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ОфНЦНДЛЕНЪ О Т Д Ш .
Новия Варненски Общински Съветъ
ииа следния ехетавъ 8 души схветници
отъ Демократическия Сговоръ, 9 души
отъ Общогражданската листа, 4 души
отъ Централи. Демокр. Сговоръ, 3 души
отъ коалираните демократическа м ра
дикална партии, 3 души отъ Националълиберадната^дартвя^ 1 Содиадъ-двмокри.
тичаевата партия, 1 отъ Народния Земледелеки Съюзъ и единъ предетавитель
иа еснафа
Съвата «е свика на 9 того за из
бирана постоянно присътетвие, което
биде избрано въ следния съетавъ: Кметъ
П. Стояновъ, отъ демокр. сговоръ съ
14 гласа Помощници; Иванъ Върбановъ,
•тъ демократич. еговоръ, Богданъ Елефтеровъ отъ национадъ-либералната пар
тия м Буко Баеановъ отъ коалицията
радикали и демократи съ по 14 гласа
На 10 т. м. новите избраници встъпиха
на длъжность, като на оенование чл.
71 отъ закона за Градските Общини,
еъ заповедь М 87 отъ 10 Юлий т. г.
разпределиха служебната работа въ Бар
ман. Град. Община по между си както
еледва:
1) Кмета г-нъ П. Стояновъ ще за
вежда: 1) Адвукатурата, 2) Жилищната
комисия, 3) Училищата 4) ще има об
щата контрола върху всички елужбя въ
отделенията и 5) ще бъде разпоредитвлъ на бюджета.
2) Помощ, кмета г. Иванъ Върбановъ
що завежда следните служби:
1) Пожарната команда 2) нощ
ната стража, 3 ) Цветните градини, 4)
Горското отделение,- б) Електрическото
отделение еъ електрическата централа н
б) Техническата работилница.
3) Помщ. кмета г. Вуко Баеавъ
ще завежда следните службите;
. 1) Админиетр. отдЬлъ, а) секретари
ат» б) архива и регистратура в) статис

тика г) комисариата д) социални грижи
Освенъ това отъ Емиграционното Бюро
е) общински театъръ и и) градска биб може да ее разреши влизанието въ Ка
лиотека 2) Житната борса 3) Трудовото нада по сериозни земледедсвв и чифлик
бюро 4) Общинските търгове и 5) Об чийски работници, етига да удостоверлтъ
щинските имоти, досежно техното пот- че еъ ен оеигориди намиранието на ра
бота въ Канада, както на жените м
държане и използване.
децата, но малки отъ 18 год. на лица
4) помощ, кмета г Богданъ Елефте- остановепв вече въ Канада и които съ
въ положение да оеигорятъ прехраната
ровъ ще завежда службите*
,.
1) Санитарното отделение еъ подразде имъ
ленията му. 2) Ветеринарното отделение.
.-> , Гористо се съобщава.между населени
съ подразделенията му, 3) Лозовия ра- ето, при елучлй за рЪкъводетво. При из
садникъ 4) Зеленчуковите градини и 5) даването на паспорти на пътници за
всички технически едужби въ отделени странство досегашната формула, „заетран-"
ята; -. водно-канадизационно, пхтно-регу ство" ще се изостави понеже по този налацноно и архитектурно.
чинъ ее заобикалятъ законните нареж
дания и целтьта за ограничение на
Тъй разпределени службите ще се
емиграцията не се поетига. За въ бхдащо
завеждатъ педъ личната отговорность на
да се означава въ паспортите вмеете,
тия които съ натоварени да ги завеж
„за странство* за „Европа" за .Южна
датъ.
Америка*, за .Северна Америка" и пр.
Заповедьта се съобщи надлежно, и
Министерството на Земдодедвето
единъ екземпдяръ отъ нея се изпрати на
и
Държавните
имоти съ окръжно М 7290
г-на Варнен. Окръж. Упрввитедъ за све
отъ
6
IV
т.
г.
съобщава, че въ сред
дение.
ните земдедолекв училища въ Садово
Министерството на Външните Ра край гр. Пловдивъ и Образцовъ чвфлнкъ
боти и на Изповеданията съ окръжно край гр. Русе учебната 1924 25 год.
№ 5562 отъ 3 УП т. г. еъобщава че ще почне отъ 1-й Септември т. г. Курспоредъ сведенията на тукашната Ан сътъ при тпя училища е 4 годвшвнъ.
Въ двете училища ще бъдатъ приети
глийска легация, влизанието на българ
лаксимум ь по 25 души съ конкурсевъ
ски поданици въ Канада етава еъ раз изпитъ, който"се заключава еъ пиеменъ
решение на Канадското Емиграционно взпитъ по български езикъ и устенъ по
Бюро за Континентална Европа въ гр. естествена история и химия въ размеръ
Анвереъ (Белгия).
на материала, който се изучава по гор
Съгласно нарежданията на емвгра- ните предмети въ прогимназията.
ционите правилници на Канадското пра
вителство, това разрешение се дава,
следъ като се установи, че желающия
да отиде въ Канада, яма положителни
уверения, да бъде наетаненъ на работа
при приетиганието си тамъ н че прите
жава една сума отъ двеста петдесетъ
долари, вънъ отъ пътните разноеки.
Само при представянето на единъ документъ отъ въпросното бюро, уетановяващъ гореизложеното желающите могатъ
да получатъ виза за въ канада.

Жалающите да се явягъ на тоя из
питъ требва най-късно до 10 авгуетъ
т. г. да подадатъ заявлението си напра
во въ управденцето на респективното
училище, придружено съ едвднвгЬ доку
менти; 1) Училищно свидетелство за за
вършена прогимназия пай-мадко еъ добъръ уепехъ и примерно поведение; 2)
кръщелно свидетелство, отъ което да ее
вижда, че просителите не ек ио стари
отъ 16 год.; 3) Лекареко свидетелство
за пълно телесно здраве м развитие 1

»?4
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Варненски Общинеки )Ввстликъ

Подробности за потребностите, съ
които всеки приетъ ученикъ требва да
св яви въ училището ще узнае отъ ка
тедрата, където е необходимо да се явятъ/

Сведеш^е
на

Градската Електрическа Централа
и Електричес. отделение
Скачиха ее съ градската електро
разпределителна мрежа 28 нови и до
пълнителни ияеталация.
-Закриха ее 16 стари партиди на
кллеяти на Електрич. отделение по раз
ни причини по тяхно искане и следъ
щателна проверка.
, Постъпиха 45 заявления отъ Вар.
граждани за разрешение на нови и до
пълнителни инсталации — въ зааисимость
дади съответните трансформатори ех прнтовареиз - или" не на одаи отъ просите
лите. модбате се удовлетвориха и раз
реши инсталирането а на други не.
Откриха се 45 нови партиди на
клиента на Електрическото отделение.
-"•' Прехвърлиха се Ппартиди отъ име
то на единъ кливтъ в'ь"рху името на
друп по подадени заявления.
. Отсраниха се маса повреди по град
ската електрическа мрежа и по частните
въздушни а кабелни съединения.
Събиратъ се усилено сумите отъ
клиентите на електрическото отделение
за изразходвана електричес. енергия.
Презъ изтеклия месУцъ св направи
оеновно почистване на всички трансфор
маторни постове.
. ; Привършенъ е ремонтя на машина
та № 2 въ Градската Електрическа цен
трала като сега е започнато регудирваяето ц,
•
Презъ изтеклия мееецъ съ израз
ходвани 42130 киловатъ часа едектр.
енергия за добиването на която е упот
ребено адно количество: отъ 20720 ли-,
три ,газойлъ.

е унищожено: 1 биволъ 130 кгр отъ
. Антрякеъ". 1 свиня 31 клгр. отъ „Циетицеркуеъ Целулоза" и 1 едно агне 3
кгр. отъ „Кахекци.ч".
Прегледани еж преди и подиръ кла
нето 28 птици.
Проверено е 19715 литри нресно
млеко. Съставена съ 3 акта за прода
ване на уводнено преено млеко,, кон
фискувано и унищожено на самото меето
7 литри преено уводнено млеко, като
нарушителите съ представени на глобя вание. Взети съ 2 проби преено млеко
за химически анализъ, които се указаха
нормални. Съставена ех 6 акта на мле• копродавачйте, които нематъ разрещение
за продаване на млеко и нужните санитарно-ветеринарни книжки.

Числото на венерическите, болести
въ
града
е голямо, ада точни данни
Направена съ 18 ревизии на ра
ботилниците и магазините, въ които св нймамв. Отъ две години .функционира
продава и преработва месни консерви и специална веяервчна" амбулатория при
38 такива на общинските хали и месо- общинската болница и благодарение на
нея ние получаваме една слаба предетава
продавницит4 въ еитето.
за размера на ввнеричпитЬ болни —
Проверени съ всички продукти отъ Презъ 1922 год. еъ првглваани отъ В1е
животински произходъ внесени въ-града погЬад1а 38 мжже и 94 жени веичко 132
и изнесените такива на градския пазаръ дущи, които сънаправили 920аовещения.
също и внесената риба за проданъ въ
общинските хали.
Презъ отчетната година ех прегд»дани
65 мъже и 157 жени, всичко 222
Издадени еа. 7 пътни листове: за
души,
които еъ направили 1933 посе
износъ на свини 2 броя и 5 броя за
изноеъ на 260 клгр. говежди солени щения. Числото на бдеморагичните бодни
черва, 49 кгр: сухи агнешки черва и съставлява 1 1 отъ 100 прегледани бол
ни и1сиз то11е презъ 1922 година е
12600 броя сухи агнешки кожи,
отбелезано 5 сд (28 посещения) а презъ
Издадени ех 1 свидетелство за пра- 1923 година 6 случая съ 9 посещения.
вособственоеть на .едъръ дбитъкъ.
ЗурЬШз I презъ 1922 г- съ кон- " -• Кънстатйрайк^ съ 3-бЬснн.-кучета:," статирани 5 мъже V 6 а!ени7~неичкх>~1 Г
които ех ухапали 9 лица, които се из случая, презъ 1923 год. 7 мъже м 7
пратиха на антирабично лекубание въ жени всичко 14 случая.
'
София.
ЗурЬП.з II презъ 1912 г. 6 мъже
Отровени ех 14 кучета и1'2 котки.
и 9 жепи, всичко 15 случая, к презъ
Лекуванъ е всичкия заболялъ об- 1923 год. б мъже и в жени всичко'12
щинеки добитъкъ.
случая.
'
5урЬШ$ III презъ 1922 г. 8 мъже;
и 15 жени веичко 23 случая, а презъ
1923 год. 5 ихже и 12 жени всичко
,:
С т а р ш и " ОГзшцинсим Л - & н а | 5 ь 17 случая.
ЗурЬШз ЬаспсИ Я о п а презъ 1922
з а с а н и т а р н о т о с ъ с т о я - н и е год. е отбвлезанъ 1 сл. а презъ 1923 г.
н а г р . В а р н а п р е з ъ 6 9 2 3 г . 2 мъже н 3 жени, всичко 5 случая.
ЗурИШз безъ , определенъ пвриодъ
(следва отъ брой 106)
е имало презъ изтеклата година 13 ел.
Храната на населението е оекхдна
Всичко нрезъ 1922 г. съ опрвд*;
жнлащата норадн жилищната криза не лени 49 сифидиегнчни заболявания,'.».
ех достатъчни.и за това се изподзуватъ нрезъ 1923 год. 58 т. е. 3 случая отъ
всички хглове, подземните стаи и ново 1000 пр«гледани болни презъ 1922 г.
построените хижи, лишени отъ удобства 3-6 на хиляда.
'
•
'- \

;ъ

По участъци еифидиетйчните бодни ее разпределяте
Амбула
тория
1-ва ,

Ветеринарна Отделиш.
Пр*зъ изтеклата седмица въ Град
ската екотобойна е исклано: 27 глави*
едъръ рогатъ добитъкъ даля 3603 кгр.
меео и 5659 главя дребенъ добптъкъ
дали 39020 кгр. месо, иди веичко 5886
глави едъръ и дребенъ добитъкъ дадй
42623 кгр. меео Цр4аъ същото време

достатъчно осветление и дъсченъ подъ.
Влиянието на тия условия върху развоя на туберкулозата;е очевидно, ала и
лаисватъ въ подкрепа съответните ста
тистически данни. Между фабричните за
ведения само тютюневите складове указлатъ особено вредно дейетвии върху
-здравето на работниците, като способствуватъ за развоя вля за проявата на
на стари туберкулозни белодробни по-;
. ражения. За првдпазванвв обаче на работниците до сега още нищо не е пред
прието. Удобнк места за лекувяние на
туберкулозни болни *въ -близките уколноети на града нека. Но за това пъкъ
града и неговите околности съ подходнн
за лекувание на хирургичната туберку
лоза. "
. . . . ' . • • • . ;; •. '

1

| « присаждане протявъ шарка; 41 поз
волително 'отъ родителите или наегойняцяте пмъ, че съ тЬхно съгласие, иекатъ
да постъпятъ въ тези училища.
. Подалите елвдъ срока заявления
нема да ее допущатъ до конкуревнъ изпитъ, който ще св произведе на 25 авгуетъ т1. г. ( ,.'.
,й- Кандидатите за постъпване на тези
училища требва да посочатъ точните ся
идрвеи и дачакатъ отговоръ на заявле
нието ей, който ще ваъ баде еъобщенъ
най..късно дъ 15 VIII т г.
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Варненски Общински Веетникъ

Сифилетнчните заболявания съ без
условно много но многобройни, ала теч
ното откривание става възъ основа на
градската амбулаторна служба и то пре
димно на генеричната амбулатория. До
като не се организира безплатното леку
вание на венеричнигб болно съ най мо
дерните способи до тогава пие не ще
имане данни за размера на тия болести.
Случай извънъ полово заразявание не е
констатиране. Проституцията въ града е
главно тайна, споредъ това ние нЬмаме
достатъчни данни зя нейните размери.
Зарегиетрацията на проститутките
не се прилага строго и много отъ тяхъ
ел настанени въ заведенията (кафенета
. рееторанти, кръчми и хотели) като венлерви и дори като притежателни на пи
тейни заведения Презъ годината ех
фнгорирали въ списъка на пруституткитй
45 жени, отъ които 12 са се указилн
еифилистачни, когато презъ 1922 год.
отъ 32 случа* еифилиеъ 25 съ били
проститутки.
Отъ: В1епогЬ1д1а еъ страдали 19
проститутки.'Проститутките'се преглеждатъ въ IV градска анбулатория 2 пати
на седмицата, а кенлериците два пати
въ месеца. Такива прегледи съ напра
вени 788 отъ които на проститутки се
падатъ 3 7 2 . Числото на тия презъ 1922
год. е било 1046, сиречъ еъ 3 0 8 пре
гледа повече .отъ тая година.
Болните проститутки са изпращани
•на' лечение въ Държавната болница но
•тамъ понеманив на свободно легло не
са били приемани, което е налагало тях
ното амбулаторно лекувание въ венеричиата градска амбулатория.
Презъ годината съ прегледани 1121
оетри и хронични заболйвания отъ Ма1апа, по месеци маларичните случай ее
разпределятъ така: 1м. 3 1 ел. II к 49 ел.
III м 19 ел. IV и. 81 сл. V м. 82 ел.
VI и. 84 сл VII м, 92 ел. VIII м. 178
ел IX м. 190 ел. Х м . 167 сл. XI м.
119 ел. XII м. 19 сл. Отъ тия данни
ее вижда че най-много наларични' забо
лявания се отбелязватъ презъ месеците
авгуетъ, Септември, Октомври и Ное
мври, сиречъ презъ есента и края на
летото. Маларичнати гъстота по тия дан
ни, които не претендирате на точность
и пълнота е 2 Г З на .1000 души отъ
населението или б'8 отъ 100 прегледа
ни болни за 1922 год. съответните кое
фициенти еъ: 2 8 6 на хиляда и 8 3 на 100.
Това еъпоетавенне не ни дава обаче
оенование да вйдимъ заключение за на
маление на Ма.апа заболявания. Въ след
ната таблица е* показани маларичните
елучаи по учаетъци.
'•'•''
амбул. I П
1
1 11
; 2
2 8
,3 — —
4 13 9
Ц амб. 2 9
:

учаетъци
III IV V VI
63 321 102 13
44 2 0 5
7 2
— •-•••
12 6
3 3
45
22-

VII в-ко
- 511
2 0 288
?49 249
— 48
25

20 37 123 537 11620 449 1121
Забележка: заедно еъ прегледаните по

домовете.
Тая таблица показва какво наймного маларични заболевапия ех отбв
лезани въ IV и VII участъци именно въ
ония участъци, гдето ама най много низ
ки места, моцури, локви и заблатявания
До като не се понълнятъ всички тия
низки места няма да се ирекахнатъ ка
марите а заедно еъ това и паразате на ма
ларията.
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баби, редко съ акушерки, ,илн -лекар*.
Родилната треска ще се избегне еамо,
ако имаме добра по качесгво и достъпна
акушерска помощь
ТурЬ|5

гесигепз не е констати-

ранъ.
Т г а с п о т а е отбелезанъ еамо единъ
елучаи.

Уайо1а уега презъ годината еъ
констатирани
четири заболявания между
Въ тая ноеока е направено до сега
дошлите
отъ
Царнградъ арменски и бъл
съвсемъ малко. Съ разширението на ири
гарски
бежанци.
Тия елучаи беха изо
станището и попълвапие на пизините
отсамъ канала ше ее отетранятъ нЬкой лирани въ Държавната болница м каранотъ блатата и по тоя начинъ до изве нтиння дазаретъ. До сегашния начинъ
стна етепенъ ше се намадятъ и мала на вакеиниравие не е далъ задоволите
рийните заболявания и предимно въ VII лни резултати, понеже много отъ децата
участъкъ.
записани въ регнстра, при проверката
не ех намерени. Оевенъ това, въпреки
Ра.адга не е констатирана.
писменото наномнюванве на практикува
Презъ годината е* констатирани щите въ града лекари и акушерки, почти
много елучаи огъ заболявания огь бесъ никой отъ техъ не съобщава въ Сани
между кучетата. Предирие се нЬколко тарното отд*леиие за произведените
пъти тровене на кучетата, но въпреки частни ваксинации. Отъ редъ години на
това е имало извънредно много ухапва са издавани и свидетелства за вакеининия Ухапани са отъ бесни или съмни
ранве.
телна за бЬеъ животни 201 душа, които
са изпратени на лечение антирабично
При есенната ваксинация на помощь
отделение при бактериологическия ин- на санитарните агенти ее поставиха и
етитутъ въ София. 1
градските акушерки които главно изне
Случай отъ Ри$4и1а т а Н д п а еъ соха ваксинацията. •
констатирани 3, умрели неьа.
Проверката на ваксинираните също
Ветеринарната влаеть взема мерки така е затруднена. Необходимо е да ее
противъ болестьта.
предвидятъ наказателни санкции за ро
Заболявания отъ МешпдШз с е г е - дителите, които не ее грвжатъ за свое
Ьзоер не е констатирано.
временното вакеинирание на децата имъ.

Отъ корвменъ тифъ презъ годината
• .-• Изкуствено предизвикани аборти се
ерещатъ често и се предизвикватъ еъ съ констатирани 4 3 случая еъ осеиъ
най-разнообразни средства. Населението смъртни изхода, което дава 19 в %
не еамо не гледа съ лошо око на або- емъртноеть. Заболяванията ее раепредеритите, но напротивъ пребегва въмъ лятъ по месеци така:
всевъзможноети допустими и недопустими
I м. 2 сл. II м. 2 ел. III к. 4;ся, IV
начини и средства, за да ее освободи
отъ нежеланата брвменноеть. Социални < м. 1 ел. V н. 3 ел. VI и. I сл. VIII и.
и икономични мотиви често пати дикту- 1 ел. VIII м. 1 ел. IX м. 4 е л . Х н .
9 ел. X I и. 7 ел. и ХП и. 9 ел.
ватъ избегвание на деторажданмето.
- •:•
, ч
Покрай простите баби и акушерки
По участъци еъ хонетатирани:
и лекари съ на услугите на населението
при подобни случаи.: Одвдъ произведе- 1 въ I уч. 2 ел. П уч. 2 ел. III уч. 3"ел.
ния по тоя или по оня начинъ абортъ, IV уч. 17 сл. 2 умрели. V уч 11 ел.
винаги ее търви лекарска помощь, щомъ I умрелъ УП уч. 4 ел. 1 умр*дъ --въ
настъпи некакво оеложнепие. Презъ го трудовата задруга 4 сл. 4 умрели.
дината съ зарегиетроваяи 1 5 елучая отъ
Заболяванията отъ корвменъ тифъ
лохусна треска съ едонъ смъртенъ изе 8 1 на двеотхиляди. Най-много случаи
ходъ.
еъ констатирани презъ октомври, воемРодилната помощь на бедното град врвй и то въ IV и V учает. които еъ
ско население се указва отъ четири град най големи, а може би предетавятъ и
ени акушерка. Отъ всичка.Т659 ражда най-благоприятни условия 8а болестьта.
ния презъ годината са анкътирани отъ
Произхода на болестьта, споредъ
градските акушерки еамо 282 нормални
нашите
наблюдения, не е воденъ, а отъ
раждания и 13 ненормални, всичко 275
контактно
естество. Случаи отъ Рагагусиречъ само 1 6 б % - Останалите ражда
рЬиз
е
вмадо
15, безъ емъртенъ ваходъ
ния еъ станали или въ Държавната Б-ца
Бодеета
въ
всички
случаи е диагносци. или еъ подпомагани отъ частни акушерки
ръна само възъ основа на клиничната
Една голема часть' отъ ражданията картина. Забодевания отъ ОугшЕепа
обаче ех подпомогнати отъ проетп баби имало само 1 2 случая сь 3 ехНш 1евъ които за жалоеть доверието на на 1НаПз; въ действителность заболяванията
селението е още големо.
требва да съ по многобройни, но не св
Съставени еъ 28 акта за незаконно двкларнратъ. Болестьта е двагяоецнрана
правтикувание на акушерство. Градските кланично Презъ . време на болестьта
акушерки бидоха нзаолзвани презъ из К о р в м е н ъ тифъ и О у 2 е п 1 е п ' а
теклата година при есенната ваканция еъ давани указания на домашните .за
която даде добри резултати. У турското предпазвания и обеззаразявания на за
население бабуванвето етава еъ ироети мърсените вещи.

Варненски Общински Вестннкъ
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тини мерки, Поетавянието стража предъ
заразените кхщи, макаръ да костува на
общината около 90000 лв., не допринесе
абсолютно нищо за ограничението на
болеста. Учебните заведения не бидоха
разпустнати по съображения, че еъ закрввание на училищата действително ще
се панали школния контакгъ, ала ще ее
Заболявания отъ СНсЯега аз^аИса засили извъншколния и най-главното ще
не ее констатирватъ.
се загуби връзката съ учениците и няма
да
има възможность да ее упражнява
Скарлатината првзъ 1923 година
някакъвъ
медицински надзоръ. Въ за
даде една епидемия отъ най-голямъ ма
мяна
на
това
се яареда по чеетото ме
щабъ не сзмо въ Варна и варненски
дицинско
преглеждате
на учениците и
окръгъ, но и въ повечето наши окръзи
закривате
на
срока
отъ
8 дни отделно
на и въ ееседните намъ държави. (Сър
бия Ромъния). Случаите отъ скарлати класове или отделения. Общото впечет
ната водятъ своето начало но нашите ленив отъ борбата еъ скарлатината, е че
бюлетини отъ 15 V 1922 година като до като населението не се издигне въ
превъ делата 922 год. е дала 41 сл. културно отношение и не ее проникне
еъ 2 смъртни изхода. Въ ннчалото на отъ съзнанието за своя граждански дхлгъ
1923 год. заболеванията беха еъщо еде- и отъ съзнанието за значението на про
ннчни, разпилени изъ всички,почти учас тивоепидемичните мерки всички наши
тъци на града. Отъ ат. Оептеяврвй за усилия въ тая посока съ осъдени на непочнаха да ее увеличаватъ и вече презъ успехъ. Градската дезинфекционна стан
м. Октомври, имаше разгара на една сил ция въ борбата зъ скарлатината изпълни
на епидемия, която обхвана всички части съ достойнство своя дългъ. Небоходимо е
на града. Презъ и. Ноември заболява обаче по често да се прилага формалинията потчнаха да наналяватъ, а презъ новата дезинфекция, която едияственна
>м. «Декември бехмо вече къмъ края на гарантира малко-иного избиванието иа
:
епидемията, опашката отъ която иродъд- микробите Средствата на общината и нежя и презъ следната година. Развоя на възможноетьта да се приложи въ всички
епидемията съ особена яеность се очер случаи формалиновата дезинфекция, беха
тава въ 10 дневните бюлетини, като ее една голема пречка,въ тая посока.
" вижда отъ тая таблица.
Сдедъ оздравяването болните, както
. мевецъ-дни
1-10 10-20 20-30 в-ко и задържаните подъ наблюдения съмни
телни лица биваха въ веички случаи
Януари
—
8
7
10
подлагани на щателна дезинфекция и изФевруари
—
2
—
2
къпвание въ градската" дезинфекционна
Мартъ
—
3
10
13 станция. Заболявания отъ ОурЬ1:еп1.5
презъ годината ех отбелезани 18 случая
Априлъ ;!
—
3
9
12
или само 0 8 иа 100 отъ прегледаните
•Май > ,
3
2
2
7 болни, отъ техъ еъ умрели два, което
Юни
1 2
4
7 дава 11*1 на 100 емъртность.
'Юлий
3
1
1
5
По участъци случаите се разпре
делятъ
въ:
*Августъ • ' • • ' _ ' 1,
б
13
Септември
7 14
23
44 I уч.
II
III
IV
V ' VI-УП
ТурЬиз ехап1Ь1та*.сиз е констатирано
единъ случаи въ IV уч. и 15 годишенъ
иадежъ дошелъ отъ с. Водица, Поповска осодия, който се помина. Взеха ее
яужднате карантини и дезинфекциозни
мерки и др. случаи отъ заболявания не
со развмха.
' *

Октомври

20

83

52

109

Ноември

34

28

17

72

Декември

8

8

8

25

заб.ум.'заб.ун. заб.ум. заб.ум. заб.ум заб.ум.
_
3 1
2 — 5 — 4 1 4 —

МогЬПН презъ годината са декла
рирани 82 заболявания безъ смъртенъ
.По участъци случаите се разпределятъ
изходъ. Случаите съ повече, ала нито
родителите нито лекарите деклариратъ
1уч.
II
Ш
IV
V
VI
всички заболявания, макаръ епремо тая
заразна болесть да не се прилагатъ
заб.ум. заб.уж. заб.ум. заб.ум. заб.ун. зб.ум.
строги изолационни мерки, освът пое
17-1 35-1 10-2 Д31-13 09-9 18 1 тавенив на табела.

Брой 107 и 198
ковчега и носилката се дезинфвктиран
Религиозния обрядъ, както у христив- ;
ните, тъй и у иноверните, се извърши ;
на самите гробища безъ участие на пу. I
блика,

Првеледванието на незаконно пра.
ктикуващате медицина, акушерство, заболекарвтво и пр. въобще не дава гол4мъ.!'
резултатъ. Презъ годината съставихме
актове за незаконно практнкувание на
една руека заболекарка и 27 баби, ала
делата чакатъ своето разглеждане въ ежда. *
Въ града има три обществени топли ,
бани съ турска конструкция.
,

Презъ летния и ееененъ сезонъ на
плажа се поетрояватъ кабини отъ тръстъ ;
за изнолзвание на морските бани еъ
топла морска вода. Въ това отношение
на гр. Варна като морски курортъ иред-'
стоятъ обширни и сериозни задачи, която ;
очакватъ евоето разрешение.

Варненско Град. Общин Упиавление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 17670
гр. Варна, 16 юдий 1924 год.
Ва тридесетия и оърви приеътсвенъ день отъ публикуване настоящето
въ Държавенъ вестаикъ въ помещени
ето на Варнен. Окрхжно Финансово Упра
вление до 10 часа преди обедъ ще ее
произведе търгъ съ тайно иадонадаввне
за изеичане и складврване ва дървесната
маса,, която ще се добие отъ сечището
на Варненската Общинска гора въ меетностьта „Фацара • за стопанската 24/25 г.
Сечището е около 800 декара «
около 12,000 простр., кубучвеки метра
дървена маса.
,.; [
Приблизителна стойность иа пред
приятието е около. 120,000 лв. Залог*
5 % 6000 лв. въ Банково удостоверение
Малонадаването става въ простриственъ кубически метъръ.
. - ' Изискватъ се документи съгласие
закона за бюджета, отчетноетьта и пред
приятията.
а. Кметъ: БАСАНОВЪ
п. Секретаръ: Д Н. ДОКОВЪ

и ТИ участ. 1 заболялъ.

При масови ваболяванпя въ основ
ните
училища съ разпущани за срокъ
Нзй-много заболявания отъ екарлаотъ
8
дни, засегнатите само отделения
тина е дадъ IV и елвдъ него V учас
Дезинфекция
на последните не е пра
тъци. Общото число на всички деклари
вена
но
е
препоръчвано
измнвааие съ
рани екарлатини заболявания е 319 което
содовъ разтворъ на подовете и чиновете
съставлява Г6 по 100 отъ прегледаните
и Щателно проверявание. Спремо други
болни или 6-06 на 10000 души населе
те инфекциозни заболяваоия, като: Уапни*. Броя на умрелите е 27 което от
се11а, Теггизп,. РагсДШз, Егуз]ре1аз,
говаря само 8 4 на 100 слъртность
ОсЛепз индивидуалната изолация и пос-сравнително не голема. Цифрите на затавянпе на табела, други м4рки не са
бодевавията не обематъ всички случаи
предприенани. Спремо турското населе
яенеже много отъ т*хъ са укривани, ние при случаи на епидемични заболя
укрнватъ се и сега. Мерките които св вания ех прилагани общоприетите мерки
взеха и които обикновено се взиматъ и особени пречки въ това отношение не
цра тия заразни заболявания но се ока еъ отбелязвани. , При емжртни инфекци
заха ефикасни, защото самото население озни случаи у турците и евреите, по
систематично укриваше заболяванията и койниците се обвиватъ въ мокъръ еублине изпълняваше препоръчаните каран матенъ чаршавъ, а следъ погребението

Варненско Град. Общин Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 17671
гр Варна, 16 юлпй 1924 год.
На единадесетия приеътствеиъ дев*
отъ публикувяне настоящето въ -.Дьр'
жавенъ веетникъ" въ помещението Я«
Варненското Окрхжно финансово Упраздение ще св произведатъ следните•тър*
гове;
4
г
1) До 11 чиса пр. обедъ еъ тайв»
конкуренция доставката на 15,000 з»порни кранчета еч ВОИЧРИТ* <**•- пв«-

Брой 107 и 108
надлежности нужни за частните водо
проводни инсталации.
Приблизителна
етойность .на предприятието 450,000 лв.
Залогъ Ю°/ 0 въ ванково удоетовеуенив 15,000 лв.
2) До 4 часа следъ обедъ достав
ката на 1000 водозенни скоби, нужни
за направата на разклоненията на час
тните водни инеталадии. Приблизител
ната -етойность на предприятието възлиза
на 81,000 лева, Залогъ 1 0 % въ бан
ково удостоверение 8100 лева. "

Варненски Общински Вестпикъ
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Държавно Железнопътно Училище
в П ш п ц п . аа жвдрздидитр, пощнтр и тедеграфнтЪ [т. Юфнв (р. витошка \ 99)

ОБЯВЛЕНИЕ

Въ началтто нн учебната 1922 и 23 година въ етолица София се от
кри Държавно железнопхтно училище съ ереденъ и ирофесионаленъ отдели и
интернатъ (пансионъ).
Въ среднпятъ отдель се потготовляватъ: 1) машинни техници — локомо
тивни машиниста и 2) етанционенъ нерсоналъ — чиновници по движението и
Изиеквать се документа и за двата
търговската служба, респективно началници на ж п. станции. На свършилите
търга съгласно закона за бюджета, оттози отделъ се признавагь права на свършила средно техническо училище за
четиостьта и предприятията,
машинистите и средно специално училище за етанцяоннпте. Въ този отд*лъ се
приематъ ученици свършили съ усиехъ най малко реалка (VI реаленъ власъ.)
{;
п. Кнетъ ВАОАНОВЪ.
Въ професионалния отделъ се подготовлявать: 1) превозень персоналъ —
кондукгорп и началници влакове, и 2) надзиратели и пикойри по постройките и
п. Секретаръ Н. П. ДОКОВЪ.
потдържапието на железнчцятЬ и шосейните ихтища. На свършилите този от
делъ се признавагь права на евършида основно префаеионално училище (равно
на техническа и специална реалка.) Въ този отделъ св приеиатъ ученици свър
Варненске Град. Общин. Управление
шили най-малко прогимназия (Ш прогияяааиаленъ класъ)
Курса и въ двата отдела трае по четири години теория и практика, отъ
които
последната изквючптелно практика по Държавпате железници.
ОБЯВЛЕНИЕ
Свършилите съ успехъ единъ отъ двата отдела на училището иматъ право
да постъпватъ направо на съответните чиновнишки длъжности по ведомството
* Известява на интерееующите се, че
на Министерството на Жедезппците. Освенъ това свършилите машипния и стр»
на 37 юдий 1924 год. ще св произведе
ителния
класове могатъ да се настанятъ на частна работа,първите като машвн
тьргъ по доброволно съгласие чрезъ епани
техници
въ частни фабрики и работплпици и по управлението на зенледолзаряванв. За доставката на 1000 кгр.
еки мащипи, а вторите надзиратели по постройка на ихтища, сгради корекция
газъ и 300 кгр. бензинъ и ваишъ за
на реки и пр. Тия които следватъ станционния и превозния класове добиватъ
моторъ, дължина 18 метра, за нуждите
общи търговски познания, за да могатъ, ако не желаятъ да останатъ като дър
на общин. зеленчукови градини.
жавни чиновници по железниците, да еь настанятъ на работа като ечетоводенъ
и другъ подобенъ нерсоналъ въ частни търговски кхщи, кантори, магазини и др.
Отъ домакинството.
Свършилите успешно пълния курсъ на училището могатъ да продалжатъ
обррзованието си въ съответните висши (за средния отделъ) или средни (за
професионалния отделъ) училища Същите св освобождаватъ отъ трудова м други
държавни повипозти.
При училището има уреденъ пансионъ въ който, учениците «е издържатъ
отъ държавата, безплатна квартира, храна облекло и пр.
Кандидатите се подлагатъ на приеиенъ конкуреенъ изпитъ както следва:
а) за средния отделъ по следните предмети: 1) български езикь: епоредъ
" Вернвнски Окръжвнъ еъдъ съ опрвпрограмата
за VI реалвнъ класъ; ...старобългарска литература"; 2) Френски или
недение № 83 отъ т. г. е изкдючилъ
немски
езикъ:
епоредъ програмата за VI раеленъ класъ: 3) математика (алгебра
отъ състава на Варненската Градско
геометрия
и
тригонометрия);
епоредъ програмата за V и VI реални класове; 4)
общин. съветница Стефанъ Георгяевъ по
физика;
епоредъ
програмата
за VI реаленъ класъ (безъ отделите за звука и
подаване оставка и вместо него е просвбтлината*)
възглаеидъ за такъвь Михаидъ Стефаб) за професионалния отдель по следните предмети: епоредъ програмата
новъ отъ гр. Варна.
Ш прогимназиаленъ класъ: 1) български езикъ: 2) артметика п геометрия и 3)
френски или немски езикъ.
Встъпителна еднократна (само при постъпианото) такса 1200 лова и за
. По решение на общинския и окръ
двата отдела.
жвнъ хигияннчески еъвет*М въ града ни
Приетите ученици се задължзватъ да донесатъ съ себе си следните вещи:
направени съ постъпки предъ дирекци
1
катъ
черпи или тъмно сини формени горни дрехи (куртка, папталони и фу
ите на Народното здраве за откриване
ражка),
едни
нови чорни обуща, 1 вълнено одеало, 4 долни ризи, 4 долни гащи,
въ Варна на Антирабична станция, която
4
чифта
зимна
чорапи, 4 чифта 'партенки, 2 фанелп, 3 кърпн за лице и 2 за
да обслужва: само йв Варненски окръгъ
ръце.
6
кърпи
за
носъ, 4 чаршафа съ размеръ 220/140 см. 4 калъфа за въз
но а околните окръзи.
главници съ размеръ 40/10 см. едно сандъче съ размери: дължина 65 см. ви
Общината изяви готовность да от
сочина 32, широчина 50 см четка за дрехи п обуща и тоалетни иринадлежстъпи помещение и да улесни открива-ноети (еапунъ, четки за зъби и др.)
рето на такава антирабична станция.
За учебната 1924/25 год. въ училището има ваканции за средния отдЬлъ
34 — за машинисти и 33 — за станционни чиновници и за професионалния
. : —00—
отделъ: 33 — за надзиратели и пикьори (за кондуктори и началници влакове т.
• < Срокътъ да подаване декларациите г. ваканции- нема).
за "слугините и слугите и., кучететата св
Заявленията се подаватъ де 25 августъ т. г. съ следните документи: 1)
кръщелно свидетелство, 2) свидетелство за поданство и честность, 3) свидетелство
продължава до края на т. м. елвдъ ко
отъ окръжния съдъ че не е оеъжданъ, 4) медицинско свидетелство отъ дърято дата на неподалите такива, ще се
жавенъ
ж. п. лекерь, 5) последно училищно свидетелство, 6) свидетелство, че
еъетавятъ актове и биватъ глобявани.
не е изключвапъ или отстраняванъ до крчя на учебнатп година и 7) декларация
•''П
-V—оо—•
отъ родителя, нотариално или отъ общинските власти заверена, че е съглаеенъ
. Понеже СЖ констатирани нередовза постъпване на младежа въ училището (вижъ обр. 7 въ сведението и упътването
Подробни упътвания съ приложение образци за изпекуемпте се документи
ноети въ квитанционните кочани на
се
изпращатъ
при поискване срещу 10 лева отъ Дирекцията на училището; та
фпнан. агенти отъ миналия режимъ. Бю
кива
съ
изпратени
и могатъ да се видятъ въ окръжните и околийски управле
рото за общински налози при общината
ния,
и
дирекциите
на
гимназиите и прогимназиите.
обръша сериозно внимание на граждан
ството при изплащане на каквито и да
ОТЪ ДЩЩМШ N РОДШТв,

ХРОНЖКЖ

Брой 107 и . 108

Варненски Общински Веетникъ
Експлоатирането на общинското
сечище ще започне на екоро Къмъ об
щината ще бхде образуванъ складь за
дърва, отъ който презъ зимата ще се
раздава яа нуждающите св беднн граж
дани и чиновници, ефтини и доброкач
ественни дърва. Въ случай че общин.
управа не остане доволна отъ получе
ната цена въ търга, използаането на
сечището ще стане по стопански яачинъ
Съ продажбата на дърва отъ общинския
екладъ се цели, уреголирането пазарни
те цени на дървата.

— оо—
Падналите презъ последните дни
дъждове на много места изъ раойна ех
били поройни и ех причинили голеия
повреди, чрезъ завлпчаяе посева, лпвади
и др. поради което въ подвижната земдеделека катедра ех постхпвали догта
оплаквания за констатиране повредите.

-

0 0 -

вяжвсв91{ ;
I „».
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Отъ Общината е издадена заповедь еъ която се забрвнява къпането
на плажа безъ гащички за мъжете и
банеки костюми за жените.
На нарушителите ще се еъетавятъ
актове за глобаване съ 3 0 0 лева съг
ласно закона за градските общини.
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день еледъ 5 чаеа ул. „Царь-Бориеъ",
„Будевардъ Сливница" и по главните
алеи на морската градина ще бхдатъ
поливани.
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На 2 0 т. м. Негово Видвчество
Царя, пристигна въ града ни придруженъ отъ княгините ,
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Бшлетннъ 8а движението на заразителните болести въ града.
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отъ 1 до 10 Юлпй 1924 год.
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ВСИЧКО ОТЪ

нач. на
епидемията
заб. | умр.

Начало отъ епи

21. IX. 922 г.

424

9. VII. 923 г.

129 15
34 2

I

инзИойонноявезн
инзИооТоннохве

демията отъ

623 49
56 4
2

инаИойонно-чвд

15. I. 922 г.

8. VII. 922 г.

Общинската пералня
За време отъ 1 4 — 1 8

19. V. 923 г.
Дата

Пржсжствующи
лица

8
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Съгласно Окръжното № 5049 отъ
5 УП т. г. на Министерството на Вът
решните работи, забранява се на еекретарь-бирниците и другите чиновници да
бхдатъ агента на застрахователни Д-ва
Заловените такива ще бхдатъ веднага
уволнявани.
_ _„ _

< За в ъ бждащв при нужда всеки

ихоонНойвн ихАЗ^
изйад

0.
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Общинския ехветъ ще бхде свиканъ следъ 25 т. м.до която дата помощникъ кметовете ще приготвятъ въпроеоге еъ които мислятъ да еезиратъ общвиекия схветъ. Точната дата за свик
ване на ехвета ще ее опредяла отъ
постояното првехдствие въ едно отъ
заседанията му.

, .1

ИН1ГЗХИ8В(Зв2

Още в е д н а ж ъ св прави напомнювание до всички учреждения въ града
и Царството на които ех изпратени по
техно искане интизапеки кочани отъ
Варнен. община презъ 1922 год. да ги
повърнатъ

'

|

Общинския театъръ усилено р(
питира пиесата „Лудетина 1 , която в».
екоро ще представи.
__
-

—оо —

Охщата еъ окръжно № 974 отъ
24 т. м. обръща внимание на всички
общини въ случай, че такива повреди
има въ «елата на общините да изпълняватъ параграфъ 28 новъ чл. 42 отъ
закона за изменение и допълнение на
закона ва данъка върху общия доходъ
(публикуванъ въ бр. 56 на държавенъ
яеетннкъ отъ н. г.) като за случай на
подобни повреждания искатъ отъ финан.
началник* назначаването на предвиде
ната въ същия законъ комисия.
—оо—

Срока за подаване на адреенщ!
декларации въ общеетвенната безощ^
ность е продъдженъ до 1 авгуетъ. ;

ВКЛЮЧИТВЛН!

Граждани

било налози къмъ общината на общин.
фиган. агенти, да подп«еватъ обеза;влно
средната квитанция на кочана за плате
ната отъ техъ бума като при подписва
нето да проверява и първите квитанции
дали и по техъ е нанесенк елшата еума.

Иапранй
безплатно
парчета
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