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3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 лев; вaглaввe, дата и
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лее.

Частни: вa дума по 1 лева, а на кв. см. по Г60 лв
B·ичя· що «· отнася вa вестника, да ee иtпpaщa
до редакцията, кмeтeтьoтo— Варна.

О Ф И Ц И А Л Е Н ОТДЕЛ.
TЧ·ET
на Варненския Старши Общински Лекар
Д-p А. НЕДЯЛКОВ

вa Санитарното cжcтoявиe на града
Варна през 1922 година.
Както вече е известно от минало го
дишните санитарни отчети, града Варна
е разположен на брега на Чepнo-Mope
вдpxj спускащите се склонове кжм мо
рето и езерото на фpaнreнcкoтo frлaтo.
Почвата на мecтнocтa е пecaчливoглинe:eтa. Pesи около града нeмa. Старата
Девненска #peкa, която е cдeдинявaдa
Девненското езеро c морето, след ыocтpoйжaтa на новото пристанище и капа лв,
нoeтeпeннo се е пoпжлнилo и пoдcsxнaлo,
като е оставал още неголям блатист pжкaв около влизането й в морето. Новия
плавателен канал между езерото и морето
е значително намалил odeмa на пжpвaтa,
а новите пpoкoпaвaния около Cиндeл ще
,oтвoднят още повече блатистата мест
ност около и от езерата. По тоя начин
ще се намалят и огнищата на маларията.
Низината между езерото и морето, която
,oбpaзyвa още доста застояли 6дата, се
вече пoпaлвa и вздигг,, чрез което ще се
оздрави делата околност на града. Ала
за жалост, в самия град, благодарение
дефектите на канализационната мрежа, .
.от уличните чешми се образуват цели y' личпи потоци и локви, които eжздaвaт4
благоприятна почва за развоя па aнoфeлecитe. Множество грамадни ями и бла
та са образувани eaмo в новостроящите
се части, предимно IV и V yч. награ
да, които служат за фабрикуване на кир
пичи, необходима sa постройките на бед
ните граждани. Всичка тия ями, локви;
и улични вода съставляват едно голямо
тжмнo петно в санитарното благоустрой
ство па града, за премахването на кое
то .се направиха многократни пocтanки,
ала поради затрудненото материално пoлoжeньe на общината, не може да се
предприеме нищо. Не може cжщo да се
peaлизyвa пoпжлвaнe /на истинските места
в града и нoвoизкoпaнитe ями c пoмoщa
вa трудоваци. Hивeлиpaxa се само ня
колко улици и ee извжpшн изкопа на но
вия фpaнгeнeки кавал (Фpaнгeнcвo дере),
«oйтo цели да отведе парите я да oт-:
водни една част от града.
Града си има регулационен план,

който обаче още не е прокаран в всич
ки части на I, II, и Ш,-· yчяcтжци,'ста
рата част на града, тай eдmo и в но
востроящите се части от IV yч , в така
вapeчeнs-.тe гкоптрабадни места и по
cтpoйки". Направлението на улиците i
тия вepeгyлиpaпп части на града eвaй·.
разнообразно, както и opиeптnpoвкaтa на
самите постройки.
Kжщитe в старата част на града са
едно, две и тpл етажни здания cдc ха
рактерните признаци на ориенталските
постройки. Новопостроените здания в
oкpэйяинитe на града, жилищата на
бездомните и бедни граждани, са малки
едноетажен кжщypr,и, строени c ocкaдни
средства, по един пpянитивeн план, без
нyжднитe удобства и без йcпoлввaнe-изи4
ccвaниятa на хигиената. В още пo·ми
зерно положение еж постройките пs ци
ганите в квартала нова циганска махала
повече от които са прихлупени колиби.
Построени от кирпич, изказани c кал,
без никакви удобства и осветление.
Планираните улици IV, V и отчасти
II са предимно c посока oтCeвepo за
пад, кжм югo изток, други от югo-зaпaд,
кжм югo-изтoк, трети от север кжм юг.
Повечето улици еж шocиpaни, само една
(yл. Преславска — Цариградска) е па
вирана c блокчета, старите улици еж c
кaлджpжми, а една голяма част (IV и
нof!Oзacтpoeяитe квартали) еж без вceкaкжв пoвaж.
”
В джждoвнo време всички улици се
зaмspcявaт, а крайните квартали стават
непроходими от кал.
\
Изложението на sдaпкятa и планира
ните, и регулираните части на града е
oбикпoвeннo кжм юro-зoпaд или югоиз
ток, ала има тoжe кжщн cжc северно и ,
източно изложение. Новите постройки еж .
изобщо хигиенични, c пo-roлeыи, или помалка удобства. В много кaщи са изпол
звани и подземните полуетажи; ocoбeннo
при сегашната жилищна криза, не само
за кухни и трапезарии, но и за живеене
(спални).
Tдз годишния строителен сезон- бе
извжнpeдEo оживен и бидоха построени
в града и предимно в 0крайните 559
(в I yч. — 13 в II yч. — 43, в111
yч. — 31, в IY 126 и V yч. 108,
Дoбp. квартал — 238) нови здания.
^
Hoвoплaниpaнaтa част на , така
„наречения Добруджански квартал", ка
кто и пpoдsлжeниeтo на V-н yч. се по
строиха множество едно и две етажни

8а I или II страница — удвоено.

здания, излoa:eви хигиенично, обаче стро
ени c ocкждпн средства, поради което
много останеха и нeдoвжpшeни.
Kaм ceвepo-ii8тoк строежа достигна
почти до оградата на новите гробища,
а предградието „Koкapджa" се сля яeпocpeдcтEeннo c града.
Отоплението в кaщитe става почти
язключитeлuo, c лaмapинoви печки c джpвa, peдкo c каменни вжглищa.
Hyжiпйцитe в новите постройки са
или cвжpзaнn c канализационната «мрежа,
или над ями. В старата част на града
има стара канализационна мрежа, от
части cвжpзaнa c новата. От 887б зда
ния в града само 435 са cвжpзaни е
градската канализационна мрежа, (216
ea cжc старя канали, от което следва,
че само 651 или 7.3% от зданията на
града са в вpжзкa cжc старата или нова
канализационна мрежа). Функционира
нето на новата градска канализационна
мрежа е до известна степен компроме
тирана, вследствие на някои дефекти в
плана и поради липса на специална вод
на инсталация за промиване. Чистенето
на пyжничнитe ями и изxвжpлянeтo на
фeкaлнвтe материи се извspшвa по един
примитивен начин от цигански команди
c пoмoщa па дapжaвни чepпaлки и бу
рета. Зaмжpcявaнeтo на дворищата н
улиците при това чистене е гoлeмo.
Нравиха се от страна на санитар
ното отделение многократни пocтдпки
пред Г-пa Кмета за модернизиране на
това чистене, като се използват двата
aceяизaциoппи aпnpaти (аспиратор c iп:cтepки), c пoмoщa на които фeкaлWитe
ще могат да се спущат направо в мо
рето през една канализационна шахта ,
около вжлнoлoыa. по всички опити и пocтжпки ocтaпaxa без резултат, защото
тогавашната Oбщнпcкa Управа на гp.
Варна не можа в течение на eдпa и
половина година да иaмepн 50-60,000
лв. sa покупка на някой липсващи части,
без вoитo aceзaцвoнния апарат не може
да функционира.
Гpaдeкитe вoщни ями се намират
зад пвмyчнaтa фабрика в близко cжceдcтвo c предградието ^ Дaмянoвaтa Ма
хала и Maкcyдa. Земята на ямите е гдивecтoкaмeннa, което пречи на aбcopбяpaнeтo на материалите.
В интереса на градското население,^:
колкото се може пo-cкopo да се закрият
тия ями и изxвжpлянeтo на фeкaлннтe
материи направо в морето c пoмoщa на
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•сен1зационните машини. —
Cлymбaтa по чистенето на града се
мвxpшвa по стопански пaчвн при нае
мане от 25 — 30 частни каруци. Roнтpoлaтa по чистенето е вжзяррена на
11 души пoм. санитарни агенти, н a |
които следи един надзирател по чистотата^
Чиcтeяeтo на града не бе задоволи
телно по причина, нередовното плащане
вa надничарите — каруци, и самоволно
напущат работата, а по този начин се
разстройва службата и по нередовност»
на контролните по чистенето органи.
Причината за всичко това както се
каза е лошото финансово положение на
общинската каса. През годената е из
хвърлено смет 26800 каруци от пэлoвин
тон,' 8а което е платено 774752 ,лв. и
75 cт.; месечно се падат по 4733 кола
•мeт иля дневно около 78 тона кжщнa
и улична смет.
В тази годишния бюджет е предви
дено взxвжpляиeтo на кжщнaтa и улична
смет да става е общински специален
образец каруци, обаче набавянето на
•0следните и потребния инвентар ще
изисква на пжpвo време изразходване на
материални средства, които нeщe бждaт
жo силите па общината при сегашните
в стеснени финансови ptcypcи. 11о бюд
жетни причини не е имало редовно ме
тене дори на главните улици. Периодич
но, през определени дни в седмицата се
е практикувало пoдaитaнe ua по главни
те улици.
Числото на метачите не е надмина
вало 12-15 души дневно и при това за
такива е платено 34,312 лева я 50 cт.
Градските сметища се намират, ед
ното на Северозападния край, а дру
гото на западния край на града вeпocpeднo до населените краища.
По отдалечени и подходящи м·cтa
за сметища няма и не може да има при
бжpзня растеж на града по всички пoчт i посоки. През зимния сезон се пoпжлaaт c смет, някой низки места и poв·вe
в града, а отгоре в ce засипват c пpжcт
от новостроящите се здания. B&пpoea sa
постройка 8а cмeтoгopни пещи, или би
ологически градски торища от смет не
ще може да се ocжщecтви за джлги го
дини, понеже липсват материални и ред
други условия. Чистотата в частните и
oбщecтвeнни заведения, c нiвecтнн из
ключения е бала задоволителна.
Климата в rpaц;a е морски в се от
личава c вжздyшнн течения -— малки
ipнзoви,и големи предимно Ceвepo-изтeчнlf^фaктepни вжoбщe за Черноморско
то крайбрежие; ocoбeннo силни ветрове
владеят зимно време. Зимата при липса
на ветрове, е мека, рядко cнeroвитa.
Пролетта е хладна н се отличава c влаж
ност и мжrлв. Лятото е умерено топло
като се освежава от постоянните морени
бризи; денем от морето кжи сушата, а
мощен в обратна посока. Есента е не
забелязано пpoджлжeниe на лятото, то
пла и приятна по някога дaжt до края
на и. Дeкeмвpиfi.
През изтеклата година, зимата беше
студена, cнeгoввтa, пролетта и есента
влажни, джждoвни и хладни, а лятото,
както винаги сухо и умерено топло.
Климатичните условия се отразяват
на зaбoлявaeмocтa и cмжpтнocтa на на
селението, които С25 пай tиcoки през зи
мата в пролетта, пo· слаби пpet лятото
в есента,

0г 100О умрели през 1922 гoд. еж :
през зимата 292 души, пролетта 252,
лятото 2 5 Г и през есента 225 души.
Влагата и ветровете пpeдpaзuoлaraт кжм
дихателни разстройства, ревматични, гря
шцни заболявания'и'туберкулоза, а лящо и 'fceнтa кжи храносмилателни сму
щения. Това се илюстрира от следните
цифри на сезонната cмяpтнocт.
0г 14О души умрели през 1922 гoд,
от дaxaтeлнн разстройства се падат през
зимата 60 дyшя, пролетта 42 души, ля
тото 15 и есента 23 души.
0г 178 умрели от болести д а хра
носмилателния апарат еж: през зимата
26 души, пролетта 29, лятото 72 и eceнтa 51 души.
0г бoлecтa ," Белодробна охтика" еж
yмpвли 138 болни, като през зимата ум
рели 32, пролетта 55, лятото". 28 и eceнтa 23 души, тoжe иpeз 1922година.
"” Cжщo от Гpипaлi?a заболявания през
cжщaтa година са умрели 1564 души,
като се падат, през зимата 7 5 1 , про
летта 671, лятото 70 и eceптa 72 души.
4) Града има модерна водопроводна
мрежа от 1910 година, в кoaтo еж вка
рани водите от няколко извора, нaй-глaвнин от които Xapaни-дepe, отстои на
osoлo 20 — 25 клм. от града. Водата1
през тая година' се aнaлизиpвa в химич
но и бaктepeoлorичнo отношение и се
указа нaпжлнo доброкачествени0 и сво
бодна от бактериални и дuyra примеси,
обаче в кoличecтвeннo отношение, водата
е cжвжpшeннo нeдocтaтжшa за нуждите
на постоянно yвeличaвaщeтo се c яpeceлнpци и бeжkпци · градско население.
Денонощния дебит на водата в градските
peзepвyapи е *20l6 куб. метра за едно
население над б 1 xилядя, или на глава
се падат 394 литри, количество нeдocтaтжчнo. От 8875 сгради, cвжpзaни еж c
градската водопроводна мрежа само 2334.
Водната крива· ня града се засилва и
вече става наложително вкapвaниeтo на
нови изворни води, предимно Aджёмлepcкитe, чието кaптиpвaнe и cвжpзвaнe е
отдавна проучено. Предградията си имат
coбcтвeяни водни източници: Cec-Ceвмec
има модерна водопроводна мрежа, която
се нуждае само от разклонение и дpe
нпpaнe на отточните води. Maкcyдa има,
стари чешми, Koкapджa eжщo, Дaмянoвaтa и Tpoшeвa махали имат кладенци.
Добруджанския квартал а нoвoзacтpoeннтe части от V yчacтжк имат еж що
кладенци. Kлaдeнчeвaтa вода такава е
изложена на зaмжpcявaнe, но за сега не
еж се констатирали eпидeмичecки забо
лявания от воден произход. В града има
cжщo много стари кладенци, някоя от
които само се използват за миене й
проливане.
5) Точния брой на населението не
е известен. Ако прибавим вжи цифрата,
добита при последното преброяване,
(1 януари 1921 година), годишния ра
стеж на населението 541, то ще полу
чим на пжpви януари 1922 година
51,129 дyшв жители, а на 1 янyapий
1923 година 51,917 души, обаче в това
число не влизат придошлите в голям
брой бежанци, пбeceлници от Русия,
Тракия, Цариград и Добруджа. Haпocлeджк една такава пpeceлничecкa вжлнa
от руснаци; арменци и гapци от Цари
град и Maлa-Aзия, щото нaвoдниxa града.
Преобладаващата част от градското
застояло население eжeтaвлявaт бжлгa-

pвтe, които cжщo еж преселени от някot
други краища на Бжлгap-я, най-вече от
Koтлeнcкo, Лoзeнгpaдcкo и от Добруджа.
След това идват, rжpци, арменци, тypд,
евреи, цигани и други. Местен елемент
еж само "гarayзитё.
ty?Щ·

Специрна погини условни,
З а доставката н а разни cтpoитeлвi'
материали нyждни з а ' В а р н е н с к о т о Град.
cкo Oбщинcao Управление з а през 1923
гoд. по пoджpжaнeтo на градските здaния, водните канали, пжтищa, мостове;
и дp.
iv
4 л . 1. Настоящите uoeмни услови».
имат за предмет доставката н а paзвi
строителни материали нyждни за варнен
ското градско oбщиucкo управление щщ
1 9 2 3 гoд. з а пoджpжaнeтo на градските
здания,
водопроводи, канали,
пжтищa,
мостове и дp. в чертите н а г р а д а . ••.-?.•
4 л . 2 . Bидaт на материалите, които
им доставя предприемача е описан j
приложените
при ” настоящите
пoeывi
условия ведомост з а цената.
4 л . 3 . З а извжpшeня доставки щ
предприятието,
общинското
управление
плаща н а предприемача'по приложените
при контракта и установена н а тжpn
единични цени. Приблизителната стойност
ea предприятието
вжзлизa
н а около
2 5 0 0 0 лeзa вжpxy която сума пpeдupa·
eмaчa внася 1 0 · / o залог в банково yд(?·
;
cтoвepeнвe.
4 л . 4 . При всяко поискване от упра
влението материали щ е се определи нt
предприемача мястото где той требва дi
ги достави в чертите н а града В а р н а i
TS на свои разноски, нaй-кжcнo до тpi
дни от дена на поискване н а материа
лите.
4 л . 5 . Ако предприемача, не дocтaвi
на уговореното време исканите материали
или материалите н е отговарят н а усло
вията cжглacнo вeдoмocтa з а цените i
не се приемат по тия съображения d
спира работата, предприемача ще се глo·
би от 2 0 О до 5 0 0 лова за вceкo едно
спиране н материала еж кyuyвa за не
гова сметна от другаде.
4 л . 6 . Доставените от предприемач»
на показаното от общинското управление
место, материали, с е ; приемат о т коми
сия cжгдacнo чл. 2 0 0 от закона з а бю
джета, oтчeтнocтa в предприятията.
4 л . 7 . З а всеки месец се cжcтaвi
ситуации за плащане доставените мате
риали. Наложените глоби н а предприе
мача се yджpжaт от месечната ситуация.
4 л . 8 . Закона за договорите и st·
джлжeннятa и общите технически усло
вия остават в сила до колкото т е ffl
противоречат
на
настоящите
поеми»
условия.
4 л . 9 . Закона з а бюджета, отчетноcтa в предприятията прави нepaздeлн»
част от настоящите пoeмни условия. .;
4 л . 1 0 . Ш е с т дни след писмени*
cжoбщeния, за yтвжpждeниeтo н а тжpfl
по предприятието, предприемача е д л *
жeн д а сключи нyждния писмен дoгoввf
за предприятието. Н е направили това »
този срок, залога му се конфискува и й
обявява нов тжpг за негова сметка.
4 л . 1 1 . Всички разноски, за oбгef
бвaнe на пoeмнитe условия ыa контракт*
за заверяване н а последния от нотар*
yca, еж за сметка п а конкурента вжрЙ
когото остава тжpгa.

Брой 6 1 .
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4д. 12. Варненското градско общин
ско управление си запазва правото д |
увеличи или намали материалите c 10О */o.
Beдoмo·т на мaтepиялитe и цените.
1) Чамови дxcки 4 и 5 м . 20/3.б
см. 20 куб. н. по 1700 лв.
2) Чамови дscки 4 и 5 м . 20/2 см.
10 куб. м. по 1700 лв.
3) Чамови дxcки 4 и 6 м . 20/5 см.
10 куб. м. по 1600 лв.
4) Чамови дxcви 4 и 5 м . 25/2.5 см*
5 куб. м. по 1700 лв.
5) Чамови греди 4 до 7 м. 20/8 см.
20 куб. м. по 1З00 лв.
6) Чамови греди 4 до 7 м. 16/6 см.
10 куб. м. по 1З00 лв.
7) Чамови греди 4 до 7 н. 14/5 см.
1б куб. м,- по 1З00 лв.
8) Чамови греди 4 до 6 10/10 и
12/12 см. 5 вjб. м iюЧ300' лв.
9) Чамови греди 4 и 5 .8/10 см.
5 куб. м. по" 1З00 лв.
10) Kxыxш плетен c слива на 3—4
плетки и c тел на 5—6 плетки 4000 4 к.
и. по 8 лв.
11. Циик № 10 и 12 по равно 20О
. кгp. по лв.
' 12) Гвоздеи равни от 5 до 14 си.
дxлrи 500 кгp. по 14. лв.
13) Брави скрити c дpxaкитe кoмп• дeкт 20 броя по 75 лева.
14) "Cпaпoлeти ковани комплект 25
броя по . . . лева.
15) Meнтeшeтa за врати германски
по 18 см. 50 чифта по . . . лева.
16) Meнтeшeтa за прозорци № 12
. 1 0 0 чифта по . . . лева.
17) Райбери 27з см. 10О броя
по . . . лева.
18) Закачалки (Maймyнджyцa) 15 см.
50 броя по . . . лева.
19) Безир английски (Крокодил) 400
илoгpaмa по . . . лева.
20) Четки за боя от свинска четина
обикновени 10 броя по . . . лева.
21) Mapcилcви керемиди — тип местни
5000 броя по . . . лева.

Протокол
Днес 16 март 1923 година, в гp.
Варна, Варненската Градска Общинска
Txpжнa Комисия, в cxcтaв: Председател
— Члена от Тричленната Комисия Иван
Жеков и 4левове: финансов представи
тел Христо Ив. Чифyдoв и главния учи
тел Кирил Зидаров, предвидена в чл.
* 197 буква „б" от закона за бюджета,
oтчeтнocтa и предприятията, като се cxбpa в помещението на Bapнeнcкoтoтo
Oкpxжнo финансово управление за пpoнsвeждaнe тxpг c явна конкуренция за
отдаване под наем на общинските ниви,
гa време, считано от 1 Ноември 1922
roд. до 31 Октомври 1923 гoд., обявен
c обявление X 8372 от S Март т. r.
на Варненската община.
Точно до S часа комисията чака
конкурентите, след което пристана вxн
нaдaвaнeтo.
На тxpгa се явиха 11 души, по
дробно означени в cпиcxкa за конкурен
тите и cпicжкa за залозите, като пред
ставиха изнcкyeмитe се залози..
От явилите се на тарга, дoлyпoмeнaтитё лица ех дали най-износни за
общинската каса цени, вxpxy които ко
мисията вxзлoжи тxpгa, според както
подробно ех означени 'нивите, местно

стите, големината и получените ценя,
вакт,о; следва:
J. Нивата в мecткocтa
.Араб-Табия- от 11.726 де.*
кара по 10О лв. декара годи
шен наем вxpxy Xapaлaмби
Пaвлoвuки или всичко
лева 1172*5
2. Нивата в мecтoocтa
„Ара6 Taбия" от 6.640 де
кара по 75 лв. декара годишен
наем вspxy Xapaлaмби Пaвлoвcки, или вaичкo
498*—3. Нивата в мecтнocта
„Пейнирджик" от 16 декара
по 51 лв. декара годишен наем
вxpxy Минчо Добрев или
всичко
лева 816'—
4. Нивата ·в мecтнocта
„Mавeyда" от около 120 де
кара, която при сключване
договора ще се измери пред
варително, по 250 лв. декара,
годишен наем вxpxy Минчо
Добрев, или всичко около лв. 30000'—5. Нивата в мecтнocтa
,Kaмбyp-Tapлa" от 24.300
декара по 33 лв. декара го
дишен наем вspxy Юpдaн Пе
тров, или всичко
лева З02*—
6. Нивата в .ыecтнocтa
„Taшлx-Бepyн" от 32*100 де
кара по 127 лева декара го
дишен наем вxpxy Юpдaн
Петров, или всичко
лева 4О77'—
7. Нивата в местно cтa
„Apaб-Taбия** от 68.800 де
кара по 37 лв. декара годи
шен наем вxpxy Mнxaл Ко
лев, вли всичко
лева 254б*—
8. Нивата в мecтнocтa
,Apaб.Taбиa- от 14;600 де- ".
кара по 44 лв декара годи
шен наем вxpxy Мижал Ко
лев, или всичко
лева 642*—
9. Нивата ^ в мecтнocтa
„Бaбa-Бepyн" от 22-600 де
кара по 17б лв. декара го
дишен наем вxpxy Варненско
то Oвpxжнo Трудово Бюро,
всичко
г
лева 3955.—
10. Нивата в мecтнocтa
„Kaмбyp·тapлa" от 14*660 де
кара по 35 лв. декара годи
шен наем вxpxy Вар. Oкpxж.
Трудово Бюро или всичко лв. 51З'—
11. Нивата в мecтнocтa
„Kaмбyp-Tapлa" от 16*630
декара uo 38 лв. декара го
дишен наем вxpxy Вар. Oкpжж.
Трудово или всичко
лева 632·—•
12. Нивата в мecтнocтa
„Kaмбyp-Tapлa" от -7*170- де
кара по 42 лв. декара годи
шен наем вxpxy Oкp. Трудово
Бюро или всичко
лева
42*—
Комисията, като вxзлoжи отдаването
под наем на горните лица нивите, както
ех означени в тxpжнитe листове, взема
и cxoтвeтнитe залози, които подробно ех
означени в листа залозите.
Ksм
този протокол, комисията
прилага: 1) cпиcxв за конкурентите, 2)
два (2) за залозите, 3) дванадесет (12)
тxpжни листа и 4) шест (6) банкови yдocтoвepeвия за 4,300 лева за залози.
За останалите ниви не се явиха
конкуренти.
· Txprxт се закри точно в 10 часа.
8а всичко гореизложено се cxcтaви
настоящия протокол, cxглacнo чл. 135

от закона а» бюджета, отчетност» i
предприятията.
. . . .*

Из дeйнocтa,
На електрическото отделение и цен
тралата за време от 1 — 15 март т. r.
Пocrxпixa 23 заявления от вapнeн.
граждани за дoпxднитeлнн инсталации: и
от зависимост на местоположението ш
мoщнoeтa на съответните трансформатори
на едни се разреши, а на друга не,
инсталирането.
Преместиха се четири електромера
по желанието на собствениците им.
Пломбираха се излишните лампи в
домовете и saвeдeннятa на. три клиента.
По причина па ремонт, разреши се
снемането ыa две инсталации.
Намалиха се cteщитe на 4 клиента
по собствено желание.
Пocтxпtixa 24 заявления от вapвeн.
граждани за нoвп инсталации, от които
на едни се разреши, а на други не, по
ради тexничecsи причини.
Пpexвжpлвxa се десет партиди от
едно нмe на друго.
Направи се изпитание на 3 нови м
6 стари електромера на клиенти.
Спря се това на един клиент по
собствено желание, а се пycтпa на дpy'ги двама.
Oiнлoыбиpaxa се някои от пломби
раните лампи на 4 клиента.
Направи се разпределение 8а изпла
щане изразходваната електрическа енергия
по партидите на пет. клиента след ща
телна проверка в домовете им.
Откриха се 11 контрабандни инста
лации, след което се заставиха да си
yфopмят книжата в полза на общината;
и се cscтaвиxa три акта за paбoтeпиe
по кoнтpoбaндeн начин инсталации, след
което се внесоха cxoтвeтнитe глоби в
общинската каса.
Консумира се 33,140 киловат часа
електрическа енергия, за добиването на
кoaтo ех изразходвани 15,016 литра
гaaйoл.
На ветеринарното отделение от 5 до
И март т. r.
През изтеклата седмица в градската
cкoтoбoйнa е иcклaнo следния дoбитxк;
134 глави eдsp рогат дoбитxк, който е
дал 17468 кгp. месо и 253 глави дре
бен рогат и cnини, или всичко 20376
кгp. месо. През cxщoтo време унищо
жено една биволица от 87 килограма от
бoлecтa жxлтeницa.
Проверено 2518 литри мляко. На
правени ех 22 ревизии на работилни
ците за месни консерви и 29 такива на
общинските хала и cитeтo. Проверени
ех всичка продукти от животински пpo-"
изход, внесени в града и изнесените та
кива па градския пазар. Проверена е
рибата в рибното тxpжищe. Издадена
ех свидетелства за износ в вxтpeшнocтa
на Царството на следните животинска
произведения: 384 броя кози кожи, 287
броя сухи овчи кожи, 50-броя сухи го
вежди кожи, 10О кгp. солени говежди
черва, 8000 кгp. кости и рогове и една
свиня. В cxщoтo време ех изнесени вa
вxн от пределите на Царството 6 свиня.
Hздaдeнн еж две свидетелства за втoпaннoвaнвe на eдxp дoбитxк.
Koнcтaтвpaниe един случай на бясно

Ifepмжщa 4
куче, lcпpaтeн е eднн чoв·к на aжтнpa• к н o лeкyвaвиe.
Направевв еж 11 пpaiaнтнввa внжeкц-и пp·тiв чумата вa свините в 8
•фтaлмopeaкян жaтo средство диагностик0
яpoтвв Gaпa.
Лекуван е заболелия oбщвacки дoбитaк.

За време от 12 март до 19 нapт
1923 гoд. включително.
Пpeв изтеклата седмица в градската
eвoтoбofiнa е вcвлaвo следния дoбитxв:
ISO, глави tдxp рогат дoбитжк, който е
е дал 17114 вгp. месо, 200 глави дре
бен дoбятsк 2146 кгp. месо или всичко
вeвлaнo eдsp и дребен добита, 3З0 гла
ви, който е дал 19260 вгp. месо.
Унитroжeни c z : 1 свиня от тpиxинa
eпвpaлиc от б2 кгp. и 1 cввня от циeтицepкyc цeлyлoзe от 37 кгp. или всич
ко yпичтoжeнo 89 кгp. месо.
Проверено е 1415 литра биволско
млеко, 995 литра краве млеко и 85 литра
овче, млеко или ncичкo проверено 1495
литра млеко. Cscтaвeн е един акт sa
продажба на yвoднeяo млеко. Уничтoжeнo е 5 литра yвoднeнo млеко, което се
нcпpaти в градското cиpoтoиитaлищe.
Haпpaieви cs 26 ревизии на рабо
тилниците за приготовление вa месни кон
серви и 18 такива на общинските хали,
и мecoпpoдaвницнтe в cитeтo. Проверени
cs всички продукти от животински пpoиcxoд, внесени в града и изнесените таки
ва на градски пазар. Проверена е доне
сената риба па pиннoтo тяржпще,
' Издaдeuи cs свидетелства за износ в
вжтpemнocтa на Царството за следните
животински произведения: 43 броя мoвpocoлeни биволски кожи в 12 броя нoкpoeoзeни roвesди кожи. Издадени cд 6 свиде
телства за cтoпaниcвaниe па eдxp дoбитжк.
Констатирани еж 3 бесни кучета,
ухапани в иcпpaтeни на aнтиpaбичнo ле
куване в София трима чeлoвeкa.
Лекуван е заболелия oбщин. дoбитaк.

Седмичния пазар.
Средните uaзapnи цени на пpeдsieтитe ii продуктите, изнасяни на седмичния
общински пазар в Понеделник, които да
ват представа за двнжeпиeтo па цените
* стопанската ыoщ на гражданите, ко
гато бaдaт cвжpзaни в кoличecтвeннo от
ношение c предметите, редакцията на
вестника ще дава всяка седмица.
Теза за времето от 14—20. III. този
месец еж следните:
Хляба белия
7·50 лв,
• •„
типа
6
Дяpвa нepязaни колата
400
„ рязани тона
550—600 „
Месо говеждо
30
,
„ свинско
35
. , „ агнешко
38
„
Яйца едното
1·60-1·80 „
Свинска мao кгp.
60-64 „
Кашкавал .v:
49—53-„
Кравешко масло
90 —10О ,
Цeнтpa фуга масло
80—100 я
Macлпни
*
34—40 „
Сухи сливи месни
22—24 „
Сухи круши нecни
18—20 „
Спанак пресен
3—5 „
Черен пипер
35
,
Домати caлцa
25—30 ,
Боба (фасула)
7-10 „
0двора местна
18—25 ,
Масло пeтoпeнo
70—80 m
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"·1."

13 — 15
42—45
2 —3·50
5-6
6-8

„
„
в,
„

2-S
2
2
1

,
»
„
»

19—22 ,
20—22 „

Mapмaлaт
Кестените
Формите
Чист вocжв
Чecжн лук
Свинска шyмжa
Наденици
Коза пacтapмa
Cжзджpмa местна
Говежда пacтapмa
Kapнaчeтa местна
Фидето
Макарон1
Морска сол
Каменна сол

36—40 Y
58—60 „
26—29 ,
24—26 „
37~3-\„
38-·42 я

Сирене тoлyм
Местен мед
Opвs пловдивски
„ женевска
Сапун
„
„ турски
Орехи местни
Peпнчeнo мамо
Картофите
Apпaджик ситен
Бакла
Цвеклото местно
Pяпa
Моркови
Червен лук

48-60
90—10О
8—10
60—70

,
,
,
,

38—40 ,

45—55
45-46
45—50
38—40
16—18
16—18
4·50
4·—

„
„
,
„
в

,
,
-

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните бoязeти в града.
от 11 март до 20 нарг 1923 гoд.

БОЛЕСТИ

Всичко от
0
0н84, на
Ум
Има За 6о
sдpaLЧiидeмнят8
рели
ше лели
кат
вeли
8а6. yмp.

Начало от епи
демията от ^

Scarlatina

2

3'

1

—

4

56

3

25. V. 922 г.

Diphtheritis

3

—

3

—

—

19

2

24. IX. 922 r.

15

23

12

—

26

46

'—

25. XH. 922 г.

1

1

11

8. VII. 922 r.

Dysenteria

—
—

—
—

—
—

2 77
— - ,—
-~ —

Variola тeгa

—

—'

—,

Typhus exanthematicus

—

Morbffli
Typhus abdominйlis
Tussi8 convilsiтa

—; —
—
—
-—

1 '— -

1

Typhus гecurгeш
Parotitis epideпшa
Vardcella.

—

•

—'

—
•

—

•

1
....

—

—

'—

—

Г-H Председателя на Общинската
Тричленна Комисия c заповедта си № 4 9
от 20 март 1923 гoд., § 4 заповядва,
щото до второ разпореждане хляба, про
изведен в града за пpoдaн, да се про
дава само в хлебарниците.
Продаването на хляб на друго място
и на paзнoc, забранява безусловно.
Bsзлoжeнo е на общинските сани
тарни власти- и полицейски органи - в
града да следят за точното изпжлнeниe
на тази ыy вaпoвeд. Против нарушите
лите на заповедта ще се cжcтaвят ак
тове за глобяването им c 500 лева в
конфискуване на заловения хляб.

'

—.
' —: '

—

18.III, 923 г.
. __

—

След yтвspждeниётo им, ще oбceяви при пжpви брой на „Общински Ве
стник" датите, кога ще б&дaт произве
дени тдpгoвeтe.

_-_

—

—

Изпратени са в Министерството на
Bжтpeшнитe Работи специалните нoeмнн
условия за: „Kpининa и „Knятapинa"':
доставка на „Медикаменти за общинската
аптека"; „материали за ,'техническата
работилница" и „материали за подарява
не на архитектурното отделение.

—

—

—

ХРОНИКА
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—

Варненско Град но Общиисно УправлениеОБЯВЛЕНИЕ
.;..• № 100в7

;

, •".

гp. Варна, 20 март 1923 гoд."
В дoпжлнeниe обявление № 3884 от
29 Янyapий т. r,, публикувано в дspжaвeн вестник бpлй 255 от 14 Февруа
ри т. г., обявява се, че па 26 того, ” в
10 часа на пазарния площад пред по
жарната команда ще се продадат чрез
тжpг c явно нaдaвaнe следните безсто
панствени, (ювa) дoбитжци: една 4 го
дишна биволица и едно годишно дaнaчe
(биче), в полза на общинската такса.
Жeлaющитe да ги купят могат да се
. явят в определеното време и место да
надават.
. Председател: Я. Андреев.
Секретар: Д. Пapyшeв.
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Печатница Д. Тодоров — Варна.
от КМЕТСТВОТО.

