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Брой 105.

Издава Варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

ВОФКА

ОРФДА

Абонаиептъ 60 лева годишно.
Единъ брой I лввъ.
Всичко що ее отнася за веетнива, да се изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

Частни обявления и реклами:
На III и IV страница на кв. е«. 1-80 лв.
за едно публикуване
На кв. см. Г—дева за две яли повече
публикувания.

тели на литературата, (читалище и те- това главно по негови грижи и хода
атъръ), което ее е преустроило отпосле тайства „Дружината" е преминала подъ
въ 1883 год. въ .Кнвжввната дружина" покровителството на общината, като едно'
въ гр. Варна.
въ устава на която (§ 1) ее казва: цель- отъ нейните отделения. И тъй въ бюд
Съществуващите днееъ въ гр. Варна та на дружината е: умственното и ярав- жета па Варненската община за 1887 г.
по значителни библиотеки съ отъ по-нова ственното развитие отъ къмъ научна стра е била вече предвидена сумата отъ
креакция. Къмъ тая категория епадатъ: на, особено на членовете й А въ § 3 2500 лева, за 1888 год. — 3760 лв.
библиотеките при двете гимнази, тая ори на ехщия уставъ се, говори, че за пос а за 1890 год. — 4000 лева. сума
Търговското училище и Търговската ака тигане на цельта св Дружината: доста споредъ сегашния парижки куреъ много
демия (заедно), при офицерското събра вя ей всекакви подозни, незабранени въ по голема, отъ колкото предвиждаше об
ние,, Машинното училище, Т^ьрговека- княжеството книги и вестници . . . за щината за хартия въ последните 2—3
~та-...г-:камараг-—прн'-~.7 Архдеологичееко,то;, „уреждане ,на една библиотека, дава въ години, гл; Е* действителность не ги
дружество, Руската библиотека (създадена Варна публични сказки и театрални пред -"" изплащаше "напълно. Презъ~"189Г гад.
•тх руеките емигранти) и най сетне Об етавления, грижи ее за раепроетранява- глаеуванъ и напечатанъ новия уетавъ
щинската (градската) библиотека, за ко нето научни съчинения и най сетне, ку и прзвилнивъ за вътрешния редъ, които
ято ще говоримъ попроетранне по-на- пува н продава научни списания, ори- ' изведнажъ поетавили общинската библи
натъкъ, защото тя по. своя либераленъ гинали или преводи.
отека на модерни начала. Презъ това
Както се ввжда ясно отъ уетава на време големи грижи съ положили за биб
уставъ е достъпна за широката публи
ка, когато първите са повечето специал дружината, това още не е била същин лиотеката
покойния кметъ
Михани библиотеки, предназначени главно за ската библиотека, по подобие на еврей плъ Колони и тогавашния общински
специалисти и за ограниченъ кръгъ хо ските народни библиотеки (държавни, секретарь и сегашния предеедатель на
ра. Отъ библиотеките съществували въ общински, светни или университетските окръжния съдъ В. Стойковъ, а въ по
турско време не е запазена нито една. библиотеки, а е била полубиблнотека, но- нови времена бившите кметове Ив. ЦеДаже библиотеката при градската мит лутеатръ, полукдубъ, дето членовете са ровъ и Ал. Ваеилевъ.
рополия, която е съществувала покрай могли да се събиратъ да четатъ вест
Въ 1910 год. е глаеуванъ отъ
ници, пушатъ тютюнъ, пиятъ кафе, и да общинския съветъ новъ уставъ и праархивата е била прибрана преди некол
ко години наедно съ архивата въ вар взематъ за домашенъ прочитъ по някоя пилпикъ, конто съ въ сила и до днесъ
ненския археологически музей, а отъ и друга внига; тя е била отъ старъ За сега библиотеката брой 12,266 ин
оставалите библиотеки имаме запазени тинъ читалище до освобождението и как вентарни М» № въ повече отъ 16.000
само пиеменни показания. И така отъ вито са още днесъ много провинциални тома. Книжния инвентаръ е разделенъ
кондяката оше отъ преди освободителната читалища въ малки градове и села, Въ на 3 главни части: 1) художаетвенна ли
архива на Варн българска митрополия първата година на съществуването си тература 2) научна (специална) литера
№ I узнаваме, че още въ 1860 год. е дружината е имала 95 действителни чле тура в 3) еправоченъ отделъ. Отъ своя
съществувало некавво си българско вар нове, които плащали по 6 лева годи- страна научпия отделъ е особено деета
ненско читалище. Въ тефтеръ № У11 на шенъ членски вносъ. Но понеже събра добре застаирнъ отъ подотделите: „Ьи1дасъшата архива отъ 1870 год. се говори ната 'сума не е била достатъчна за пса — Ьакапка" — # „статнетика'.
за българското читалище „Възраждане* поддържане на читалището — клуба, то
Схдбата на тази библиотека е бмла
Твградите № И# XXXI и XXXII на се е прибегвало къмъ театрални 'пред винаги тесио свързана съ съдбите и
архивата отъ год 1 8 7 1 - 1 8 7 2 споме ставления. Основателя и душата иа дру перипетиите на градската община: ту ее
иуватъ за .библиотека" — н а българско жината е билъ известния въ града ни, намираше въ застой, ту нъвъ ее еъвзе
ученическо дружество .Просвещение* въ днесъ вече покойния, Кръстю Ив. Мир маше. Днесъ общинските финанеив не
Варяа (еписъкъ на книгит*, членовете ~ ски Опита е подсказал на тоя правти- еъ особено блестяшти. Настана момента
ченъ' общественикъ, че въ тогавашно когато за общинската .библиотека би
оанователи, членове спомагатели)
Архивата на митрополията е по време не е могло още да се разчита требвало да се загрижех и самото вар
дробно описана отъ ЦР°Ф- Петъръ Н и - много на подръжката на обществото. На ненско гражданство, толвозъ повече, че
ковъ въ „Годишникъ" на софиоекия уни- селението на града е било тогава мадо- сега всички библиотеки въовще материално
вмреитетъ (иеториво-филологвченъ фа- вройно, а една значителна часть отъ в8немогватъ, а отъ друга страна днеш
него е било инородно и изобщо апатич ната Варна пе е вече тая отъ преди 40
вултетъ, книга XVIII, 9)
Въ кратко време еледъ освобож но което е странило още оть новоза- години и има вече вой в какъ за нея да
дението ее основало дружеството отъ люби раждащата се българска култура и за се погрижи.

БИБЛИОТЕКИГБ

За да напишекъ горната «татвя ни
дадб\" поводъ антрйфйлетй в'., яестния
веетникъ „ВарнвнекЛ пбШ1" отъ 14 VI
1924 год. за общинската библиотека.
Въ него се казва, че библиотеката била
бедна, защото не и се отпущали сред
ства отъ общината. Верно е, че въ по
следните години библиотеката по малко
св обогатява^ обаче не само за това, че
общината ойуща недостатъчни средства
а-затова, че днееъ за всичко що се
абойира и ййиева за библиотеката струва
много екхно.

Бре! 1057,

Варненски ббщннки» Вестник*;'

Странила 2.

ТурЬиз а Ь с ю т б, Уапсе1а 4 , Рага1урЬи$ 3, 01узеп*ег1а: 1.

констатирани 35 «лучая отъ 5саг1аН'па,
Рагат:Ш5 1 м- Егуз1ре1а5 1 сл., Ма1апа 30 сл. 0урН1епт15 1 сл. ТурНиз
аЬсИтюа! 3 сл., Уапо1а 1 сл.

VI участ. 38 заведения, на които
съ направени 2432 ревизии констатира
е* нрезъ годината 13' елг- отъ* 5еаг1а«па 4 1 , МогЬШ 82, 1*п1ивП1&249,
Ма1апа 19. ТиЬегси1 р и ! т о п Ь 2*. Реп1опШ5*. Ь. с. 1, 5урЬ1сПз Г, допогЬеа.

III участ. 243 заведения. 6,849
ревизии, при които е намерено 442 за
ведения въ добро, 4211 въ удовлетворитевно и 2196 въ неудовлетворително
състояние. Съставени съ 19 акта, за
нечисто Държание. Констатирани инфек
циозни болести: ОурНкгШз 3 сл., Тур
Низ-аЬит 3 сл., 5саг1аНпа 22 сл., Ма1апа 2 сл., Рагаййз 2 ел. Егуз1'ре1аз
2 случая.

При пригдтовлеиието на хранител
ните Продукти не въ всички случаи се
ена1ватъустановените; Хигиенични форми.
Контроаата върху хрангатвъвите продук*
ти и установяване: на тяхната доброкачественоеть е елабо застъпена поради
липса на епециаленъ нерсоналъ. Надзора
надъ хранителните продукта: отъ живо
тински произходъ е отнетъ отъ сани
тарните власти и възложенъ върху ве
теринарните органи, които еъ недоста
тъчни и не всички притежазатъ необхо
димия цензъ.

Едно сериозно задгранично спаеание
днееъ струва около 1000 лева, единъ
IV участ. На 427 заведения, 398
по сериозенъ задграниченъ веетникъ също каши, 120 обори, кочини и др и 31
около 1000 лева, местенъ Държавенъ анбулантни търговци,съ направени 5783
веетникъ 500 лева, а солидни книги" ревизии. Пригледани съ схщо 4214 ра
етруватъ днееъ не по малко отъ 100 - 300 ботилници, въ заведения и еъетавени еъ
лева едната. Днееъ даже такива институ 234 условни актове, а 35 акта за гло
ции. като Българската Академия на нау бяване. При ревизията на назаря, съ
ките — за да не дирииъ примери въ изпратени за дезинфекция 423 парчета
странство имащн субсидии отъ държа разни дрехи., и съ унищожени като не
вата и собствени фондове, мъчно ге из доброкачествени, разни хранителни про
държан, а камо ли една общинска биб дукти (яйца, бози, лимонада, сирене,
лиотека, немаща никаква държавни при явълки, дини а | | такива.), Въ учас
вилегии а само потдръжката на една тъка са констатирани 220 разни инфек
фннанеиално разклатена община. Има са циозни заболявания, отъ които 5саг1амо единъ изходъ иоеоченъ въ края ча Нпа 125,МогЬШ24,ТурЬизаЬс1о1тп 18
горната статия: ионощь отъ гражданст Рага1урЬи5 3, УапсеИа 8, РегШ515 7,
вото; бяло въ Паря било въ книги. Граж ОурМегШз 6, Рага1урЬиз 13, Оузепданите като жертнуватъ за библиотеката 1епа 4, Ее1егшз .1, Рур^из ехап1Ьужертвуввтъ за своите културни нужди: * т а й и з 1, Егуз.ре1аз 10.
отъ себе* си за себе си.
V тчаст. 91 заведение, 4923 ре
Романчукъ.
визии, еъетавени еъ 46 акта, конфиску
вани са 107 хляба и унищожени 23
пъпеша. Взети съ 15 проби отъ храни
телни и натейни вещества, които съ св.
указала добри.

Изъ

За борба съ фалшификацията' на'
хранителните продукти, покрай градската
химична лабаратория^ налага ее да ее
организира специална контролна служба
Самата химична лаборатория въ тоя ей
нидъ не е въ състояние да изпълни
своето предназначение. Налага се попълпанието на инвентара и, и настанява
нето № въ едно по уообао и пригодено
за нужните и. помещение, както и снабдяванието и еъ необходимия инвентаръ.
(уреди и химикали.)
.
Отъ изследваните 185 продукти 31
съ се указали фалшифицирани иди из
куствено приготвени и 154 нормални;
значи 8 3 % отъ продуктите еъ бМгвгнор*
иадни и 1 7 % фалшифицирани или под
правени. Тия данни поради своята не
пълнота' и оскъдноеть не ни даватъ'

отчета^нв

Старши Общинснк ПЪж&ръ
аа санитарното с ъ с т о я н и е

на г р . В а р н а п р е з ъ 8923 г.
(следва отъ брой 104)
Плювалници има не въ вееко за
ведение, пъкъ имащите така на вито се
използувате отъ публиката, нито се чистятъ както требва. Санитарната служба
презъ годината не е била извършвана
тъй редовно, поради липсата, на еанитаренъ лекарски нерсоналъ (вместо три
само единъ абкъръ). Вънъ отъ това и
борбата съ скарлатинната епидемия отвле
че за Дълго време вниманието на град:
ските санитарни органи. Презъ годината
еъ направени отъ санитарните лекари
еледнит* ровизии и констатации:
I участъкъ 129 заведения, 1985
ревизии, при които съ намерени 480 за
ведения въ добро, 1335 въ удовлетво
рително и 165 въ неудовлетворително.
състояние. Взети са четири проби отъ"
червенъ пиперъ за анализъ, които еъ
намерени нормални, и две отъ дървено
масло, което се е оказало недоброкачест
вено. Въ участъка са забелезаии следните
инфекциозни заболявания Уапо1а уега
1 ел., уап'се!а 1 ел., рурЬиз аЬс!штпа1 3 сл., 5саг!а1та 17 ел., Егуз1ре1аз 4 сл.
П участ. 151 заведение, 2975 ре
визии, при които съ съставени 23 акта
конфискувани еъ 73 хлеба и унощожени
44 клгр. 500 гр кашкавалъ.
Взети еъ 5 проби, отъ хранителни
вещества, които еъ ее указала добри

Констатирани еъ въ участъка 5саг1а«па 99, МогЬШ 7, ОурЬ*егШз 3,

Презъ годината ех извършени въ Лабораторията 185 химични анализи
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Бори 105.
истинска представа: за доброкачественоетста на хранвтелните и питейни про
дукти.
- -Лу
Гробищата на разните вероизпове
дания и националности ех разположени
отъ двете страни на Евсиноградското
шосе на Североизтокъ отъ града.
Ть ех оградени и запазени добре.
Еврейските турски гробища се намиратъ
западно отъ града и ех заобиколени еъ
нови поселища Около едните и другите
гробища местни водни източници не»а
Бъ Сесъ- севиесъ, вънъ отъ поселището
и оградени еъ ровъ, ина отделна гро
бища, ехщо далече отъ води а извори.
Новите градски гробища, западно отъ
града и ееверио отъ добришкото. шосе,
още не св изподзтватъ. Благодарение на
новия контрабанденъ строежъ и тия гро
бища ее намиратъ въ чертата на града.
Погребението на нъртавците етава споредъ изискванията на правилника. Иъртвоцроверитвлетвото ее извършва отъ де
журния Амбулаторенъ декаръ.
Лешовете отъ умрели животни се
заравятъ било на сметището (кучета,
котки и. др.) бидо около нощните ями
(кон»). Грижата за това. е възложена на
пазачите на. нощните ями. Нарушения
на чл. 492 отъ наказателния законъ не
е отбелязвано.

Варненекн Общински. Веетликъ
на града диктуватъ известно разшире
ние на станцията, (иоптройка на отделня
помещения, душове, за; изкъпване на же
ните и мъжете) постройка на специална
камара за пзбпвание на паразити1 съ
оухъ топълъ въздухъ при 80°/ 0 и на
веси за подвижната дезинфекционна парна
машина както и за иревозните средства
Чувствува се ехщо така нужда отъ под
новяване и попълвание на подвижния
инвентаръ (каруци, блузи, коябинизони,
обуща и др.) Дезинфекцията на поне
щенията и на заболелите лица ее извър
шва после оздравявапието или сиъртьта
на последните. Тамъ гдето условията
позволяватъ, дезинфекцията на стаите
ее извършва съ формолинъ, въ други
случаи, — чрезъ опръекванив съ кгего!
кгерюНп, или а! сагЬоНсит Вещите се
прекарватъ презъ парната машина, която
единствена гарантира обеззаразяванията
При Петнистия тифъ, дезинфекцията на
подложените па наблюдение лица ее
повтаря всеки 7 дни, а при Коремния'
тифъ, ее обеззаразяватъ постояно изпра
жненията и замърсените отъ болния
вещи. Болните отъ остро заразпи бо
лести ее изпращатъ на лечение въ Дър
жавната болница, или пъкъ се изолиратъ
по домовете имъ, въ отделна стая отъ
другите домашни. Ала въ Държавната
болница ама само 16 легла, за заразна.
болни които пе само при една. епидемии
отъ по голямъ мащабъ, какъвто бе таз
годишната Скарлатинпа епидемия но
въобше съ съвсемъ недостатъчни за нуж
дите на 50 хиляди градско население.
Затова наложителна е постройката на
една специална държавна инфекциозна
болница, за нуждите~йа~града и окръга
Не по малко необходима е и общинска
болница за изолирание и наблюдение на
съмнителни инфекциозни заболявания,
която по едни или други причини немогатъ да ее изолиратъ въ държавната
болница иди по домовете.

Откриванае на инфекциозните заболевания става по декларация на частно
практикуващите декари или на градски
те лечебни лекари, съвсенъ редно отъ
самите родители. Въ много случаи обаче
оеобно когато заболяванието е дево,
декарь "не се повиква и заболяванията оставатъ неизвестни. Особено несхотяо
ее съобщавать случаите отъ 5саг1аНпа
при. която са прилагатъ най-строги ка
рантинни мерви. Ако тазъ годишната
Скардатинна епидемия взе такива гра
мадни размери, това ее длъжи изклю
чително на невежеството на населението
(Следва)
на ткривание на забодяваиията и на на
епазвание на изолационните мерви. Оамо
когато: населението се издигне въ кул
турно, просветно и хигиенично отноше
Въ изпълнение Окръжното
ние и ее проникне само отъ значението
№ 2247 отъ 19 V т. год. на М-вото
на противоепидемичните мерки, ще прес
на Вътрешните Работи, даваме
тане да крие болните си и ще спазва
бвзъ принуда препоръчените отъ сани гласность на решението на смесе
тарните власти мерки.
ната комисия взето , въ 181 и засе
дание
на 13 IV 914 годъ относно: бе
, Прилаганите сега карантинни иерки
не постигатъ целтьта. Въ града има жанците отъ Гръцка Македония и Тракия.
модерна дезинфекционна станция, снаб
Правото на емигрантите върху
дена еъ годемъ стабиленъ етювъ една
възвръщането
на техните и заставяне
подвижна парна машина и четири форконфискуване,
иди
евквиетиране имоти
молинови апарати, както и еъ по една
въ
връска
еъ
настаняването
на бежанци.
каруца, чиста и нечиета, за пренасяне
Тълкувайки
чл,
29
и
30
на
правилника
на болни и за вещи. Станцията разде
комисията
е
решила:
лена на две половини, чиста и нечиста
по такъвъ начинъ щото поетъпидит* за
А) Требва да се възвърне вееки
разени вещи и лица, да преминаватъ недвижпмъ градски, или селски имотъ,
отъ нечистото, отделение въ чистотото, еъ иди безъ постройка щомъ собствени
еако еледъ пълното имъ обезаразявание ка поиека възвръщането му, възъ основа
За изкъпвание на болните има четири на едно свидетелство за връщане на
душ§*. Персонала на станцията св състои имота издадено отъ една подкомисия —
отъ единъ днзинфвкторъ, вдинъ поно- върху който имотъ не ех настанени по
щмикъ дизинфекторъ, машинист, помпама- окончателенъ начинъ бежанци въ деня
шиниетъ, четири работника и двама ка на предявяванито на казаното свидетел
руцари, Въ време, на работа персонала ство предъ компетентните власти, освенъ
ее еблича еъ специални блузи и комби- въ изключителния случай предвиденъ въ
•изеяи. Нарастнадото население и нужда бележка № 4.
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Правото на правителството.да рек*
визира такъвъ имотъ, за да настани
бежанци се преустановява, отъ деня на.
предявяването на свидетелството до из
тичане на срока за непредетавената
продажба.

Бележки.
1) Това решение счита за бежанци
лицата, които вследствие на война,1 ре
волюция, или политическо движение еъ
напуснали родината си, за да се првеелятъ въ една родна страна и които
се нуждаятъ отъ подкрепа. Но ногатъ
да се ечнтать за бежанци лица, емигриране
на отделно по свои лични съображения, нито
пъкъ лица, които се намиратъ въ неза
висимо материално положение.
2) Възвърнати имоти, йлития които».
подлежатъ на възвръщание но ех осво
бодени отъ отчуждаване, заради постройки
отъ общественна полза.
3) Срока за непосредственната про
дажба изтича за всеки недввжимъ имотъ
на 31 VIII 1924 год. оевенъ въ изклю
чителните случаи за които смесената ко
мисия би се съгласила на отсрочване
възъ основа на чл. 16 алинея II и чл.
68 отъ правилника
4) Въ областите, въ които изселва
ното на населението въ маси е имало практи
чески, за последствия преустановяването
на продажби и покупки на земи и пос
тройки в кхдето. новия икономически
животъ не е още възстановиаъ тоя пазаръ.
Правителството може де откаже'
възвръщането на вееки имотъ, предназ
начен/ь за настаняване на бежанците.
Б) Ще ее ечитатъ ' като послужили'
за настаняване на бежанци м поради
това неподлежащи на възвръщане недвкг
жими имоти, които ех биле употребени:
но долу изброените начини, преди въз
връщането имъ да е било поискано, отъ.
собственника чрезъ надлежно предаване.
предъ компитентните власти на едно
евидетелетво (както е по горе казано).
1) Годените за обработвание земи
които ех биле раздадени за тая цвль
за бежанци и съ действително обработ
вани отъ тяхъ.
2) ЛивадитЬ, раздадени на бежан
ци, като п»ша за добитъка имъ и упот
ребявани действително за тал цель.
3) Всека вхща, намираща ее близо
до земи, определена за бежанци, щомъ
като поисканата е заета отъ такива,.
4) Предназначените за бежанци
домашни работилници и пр. въ село и и
градъ, щомъ св действително изподзватъ
отъ бежанци, за техната прехрана.
б) Всека градска вхща и всеки
недввжимъ имотъ който не се употре
бява за една специална цель, щомъ най'
малко половината е заета отъ бежанци.
6) Местата върху, които ех постро
ени. зидани или дървени здания, етойностьта на които надминава тая на
еамото место.

Бележка.
Въ елучай, че едно лице, получи
меете, квартира, дюкянъ и ир. като бе-

Сведение

жанецъ не го употребява, а го дава
подъ наемъ, казаното лице изгубва пра
вото да бъде считано като настаненъ
бежанецъ и вмотъгь ще се възвърне на
собственика, оевенъ ако наемателя е бе
жанецъ, комуто въпросния имотъ е необходимъ и за когото правителството го
определя окончателно.

на

Ветеринарно

ннв.

Презъ изтеклата седмица въ град
ската скотобойна е изклано: 30 глави
едъръ добитъкъ дали 4209 клгр. месо
В) Ще се ечитатъ като послужили и 4944 глави дребенъ добитъкъ дали
еаие за временно настаняване на бежан 34974 клгр. месо, или всичко 4974
ци и поради това подлежи на изпразва- глави едъръ и дребенъ добитъкъ дали
ппе и възвръщание долуизброените не 38,183 клгр. месо. Презъ схщото време
движими имоти:
е унищожено: 7 агнета 26 клгр. отъ
„Кахекция
и 1 баволъ 130 клгр. отъ
1) Недвижими имоти, който цвет
.Кахекция'.
ната влаеть счита за временно заети и
подлежащи на връщано.
Проверено е 23740 литри пресно
2) Недвижимите имоти предназна млеко. Съставени са 3 акта на млеко-'
чени за специална цель, като фабрики, продавците на уводнено млеко като е
унищожено 13 литри уводнено млеко.
воденици и пр
Оъетавенъ е единъ актъ за запушвание
3) Недвижимите имоти, въ които
на гюмовете съ парцалн и немание на
само по малко отъ пололината е заето
еанитарно ветеринарна книжка
отъ бежанци.
Направени съ 16 ревизии на ра
4) Места, въ които бежанците ех
ботилниците
и магазините, въ които се
настанени подъ палатки илп дървени
продава
и
преработва
месни консерва
сгради стойноетьта на които е но малко
и
30
такива
на
общинските
халм и меотъ самото место
еопродавниците въ Ситесо.
Изплащанието на имотите чието
Проверени еъ всички продукти отъ
връщане ее отказва възъ основа буква
животински
произходъ внесени въ града
б. и бележка 4 отъ буква а. ще стане
съгласно чл. 30 отъ правилника, епоредъ и изнесените такива на градския пазарь,
методите на оценката и на изплащани също и внесената риба за проданъ въ
ята предписани за ликвидация, следъ общинските хади.
като собственика отправи пленена молба
Издадени съ 5 пътни листове, отъ
до.. подкомисията и тя установи, че имота
които
единъ за износъ на 3 коня и че
ме, е върнатъ.
тири за изноеъ на'138 клгр. овча не
В* случай на епоръ, ивжду мест прана вълна, 1500 кгр. ~сухи~ говежди
ната .влаеть и собствениика отноепо прии биволски рогове, 29 кгр. сухи агнешки
лаганмето на чл. 29 и 30 отъ правил
черва и 200 броя сухи ярешки кожи.
ника, интерпретирани чрезъ настоящето
решение, епорътъ ще блде решенъ въ
Издадени ек 10 свидетелства за
първа инстанция отъ подкомисията и въ нравособетвеноеть на едъръ добитъкъ.
последната инстанция отъ Смесената
Констатирани ся 3 бесни кучета,
Комисия.
които съ ухапали 6 лица, които се ис-

Санитарно отделение.
Бюлетнаъ за движението на заразителните болести въ града.
Заболели

Оадравели
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Умрели

Имаше
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отъ 10 до 20 Юний 1924 год.
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Нондуктора при общината, ,прл
измерванието на парцелите'на инвали
дите предъ лицето на казармата на 21
т. м. е изгубилъ единъ мнхинереки миетрументъ, една призма за измервани
линията на местата, бронзова на голе
мина колкото половинъ папироеена кттни
Който го е вамерилъ, умолява ее да и
предаде въ редакцията срещу приличие
възнаграждение.
_. оо —

Министерството, на фияанеииг)
съ окрхжно нарежда данъка върху об
щия доходъ отъ заплатите на Окръж
ните и общинските чиновници да ее
одържатъ по еледния редъ:
При изплащане заплатите за месец*
Юний ще ее одържи до мееецъ Април?
а при изплащане за мееецъ Юлий, ще
ее одържи за Май.
Всеки граждани нъ, притежател
на мелница, дъскорезачннца, тепавацадараци и машини резачки за дърва, каелопроизводни машини, вършачкя и др. в»
района на общината, съгласно запо*
ведьта № 77 отъ 20 т. м. ее задълм>
аватъ да подадатъ за техъ декларацн
въ общината — бюро общински налози, въ
ерокъ отъ 2 0 дни считано етъ датате
на заповедтьта.
Също и притежателите на елугШ
или слуги, въ същия ерокъ да подадат)
за тяхъ декларации. Такива декдараП-И
ее намиратъ въ общинската каеа от)
гдето гражданите могатъ да ги ИО'
лучатъ срещу заплащане стойноетьта им)На неизпълнилите заповедтьта ще <*
налага глоба до 500 лева.
Съобщава се ехщо, че н притежа
телите на каквото и да е куче елед1*
съгласно еъщата заповедь да подадат)
такива декларации въ които да посочат*
какво е кучето — лукеозно иди же\

21. IX. 922 г.
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Преговорите, които председател!
на Тричлвн. Комисия г-нъ П. Отояповг
води съ Ромъния за запасявалото на
града съ храни отъ тамъ до сезона ее
увенчаха съ уепехъ.
Преди неколко дни бе заминалъ ц
за Кюстенджа члена отъ Тричлвн. Ко
мисия Иванъ Върбановъ за да приела
храните.
Вчера на 2 т. м. той пристигна
съ парахода „Кирилъ" отъ Кюстенджа
натоваренъ съ 260 хиляди клгр. храни
(около 26 вагона). Цената на килограм*
ще струва на Общината наедно съ раз
носките по ртзтоварването и ебезмнтяването веичко 6*70 лв. клгр.
Същия г нъ Ив Върбановъ ще пмине за Балчикъ да приеме други 12
вагона бело брашно. Съ горните две
доставки хлебната крнза която заетрзшаваше града е избегната де новата
реколта.

—оо—
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ХРОНИКА

Начало отъ епи

—

1

пратиха на време на антирабично лък».
ване въ София.
Отровени съ 23 кучета и I котки,
Лекуванъ е всичкия вабодядъ об.
щински добитъкъ.
,

20. X 923 г.
30. X. 923 г.
29. X. 923 г.
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