Год. XXXI.

Варна, 11 октомври 1923 г.

Брой 79.

ВАРНЕ
задава Вараеноката Градска Община.
И З Л И З А ВСуЬКА

СРЯДА.

Абоиаме-тъ 60 лева годишно.
:динъ брой 1 левъ.
Всичко що е отнася за вестника, да се напраща
д о чздакцията, кметството — Варна.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 левъ; ваглавие, дата и
подиисъ по 3 лева.
Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1-б0 лв.

говорятъ за деятелноетьта и те ще
бъдатъ
изнесени. >.
греди 4 месец?, днешната три
»Общинската
управа ползувайки се
о н а комисия пое управлението на
й
отъ
правата
ио
закони
за градските
ррневеката Община.
общини, предприе.мерки, които без
: При лошото финансово положе
спорно помогнаха за намаляване и
ние, въ което се завари на 9 юний
задържане на цевите ца предметите
т. г. Варненската Община, безспорно
отъ първа необходимост.».
е, че не можеше да се очаква много
Варна презъ отчетния периодъ не
отъ управниците ва общината в й
беше отъ най-скжпите градове. Це
това заявиха предъ гражданството
ните на предметите отъ първа необоще отъ самото начало.
ходимость бЬха несравнево по-низки
Но при все това, общинската
отъ тия въ другите градове. •" •
управа се стараеше да направи въз
Нека-споменемъ, че цената на
зеленчука, както' това-,е било изнеможното при големи усилия. :
^ Д з х о ж д а а к н , отъ_-началото, ^. ч& _ сено въ^ крнфередц0ята.прр.Ветрещ-.
ното Министерство е била по-зисока
дейеостьта на управника се изразява
само отъ цената въ Търновско, гдето
въ делата, общинската управа счита
градинарството
е развито твърде
за нуждно да даде кратъкъ отчетъ
много.
За
ефтанъ
зеленчукъ въ Вар
за своето 4 месечно управление. За
на,
безпорно
е
повлияло
откриването
финансовото положение на общината
на
8
общински
зеленчукови
магазини,
днесъ ще се задоволимъ да кажемъ,
пръснати въ развий квартали на
че чрезъ разумно изразходване на
града.
* •
сумите и чрезъ економия ще може
'.Цената
на
хлеба,
сирене, млеко и
постепенно да се затвърди положе^
пр.
е
била
по-низка
въ
сравнение на
нието на общината и ще се даде
цените
на
същите
продукти
въ дру
възможность на бъдащите управници
гите
градове.
Тукъ
нека
се
забележи,
1а предприематъ мероприятия отъ
че общинската управа срещаше
по-крупно естество
голвми трудности и води борба да
Постъпленията въ общината презъ
прокара своето. Но по отношение на
: отчетния периодъ не еъ големи, тьй
прехраната не можеше да се напра
като таксите засмъть, водаиканалъ
ви по вече, защото мерки взети само
не могатъ да се събират*, поради
въ Варна не могатъ да дадътъ ре
това, че отъ, 1920 год. до. сега, адзултати, тъй като и отъ други усло
«дниеративния съдъ е намерилъ, че
вия зависи поефтивявавето ва живота.
|Сь неправилно ш.ложени. .Предстои,!,
Предприеха се, мерки, за да се
яово облагане,:,отъ което безспорно
тури санитарното дело на своята
биха се получили доста приходи за
висота. Подбра се помощенъ перобщината.
. :. > .
соналъ. Тури се по-голема контрола
при
чистене на града. Предприеха
ОстаеалитЬ пера на общината
се
мерки
за предотвратяване на бо
*очнаха; редовно да се събиратъ,
лести,
като
се направиха утоци ва
&то -се предприемаха й принудителводите,
тамъ
гдето имаше застояли
№ мерки безъ които неможе, защото
в
води
и
се
туриха
въ редъ общ. нужд№ се намиратъ още много гражла8
вици..
Отвори
се
амбулатория до
*> които не е ъ ; проникнати отъ
училището
„Антнмъ
1-й". Започна се
^знанието, че онова което се длъжи
,а
ремонта
на
болницата
«Парашкева
общината; требва да се плаша,
Яиколау",
за
да
може
да
'служи за
** да може и общинската управа да
нуждите
ва
града
при
явяване
епи
Мереща належащите разходи, пакъ
демия
и
пр.
| въ полза на самото ... гражданство.
Сметайки, че Варна не е задово"одробна изложение за' финансовото
ленъ съ достатъчно вода, общинска
йложение ще "'бъде въ най-своро
та управа съсредоточи доста внима
*Реме изнесено, за да се види какво
ние за прокарване на чешми въ ония
^било положението преди 9 юний
квартали гдето -населението беше
' г. н какво е направено отъ днеш
безъ
вода и се направиха следните
на тричленна комисия въ това на
чешма:
въ кварталите доа памучната
селение. Цифрите най-добре, ще
*

.

.

•

За 1 или И страница — удвоено.

•

фабрика се направиха три чешми,
като се яаде възможность на много
граждани да си взематъ вода к въ
къщите, направи се чешма въ квар
тала 503 и се приготвя друга близо
до нея- Издействува се отъ държа
вата разрешение да се даде за квар
тала яМаксуда" държавна вода и ще
се започне наскоро чешмата, за коя
то нуждвото постановление е държа
но. Въ меетностьта „Оесъ-Севнесъ"
се катпиратъ води, които ще дадътъ
възможность на населението да иматъ
изобилна вода.
Поправятъ се всички чешми и се
—>ТурЯТЪ^ЖЬ-.реДЪ« ^ . . ^ - — - ^ • - . . т — ^ - ^

" Приготви се проектъ за каптиране
водите въ Аджемлеръ, което пред
приятие ще възлезе близо 450,000 '
лв. и за .което е належаще да се
намерятъ нуждните средства по въз
можность по-скоро. Канализация въ
целия градъ нема, не само поради.
причина липсата на средства, по и по
ради това.че известни улици съ не регу
лирани, вапримеръ ул. .Владиславъ",
ул. „Царь-Ворисъ" и др. Въ свръзка
съ канализацията и за да се подгот-".
вятъ условията за бждаще прокар
ване на трамвай,. общината държа •
постановление и ще пристъпи къгь
уреголиране на улиците. На много
места изъ града: Дамянова махала,
Кадъръ-баба, улица „Доспатъ" и др.
се правятъ мостове, или пъкъ се
извършва зсмленна работа за пра
вилно изтичане на водите.
Предприеха се, не само дребни
поправки на улиците, но се започна
ха доста важаи мероприятия. Шосиране улици около гарата, направата
калдаръмъ по ул. „Червенека", глав
на артерия на пътищата, отъ гдето
ще минаватъ всички вола, идящи отъ
къмъ южната страна на гр. Вариа.
Направи се калдаръмъ за съедине
ние центра на града съ памучния
кварталъ, поправиха св улиците:
.Венчавъ", „Бевковска", .ЦарьгБорисъ" и др. много улици.
Предприеха се редъ други работи,
които заслужватъ да се отбележат*.
1) Номерацията на града е едно
крупно предприятие, което доста ще
помогне за разните служби въ общи
ната.. ' ' !
•2) Ремонта на зала вОьединение•.
8) Ограждане ва град. градина,
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4) Очистването площада ;Сяаве8ковъ" отъ \ находящитъ- се тамъ
бараки. , Л
5) Усили се газовото осветление
въ крайнит* квартали, като се по
ставиха около "стотина фенера.
.
6) Подготвяне булевардъ „Фердинандъ" за налесявание.
7) Д а д е се пълно съдействие на
учвлищоите настоятелства и се ту
риха въ взправность всички учили
ща, като училището „Антимъ 1-8"
се снабди еъ вода, а училище „Св.
Н а у м ъ " еъ модеренъ нуждникъ.

8) Вземаха се мерки за поправяве на всички общински имоти, и по
мещения.'
9) Туриха се въ редъ всички об
щински складове.
10) Откри се общинска обущар
ска работилница, за приготвяне обу
щ а на висшия персоналъ и пр. ра
боти, които гражданството не може
да не е забелязало.
Н е може да не се спомене, като
деятелности на Общинската
управа
и издирването на маса престъпленияизвършени отъ бившата Тричленна
Общинска Комисия и чиновниците й,
за които преписките с& пратени на
Прокурора за възбуждане углавно
преследване.
Съкращението на персонала и по
добрението му не може да не се
отбележи, като заслуга на Тричлен
ната Общинска Управа, защото съ
подобрение па персонала, безспорно
службите, въ общината можатъ да
вървятъ правилно и не въ - ущърбъ
на общината.
^
Това еж бегли бележки, които
общинската управа т р е б в а ш е да из
несе предъ гражданството, за да
изпълни своя дългъ.

Офццаалсвъ Отбслъ.
> Н а 3 т. м. по случай праздника
Въсшедствието на Негово
Величе
ство Царя, между Негово Величе- '
ство и Председателя на Тричленната '
Комисия г-нъ Х р . Мирски еж раз
менени следните телеграми.
Мирски Председатель
Тричл. Комисия
'

Варна.

Моята сърдечна благодарность —
вамъ и на общината за любезните
лоздравн и благопожелания, ЕОИТО
приехъ съ истинска радость
< ?.

Понеже всичките декларации за
покритите и непокрити стежания,
намиращи се въ и зънъ отъ града,
не можаха да се подадътъ въ опре
делените за това срокове, то съ
заповедь № 193 отъ 8 октомврий т. г.
за последенъ пжть се продължава
срока, като до 15-й. т. м. за покри
тите, а до 20 с м . за непокритите
стежания.

* варненски Общински
Хигнениченъ бъветъ
На 1 октомврий т. г., въ 17 часа
бв свиканъ па заседание Варненския Об
щински Хигиониченъ Съветъ и се откри
подъ председателството на Г на Предсе
дателя на Оощинсвата Тричленна Коми
сия Хр. Мирски.
Следъ прочитане протокола отъ по
следното заседание, Старшия Общ. ЛЪкарь Д-ръ А. Неделковъ, направа едно
доста подробно изложение, относно хи
гиеничното и здравословно състояние н%
града Варна, отъ началото на настоя
щата година до месецъ -октомврий. Той
засегна въпроса, за водоснабдяването на
града и за нуждата отъ разширяване на
водопроводната мрежа и каптиране на
нови водни източници. Следъ това той
разгледа недостатъците на градската ка
нализация и подчерта нуждата отъ из
ползуване на специалните, аспнрационни
машини за изхвърляне на фекалиите.

• : * ! •

цри ч яашите жилищни и културни уедр.
вия сащо тава не всекога е приложима
поради Ц«а и самата борба не може*д.
бъде ефикНсва.
СтаршияЧ)ощинскн Лекарь, пред ла .
га за ограничение на, скарлативата .* п
да се най^авятъч чрезъ Дирекцията „ 8
Народното ошавеАдосгапки чрезъ Вап.
ненская Окр\ Лекарь да се увеличать
леглата за скаЦатинни болни най-мзлвд
до- 30, за да се\азаращатъ въ болнацата
ония болни, при ко>го изолацията въ града
е неприложима; 2 ) \ А се направяхъ отъ
страна на Вараенск\ : а Общин. Управа
максимални, жертви р о и л и я , за д* се
ремонтира и и р и е п о с о б к о б щ и н С к а т а бо^
ница за изолиране на сХрлатинни и въ
обще инфекциозБИ "болни ; \ ^ д а с е ва _
реди чрезъ началниците н ^ ч е б н а т ^ ^
веденкя ежедневво преглежДое Н а учениците отъ учителите, като \ а
вс4ко
подозрително заболеване се о . т у а в я в а
ученика и ^ изпраща на медициш,й п р а . '
гледъ при 'училищния яекарь, п-'ич5щвя«
ските лекари. Всеки отежтетвуващ о п
занятие ученикъ да баде посеща\нъ
отъ училишния, или общ. лекарь; 4)..
се апелира къмъ гражданите съ улачь
афиши и позиви да не укриватъ скар
латинннте си болни и' да изпълнявагь\
карантинните мЬрки; 5)Затваряне на учеб
ните заведения да се отложи до тоша,
докато епидемията не вземе по-обшврен!
и застрашителенъ харавгедъ.
Следъ това Старшия Общ. Лекарь
наложи развоя на другите инфекциозни
болести, както следва:

• По чистенето на града, Старшия л е - „
карь даде подробни обяснения за иричиКоременъ тифъ '
ните на . незадодолителцата^чистота,... ,на_
Гг.фезъГ настШщат^годйнагтгГт!^^
града. Той подчерта, че и гражданите
: 18 случаи, отъ които 4 отъ трудови»
не еж достатъчно проникнати отъ съзназадруга.
У
... ,
-нието' за поддържане на чистотата и сами
Презъ
месецъ
януарий
е
константивместо да съдействувай, и облегчаватъ,
ранъ въ града 1 случай, презъ месец!
затрудняватъ санитарните органи въ, гри
«ревруарий нема заболеваьия, презъ ме
жите имъ по чистене на града. Много
сецъ мартъ 4 случая, априлъ 1 случа!
отъ улицятЬ и не застроените места въ
май — 3 сл., юаий н4ма, юлий — 1 сдч
града еж обърнати 'въ бунища, вслед
августъ
нема и септемврий 4 сл. Презъ
ствие изхвърляне на кжщната сметъ. *' миналата
година коремния тифъ се 64
Относно отоците отъ уличните чеш
развилъ
въ/вдна
епидемия огъ 74 забоми,- които образуватъ вади и локви, как
иеваная,
отъ
които
само презъ месещ
то и доеежно хигиената на пазаря не е *
августъ,
септемврий
и октомврий имаше
направено, никакво подобрение. Въ града
47
случая.
'
се чувствува също нужда отъ направата
на общественни нуждзвци и писуари.'
П а р а т и ф ъ ;Низките места на града и кирпичните
презъ- тая година ех констатирани сал»
ами (въ новостроениге части на I V и V уч.)
2 случая.
•-./ -,
се попълватъ съ сметь и- но възможность
Дизентерия
?отгоре се насипна пръста.
:
•се
отбел4зватъ
презъ месецъ юлий 3 *
Здравословното състояние на града •
пре8ъ м. августъ 1 случай, но требва Д»
до месецъ септемврий е било добро. Огъ
". се предполага, че това число въ дейотваначалото на м. септемврий зачестявате
телноеть е : по-гблемо.
\
скармтинмпиъзаболтания,
така че до

като презъ месецъ явуарии е имало; 10
заболевания,, презъ месецъ февруари 2^,;
-• _-' .-•"••.-V 1
Царьтъ. у
м. маргь 13, м. априлъ 12; и. май 7,
юнвй 7, юлий 5, августъ 13, вече през* м.
*
София
септемврий се наброявате 44 случая.
Негово Величество
Всичко до 1-й октомврий съ констатирани
V
Царя ма Б ъ л г а р и т е .
123 заболеванич съ 13 смъртни* изхода.
;
;
' БоАестьта ародължава да се развива,*
По случай днешния праздеикъ,
въпреки
вземаните мерки, като напоподнасямъ отъ името на Варненци и
следъкъ
се
отличава и съ по-голема злоотъ мое име сърдечни поздрави, като
качественность
и с м ъ р т д ю е т ь . За
Ви аожелавамъ здраве и бодрость,
ограничение
на
епидемията се прилага
за • да можете още за дълги години
изолация
предимно
по домовете; понеже
да работите за 'благото на България,
въ
държавната
болница
е* отделили за
която Вие много обичате и на която
г
сварлатийни
болни
само
15 легла;*-Свосъ преданость служите: ^ ; ; <
времейното откриване на болните среща"•'*'• ' "" " Председатели на " " . ^ пречка отъ самите гражданя; -които уВарн. Тричл; Комисия <Хр: Мирски.
врнватъ деквт* заболевання.,Изолацията :
.ъчъл
-и
•
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•

.

'

.

.

.

•

•

.

'
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•

., Д и ф т е р и т ъ
е имало презъ изтекл. м-ци 2 случая в* й
уч., Зсл. въ Ш уч., 5 сл., въ1У,2<Я'
въ V уч. и 3 члучая въ VII уч. вси«»
;15 заболевания.,,.
*
,л< •'
Малария ,?- / •• 'презъ миналата година отъ месецъ ?я?*'
рий до м. августъ включително са к"2*
статирани 1048^заболявания съ М в0'
сещения, а за СЗЕЩОТО време тая ГОД88*.
еъ прегледани 570. болни отъ остр» * й
хронична малария, които са чЩ*&?
127 посещения. Значи, тая грдива >?'|
ларични болня ра^ прегледани. п( """'
!

Брусница (МогЬЛН),

Заушва и Магарйика нашлица гпзйгь •*%

Брой 79.

Варненски Общински Вествикъ

•стоящата година съ отбелезгшн едвнвчни
заболеванвя.
Сдедъ направеното отъ Старши Общ.
.Д&карь изложение се рармЬниха мисли
дозежно хигиената на града и марките
за ограничение на развиващата се скарлатинна епидемия. Г-нъ Нредседателя за
яви, че е наредено вече да се пристжпи
веднага къмъ ремонтирането на общин-ската болница, за д? може носледната
да се йзшшува въ,, случай на епидемия.
Колкото се касае до другите хигиенични
подобрения на гр*да» то.се правятъ въз
можните подсб^яия въ зависимость отъ
финансовите ресурси на общината.
ОбщинсРя Хигиениченъ Съветъ одоб
ри взетит*и предложени отъ Старшия
Лекарь /врки за ограничение на болестъта >карлатина.
а» 6. 1. Ремонта на болницата „Параск'*а Николау" е вече вапочнатъ.
'2. Председателя на 3-член, комисия
^ ,оиекалъ отъ Главната Дирекция ва На,?дното Здраве да се оигуснатъ т ш п ш т
.0 легла ОТЪ държ- болница за изолация
на скарлатинни болни;

Постановления
№ 433.
гр. Варна, 5 Октомври 1923 год.
•

Подписаните, съставляващи Тричлен
ната Комисия на Варнен. Гр. Община
въ съставъ: Предселателъ: Хр. Мирски
и членове: Ст. Николовъ и Иванъ Мирчевъ, като разгледахме изработените спе
циална поемни условия за продажба па~Шата" отъ общ.* зеленчукови градини за
време отъ окончателното прибиране зе
ленчука до 15 Мартъ 1924 година въ
местн. Орта-Чаиръ, и Пейнирджикъ и
като взехте предъ видъ, че:
1) Изработените специални поемни.
условия за горната целъ еж съобразно
разпоредбите на закона за бюджета, отчетиостьта и предприятията;
2) Съ наставане на есенните дъж-.
дове се почва и окончателното прибира
не на зеленчука, и остатъците му мо
гатъ да се продадатъ;
3) Че желаящи овчари презъ н. г.
има доста, които, искатъ от! сега да си.
обезпечатъ пашата за добитъка презъ и
зийенъ сезонъ; и
I 4) Ако се обяви редовенъ търгъ съ
това значително ще се закъснее, то на
основание чл. 114 отъ закона за бюд
жета, отчетностьта в предприятията,
, ПОСТАНОВИХМЕ:
I Изказва се,, мнение за утвърждение
спец. поемни условия за отдаване изпол
зуване пашата отъ общин. зеленчукови
градини въ м. м. Орта-Чаиръ и Пейнир
джикъ'за време отъ окончателното при
биране зеленчука до 15 Мартъ 1924 г.,
стедъ коего се обяви търгъ по спешность съ десеть (10) дневенъ срокъ, отъ
публикуване въ местните вестници.
Настоящето постановление ведно съ
поемните условия да се изпрати на Гос
подина Варненския Окръженъ Управи-.
тель за утвърждение.
Председатель: Хр. Мирски
Членове

Ст. Николовъ
{ Ив.Мйрчевъ
"

. - . ' . ' . / . • •
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Гр. Варна, 5 Оиомврий 1923 год.
Подписаните, съставляващи Тричлен
ната Комисиа на Варнен. Гр. Община,
въ съставъ: Председатель: Хр. Мирски
и членове: Ст. Николовъ и Ив. Мирчевъ,
като взехме предъ видъ, че въ Общин.
Лозовъ разса/иикъ отъ редъ години ех
складирани кастракъ-лозови пръчки, ко
ито не могатъ да се употребятъ за дру
га цедь освенъ за горене, и че:
-1) Ако се обява търгъ да се про
дадатъ изцело всички тия пръчки, които
са около 40 коли, едва ли ще се яви
жвлающъ да ги куии, толкова повече че
презъ миналата година такава търгове
съ нроизвеждаии и не еж се състояли;
2) Тия пръчки кастракъ могатъ да
се продадатъ само за равпаляне огънъ
на коли на бедни варненски граждани
по една умерена цена;
3) Тия пръчки, ако и тая година не
се продадатъ требва ми да се и^горятъ
на самото место, вли да се държатъ за
торъ, то, съгласно чл. 113 отъ закона 8а
бюджета, отчетностьта и предприятията
ПОСТАНОВИХМЕ:
Изказва се мнение да се продадатъ
по стонанскн начивъ чрезъ разгласяване
съ общин. глашатай, находящите се въ
общин. лозовъ разсадвикъ кастракъ —
лозови пръчки по цена 25 лева текъ
кола, а чифтъ кола по 40 лева.
Настоящето постановление да се из
прати на Господина Варнен. Окр. Управитель съ молба за по-скорошно утвър
ждение.
Председатель:" Хр. Мирски
„
( Ст. Николовъ
Членове : { , , . „
. . . , • ' . • ( . Ив. Мирчевъ
-М- 424.
гр. Варна, 5 Октомврий 1923 год.
:
Общинската^ Тричленна- Комисия въ
съставъ Председатель: Хр. Мирйки, чле
нове: Ст. Николовъ и Ив. Мирчевъ, въ
разпоредителното заседание, взе па разглеждание протокола на комисията отъ
29 септемврий 1923 г. относително спазаряванието на 500 кгр. Ч-азъ батумски
за осветление на крайните квартали, я
• като взе предъ видъ че отъ малонаддавателния листъ се вижда че най-ияносна
за общината цена е иредложилъ „Братия
Нобелъ* по 8 лева на едипа кгр.. и'ко
мисията е възложила доставката темъ и
е приела газта, за която следва да имъ
се заплатятъ 4000 лева. '
;

ПОСТАНОВИ:

Удобрява протокола на комисията по
спазарявапието. и вупуванието и приема
м е на 500 кгр. газь батумски за ос
ветление на крайните квартали на града
отъ „Братия Нобелъ" по 8 лева кило
грама или всичко 4000 лева (четири хи
ляди лева) които да се изплатятъ на
„Братия Нобелъ" отъ съответствующва,
§ на тазгодишния Общински бюджетъ.
Председатель: Хр. Мирски- *
Ст. Николовъ :'
Членове
Ив. Мирчевъ г...;,

{

. : Ъ 419.
гр. Варна, 5 Октомврий 1923 грд..^,,
Общинската,Тричленна Комисия, въ
съставъ: Председатель Хр. Мирски, чле-
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нове: Ст. Николовъ и Ив. Мирчевъ, въ
разпоредителното заседание разгледа ра
порта на вачалвива на Трудовото Бюро,
отъ 11 IX т. г. № 3553, съ което като
донася че кредита лтпусватк ио поставовлеиии Л; 204 отъ 7-Й КМИЙ т. год,
утвърдено <:ъ предписание № 4540 отъ
9-Й ос ти е.ть Господина Ввряен Окр.
Управитель се оказал-* ведостатъчевъ тъй
като работата която се е предвиждала
да се извърши съ трудоваци се привър
шила и не може да се евнкагь нови та
кива поради това, че трудовата 1924 г.
започна отъ 1-й Двуарий, еа което, за
донскарианиего оградата на градската
градииа моли да се отиусне единъ кредитъ отъ 2000А) лева й като взе предъ
видъ, че за доискарванието ва оградата
ще е необходимо да се ваематъ работ
ници надничари, че кредата отпуснат*
по-рано е билъ изчерпанъ и за да се
довърши ьъ всЬко отношение е необхо
димо отпускаиието на единъ доаълнителенъ кредитъ отъ 20000 лева.
ПОСТАНОВИ:
Да се отпусве единъ допълнителен*
кредитъ отъ 20000 лева по гл. I, § 24,
п. 3 отъ бюджета за 1923/924 год., за
ваеманне ва работници надничари за да
се довърши оградата на град. градина.
Настоящето постановление да се из
прати на Господива Варненския Оврхх.
Управйсель за утвърждепие.
Председатель: Хр. Мирски
„
( Ст, Николовъ
Членове : > • , , • « »
^ Ив. Мирчевъ

Изъ дейностьта
на водопроводното и кана
лизационно отделение за
време отъ 1 6 - 3 0 септ. т. г.
ПО ВОДОПРОВОДА.
1) Издадени 9 позволителни за по
строяване иа частни водни инсталация.
2) Скачени са. 11 частни инстала
ции съ градската водопроводна мрежа.
3) Поправиха се 13 улични градски
чешми.
4) Поправени схщо 7 спирателни
крана на водопроводната мрежа.
5) Извадени 6 водомера отъ частни
инсталации за поправяне.
6) Отпушиха се, поправиха и по
чистиха старите водопроводи въ лозата.
„Кемеръ-дере" за чешмата ва „Трако*
оглу" и „Шашвжна".
7) Преместена е чешмата на улица
„Ив. Асевь* отъ частното 'дворище на
самата улица.
8) Зарина се по ул. „Македонска"
направения изкопъ за .изваждане желез
ните водопроводни треби.
9) Започната е земленната работа
при „Арапъ-чепше* по откриване водо
провода • за „Сесъ-Севмесъ" за заменя-:
ване каменните треби съ железни.
ПО КАНАЛИЗАЦИЯТА.
_1) Издадени. 7 позволителни за по
строяване, ва частни канализации. ,_ , -. «
. 2 ) Приеха се и присъединиха къмъ^
градската канал изменя,,,',7 частни хана-..,
ЛИзаци^.

., *, -.и-.;.*-•..;» . - . : ч . ; * ; ? / .••••'• .-.:*•'••'•'•.

,р) Изчистиха се ч и, попвавида( ?про-^?
падналите 3 мъета по стария канадъ отъ

ттщттттш

« ' и ^ - У ^ У 1.-1 % 1 ^ - т п г У * - * * ' • * — ^ •••»* &•>• •«•^'•а . — •

улица ^Цариградска" до събирателния
жаналъ.
4) Почистиха се 37 канал, шахти н
46 улични отоци.

гателна сила да не се дава отъ 8—12
часа преди обедъ, а само отъ 4—6
часа следъ обедъ. Това яарежданиее
временно.
-

ма Ветеринарното Отделение.
за време отъ 2 4 д о 3 0 септ.
1923 год. включително.

Презъ миналия месецъ Септемврий
въ градските амбулатории са прегледани
болни 531 маже и 756 жени съ 974
повторения, а по домовете 50 маже и
98 жени съ 24 повторения,

Презъ изтеклата седмица въ -град
ската екотобойна е изклано следния добвгакъ: 167 глави едъръ рогатъ добигькъ д&ли 21653 кгр. месо, 718 глави
дребенъ добитъкъ дали 10557 кгр. месо,
или всичко 885 глави едъръ и дребенъ
добнтъкъ, отъ които е получено '32210
кгр. месо. Презъ същото време е уни
щожено: I крава 46 кгр'. отъ Туберку
лоза, 1 крава 100 кгр. огъ Пиемии и 2
овце 14 кгр. отъ Ка^ексия (мъргаавость).
Преаъ сащото време е проверено
8828 литри пресне млеко. Съставени са
3 акта на продавачите на уводнево мле
ко, като млекото имъ отъ 16 литри се
конфискува и предаде въ сиротоаиталидцата, а 2 литри млеко като много увол
нено се ряаде на самото место.
Съставени са 3 акта на продавачите
на нресна риба на разяосъ кзъ града,
а рибата имъ отъ 19*500 кгр. се кон
фискува и предаде въ сиротониталищата.
Наиравени ех 15 ревизии на рабо
тилниците и магазините, въ които се
преработватъ и продаватъ месни консер
ви и 23 ревизии па общински гЬ хали и
месоиродаввицяте въ „Ситето".'
,
Проверени са всички продукти отъ
жиготивски цроизходъ, внесеш, къ града
и изнесените такива на градския пазарь.
Проверена е всичката риба, изнесена за
продавъ въ рибното тържище.
Издадени са свидетелства за и^носъ
въ ватрешностьта. на Царството за след
ните ЖИБОГИВСКИ произведения : 300 кгр.
свинска четина и 340 кгр. солени овчи
и говежди'черва.
Констатирани ех 2 бЬснн кучета,
конто се убиха, а ухапаното лице се из
прати на антирабично лекуване въ София,
Отровени са 17 прззноскитающи безстопянски кучета.»
Лекуваяъ е всичкия злболелъ об
щински доби^ькъ.

На всички организирани членове отъ
войнишкото Инвалидно Д но въ Варна
Са отпустнатн даромъ по 5 кгр. ябълки.

За напредъ, въ общинския столъ
д е «01-ать да се храяятъ всички дър
жавни чиновници и ученици, срещу предварнтетпо зашпщ^ие С1едуемото имъ се
ва 10 дни. по 16 лв. дневно.
Предъ ВИДЪ изключителното !положеяие, въ което отъ 3 того, по липса
ва гавВолъ, се намираше градската елек
трическа централа наредено бе осветле
нието въ града да продължава до 12
часа полуаощь. Дневна енергия за дви

Съобщава се аа\нание, че електро
мерите, които община^ доставя за гра
жданството' ще коства-ь По днешния
вурсъ приблизително отъ\б00—700 лв.
съ поставката, а не Ю 0 \ _ 1 2 0 0 лева
както заинтересовани личноЧи пръекатъ
слухове изъ града.
\

Обявява Св за знание, че заявлени
ята, за у д о с т о в е р е н и я , к о и т о
се и с к а т ъ за , О б щ и н с к а т а Ко
мисия по Т. П. С. трЬбва да се подаватъ въ общината и носятъ по отделе
нията за нуждните справки лично отъ
молителите, а не чрезъ трети лица, както^пранятъ некои. Това требва да ба
де така, за да може молителя да*дава
на надлежния чиновникъ нужднитЬ за,
себе си сведения, като по този наявиъ
да улеснява правените по книгите на
общината справки.

Вакантна е длъжностьта Сь, н т а р е и ъ .
Лекаръ при Санитарното отде&ние н а
Общината. Желающнте да я заей™ъ д а
иодадатъ заивление до сжщото отд4\1 йе
На неиздължилнть се наемателв™,
месарските дюкяни се затвориха и ш.
се отнеха отъ общината.

Общинската пералня*

\
х

Презъ изтеклата седмица е извършено
следната работа.

Понеже гроздобери е почнагъ отъ 1
того, и материалите отъ които се добива
ракия и^вино, подлежатъ на измерване
и акцизъ, то се ноканватъ всички г. г.,
които иматъ за измерване такива отъ
акцизната власть, да се ввнгь въ Лозаряото отделение при общината и получатъ безплатно декларации за цельта,
които попълнени са длъжни да предадатъ въ сащото отделение въ най скоро
време'.-— срещу подписъ по разписка.

Прис-ьт- Изпрани
ствующи безплатио
лица
парчета

Дата

Забележка

1 Октомв.

49

458 за войници

2

»

48

485

4

п-

59

5

'

1»

:

' '"2'б*Г ^ТочТ:

'•-•

.'

в ,

• 470

;;

Беридбата на овощните плодове отъ
общин. овощна градина въ м$стностьта

Всичко

1598

ЧЕТЕТЕ В. „ОБШИНСКИ ВЕСТНИКЪ"
Санитарно отделение.
Бюлетин за движенкето на заразителните болести в града.
о*т 1 октомврнй до 9 октомврнй 1923 год.
Всичко от
00Има Забо
Ум
нач. на
здрасташе лели
рели
епидемията
вели
ват
ваб. |умр.

-БОЛЕСТИ
чиь--

,8саг1айпа
Ц1рЪ1ЪегШз : ;•,
МогЬШ!

^

ТурЬиз аМогатаНв
1

Отпустнатъ е безплатно зеленчувъ
ва бедните опълченци въ града.

•Пейяирджикъ продължава., Презъ изтек
лата седмица се започна беридбата ва
зимните ябълки и орехите,. На чвповн и ц и т е при о б щ и н а т а и в с и ч к и
учители ще с^ о т п у с к а т ъ
срещу
заплатата4 ч и м ъ \ п о 10 кгр. ябълки.
Получевата^ума до сега отъ продажба
на плодове, възлиза\на 90000 лева и
800 кгр. ракия ^тавева отъ по-гнилите
плодове.

Наскоро поправката на зала „Съе
динение'' ще баде привършена и откри
ването сезона ще баде~ съ пиесата „Бо
риславъ' въ 5 действия отъ йванъ
Вазовъ.

ХРОНИКА
Отъ 9 т. м. се започна ваксинация
та на новородените не вавенниранн деца
в* града. Умолява се гражданството да
иодготся децата си за такава, като ги
държан чисто.

Ьрой Ш.

Варвевски Общински Веетвикъ
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