на раз
на следния дневен ред:
положение на публиката на една масич
ка, книга sa' записване, оплакванията на.
1) Да бадaт свикани за отбива
нoceтитeлитe против действията на нае
но на временната си 10 дневна тру
мателя н пpecлyжницитe fмy, която кни
дова пoвинooт, всички Варненски
га общинското yяpaвлeннe, се вaджлжaвa
Граждани освен ония, които до сега
да му дaджт, а до нея окачено обявяв
се викаха от 20 — 40; гoд·, още и
ането от cжщoтo управление, написано
тези от 40 — 50 годишна в&ipacт
c едри букви, _• относително заявяването включително.
i'•а публиката. В тази книга, най-вжcнo
на втория ден от записването на нaкoи --••; 1) Orкyпвaнeтo на" временната
трудова повинност, срещу пари и
оплаквания, наемателя или зaмecпикa му
е длsжeн да напише .своите обяснения
материали.
;
по направеното оплакване.
Комитета след като,- обстойно се
занима c гореказаните вsпpocи
Члi 17. Всички разноски по публи
куването на oбявлeниeтo:зa тжpгa й по
)PEШИ:; K
заверяване на договора, гербови ыapкн и
такси, ек за сметка вa наемателя.
1) Да бsдaт свикани всички вар |
4л. 18. П6 направени oaлasвaния н
ненска граждани подлежащи на 10
ревизии, кмeтжт налага на наемателя
дневната* временна трудова повинност.
нoбa от 10О д6 100О лева за вceкo
sa през 1922/23 год. ' от 20—40 го
нарушение нзвspшeнo oтЦнaeaaтeдa иди
дишна в&зpaef, а 1cжглacнo чл. В от
негови служащи. След пет и повече гло
правилника за пpилaгaнйв; закона- за
бявания през един летен сезон, договоравременната трудова повинност и от
може да се счита от общината за уни
40—60 годишна възраст включител
щожен, без право на саде6на намеса и
но, както следва:
.-::нpeдпpиятиeтo се отнема от в&r мaтeл,ч; Вси
Пешаците ще работят 10 дни, а
чки наложени глоби може да се ежбитeзв, които имат кола и файтона ще
paт веднага от залога.
, ,
;
pдбoтя 5 дни е кола.
4л. 19. Общината си зaпaзкa ара вo да построи около бюфета naвиляoнЩе се работи в следния ред на
чeтa за вecници, caaдsиши; кифля,? сем
групи:
. .· v ;
ки и дp. както и да открие бюфета при
1 П а група на вжзpaoги от 24,
летния тeaт&p, които ще експлоатира
25, 26, и 27 год. на 20ЛИ. т. г.
-aктo намери за добре.
.
IV-тa група на възрасти от 28,
4л. 20. Забранява се ангажирането
29, 30 и 31 год. на 2 Април т. г.
aa масите и столовете за ядене или за
V-тa група на вжзpacти от 32,
каквито и да е било цели, c изключе
33,
В4 и 35 год. на 13 Април т . г .
ние на две големи маси пред бюфета. ,·
Vt-тa група на' вsзpacти от 36,
4л. 21. Плащането ще става както
37,
38 и 39r год. на 25 Април т. г.
следва: за пжpвитe 6 месеца в предпла
та при подписването на договора, а за
VП-мa група на вжзpacти от 40,
останалите шec мeceчия ще издаде за
41, 42 и 43 год. на 7 Май т, г.
писи на заповед, пpиaoдпиcaни oг два
^ VШ-нa група на вжзpacти от44,
ма солидни пopsчитeли, одобрени от об
45, 46 и 47 год. на 18 Май т. «. '
щината, c падежи: 31. YПI. 1923 г.;
IX-тa "група на вжзpacти от: 48,
31. 1 III. 1924 г.; 31: VIII. 1924 г.;
49 и 50 год. на 29, Май т. г."
1. Щ. 192^ г.; 1 VШ. 1925 r. 2. Всяка кола и файтон, каквато и
да. е тя ще бадaт използвани за
трудовата повинност по 5 дни, без
различно конска, волска магарешка
и пp. кола.
;;;_"'

; ОФИЦИАЛЕН 0 Щ 1 ' ;
Протокол

т Днес 14 Март 1923 гoд. в Вар
ненското Градско: Общинско Управ
ление, c&глacнo заповедта на г-нa
Председателя на Варненската три
членна комисия под J& 44 от 8 I I I
т. г, § 6 се свика на зaceдaниe;кoмитeтa но временната трудова пoвин·*
нccт в cscтaв: Председател Яни Aн-:
дpeeв, член на тричленната, oбщин-;
ека комисия и членове: общински
старши лекар: Д p А. Недялков
общински инженер Ив. Пенчев, общ.
юрист консулт Д. Янaкeз, общински
EлeEтpoннaшнep Д. Пoиoв, управи
теля на лозовия i;aзcaдник 0г. Cлaвoв, ,oбщинcки гpaдинap на цветни
те градина Aятoн Новак, зaвeдyющ.
общинска техническа -работилница,.
JJняэднepa Baлeв, началник на лoзapнoтo отделение F. Зидаров и на
чалника на трудовото бюро Aлeкcaн-

3) Oткyпвaнeтo на временната
трудова повинност може да става от
всеки трудовак, нaй-кжcнo до 20
Април, т . г . срещу сумата 1500 лв.,
или срещу материали по пазарната
им стойност; което да се равнява на
150О лева. За Материалите ще има
специален cпиcsк в Трудовото бюро.
, Председател: Я . Aндpeв.
Д-p А. Hидялкoв.
Инж. Ив. Пенчев.
Д. Янaкeв.
Иek. Д. Попов.
•'Членове:' Cт.. Славов.
А. Новак.
ИЮE. Baлeв. *
Г. Зидаров.
А. Г. Македонски'.
Пeчaтницa Д..Тодоров ~ Варна.

ТРУДОВО

БЮРО

ОБЯВА
№ 194
П rp. Варна, 15 Март 192З год. \
Трудовото бюро при Bapнeнcкoтt
Градско Общинсво Управление, обявява
на г. r. гражданите, че Ш-a група под
лежаща sa oтбввaнвe 10 дневната вре
менна трудова повинност за 1922/23 год.
на вaзpacт, 24, 25, 26 н 27 год. oв
eвиввaт ha 20 Март т. г,. Всички гpaадaпи подлежаща от начи
ните години да се явят в 7 часа су
тринта при трудовото бюро, вa да cи
пoлyчaт назначението. А за останалите
вжзpacти до 50, год. от другите гpyнм
ще се обява-дoпжлнитeлнo.

Bapнeн. Градско Общинско Управление.

-•-'•

ОБЯВЛЕНИЕ № 8372

'"'

гp. Bapнs, 13 март 192З год.
Обявява се на интepecyioщитe, че на
15 тoгo, в 9 часа, в помещението на
Варненското Oвpжжнo Финансово Управ
ление, ще се произведе нов тжpг c явна ,
кoнsypeнцкя за отдаване под наем пpe* .
настоящата година всички свободни oбщинcви ниви, понеже произведения на
10 Януари т. г,, за cжщитe тspг не е
yтвжpдeн.
Haдaвaнeтo ще става па декар гв-.
дишнo. Първоначалната цена ще се опре- :
дели в дена на тяpгa от тspsнaтa кo-· ·
мисия. Залог. 10%.. ..
.
Tдpянитe кннжa са на разположе
ние всяко пpвcжcтвeнo време в oбщикaт a , a в дена на тspгa при' тaspжнaтa
комисия.
Председател: fl Андреев.
'^
Секретар: Д. Атанасов.

.°

Из дeйнocттaЗa извършената работа и сдетоянието
на paзcaднинa през месец февруари1

192З година.
BpeмeтoГ
Времето през отчетния месец бе:
много влажно, дsждoвнo,;· cнeгoвитo и
доста студено.
шeннo -яcm бe»
облачни дни не е имa,?o. Слабо orpeвaня
от cлaнцe е имало на 3, 4, 17, 18, 19
21 и 27 число. Дsждoвe вaлexa на: 2,
6, 7, 8, 18, 19, 20, 23, 26 и 27 число.
Cлeг”нa: 9 c голяма виелица. Снежния
покрив, вследствие студа се зaдspкa
почти до края на месеца. Всичкия B8мepeн валеж в дsжд и cнeг през месе
ца е 31'8 литри на квадратен ыeтжp.
Повечето дни през-месеца са били мжглявa. Gлaнa вмaшa на: 16, 17 й 18
Буйни вpeтpoвe са духали: западен на.*
3, 19, 20 и "23 чнcлo; . ceвeЗeп нs: 9,
10, 14.и 15 число; cecepoзaпaдeн на:
13 число и източен на 24 число.- Общо

1

•

•

• f

•

През отчетния vэceц се прибра оста
налия лозов материал, почисти, сортира
и caxpaни до 19 число на месеца от
парцелите Jй№ 33, 32, 3 1 , 2 1 , 2 н 15
от 25*2 декара пространство, 6190 гла
вини майки c 375 надници.
Получи се следното количество peзг
ници от:
,.
1. Pyпecтpиe-дюлo (мoнтикoлa) >•?.-'•;•.)>;
”
188Л00 I к л . и 38.850 II кл.
2) Apaмoн X Pyпeтpиc гaнзeн
JS1
33,100 I E Л . и 5.300 II кл.
!

'_ Повторно изрязване и ] почистване
главните майки, които uo-paнo; времето
не позволи да се порежат, както трябва
s парцелите №JV· 19, 18, 25 и'30 всич
ко 5,050 главини, порязани и почистени
c 22 надници, като предварително около
главините eofpибaнa пpacтa c ' 1 6 над
ници. Други никакви работи не позволя
ваше времето да се извapшaт в
мaтoчннкa. : ' '
•

В облагородените и местни лозя.
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•

•

•
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

лева eт.
1560·-—
5 2 0 0 ш 3 0 0 лв. xил.
7720·
19З00 по 400 n
„
7964-—
18100п0 440 „
4400·—
,
..-. 8000, по 550 „ „ .
. 8900по 605 „ в . ir 5384·50
З8640'— ;
,5р200 по 700 ...••, „
4б240?—
57800 по 80О, „ s5 „
______
'~ ” - —

172500

y

Всичко 111908·50

Иsдaдeпн са свидетелства . *a износ
в вaтpeшнocтa на царството: 50 броя
тeлesки кожи, 43 броя гcвeждн кожи,
80 броя агнешки кoгкн, 90 броя oвчв
кожи, 96 броя ярешки кожи, 33 броя
биволски кожи и 85 кгp. пушени шyмки.
Издадени свидетелства за Цариград:
26 кrp. обикновен салам.

Всичко 33482·50
:
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'
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'
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Общо cжcтoяниeЛ

Общото" cactoяниe [на разсадника е
> много добро. Атмосферни повреди, 'измpaзвaпe,и пp. нeмa; caщo не са констати
рани повреди от болести и нeпpвятeли. j

Заключение.,,

:

,·

От изложеното се видв,· че неблаго
приятното време ocвeп, че е пoкpeчилo
и вaкscнeлo c нeкoлкo деня прибирането
iнa лозовия материал; но още не позволи
да се нзвapшaт много належащи сезон
ни работи.
” ' ' .i

Вследствие неблагоприятното време
' През" месец март ; предстоят да се
нeмoжaxa да се извapшaт належащите
извapшaт
следните работи: ; •'•__'. ..
сезонни работи.-,
---•-"-. —- —
1) Да се почистят й изрежат ченге
тата
по главините па лозите — ыaйки.
Разни.
2) Да се порежат всички облагоро
През по-хубавите дни, когато време
дени и местни лo|и; Г • д' - i..'
то позволяваше до 19 число се нaкoпa
3) "Да се попаднат c пoлoжници
• принесе пяcaк в "хранилището на ло
всички диви и облагородели лози; и i
зовите ripжчки c 12 надници, пренесе
се 4б кapyчй uяcsк. Подостриха се из-'
4) Да cfe порежат облагородените на
«jпeнитe колци'c 11 надница се подо
зелено лози.
'
стриха 2,800 кола. През отчетния месец
'§) Да се положат облагородените на
трима трудовака ех подострили 2400 кола.
зелено лози от Pипapия t X Pyпeтpия
№ 3З09; !•;. (
'..'.'.' , r .
... ..
: !
Hoнюшнaтa.
'
6) Да се дoв·pши пвчнaтoтo pиroл-:
вaнe в парцела № 20;' 4 •:
Разсадника има caыo един кон, кой
то е: недостатъчен за извapшвaнe всички
7) Да се нpfeнecaт !oт градската го
работи, освен, само за превозване кoлo-1
ра коловете обелят и подострят;
'
вeтe по разните парцели и. други малки
8) Да се подострят начупените кpлсезонни iработи. *.
r-·.
t
ци и поставят на лозите.
•.-,,••
За обработване, копане мaтoчникa и
9) Да се изopaт и зaceятs ceчмик .
лозята ще* требва да'се доставят oiцe
!
1
пpaзднитe,
места;- ·
.·. • · ·
? два коня. Коня е добро cacтoяниe; за !
10) Да'се почне брането и' кbпa,нe!.' пoддapжaнeтo му е разходвано 1 l 2 кгp.
r e-мик, 185 кгр^^фий и за прислуга ' тo на мaтoчникa и: лозята и '-' ·
;.' 1680 лева. .•••• = -' "— '
-•:'.=..;
11) През втората половина . на ме-сеца'да cё почне облагородяването н а , ,
: Приход и разход.
оставените за тая цел peзници. , . '
а) Преход ,в .общинската . каса -eг пo·
«втaпил от продажба на:

Първокласни pвзници:

заклано 287 глави eдxp в дребен доби-.
тxк, който е дял 25905 кгp. месо.
Проверено е 1803 кгp. млеко пpe·
седмицата.
Направени c s 26 ревизии на paбaтыницнтe, в които се преработва месни
консерви и19 такива на общинските хали'.
Проверени са всички иpoдyкти ех
животински произход внeeeни в града я
изнесените такива на градския пазар.
Прегледана е всичката риба донесе
на на рибното таpsищe.

·

111050
Всичко 22700·—
11. 150 yкopeнeни aнepи- ,
кански лози по 1 лев
150·—
б) Разходвано е за нoдipжaнe разсад
ника н пp-бвpaмeтo на лозовия материал:
1.3а заплати на служащи
те по чл. I § 3 п. 1l 6
2951·—
2. за дoбaв. вaaнaгpaяд. и
дp. на служащите по чл. I I
§ 41 п. 10*
9272·—
''> Й.'за надници на работници
по чл. II § 31 u.5
, , 20449·50
4, за фураж на воня по
fi 21 п. 1
810·—

м

22,1,200 I кл и 4415О II кл.

*ммip

8.
6000по 165 я "„
990·—
». 98060п0 200 •„.*..-,
196Ю
10. ...700.0 пo· З00. , . · 1 . , · r 2100·—·

В Maтoчникa.

Bcичкq

JLЬL·JППIk

' Bтopoнлacни peзници:

ввeтo както през миналият, така и през
отчетния месец времето никак не благо
приятствуваше за извspшвaнeтo на пол
ежите работи, затова много, сезонни, ра
боти не можаха да се извapшaт.
йзвapшиxa се следните paaoти : ,
•

l·Ц,ППLliЫ

|
I

През седмицата ех констатирани S
бecнн кучета. Уsauaпи cs 15 чeлoвeкa
от бесни кучета, които cs иcпpaтeни на
aнтиpaбичнo лeкyвaниe • в София. Oтpor
вени са 25 tipaздuocкитaющи.кучета. ,
Лeкyuaп е'всичкия заболял общински
дoбитxк.
.

.

•

.

.

.

•

•

•

'

•

За вpes!e от 12 до 18 февруари
l923 roд. включително.
t

През штeклaтa. седмица в градската
cкoтoбoйнa е пcклaнo следния дoбитxк:
16 3.-· !> rлaiш eдsp рогат дoбитsк, : дaлн
22164 кл. месо, 155 глави-дребен дoбитaк, дали 8076 ;кл. ,;месо или всичко
е иcклaнo 318 глави eдxp и дребен дoбитaв. който е дал 30240 кл. месо.
През това време са yнищoжeяи: 1 cвн- .ня от тpвxинa cпиpaлиCj 39 кл., 2 cвини от цнcтпцepки целулоза от 79 кгp.;
През седмицата е проверено 152б
литра' млеко.
.'..,.','.'.
Направени са 16 ревизии на рабо
тилниците в. конто се преработват >мecнв
консерви и 26 такива на общинските
хали.
• •
Проверени са всички продукти; от.
животинска пpoиcxoд внесени в града l
изнесените такива па градския пазар. ; л
Пpёглeдaпa е всичката риба донесе- ,
на на рибното тapжищe. *, t , v г
..
Издaдeпи са свидетелства за изнoo
в вдтpeшнocтa на Царството:. 90 броя
сухи говежди кожи.
Издадени са 2 свидетелства sa coб- ·
CTBeH0CT.

. ; .

•::•;.

, *

i

.::•

;

През седмицата са констатирайп 1 '
бясно куче. Ухапани са от бясно куче '
4 чeлoвeкa, които се ибпратиха на aнтиpaбзчнo' лeкyвaниe в Cdфия.
Лекуван е вcпчкня заболял общински
r
дoбитaк.
"! "v '
'"' "' : "

За работата на вeтepйнapнoтb oтдeдeлeниe за време от 5 фeвpyapий до
II февруари 192З гoд. включително.

За време от 26 февруари до 4 март
192З гoдi внлючитeлнo.

През иcтeклaтa· седмица в градската
cкoтoбoйнa е нcкзaнo следния дoбитsк:133 ,глaли eдap ! рогат! дoбитжк дaлн
17208 .кгp* мeco^ 154 глави дребен дoбитxк, дали 8697 кгp. месо или всичко

През иcтeыaтa седмица в гpaдбкaтa,
cкoтoбoйнa е пcклaнo следния дoбитsк:
160 глави eдap ” рогат дoбитж„!"! дdi
23.372 кгpJ uec(f, 274 кгp. дребен дo-: '
битsк 434 глави дали 34,256 кгp. мёcd. ' f

• •'

,·a

iv!

.:

'.

През това време е yничтoжeвa една кра
ва от туберкулоза от 88 кгp.
Проверено е 1815 литра биволско
млеко,- 890 литра краве млеко, или всич
ко е проверено 2,905 литра млеко. Cacтaвeви са два акта на млeкoпpoдaвци,
50втo продават yвoднeнo млеко. Уничтoжeнo е 12.-ли1 ри водно млеко.
; Направени с а 25 ревизии на рабо
тилниците, в които се преработват месни
консерви и 2 7 такива на общинските
хали. Проверени са всички продукти от
животински произход внесени в града и
изнесените такива на градския паяар.

Разреши се от електрическото отделе
ние и увеличението свещите на лампите
в стари инсталации на двама клиенти на
отделението.
.,
„

Санитарно oтдeлeпиe.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 1 март до 10 март 192З гoд.

БОЛЕСТИ
- f·- - -

Scarlatina
Diphtheritis
MorbiШ

F

Лекуван е всичкия заболял общински
дoбитaк.

Dysenteria '••

По случай лошото време 'наложиха
се мacca поправки на повреди пв еле
ктрическата инсталация,' на градската
мрежа и ыacca такива по частните еле
ктрически cseдинeния, които повреди
своевременно бexa поправени от мoвтйopнтe при отделението.
Пocтaпиxa през месеца 19 saявлeния
от клиенти на отделението c който мо
лят да се направи.разпределение за из"плaщaпe електрическата им енергия по
неже живеели по нeкoлкo семейства под
eдпи електромери. Провери се количество-,
то вa лам6ите и свещите на отделните
семейства и в зависимост .от това на
прави caoтвeгнoтo разпределение.
Откриха се 50 нови партида.
Закряха се по разни причиня 10 ста
ря партиди.
Oтллoмбиpaxa се пломбираните до се
га зiaмбн в домовете на двама клиенти
в то след изтичане на едногодишния пе
риод.
Пломбираха се лишпнтe лампи в до
мовете ,м,8jвeдёвиятa, вa 6 клиенти sa
срок една година. ,.

!

Tпssis · convilsiva
Variola vera'
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Начало от епи
демията от

—
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Typhus гecuгrens
;

3

1

\

Typhus exanthematicus

Vardcella

--—

5

^r

Typhus abdominalis '

, Пocтaпвxa -. в отделението 58 [молби
pт варненски .граждани за искане paзpeшeниe да .инсталират в домовете и за
веденията си нови, вли дoпaлввтeлни ин
сталации. В зависимост в района вa кой
трансформаторен пост спадат тия домо
ве и заведения и дали csoтвeтsитe тран
сформатори paзпoлoraт c дишвя електри
ческа енергия — на едни от просителите
молбите се удовлетвориха, а на други
те — не.

Всичко от
0-нaч. на
Ум
Има Забо
ста
здpaше лели вeли рели ват епидемията
saб. yмp.

6·

. Cacтaвeн е един акт за развален
кашкавал. Бракуван е 11 кгp. развален
кашкавал.

За извжpшeнaтa работа в eлeитpнчecкoтo отделение и централа през и.
февруари* 192З гoд.

През изтеклия месец е консумирана
64840 киловат часа eлeвтpичeткa енер
гия, за добиването на кoяю са изразход
вана 303З0 кгp. гaзйoл.

Разреши се снемането на три електро

Издадени са свидетелства за износ в
вaтpeшнocтa на Царството на следните
продукти от животински произход: 666
броя сухи кози кожи, 792 броя говежди
в З00 кгp/ сухи пpaздни биволски poги.

' Констатирани са една бясна котка.
Иcпpaтeн е .на лекуване един чeлoвeк
против бяс, в София. Отровени са 49
ppaзднocкитaющи кучета.

Разреши се вaзoбнoвaвaнe на тока £
инсталацията на един клиент на електри
ческото отделение.
'
Спре се тока по разпи причини на.
двама клиенти на отделението.
Работи се усилено по уреждането нановите партидни книга.

Направи се проверка на лампите и
и cвeщитe^в· домовете и заведенията на
7 клиенти на електрическото отделение
и в зависимост от намереното, направи
се нyжднoтo.
»

Прегледана е всичката риба донесена
вa пpoдaн на рибното тapжищe.

Издадени са три свидетелства за cтoпaниcвaниe на ёдap дoбитaк.

мери от стари инсталации по разни при..
чини, като строеж и дp.

Провериха се и поставяха на бeзeлeктpoмepни до сега внcтaлaции 28 елек
тромери разни системи.,.
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ХРОНИКА
Варненския кореспондент на вecник
„Дневник" Г-н А . Байчев в брой 992
си е позволил да пише н ивфвpмиpa
бaлгapcкoтo общество, вapxy cacтoяниeтo на градския Ни водопровод.
•i Господин Байчев4'или e~ криво осве
домен по тоя вaпpoc от някое заинте
ресовано лицe,· или пак "лично той цeлиfc
подобни изнвcлвци,fдa* caздaвa настроение '
в гражданството, спрямо управлението на
общината. Bepнo е че eдинa от капта
жите на градската ви водопроводна мре*
жa при село Eлeч се бе повредило вслед
ствие пoпyквaвe на почвата в това мя
сто и? зaмaтвaнeгo на водата-'се яви
вследствие на това.1 Околната местност
кaдeтo е станало повредата е само от
виви, поляна и гора, а селото- е разде
лено от каптажите c голям дол, следо
вателно, никакви нyждници и други не
чистотии от селото не могат да отидат
до това мяcro. Ето защо Господин Бай-'
чeв, трябваше да проучи от надлежното
място дeйcтвитeлнocтa на вaпpoca и са
мо добре ивфopмиpaн по него да изнесе
пред обществото самата истина, а не
да пише не лeпocтй,илв пак може да
провери това на самото място.
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Ваните ,oвтaвaт вxpxy варненския.,
гражданин Калоян Манолов за 171000
лева, а бюфета в*pxy 0. C.Aлaтoв,
тoжe варненски гражданин за З26002
лева годишен наем Jзa срок от 3
години.

\

Телеграма до "\
Негово Величество-Царя.
София.

Като председател на общинската
тричленна комисия Варна, пpaзднyвaйки
от варненските граждани днешния велик
3а народа ни пpaзднив „Освобождението
на Бaлrapиa", смятан за свой дaлг дa·
поздравя Ваше Величество c пpaздuикa
от тexнo и мое име. s
Нека Bceвишний да благослови Ba- .
шeтo царуване, за да дадете на тоя на- ...
род, достоен за велико бaдeщe, още пo-cвeтли дати.
Председател: Г. Ангелов.

Блaгoдapctвeннaтелеграма'"''
Ангелов

Председател* общинската
члeннa комисия. *

тpи--

Варна.
Capдeчнo благодаря Baм й на вар-- '

Резултата от тлpгa произведен
нeнци за лнjбeзнитe поздрави и блaroпo- '*
на 15 Tv м. за отдаването под -наех"" желания, по случай Великия ден на ос- "„
.« през сезона 1923 година морските
вoбoждeниeтo на Бaлгapия,, ;кaю c р а 
бани и бюфета при морската- гради- * дост oтвpaщaм на всички ви.
'и..
на е следния:
Царя1".

