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За електричес. осветление
н а г р а д а ми.
По електрическото осветление
въ града ни се говори много и почти
отъ всички, въ една или друга смисълъ
но фактъ е, че то нато плодъ на неимо
верни-' на. времето си усилия, днесъ
съставлява едно отъ най главните блага
на гр. Варна. Ако това благо се изполционадно и само при нуждата, общината
ни днесъ би постигнала по желателни
резултати въ това направление.
Ежедневно почти органите на общин
ската ни управа — респективно електри
ческото отделение, св ^атъкватъ на
факти, че все още има граждани, които
по немарливость или по лиаЪа на доста
тъчно съзнание какъ требва да се цени
общото благо, уцотребяватъ (горятъ)
известно кидичество', лампи по домовете
и заведенията си още отъ запалването
имъ (пущане на тока) до самото имъ
угаеване (спиране на тока). А подобно
безраборно разхищение на електрическата
еяергмя, безъ асйкаква нужда, особенно
отъ тия безт електромерни инсталации го
вори зле за зачитането на'общественнпте
ни блага. Това показва че въ насъ лип
сва гражданско и общественяо достойн
ство Като че ли всичко св е обкражило
и съсредоточило своето внимание само
около своето лично азъ, безъ да държи
сметка за това, което го обкръжава.
Независимо отъ това, има маса още
граждани, ,които .по една или друга при
чина до днесъ не, ех се ни най-малко
възползвали отъ това обществено благо
и въ даденъ моментъ когато материал
ните ередетва имъ позволятъ това, ще
пожелаятъ и те да имъ се даде часть
отъ това благо, както на всички, но не
ще може да имъ се позволи. Защо?
защото граждани на същата община не
умеатъ или не иекатъ да тачатъ общите
блага, а ги разхищаватъ, прахоеватъ на
пусто, общинската управа, безъ съдей
ствието' на сакати. граждани, е въ не-

На кв. см. 1*—лева за две иди повече
публикувания.

възиожность да упражнява единъ поето- того провзвежданъ за цроданъ въ гр..
янвнъ денинощенъ контролъ на всекъде Варна е определена както следва: . .,
изъ града и да ограничи основно това
а) Типовия черъ хлебъ по 6 80
разхищение на електрическата енергия. лева килограма, ъ
'
Не малко актове еъ съставени по такива
б) белия по 3 дева килограма. . ч .
случаи и не малко инциденти при това
Заповедьта № 21 отъ § 11 отъ
е имало, а факта, чо често е ставало
. . ,,.,
нужда да се пребегва и до полицейско 14.Ц т. г. се отменя.
съдействие, говори тоже зле.
За брашната ее определятъ след
Ето защо електрическото отделение ните цени:
I'* 'н
гп2и-_Рб1Циаата,_ за да ^7ри край на това- .„^~~—ц г& черното* "типово" брашно 806.
положение и безразборно прахосване на лв. стотяхъ клгр. франко склада Варна*
електрическата енергия е направило
б) за белото 850 лв. етотехъ кгр.
веичко възможно щото въ едно кратко
време да заставя всички свои клиенти също склада Варна.
да си набавятъ електромери, и то на
Теглото на хлеба се определя да
цени и условия най-износни: но 700 лв бхде 1 клгр. и за да не се злоупотре
на единъ електромеръ. нлюсъ 30 лв. за бява, съ него се възлагана общинските
проверка и поставката му на место отъ санитарни власти да правятъ често про
общинските монтйори, отъ м. Септем- верки на хлеба по фурните. Проверка
врий 1923 год. месечно плащане но 101) да се прави и на качеството на хлеба!'
- 200 лева. Всички редовни клиента
Умолява ео и гражданството да
по тия са месечни вноски, до изплащане следи данеставатъ зло;потребдения Както
целата сума, иматъ вече поставени на въ качеството, тава и въ теглото на'
место своите електромери.
хдеба отъ когото и да било, и за забаДъдгъ се налага прочие на всички лезваните злоупотребления да съобщаония варненски граждани, които иматъ ватъ въ санитарното отделение при об
.>;..:.;..
безелектромерни инсталации и които щината.
ценятъ общите блага, да побързатъ и
Всеки мелничарь и хлебаръ да про
се снабдятъ съ електромери, безъ да дължава да води за контрола дневникъ*
чакатъ принудителни мерки, които общи въ който да вписва отъ кого келко торба
ната евенктуално би предприела и ще брашно е купилъ или продалъ съ обозна
предпринме съ енгорность по отношение чение и цената на купеното или прода
на нвредовяиие си и не съзнателни дено брашно. Този дневникъ требва да
се води най-редовно.
' "
клиенти.
Възлага се е&що на вейки санитар
ни и др.~ агента при общината, а еъщо
и на полицейските органи въ града да
следятъ за точното испъдкение на насто
ящата зановедь.
На нарушителите на заповедьта да
Првдъ видъ, че се чувствува ли се съставятъ актове, които да се испрапса на житната борса отъ житни про щатъ за налагане съответните по закона
изведения и брашна и че намиращите наказания въ общината.
се такива въ ограничено количество иматъ
За знание на гражданството че
покачени цени, на основание чл чл. 64 съгласно заповедьта Мв 69 отъ 3 т. м.
30 и 65 отъ закона за градските об работни часове въ общината отъ 6 того еж:
щини съ зановедь Ла 69 отъ 3 юний 8 — 12 часа н еледъ об*дъ 3—Т часа
н. г. цената на хдеба начиная отъ 5 Тазн зановедь ще има сила до IIX 924 г.

ОфИЦИДЛЕЯЪ ОТДВЛЪ.
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СтраВДа. 2;

Презъ 1923 год. съ умрели отъ
дихателни разтрог 154 души, отъ които
Старши Общински ЛНЬнарь презъ зимата 63, пролетьта — 59, ля
тото— 1б, еевнта,
16;

И з ъ отчета на

з а санитарното с ъ с т о я н и е
на гр. Варна* п р е з ъ . 1923 г.
(следва о№ брой 102)

Чиетевяето на града и изхвърдянието на къщната и улична еметь предъ
настоящата година е етавало по същия
вачвнъ, каКГо5презъ предидните година.
Този. начиш». на чистене съ наеини коЛ е* незадозолителенъ, поради недобро^
М*айноетьта> на еамит4 каруцари.
Презъ годината
изхвърлено
57226 каруци отъ по поливинъ куб.
мвтъръ еаетъ, или месечно около
4770 кола, а дневно, по. 159 кубическа»
или около 79 тона еметь. За изхвърля
ме- на ТОя^смЬть е изразходвано 775083
лева. За метението на градските улици
е похарчено 73,684 лева, макаръ послед
ното да е извършено само въ главните
улици и съ ограничено число метачи.
Градската еметь е използувана за нопълванне ' на ниските- места въ града
кирпичните ями въ района на IV и V
участъци. Града има 78,800 кв м. улици
от* новго еамо) 11,800 еъ павирани или
шоеирани: Поддържане-чистотата на една'
такава грамадна мрежа не е по силите
особено въ еегащно време, на едяа град
ска община еъ разстроени финансови
ередетва:
* • -' Климата* въ града е морски, като
св отличава еъ големя относителна: влаж
ность 7 6 + 7 8 % съ умерена и п* рав
ном*рна температура средно годишно М..-8.
градуса. С. (еъ високо атмосферно валя
'гание) (765—766 м. м. презъ м. яну
ари' (съ ветрове Си и Юи) — лете. За
падни' ДР северозападни - зиме и поетояните ежедневни морские бризи;— продимно д*тво> време;
. ,, Числото на яенит* дни презъ го
дината средно за гр. Варна е 86 5 т. е.
сако «два чвтвъртъ отъ всички дни. По
сезони вредното число на ясните дни в
пролет* 15, Дето — 359, есвнъ — 22 4
зима - 13-5.
Валежите въ града въобще съ не
големи, около 600 м. м. ередно за го
дина. Най-много валежи се падатъ на
м. Юний, а най-малко на м. Февруари.
По сезони валежите ся; пролеть: 1033
дето: 1594 ееенъ: 146-7 зима: 104*0
Средно годишно число къмъ вале
жите 894. Зиме снежната покривка не
надминава 50 с. н. (обикновено 5' 10 с м.)
и то за кратко време. Мъгли падатъ
обикновенно зиме, есень и пролеть, лете
такава нема.
,
Детето е умерено топло севежавано
отъ морските бризи, есента е незабеля
зано продължение на летото и е найприатння сезонъ. — Зимата е мека, ма^
лоснежна но доста ветровита Пролетьта
е гладна и влажна н съ променлива
температура. Зимата и пролетьта съ найнездравмте годишни времена.
Отъ 1,000 умрели се падатъ:
презъ 1(}22 год.

презъ 1923 год.

зима — 292

зима — 278

пролеть - 252

пролеть — 239

дътсг— 231
* ееенъ — 225

лето

244

ееенъ — 239

Врой Ш31
яването отъ 1 януари 1921 год. и го
дишно движение, на населението, требва
това последното* да бъде на 1 януари
1924 год. най малко 52,591 души. Въ
това число не влизатъ бежанците които
аостеяно наводняват*, града

0т«< белодробната охтика са умрваи
161 (презъ 1922 год. 138) а икмшо
Местното население о бъигареко,,
презъ зимата 23, пролетьта — 53; лотото
преееж>но
осъ. разни: краища на-Бълга^
37.
38; есеньта
рая, особено отъ Тракия, Добруджа, щ
Оттг храносмилателни смущенши еъ Котлеаско. Коренното население, състав
умрели презъ годината 157 души, които вдяважъ покрай българите, гагаузите^
св рагпредодятъ презъ:
гърците, турците ш арменците.
зимата
85 пролетьта — 43 летото
След* общоевропейската^ война,.на на>
— 30 есентьта* — 49.
колко пъти града б%| наводненъ" отъ .бе
Отъ |пНиепга ".х умрели единъ жанци, изъ Русия. Презъ 1923 год.
бодеяъ1 презъ зимата; ш 3 презъ. нро- е ияало 1634 живородени деца, отъ
летьта, а отъ Ма1ап'а 1 презъ про която 86.7 момяеега.и. 767 коиияетаг. Мър
летьта, и по-2-презъ летото и есентьта твородени деца е имало 14 момчета и
Грипални заболевания презъ 1922 год. 11 момичета. Същите цифри за2 1922 г.
е имало 1564 случая, а презъ изтекла
съ биле 892 моичета 822 момичета жи
та година 1076 сл. които серазпревородени? а. мъртвей родени 17 момчета
делятъ на зимата - 588 пролетьта —
и 11 момичета. Коефициента на раждае307, летото — 83, есентьта - 98.
моеьта- заедно еъ мъртвородените зш
Водоснабдяванието на града отъ 1921 год. е бил* 29 45 на хилядата
1910 год! е модерно. Воднит*^ извори 1922 год - 8 3 5 а за настоящата —
съ неколко. и "отстоятъ- отъ града до 25. 31 54- на хилядата,
километра. Общата твърдость на водите
Отъ 100. живородени, деца- се па
е 7—21. Бактериологична проверка на
дане
на. квеецае
•
.
водата презъ годината не ноже да св
направи норади липса, на условия за това.
Януарий 10 0
Юди 8*0
Тая проверка ее налага още новече^че
Февруарий 10-4'
Август*1- 8 6
презъ годината на два пъти- се'повреди
Мартъ 9'5
Септември 7-5
единъ отъ= каптираните извори (при с.
Елечъ) и се получи размътвание на во
Априлъ 7 7
Октомври 8 2
дата- въ делата водопроводна мрежа: За
Май 6:6
Ноември* 8'0
болявания обаче въ заввсииоеть отъ но-'
Юний. 7-8
Декември 7*2
дата- не. еж констатирани. Средния денонощевъД- дебитъ** „въ..- рвзервуарите._ е«»
Най-авосо. ражраввя е имало,ирез*г
около; 2,200 туб. метра, дете това коли месецъ. януарв, февруари, и Мартъ, а.
чество е по малко; а разхода по-големъ най-малко презъ месец* май, декември и
Като се вземе лрвдвядъ нормалната за Юний
.=.-,-губа на водата въ» мрежата проливанието
Числото-- на умрелите, презъ годин
й, колебанията-й^ употребата й, за ин ната е било 536 мъже, а 424 жени,
!
дустриални* и др. ц*лШ-за- поенег па де всичко' 9.60 души,, безъ мъртвораждеяи.
битъка и' пр; остава на' глава нешовече ата (презъ, 1922 год.
962 унирания).
отъ; 20 литра вода- за; денонощие. Това
Процента на общата смъртнееть.
количество е петъ пъти' по-малко* отъ
(безъ мъртворажданията)е билъза, 1921 г
онова което в'необходимо за единъ мо18.75, презъ 1922 г„—.18*1 и презъ,
деренъ благоуетроенъ град^ Отъ ВСИЧКИ
1923 год. - 1&.-2 рго *у11е.
9,466 зградн въ-- града и окрайпинитъ*
Годишния разтежъ на населението;
му само 2512 ех свързани направо СЪА
презъ 1921 г. е: билъ 541 (10*6 на;
водопроводната мрежа^ което съставя'
хиляеата),; презъ 1922 г. — 788 д.(15'4>
една чвтвъртъ отъ вевчки постройки.
на хиляда) и за 1923 г — 6 7 4 д. което»
Окрайиините на града съ изключение на
представя 12;& рго т Ш е :
VII участъкъ, съ елабо водоснабдени и
Отъ 100 душа умрела презъ 1923 г..
то предимно съ стари, чешми или кла
се падатъ на иесецъ;
денци. Само Сесъ-еевмесъ има сащо та
кова модерно водоснабдявание, отделно
Януари 8'8-5
Юлий 5-5*2
отъ града Заболявание огв воденъ проФевруари'8*8-6
Август* 7.1 Л
изходъ не съ отбелязани нито въ цен
Мартъ 1 0 ]
Септември* 7*Г7
търа на града нито въ крайните град
ски квартали. Въпроса за недостига на
Априлъ 9*5-8
Октомври 813 5
водата както и тоя за канализацията, е
Май 87-5
V
Ноември 97*»
отъ капитална важяостс за здравното
състояние на населението и чака своето
Юний 67 7
Декември 75'0
разрешение.; Многл малко грижи св по
Съ най-много умиранпя еъ се отля ,
лагат* въобще за поддържането" да раз
чили
м. Мартъ, Априлъ и Ноември, а
ширението на водопроводната и канали
съ
най-малко
н. Юлий и Юни.
зационна мрежи, а това не може да не
Мъртворажданията
съставляват*
се отразява на нейното правилно фун
епремо
всички
раждания
2
5
°/ 0 , а прокциониране и да не излага на риекъ
тивъ
живородените
2
6
%
.
здраввето на населението. Преаъ годи
Относно причините на емъртноетьта
ната е прокарано разширение на, водна
та мрежа съ 65950 м. водопроводъ, и се отбелязват* на първо место зараз
ните болести, които съетавляватъ 213еъ поставени 8 нови чешми,
отъ 1000 умрели, а останалите 787 еъ
Броя на населението на града точно незаразна болести. Отъ последните идат*
ве се знве. но възъ основа на пребро на първо" место* храносмилателните сму-

Бори Ю&
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щения (16.-3°/0). дихателните разгрои!
( 1 6 0 % ) , старческа елабость (10 5%)
ип болеста. (първата, еедмица.. 4-9; % ) на;
новороденото детв^ ГО. Отъ острите=
заразни^ болеетг най много жертви е дала:
Окарлатина 2'9 °/0 нротивъ всички умврания а нротивъ само заразните болести
Окарлатинната виъртность еъетавя. 12'9
Отъ другите остри заразни болести следъ-Скардатинната идва
(8 сл.) —
8'8 %, а отъ хроничните -- белодроб
ната охтика 161 случаи или 722 отъ
всички уирели отъ заразни болести.
Отъ 985 души умрели 25 ех мър
твородени деца, което съставлява 253
отъ 1000 умрели* Числото на умрелите
кармачета ^0*1 годишно) е 220, т. е отъ
1000 умрели 223 3 са на. възраеть до
една. година.
Умрелите отъ 1 до 5 годишна възресть еъ:. 165 или отъ, 1000 умрели
167 5 д. са на възраеть отъ 1 до 5
години.
Презъ делата първа дйтска възраеть
(0 до. 5 год,) съ умрели 410 души, ко
ето дава отъ 1000 умрели. 416*2.
Отъ 5 до 20 години са умрели 101
т. е. отъ 1000 умрели 101*5 са на
вьзрасть отъ 5 до 20 години.
Отъ тия данни се вижда, че само
иървата деска възраеть (0 5 г.) е дала
2*5 отъ всички умирания, а умрелите
до' 20 години съетавляватъ половината
отъ' всички смъртни случай.
Относно причините на дъската смърт
но еть, то те са известни: до 2 годишна
възраеть — храносмилателните смущения
а по късно инфекциозните заболявания.
Отъ, ентеритъ, до 2 год. възраеть ех
заболели 417 момчета, 384 момичета,
всичко; 801 дете, което показва че 26-6
отъ; 100 болни, отъ храносмилателни
смущения се отнасятъ на кармачетата.
Ептвритете. следъ две годишна възраеть
еъ констатирали у 150^м; 180 ж. веичко
330 ; души,- което дава само Ю!6 отъ;
100 кабодевания на храносмилателния
впаратъ»
Тия данни илюстрвратъ значението
На храносмилателните смущения у децата
и- влиянието имъ върху детската смъртоноеность
(Следва)

Сведение
на
V Презъ изтеклата седмица въ град
ската екотобойна е исклано: 27 глали.
едъръ добитъкъ, дали 3811 кгр. меео
7066 глави дребенъ добитъкъ, дали
36,683 кгр. меео или всичко исклано
едъръ- и дребенъ добитъкъ 7093 глави
дали 40494 кгр. меео- Презъ това време
ушгчщожено 1 агне отъ 4 кгр. отъ желтеннца, 1 агне отъ 4 кгр, отъ нършавоеть п 1 волъ отъ 117 кгр. отъ ту
беркулоза.
Прегледани съ преди и следъ кла
нето- 50 птици.
Проверено е 9970. литра млеко.
Съставени съ 1 актъ за продажба на
млеко безъ разрешение отъ ветеринар
ната' власть взети съ 2 проби отъ преено
и кисело млеко и изпратени на хими

чески аналисъ.
Направени ех 28 ревизии на ра
ботилниците и магазините въ които се
продава и преработва иосни консерви и
89' такава на ббщинските хали и мееопродавниците въ СЙТЕТО.
Съставени ех 3 акта за продажба
на добитъкъ безъ свидетелство за про
изхождение и здраве.
Проверени ех всички продукти отъ
животински произходъ внесени въ града
и изнесените такива на градския пазаръ,
схщо и внесената риба за проданъ въ
общинските хали.
Издадени ех 1 пхтенъ листь за
преносъ на добитъкъ и 2 такива за след
ните сурови животинеки произведения,
485 броя сухи агнешки кожи.
Издадени еъ 8 свидетелства за правособственость на едъръ добитъкъ.
Констатирани ех 6 бесни кучета.
Ухапани ех 13 чоловека. които се из
пратиха на антирабично лекуване въ
София.
Отровени ех 446 кучета празноскигающи.
Лекуванъ е всичкия заболелъ об
щински' добитъкъ.
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II В-ь и з т о ч н и к а .
Презъ целия отчетенъ месецъ, ко
гато е позволявало времето еъ 541 над
ници съ два коня ех изорани съ лозар
ските плугчета парцелите М № 1, 4,
12. 13, 15, 16, 17, 21, 28, 29 31,
32. 23, 35 и 37 Съ 4 надници на 1 и
29 Априлъ ех попълнени праздните
места на лозите еъ положници. На 30
число съ 9 надници е окопано около
главините — майки 6 4 декара

III. В ъ плоднит-И» л о з я .
На 2, 3, 4 и 10 апридъ съ 4 над
ници съ порезоха лозите въ парцелите
№ № 14 и 15. Съ 6 надници се зарзвни и намаркира часть отъ парцела
№ 20 за поеаждане плодно лозе.

IV. Разни.

На 14 число еъ 2 надници' е еазиданъ живъ плетъ отъ ...Маклура*"" по
край оградата. На 5, 8 и 9 число, еъ
8 надници ех събрани и наредени оста
налите дървета, и части останали при
беленето и остренето коловете за маточника. Съ 5 надници, на 14, 15, 16 и,
17 число ех пренесени 10 кола дървени
стърготини вуждни при облагородяването
на лозята На 19, 20, 24 и 25 число
Общин. Лозовъ Разсадникъ съ.
6 надници са; поправени и направени
Състоянието му и извършената въ нови етажи въ топлиците на разсадни
него работа презъ м. Априлъ т. г. ка Презъ целия отчетенъ месецъ-при
рездаването на лозовия материал!» еъ
Времето.
употребени 37 надницн.
Времето презъ изтеклия- месецъ бе
V Конюшнята
умерено влажно сенчесто,, но слаби ва
лежи, доста студено и слабо ветровито.
Трите коня еъ които за сега раз
Дъждове _вадяха~ловече лрегь_ първата..
полага
"разсадника'"'"еъ "въ много доброи
половина на месеца 3, 4, 5, 6, 8, 9,
състояние.
За потдържането имъ е раз
11, 12, 13, 15, 23, 24, 27 и 29 чис
ходвано
270
клгр. ечмикъ, 540 клгр.
ло, всичкия- вадежъ е 53 8 литри на
сено
и
за
прислугата
2352 лева.
квадратенъ метръ. Мъгла и облачни
дни е имало повече презъ първата по
VI. П р и х о д ъ и р а з х о д ъ
ловина на месеца, а роса и ясни дни
а) Приходъ презъ отчетния месецъ
презъ втората. Буйни ветрове съ духали:
не
в
постъпилъ.
, '
на 13 ееверозападевъ, на 14 и 18 число ееб)
Разходъ
за
потдържане
и
обра
вероиаточенъ, на 24 източенъ и на 28
число югезападенъ. Общо взето времето ботване разсадника:
1) За заплата на служилите по
бе благоприятно за, извършване на поч
гл:
I
§ 3 п. 11 6. 4880 лева.
ти, веички сезонни полски работи. Сла
2)
За добавъчно възнаграждение и
ни не паднаха. Всички почти видове и
др.
гл.
II
§ 40 13490 лева.
сортове овощни дръвчета прецъвтяха и
8)
За
разлика отъ заплата, за; м.
продължи прецъвтяването при благопри
Януари
по
гл.
I § 3 п. 11 б. 1480 лв.
ятни уеловия — обещаватъ изобилна ре
4)
За
разлика
отъ добавъчно въз
колта.
награждение по гл. II § 40 5143 лв.'
Извършиха се следните работи:
5) За надници на работниците по
гл. П § 36 п. 2 б. 33876 лева.
I в ъ у коренил и щ е т о .
6) За веществени, разходи по гл.
I
§
31
п. б 1445 лева.
На 3 Априяъ еъ 5 надници се из
7)
За
фуражъ на конете по гл. II
вадиха 960 фиданки „иаклура".. Съ 10
§
2
п.
1
2295
лв. а всичо 62,609 лв.
надници на 17 и 18 число се извадиха
в)
Разходъ
за облагородяване
облагородените лози върху: Монтикола
380,700
лозови
пръчки:
350 I кл, 150 II..кл.; Мурведъръ 250
1) За надници на работници по
I кл. 160 П кл.; Шасла Берландери
41 В. 270 I кл. 160 П кд.; Риноринъ гл II § 36 п. 2 6. 64808 лева.
2) За надници на работници отъ
и Берландери 420 А 401кл. 30 II кл.;
Ганзенъ 170 I кл. и 110 П кл и комисията 28357 лева.
3) За в.ещеви разходи:
върху Рипария х Рупеетрисъ 3309 —
40 1 кл. и 30 П кл. всичко 1120 I кл. материалъ за сандъци по гд. II 10381 лв.
и 640 II кд. облагоредени лози разни. дървен, стърготини § 35 п 2 б. 4470 лв.
12911 лв.
На 19, 21 и 23 чиело еъ 18 надници калеми
е почиетено, заравнево и намаркнрано
27,762 лв.
укоренилището. Съ 4 надници и два чиф
4) За вещеви разходи:
та коне е изорано дълбок? на 19 и 21
чиело укоренидището парцели № № 23 за сандъци 4654 лв. 1 отъ пост. окръжна
I 29 б — 7.6 декаря.
за калеми 9978 лв] комисия 14632 лв.

По облагородяването презъ мзееца
всичко 135,569 лева.

VII Общо с ъ с т о я н и е
Общото въетоянив на маточника и
плодното лозе е много добро. За укоренилището още нпшо не може да се каже,
защото укореняването почна па 29 априлъ. Облагородените лозови пръчки въ
топлиците съ много добри, съ малки
изключения въ някой сандъци, въ които
има много стари загинали дървени етърготнни ее появи слабо загниване на
пъпките, по веднага ее взеха мерки за
>прекратяването му, чрезъ силно про«етряване сандъците еъ лозовите пръчки,
като ее изнесоха вънъ на слънце

VIII Заключение
Отъ изложеното се види, че всички
работи еъ извършени на време. Закъсне
само съ облагородяването, което почна
о т ъ 7 а и р и л ъ п о независящи отъ управ д в н и е т 0 н а разсадника причини; но при
в с е т о в а облагородяването се привърши
на почна укоренян а 2 9 априлъ и
в а н й Т 0 н а облагородените лози.
^
_
Ако времето благопрпятевува ще
се получи добъръ резолтатъ Нередовното плащане вевка седмица надниците на работниците пречи ири избора на по опитни и дооросъвестни
работници.

IX. Облагородяване и унореняване лозови п р ъ ч к и .
Отъ 7 до 27 Априлъ еъ 1135 надници съ почистени, облагородени, наредени въ
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еандъпн а поставени на отопление следните количества лозови пръчки по сортове:

1 Димятъ

52200 34100 68300 20800 13800

1900

2400

2700

2 Цамитъ

14700

7200 55800 15800 17100

8100

600

800

ЗЦПаеладоре

6300

4 Л1ер. разак.

9Б0

5 Маврудъ
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700

3400

6 Чаушъ
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7 Проелава

3000

—'
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—
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—

• —
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.—
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79600 57060 152370 : 41600 34080 10000

3000

3000
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На 29 и 30. Априлъ съ 65 надници съ поставиха на укореняване 40,000
облагородени лозови прхчки.

ОБЯВЛЕНИЕ № 12735

ОБЯВЛЕНИЕ №> 12992

гр. Варна, 20 Май 1924 год.
Въ допълнение на обявление М% 11450
отъ 7 того, публикувапо въ Държавенъ
вйстникъ брой 34 отъ 15 того обявава
се на интересующите, че на 16 юни т.
г. въ помещението на Варнен. Окръж.
Финансово Управление до 4 часа сл. об.
ще ее нроизведе търгъ съ тайна конку
ренция доставката на 1550 еухи скороени
в б други типъ водомери отъ различна
големина за частните водомерни инстала
ции въ гр. Варна.
Приблизителна етойность на достав
ката 1,842.000 лева. Залогъ 5 % въ
банково удостоверение и документи еъглаено закона за бюджета, отчетностьта
и предприятията.
Тържната преписка може да се пре
гледа всеки присътевенъ день въ общи
ната, а въ дена на търга при тържната
комисия.

гр. Варна, 23 Май 1924 год.
Въ допълнение
на обявление
№ 11606 отъ 2 май т. г. публикулаяо
вь Държавенъ вестникъ брой 38 отъ
20 того, обявява се на интервеующит*,
че на 20 Юний т. г до 10 часа пр. об.
въ помещението на Варненското Окръж
Финансово Управление, ще се произведе
търгъ съ тайна кокуренция за достав
ката на 30 тона портландеки циментът
Приблизителната стойность 48000 лв.
Залогъ 10°/ 0 въ банково удостоверение
и документи еъгласно закона за бюджета
отчетностьта и предприятията.

Отъ общината.

Отъ общината.
ОБЯВЛЕНИЕ № 13189
гр. Варна, 26 май 1924 год.
Въ допълнение на обявление
№ 12121 отъ 13 май т. г. публикувано
въ Държавенъ вестникъ брой 39 отъ
21 н. г. обявява ее на интерееующите

че на 21 юний т. г. въ помещението на ,
Варненекото Окръжно Финан. Управление •
до 10 часа преди обЬдь, ще св произведе
търгъ еъ тайна конкуренция отдаване
подъ наемъ общинските* морски бани за
време отъ 1 априлъ 1924 год. до 31
аартъ 1925 година.
Първоначална годишна наемна цена
200,000 лв. Залогъ 1 0 % въ банково
удостоверение й документи съгласно за
кона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията
Отъ общината

Пражкиятъ кметъ г. В. Бакеа бла
годари на председателя на Варнен. Три
членна Комисия г. П. Стояновъ за из
пратения му букетъ съ еледното писмо:
Декана
на Вашата
архитектурна
школа ми предаде вашите нриятелски
чувства, които сте му засвидетелствували
къмъ нашата столица при недавнашното
му пребиваване въ града ви Благодаря
ви сърдечно за всичко това. Заедно еъ
моите приятелски поздрави ви взнращамъ
уверение въ моите искрени чувства на
взаимность и пр."
Съобщава се на гражданите за
знание, че на 7 т. м. въ 10 пр.- обедъ
ее пустна въ градската водопроводна
мрежа, водата огъ чучура при с. Аджемлеръ, която увеличава еъ 170 тона до
сегашната вода. <
Уеилено се работи за докарването
и другата Аджемлерска вода която ще
уеили водата съ още около 750 тона.
На 6 т. м. Д-во Милосърдие от
празнува своя патроненъ празникъ. Отедуженъ бе молебенъ отъ Н. В. Пр. Сл
меонъ, еледъ което кмета П. Стояновъ
държа нрочувствеиа речь, въ която из
тъкна развоя на Д-вото н значението на
тържеството. ,Същия прочете акта за по
лагането основния камъвъ на бадащето
.Старо читалище •'.
На тържеството приеътевуваха всич
ки официални лица и множество граж
данство.
Възъ основа писмото на г-на Шу
менския Окр Акцизенъ Началникъ, отъ
20 май н. г. № 4030, обявява се и
знание на населението въ града ни, че:
желающите да съдятъ тютюнъ презъ
^ази година съ длъжни да подадатъ д«;
общинското управление декларация найкъсно до ! 0 юлий т. г. по реда оказанъ
по пунктове 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12 и 15 отъ заповедьта М. 32 отъ 21
май 1923 год. която е въ сила и И
настоящата година.
. ''!
Обявява се на интерееующите, ч» ;
длъжноетьта Помощникъ аптекарь пр*
общинската аптека въ гр. Ееки-Джу*»* |
е вакантна Желающите да заематъ длъъ
ностьта да подадатъ заявление придрТ*
жено съ нужните документи за правоспоеобность, въ най екоро време. :
Годишна заплата е еъгласно Ш»1*
за заплатите на чиновниците и слу
жащите при изборните учреждения, Д"'
бавъчно възнаграждение, 6000 лева бевочетни годишно 2 % отъ общия приход*
отъ аптеката.

