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Поправка. Таксата за сметь, ераница
4, колона първа, № 5, брой 117
118
на Общин. вестникъ отъ 24 октоиври т.
г, за жилищата въ V участ, да се чете
вместо отъ 10 до 3 0 лв — отъ 10 до
50 лева.
Грешката е нечетна.
Отъ редакцията.

зителни
болести; и б) приспоеобления (хладилникъ) за замръзяване ва
месо, риба и пр. еъестни продукти. Въ
тия градове не е позволено да се про
дава месо, ако поне 5 дни не е стояло
замръзнало. Доказано е отъ опита и на
уката, че замръзналото месо, освенъ че
премахва известни пакостни за здравето
микроби, но е и но вкустно и по-питателно. Същото е и за рибата, сиренето,
кашкавала и др. Замръзнало яйце може
д а т р а е година, ^ а т о ^апазва първична
та ей проеннна и патателновть
Всвчко туй налага нуждата отъ ед
на инсталация за ледъ а приспособления
(хладилникъ)8а замръзяване на месо, ри
ба и други продукти
Нека разгледаме ползата отъ за. Безспорно е, че населението въ гр.
мръзяването
на месото — полза не еаио
Варна отъ година на година расте и чи
за
Бонсоматорите,
но и за несопродавците.
слото му сега е надъ 60,000 души. По
Нашите
месари
не са въ положе
малко производителенъ отъ колкото конние
да
купуватъ
ежедневно
толкова досомативенъ, градътъ Варна консомира
битъкъ,
колкото
имъ
е
потребенъ
за днев
ежегодно средно надъ 2,500,000 вгр.
ната
продажба,
т
е.
не
че
средства
за
месо, освенъ риба, сирене, кашкавалъ и
др еъестни продукта, подлежащи яа раз това имъ липсватъ, а защото пазаръ всЬки
вала отъ по-дълго «астояване въ сурово деньнеиа и те еъ принудени да закупувай,
изведнажъ по стотици глави дребенъ и
състояние.
десятки
глава едъръ добатъкъ. Осебено
Независимо отъ съветнит* продукти,
прегь сезона на агнетата мееарите заградътъ, бидейки и курортвнъ центърь,
купватъ и докарватъ съ вагони стотици
консомира едно големо количество ледъ,
и хиляди агнета, които не чогатъ взе
който зимно време се вади отъ замръз
единъ аъть или за 3 — 5 и 10 дни да
налите блата около градътъ и се скдаизсколятъ и т е започвать да тлеятъ и
дирва въ еъвършвнно примитивни лед
губятъ отъ тегдето си, а, заедно еъ
ници, наподобяващи обикновенни ями,
това и качеството на мееото имъ значи
бвзъ всекакви съорхжения^отетраняващи
телно се поврежда. Сащото неже да ее
навлизането въ тЬхъ на всевъзможни
каже и за едрия добатъкъ, който може
външни нечистотии. Тсва отъ една етрада запази теглото и качеството на месо
на и отъ друга — като «е знае колко
то си, но всичко туй става съ пари, а
окодоградскит* блата, отъ гдето се взн-. тяя разноски плаща въ края на краи
ма леда, съ нечисти, дава ясна предста щата консоиатора.
ва за нечистотата на консомирания отъ
Друго. Знайно е, че презъ известни
тмя блата ледъ и каква опаетность предеезени добитъка, особенне едрия, е найетавлява той за здравето на гражданите.
угоенъ. Ако въ туй време добитъка баВъ чужбина, въ големите градове,
де изекланъ и месото поставено въ хла
като нашия, гдето св държи добра смет
дилника или замръзнаника, то може да
ка за хигиената на населението, има
остане тамъ сь месеци и мееарите да си
специални инсталации: а) за произвеж
взематъ толкова, колкото имъ е потреби»
дането на чистъ крнетиденъ ледъ, който
за дневната продажба.
•зсключва вс*ко съмнение, че съдържа
Второ. Биватъ еезени, когато це
аечиетотии, способни да разнасятъ зара
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отъ инсталация за нзскуствекъ яедъ н
Ш ш и к ъ за занръзяваие иа месо,
риба, и пр. въ гр. Варна-

ната на добитъка спада и това дава възможность на мееариге да си закупятъ
повече такъвъ- При лвпеа на приепоеобленп за замръзване на мееото, тая възможпоеть не може да се използува отт?
мееарите, а при имането ва такова при
способление, закупения добатъкъ ще се
изколи в месото му запази дълго време
въ хладилника и ще се продава на пониска цена.
Т рето. .А куаирашвте ва нашето при
станище параходи често плги се озапасяватъ съ месо отъ тука. Запазено и доброкачеетвево не нсекога може да ее на
мери въ мееарите. При горното положе
ние винаги ще се намира въ достатъчно
количество месо и продажбата на такова
ще става въ по-шпрокъ рвзмеръ.
Да ее епренъ малко в върху риба
та. Има особенъ видъ морска риби, кои
то не са поддаватъ на осоляване за да
се запази трайноетьта имъ; напр. калка
на. Довидбата ва такава риби е сезонна.
Виватъ елучап, че сезонната ловидба на
такива риби е тъй изобилна, щото це
ната й спада съвеемъ много, за да се
повдигне следъ неволко дай значително,
а даже и да взчезнатъ такава рибв. Хла
дилника е средството да се запазятъ та
кива риби дори до сезонното имъ поя
вяване и да имъ ее запазятъ споени це
ни, които да га нравятъ доетъпни за
широките маси.
Прочее, отъ която страна и да ее
погледне, нуждата отъ инсталация за изекуетвенъ ледъ и хладилникъ за замръ
зяване на месо, риба и др. еъестни про
дукти, като средство за дълготрайното
имъ запазване, е не само ,навремеяна, но
е и наложителна отъ икономична и здра
вословна гледна точка за Варненското
гражданство.
Поради разстроено си финансово по
ложение общината не е въ положение да
задоволи съ свои ередетва тая нужда.
Общинската управа, обаче, т е използу
ва гоговнасгьта на една чужда фирма,
която е направила предложение да и се
даде да построи такава инсталация на
свои средства и на концесионни начала,
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Отранлца 2
Възприемайки по принципъ предло
жението на тая фирма, постоянното приеътствив внесе въ съвета въ заседание
то му на 24 м. м. извънредна сесия,
предложението на тая фирма, което ехщо яв принципъ св прие отъ съвета и
ее избра една комиспя отъ общинските
еъветнвцв:; Ияженеръ И. х. Стояновъ, Архитектъ Д.Дабковъ, Мих. Отефановъ, Л.
Медникаравъ и Георги Даекадовъ, къмъ
която само съ съвещателенъ глаеъ се
прибавятъ: началника на санитарното от
деление ври общината; общинския ветеринареиъ лйкарь п началника на еяектрнчевкото отделение, която кониеия да
проучи основно предложението на фир
мата и да състави и представи на съве
та обстоенъ докладъ за разиекване и
взимане съответно решение

в
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Варненски Общински Вветникъ
кон«татиражо отъ последното общо пре
брояване. По ,такъвъ начинъ винаги ще
сме къмъ приблизителното.

кива ще се предприеме нужното за ве.
ществяване на.самата идея.
И общество, и влаети, и индуси,
алци, и работници, и всички тр4бв» ,!
възпржематъ най благосклонно това вш.
нание и да го улеенятъ съ всичка га"
можни отъ т*хна страна действия л
средства, толкова повече, че тая СЦЦ.
етика гони и научни цели.

Общето преброяване на населението
се нарежда отъ държавата периодически,
както по-горе казахме. Това, обаче, не
пречи на общината да си нареди пре
брояване на населението, когато намери
за нужно и когато разполага сь сред
Ако днесъ се заражда идеята »
ства за това.
една
работническа статистика, — «.,_
За общината не е нужна етатизтика
отъ
твърде
важно социално значевае 1
еамо за чиелото на населението; за нея
ако
тая
идея
намира инициатори и Ц.
треаватъ много и отъ разновидно есте
ство статистики: за числото на индустри трудници въ лицето на просветена хора
алните заведения по браншъ, за числото и научни и търговско-индуетриални ян.
на работилниците, ателиета, за числото ститути, гаранцията за осъществяването
на търговските фарми по браншъ, за чи й е несъмнена. Утре ще ее зароди иде
слото на наемното работничество по нолъ, ята за статистика въ друго направление.
възрасть и пр. и пр. статистики, върху Същите просветени хора и , институти
Нека се надеемъ, че фирмата ^ ще които могатъ да се базиратъ и разре нема да откажатъ услугите ей и за тая
бъде кулантяа и ще предложи приемли шаватъ важни социални, икономически н нова идея и по този начинъ общината
ни ще може да се сдобие съ една ве».
ви условия, които да бъдатъ приети отъ др. въпроси, както и фискални.
странна статистика, толкова нужна и
съвета и по този начинъ една първо
Този родъ статистики не съ и не основа на ВСИЧКИ начинания на общин
степенна е отъ гелема полза за градътъ могатъ да бхдатъ въ формата на момен
ската управа.
ни нужда ще бхде задоволена.
тално фотографиране дадено положение.

За статист
Варненската община нима една, ако
не точна, поне приблизителна статистика
в в каквото и да е отношение. Нена я
затуй, защото втрху тая важна материя
малко е работено. Като че ли не е съ
знавана ползата и нуждата отъ статис
тиката, взета и като наука и като душа
на на всички научна, икономични, здра
вословни, търговски, индустриални и пр.
предприятия.
Пма области, въ които статистиката
бнва въ моментна фотография — фотогрфира ее дадено положение въ даденъ
моментъ, което следъ тоя моментъ се изизменя поради редъ причини, обусловя
ващи материята, статистика за която ста
ва; така напр. статистиката за числото
на населенинто е фотография за моментъ,
въ който тя се предприема. Най-трудна
и колеблива е тая статистика, съ всич
ките й подразделения.' по нолъ, възрасть,
народноеть, поданетво и пр. И затуй тя
ее предприема периодически презъ 3 или
6 години. Тя дава едно общо понятие
за числоио на населението въ държавата
и но градове и села за даденъ моментъ.
Ставащите въ междувремето отъ из
вършеното до поеледующето преброяване
промени, освенъ ако не съ отъ обикновеините, не играятъ важна роль при
предприятия, които се обусловяватъ на
числото на населението.
За идеална точноеть въ статисти
ката за числото на населението, съ-всич
ките й подразделения, не може я дума
да «тава. На' всеки случай тя, при една
еистемноеть ири респективните отделе
ния въ общините, бм могла да «е до
ближава до действителностьта. Преди
всичко потребно е да ее събиратъ точни
дапни за промените вследствие ражда
ния, умирания, изселвания, преселвания
и пр. и своевременно, поне въ края на
вееки мееецъ, да се нанасятъ тия про
мени при общото чясдо на населението,

Но и за събиране данните за техъ се
изисква планомерность, похватность и
добра воля. както отъ страна па длъж
ностните и натоварени съ статистичес
ката работа лица, тъй и отъ страна на
всички, отъ които требва да ее даватъ
и събиратъ данните за техъ.
Часть отъ този родъ статистика мо
же да бхде по за дълго време въ не
променимо състояние, чаеть, обаче ще
претърпева промени; но като за послед
ните ех държи сметка и се отбелезватъ
промените, можемъ да имаме една при
близително верна картина за техъ.
Знаемъ, че инспекцията на труда
тукъ се стреми да св добере до една
статистика за числото на работниците въ
градътъ и за тая цель е предприела из
вестни анкети. Такава статистика не е
отъ интересъ само на казаната инспек
ция; тя еднаква представлява интересъ
и за общинската управа. И възможното
съдействие последната ще даде съ готовность.
До колкото се проетиратъ нашите
сведения, за тая статистика полагатъ
грижа, както бюрото на търговско-индудустриалната камара, тъй и Дирекцията
на Търговската академия, въ лицето иа
ректора и специалистите по статистиката
г. г. професори.
Въ същата Дирекция на 16 м. и. е
имало събрание отъ г. г. ректора, спе
циалистите професори, инепектора на
труда, началника на бюрото за социални
грижи при общината, представитель на
Търговско-индуетриалната камара и др.
и са се разменили мисли за начина н за
средствата за нагодяването на тая ста
тистика Професора г. Долински е докладвалъ на събранието приготвените отъ
него и колегите му формуляри — въпро
сници, по които ще ее вписватъ сведе
нията за статистиката. Сътрудници въ
тая работа ще бхдатъ и повече отъ 100
души студенти отъ академията, като за
цельта св изподзуватъ ваканциите.
Събранието на 16 м. м. е било за
обмена на първите мисдн и мнения върху самата работа и въ последующи та

Една но възможнесть пхлва-шц.
етика въ всеко отношение е насхщна ну
жда за общината
Всека, който допринесе за нея, ще
изпълни граждански дългъ къмъ своята
община и тя не може, освенъ да му б»де благодарна.
Ще му бхдатъ благодарни и они
слоеве отъ обществото, чийто морали,
иатериялни и пр. интереси ще бхдш
защищавани и подобрявани върху бай
на съответната за техъ статистика.
Колоните на нашия веетникъ ех от
ворени на всички, които биха имали до
брата воля да се изказватъ по материта за статистиката въобще, въ всичквтЪ
нейни подразделения, както н за начи
ните и за средствата за нейното найцедесъебразно нагодяване.

По реформиране
на общинското счетоводство.

Турено е вече началото за рефор
мирането на общинското счетоводство, по
което се писа вече въ неколко броя на
вестника ни.
Ето и заповвдьта на г-нъ кмета и
назначаването на вещо лице, което Д»
проучи и препоръча наложените отъ вре
мото, отъ науката и отъ практиката ре
форми по това счетоводство.
ЗАПОВъДЬ
№ 156, § 3.
' __•
гр. Варна, 25 ноемврий 1924 г.
Цредъ видъ честите оплакваният
гражданите по еъбиране таксите и берийте на общината и на впиеванивтв
своевременно внасяните отъ т*хъ еу«*
по специално откритите имъ партиди в»
партидните книги, дойдохъ до убежде
нието, че има една основна принщпя»
грешка въ досегашното общинско 'счето
водство отъ една страна — отъ друг* ""*
че много партидни книги за граждани»
въ разните отделения, съ още една от*
причините за тЬхното напечатвай», •*'

пиеване на партидите и гЬхното воденяе. Отъ трета страна, за да може да
се контролира по-леено дали дадевъ гражданинъ ве е вздължилъ напълно къмъ
общината. За да се упроствори всичко
това и да се направи макеимтмъ иконо
мия и да ее даде възможность на граж
даните да се отнаеятъ саио къмъ едно
втделение за проверка на задълженията
имъ, бЬхъ зъзложилъ по принциаъ из
учаването на това упроетотворяване на
г-да Б е л м е р ъ
професоръ при Тър
говската академия и Хо. Капитановъ —
директоръ на банка „Напредъкъ", бавшъ
преподаватель въ Търговското училище,
които следъ като направиха своето про
учване, съ писменъ докладъ до мепъ из
ложиха, че въпросната реформа е въз
можна и ако стане, ще е отъ голема
полза, както на общинската каса, така и за
гражданите. И за да може да ее при
ложи по нататъкъ тази реформа, назначавамъ: Хр. Капитановъ за надничаръ —
общински елужитель при финансовото от
деление на общината еь 160 лв. дневно
възнагражение, съ зачитане и праздничните дни. Назначението на Капитановъ
ще се счита отъ деня на встъпването му
въ длъжность.
Капитановъ ще се занимава съ об
стойното проучване и съставяне исячки
образци по счетоводството включително,
правилниците, наредбите и техното во
дене и изработванието на преобразованието на счетоводствата въ разните от
деления.
Задължавамъ всички началници на
отделенията и отчетниците при техъ да
даватъ на Капитановъ пълно съдействие
и всйй^^ведения, които- той ще"поиска,,"
по разучване службата въ отделенията
имъ н воденето на книжата, като ше го
осветлявате по всички законоположения
й правилници и др. наредби, по които
до сега съ св водили. И сжщо ще му
съобщавате забедезаните неудобства по
службата. Домакина на общината, чинов
ника по общинските имоти и тоя по тър
говете, за въ бъдаще да не предприематъ
печатане и покупки на никакви книжа
или квитанционни за отделенията въ об
щината, до като образците не бъдатъ
предварително прегледани н удобрени
отъ Капитанова.
Умоляватъ се също контролйора и
общинския бпрникъ да оказватъ на Ка
питановъ пълно съдействие и да му да
ватъ всички закони, правилници и на
редби по службата.
Канитеновъ, при нужда по евоя ра
бота, да консМлЦира професоръ Белмеръ.
Работна стая на Капитановъ вре
• менно определямъ стаята на общинския
архитектъ.
Настоящата заповедь въ преписъ
да се съобщи надлежно.
Кметъ; П. С т о я н в в ъ .

Въ свръзка съ задачата на г
Капитановъ възлага се на всички
г. г. началници на отделения и слу
жви при общината най-късно до 15
ток. месецъ да му представятъ
следующите сведения:
* 1) Нанви книги води отделението или службата въобще и отделно

асеки чиновникъ за своята мисия;
2) По какъвъ начинъ н редъ
се обобщаватъ тмя книги съ цен
тралното счетоводство на общината;
3) Списъкъ на чиновниците съ
търговско образование и кой отъ
техъ каква длъжность изпълнява.
Ние сме убедени, че при общп уси
лия и влагане на добра воля отъ всич
ките чиновници въ финансовото при об
щината отделение п на тия, боравящи
съ материя ли и пари, по които ех отчитатъ, до една съвършевна реформа въ
общинското счетоводство ще се дойде.
Убедени сме така също, че прока
раната реформа, колкото повече е целе
съобразна, толкова по-екоро ще бхдв въз
приета и въ другите общини и това ще
бжде една похвална за нашата община,
която първа св заема съ тая належаща
реформа.

Д-ръ

А. Неделковъ

старши об. лекарь.

I е щеш ш

и ш ъ дв се предпазваме
отъ него.
1. Коремния тифъ е заразна болееть
която ее предава било направо отъ бол
ния, било чрезъ замърсени отъ послед
ния предмети, вещи или хранителни
продукти, било при поередство на съвър
шено здрави хора — носители на заразата.
~~2~Заразяването етава винаги чрезъ
хранителни или питейни продукти, най
често чрезъ• водата, замърсени по единъ
яли другь начинъ еъ заразните начала
на болестьта — тифния бацилъ.
3. Заразата прониква презъ устата
до червата, гдето се образуватъ типични
за болестьта набъбвания на лимфните
жлези, струпай и изранявания, които въ
некои случви могатъ да причинятъ кръв
оизливи (кръвни изпражнения) и нередко
смърть.
Заразата се намира въ червата и
кръвтьта и се изхвърля заедно съ из
пражненията и пикочтьта.
*
4. Болестьта ее придружава отъ
трескаво състояние, висока температура
до 3 9 ° — 40°, обща разстройства, гла
воболие, бълнуване, диярня, и трае отъ
3 до -6 недели. Децата и старит* хора
заболяватъ по-редке и въ по-слаба фор
ма отъ кореиенъ тифъ. Средньо смърт
но стьта достига отъ 5 до 15 на сто.
Следъ болестьта остава обща слабесть
на организъма, но некога у децата сму
щения на слуха и говора, н непоправими
повреди на сърцето (порокъ).

II
Мерките за предпазване на общест
вото отъ коременъ тифъ се евеждатъ
въмъ изолация на болните, дезинфекция
и предпазване на водатв и хранителни
те продукти отъ замърсяване. Добра во
допроводна мрежа и модерна канализация
са условия за опазване на населените
места отъ коременъ тифъ и др. подобни
#
болеетм (ходера, дезинтерия).

1. Боднат* требва да се изнращатъ
на лечение въ болница, гдето при гле
дане в лекуване болестьта дава наймалка смъртность
2. Въ краенъ случай болнит* мо
гатъ да се лвкувагь и въ дома св, ала
требва да се уедияяватъ въ отделна
стая, да не се сношаватъ еъ другат*
членове на семейството в съ външни лаца
н да се повери гледапвето имъ на ня
кое възрастно лице.
3. Да ее пази най голема чистота
около и въ стаята на болните.
Долното облекло и покривките на
леглото да се изпаратъ отделно, като ее
изваряватъ предварително въ лишвеиа
(пепелява) вода. Замърсените отъ бол
ния долни дрехи да не се даватъ на пе
рачка, нито да се ператъ въ река, около
чешмите и кладенците, за да не св за
мърсява водата имъ.
4. Съдините, съ кевто си елужм
болния, да се държатъ и миятъ отделно
като се изваряватъ въ врела вода.
Нощното гърне, взпражнепмята м
нуягдника да се обвззаразяватъ еъ ня
каква дезинфекционна твч..ость(наар. 5 %
карболова а-на) иди варовито млеко (1
часть негасена варь на 4 части вода).
Нуждника всиевднввпо по некодко пъти.
да се обевзаразява.
5. Лицето, което гледа болввя,
требва да си измяна ръцете съ топла
вода и еъ еаиунъ а да гн обеззаразява
еъ НБкаква дезинфекционна течность
(напр. еублвматъ 1%о, карболова в на
3%, лизоловъ разтворъ 2 % епвртъ)
вейки пътъ щомъ се допира до болния
или до неговите вещи. Въ стаята на
болния не бива никой пвто да ее хранв
нито да пуши. Желатвлное често про
ветряване и измиване на. подовете.
6. Следъ оздравяване или умвране
на болния се нздършва щателна дезин
фекции на стаята, вещите и нуждника.
Измиване съ варь а проветряване е найдостъпната и сигурна дезинфекция на
жилището. До като не се извърши де
зинфекция отъ градската санитарна вдаеть
никакви посещения и поминки не се позволяватъ.
7. За всеки забодадъ отъ коременъ
тифъ болевъ, даже и въ пай лека форма
тръбва да се съобщава веднага яа град
ската санитарна власть.
III
За личното опазване отъ корнкеп*
тифъ изпълнявай следните правила.
1. При всеко неразположение и
осебене прп продължително трескаво съ
стояние викай лекарь.
2. Не посещавай кащи, въ които
ама боленъ отъ коременъ тифъ. Вевчки
изпълнявайте най точно карантинните
мирни на градската санитарна влаеть.
По тоя начинъ и Вие нема да заболеете
и нена да пренесете и предаде зараза
та другиму.
3. Не хода въ чужди в обществени
нужници (напр. ио хаалща). Не мърсв
почвата съ изпражнения, никочъ или по
мия. Помийнате а нечисти води не бива
да ее издиватъ но дворища и улици.
Всека къща, ако не е езързана съ град-

ската канализационна мрежа, требва да
са има еобетвена иужднична и аомийна
вма, конто да св иотдържатъ въ чистота
а отъ време на време да се обеззаразяватъ еъ варовито млеко или друга
такава твчность.
4. Не позволявайте на децата да
пълзатъ и да играятъ по замърсени,
влажни места и буяища. Приучавайте ги
преди храненето да си измиватъ ръцете.
Измивайте си винаги ръцете преди
да че храните.
5. Пийте вода само отъ градския
водопроводъ Ако водата на чешмата ви
ев размътва въ дъждовно време, събщетв веднага за това ьъ водопроводното
отделение при общината.
6. Въ време на тифна епидемия,
каквато сега се развива въ града, от
бягвайте да пийте сурова непреварева
вода, оевенъ отъ градския водопроводъ.
Пийте предимно елабъ чай или преварана вода.
7. Водата отъ старите чешми и кла
денци да се употребява за пиене само
елвдъ като бхдв предварително преварева. Съдините за ядене да ее измиватъ
еамо еъ вряла, кипяща вода и да не се
премиватъ еъ студена наварена вода.
8. Сурови плодова и зеленчуци не
яжте; яжте само печени иди варени такива
9. Не яжте меени и растителни
консерви (наденици, пастърма, хушафъ,
пеетидъ др. т. ако не сте сигурни за
произхода и чистотата имъ.
10. Не пийте разхладителни пи
тиета (лимонада, боза, еайдеръ и др. т.)
ако не знайте, где, какъ и съ каква вода
ее приготовлявай..
11. Сурово и недобре преварено
млеко не пийте, ако не знаете, отъ кхде произхожда и дали нема болни лица
въ дома на нлекаря. Искайте отъ иде
каря уверение, че въ селото нема тиф
на епидемия.
Не яжте преено масло отъ неизвеетенъ провзходъ.
12. Запазвайте хранителните про
дукта и съдините отъ омъреяване отъ
мухи — мухите еъ разноевачи както на
твфяата, тъй в на други зарази'
13. Въ еемейство, въ което има боденъ отъ коременъ тифъ, не бива да ее
приготовляватъ, изнаеятъ и продаватъ
хранителни продукта (маекарница, гостил
ница, бозаджийаица и др.). Приготовле
ние и продажба на такива продукти не
св позволява и на така наречените „но
сители на тифна зараза" (ВасПИтаедег)
т. «. еъвършвнно здрави на видъ лица,
въ изпражненията на които има тифни
бацили.

(Бюро общин. налози).

завършите еъ уепехъ започнатото ц
обидвнението на племето ни" 29150.
Заместник* Клета Върбановъ

Постъпленията отъ финансовит* аген
ти за време отъ 250кт. до 28 Ноем. т. г.
1) Отъ недобори за слети години
*
218,994-28 лв.
2) Текущи
1,294,117-65 „
Всичко 1,513,111-93 лв.

Комисарството по прехраната п8а.
дава на госиода гражданите въ магазина си въ новия театъръ игрвокачвет.
венъ лукъ ариаджикъ по 7"50 лева кидограма и сирене по 3 5 5 0 лв клгр,

финансово отделение

Отъ коиисаретвото,
Горнит* постъпления св разпрелятъ така:
1) Падарско право 13,21180 лв. Варненско Град. Общин. Управление
2) Шземленъ данъкъ 2240 85 „ .
ОБЯВЛЕНИЕ
3) Измерване
15870 „
4) Сметь
172,810 30 „
.Л* 28991
5) Общински налогъ по
1 лв. на кгр. тютюнъ 630,334 ,
гр. Варна 25 ноемврий 1924 год.
6) Общин. налогъ по 50 ст. на кд.
Варненското градско общинеко упвърху тютюните
3791 „
равление
известява на всички застрахо
7) Общин. налогъ върху
вани
отъ
градушка етопани, че съгласно
виното и джибрите
6,797 08 „
окръжното на Българската Централна
8) Общин. налогъ върху неКооперативна Банка, който не желае да
павираните тротуари
1,294 „
има застраховка црезъ идущата година
9) Ьаемъ на общин. места 38,228 „
длъженъ е да подаде пиеменъ отказъ,
10) Глоби по заповеди и
подученъ въ банката до 81 декември!
постановления
6,850 „
включително. Получените еледъ тази да
11) Такси отъ киненотогр. 30,496 ,
та откази нема да се взематъ подъ вм12) Такеи отъ издадени
мание.
удостоверения
141,418*50 „
Заявления за отказъ подаватъ ония
13) Такси отъ гробове в
степани, които презъ еледната година не
катафаас&та
10,252 „
желаятъ да иматъ застрахована никакви
14) Отъ продажба цветя
10,750 ,
култури противъ градушка. Застраховани,
16) 5% бюджетно увелич. 13442*40 »
които ще прокенятъ нивите или култу
16) Отъ кръвнина
153,285 „
рите нема нужда да ее отказватъ; те
требва само на време да изпратятъ новъ
17) Такси за постройки 23,909 00 „
онисъ на имотите и културите, които
18) Отъ санитарни и др.
желаятъ да застраховатъ. Лица, обаче,
книги
1430 „
които нема да иматъ презъ идущата го
19) Кринина
'
110,363 ,
дина никакви култури, било че ннвигЬ
20) Капално право
' 920 „
ще бъдатъ на угарь, или пъкъ, ако ед
21) Кариерно право,
• 1,120 „
биле наети, че ерокътъ имъ е изтекъл»,
22) Анализи
ще требва да нодадътъ заявление за
23) Такеи за слугини
2000
отказъ, защото иначе ще бъдатъ обло
24) Отъ патенти
2,142
жени еъ тазигодишната премия.
25) 2 % градско право
5,655 лв.
Отказите ще ее подаватъ лично оп
26) 5 % Общин. иалогъ върху
всеки застраховаш, чрезъ общината, съ
празни места
2,037 „
точното означение името и презимето, ва
27) Недобори отъ елекрич. 54,174-65
което'е сключено застраховката, номера
28) Отъ газовото вла ще
1,418
на застрахователното удостоверение и еъ
29) Отъ об. мелница
8,789 35
следното съдържание: Отказвамъ се от*
Отъ йедоборите най-го лемата сума застраховката ми по застрахователно удо
161,942 75 лв. е отъ сметьта и отъ елект стоверение № . . . /1924 гед За иду
ричеството 54,174*65 лв.
щата 1915 год. не желая да заетрахо
ванъ никакви култури противъ градишка.
Ако некой заетрахованъ има склю
чени застраховки въ неколко общини, то
за всека община ще требва да подаде
По случай „Праздника на по отделенъ отказъ.
Отказите за съдружнически застра
бедите -, между Н. В. Царя и град
ския кметъ св размениха следните те ховки ее подписватъ отъ всички коне
са сключили застраховката. Ако папри14. .Прекаралите и оздравели отъ леграми:
меръ,
двама съдружници или двама бра- ,
коременъ тифъ лица не бива да се за
Варна
тя
съ
сключили застраховката, требва е
нимават* еъ приготовление и продажба
Замевтникъ кмета Върбановъва хранителни и питейни продукти, до „Благодаря отъ сърдце Вамъ и на Вар- двамата да подпншатъ отказа, но акв
като еъ бактериологично изследване не ненци за хубавите приветствия по слу единия отъ еъдружниците не може да ев
откаже, а другия св откаже, тогава за
ее докаже пълно изчезване отъ изпраж чай празднака на победите.»
ненията (червата) на тифни бацили.
страховката и на двамата ее прекратява.
Царя.
16 Не ходете на гости по селата
Общината ъаверява подписите •
СОФИЯ — Двореца
и не приемайте въ дома ей никакви гоети
препраща незабавно заявленията за от
Н. Виличество Царя. казъ въ Банката.
16. За предпазване отъ коременъ
„По едучай днешния народенъ пратифъ ее препоръчватъ вакцинацми. Вак- здникь" — Празникъ на победите", отъ
Заявленията за отказъ не подлежат*»
цинирайтв се и съветвайте и познатите името на Варненцн и отъ мое поднасямъ на обгербване, съглаено чл. 47 в. 12 •
ей да ее вакцинвратъ. Вакцинацията е
на Ваше Величество нашите най сърдечни забележвата къмъ този цувктъ отъ з»"
еъвършеино безвредна- и безопастна. Тя
поздравления. Молимъ всевишния да Ви, кона за гербовия налогъ.
гарантира отъ забодеванв.
дарува дълъгъ животъ и здраве за да*

ХРОНИКА

ОТЪ ОБЩИНАТА.

