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Пе инициативата на общин. кнетъ
г. П. Стояновъ. свикватъ се на събрание
утре 14 того, въ 10 часа преди обедъ,
въ салона на общ. здание „Зала С ъ е 
динение' 1 началниците на учрежденията,
директорите на учебните заведения и
видни граждани и.общественици, за да

ални пречки, кеито на първо време ста
наха причина да се позабави работата,
годената причина за да не дойдатъ на
време дърва отъ тамъ е пакъ лошото
време — отъ една страна и отъ друга немането на достатъчно вагони. На вееки случай зла воля отъ страна на уп
равлението на стопанството не в имало.

I тонъ - 435 лв.
Нвнарезапи 1 тонъ -

4 0 0 лв.

§ 5. С т о ! п о с т а на дървата се за
плаща на магазиперите въ държавните
складове при получаването на дървата.
§ 6 Бележки отъ общинското уп
равление за дърва отъ държавните «кла-.
дове се даиатъ предимно яа жмтелвг!
отъ I, II и III учаетъци, но при нужда
и възможноеть може да ее даватъ и на
*з.кгтдт.9-^тт1г-ярупгте^
при нужда и възможность може да ее
даватъ дърва нажителите отъ I, П и Ш
участъци в отъ общинския евладъ въ
пожарната команда. Никому обаче, кому
то св дадени единъ пхть дърва отъ об
щинския или отъ държавните складове,
не се даватъ втора пхть, до като не за-'
почне второто раздаване.

Напоследъкъ управлението на сто
панството е проявило всобенни грижи за
_Д0-С1щкд^щ_дъхта м .гад.дътъ^нд^и.^б^
' за събирането помощи и за нзвамиране . щинскоте управление, както и комисаря
то източници на парични средства за об- по прехраната, нмагь всички основания
разувапе фондъ за помощи на бедните да очаккатъ резултатите отъ тия' Грижа
варненски 'граждани, за предстоящите ва управлението на стопанството.
Въ свръзка съ тая надежда, коми
рождественни праздници.
.
;< :,
саря
по прехраната издаде следующата
;
V Въ това събрание ще св обмисли
ИНСТРУКЦИЯ
,' и начина за раздаване на помощитЬ и
за избегванв на всекакви злоупотребле
за раздаването на дърва отъ двата дър
ния при раздаването шгь.
'
жавни складове при пристанището.
гр. Варна, ,8 декемврий 1924 год.
Ще св повдигне и въпроса; дали
§ 1. Дървата въ държавните скла
Комиеарь по прехраната: >
да св възобнови комитета на благетво
дове съ: първокачеетвени и второкачеритвлностьта, основанъ презъ 1915 год.
ствени.
,
Д РЪ ЗЖАТАРОВЪ.
'
-. Вилнеющата екъпотия и суровата
ПървокатеетвенигЬ съ еухи дъбови
та зима требва да възбудятъ чувството
. на състрадание у всеки добъръ и заможеиъ и идватъ по море отъ Гьозикенъ; те се
продаватъ въ по големия скдадт. до при
граждананъ, за да би съ помощи и бла
гатвориталность се помогне на хилядите станищното управление.
Второкачествените съ или еухи, или
изнемогващи бедни варненски гааждани.
сурови, или смесени сухи и сурови, ка
Редко ех градовете въ етрявата ни,
квито съ окажатъ па лице въ по-малкия жителите на които ех радватъ на бласкладт, до влагалището; те идватъ по годатите отъ електрическото осветле
железницата от?. Долни-Чифликъ.
ние. Нашзп града може да св счита чвсситъ въ туй отношение. Н*ма къща, за
§ 2. Дърва държавните складове
ведение, учреждение и пр, ковто да ее
Настанилото продължително лошо даватъ безъ бележки отъ общинското уп не осветляватъ съ електричество. Услу
време попречи много на всички, планове равление, направо, само на нвобшински- гата на общината за осветлението е без
> на общинското управление и ва комиса те чиновници и на инвалидите, а на спорна и незаменима, както еъ безспорни
ря по прехраната за доставката на до всички други лица — еъ бележки отъ об и економиите на гражданството.1
статъчно дърва за отопление на град щинското управление.
По изв*етнн причини, всички къщя,
ското население. -Преди всичко, общин
§ 3. Дървата ее даватъ ва парти заведения и пр. не еъ енабденв съ елек-;
ското сечище .Фацара", отъ* което се ди, както на общинския скзадъ въ по тромернв аисталацаа Общината е взела
очакваха достатъчно дърва, не можа да жарната команда. /
.' • •
' мерки за доставяне електромери за на
1
се използува тъй, както св проектираше.
§ 4. Ценит^ на дървата съ както всекъдо й това ще бъде, въ полза не
Най-годената мъчнотия е въ превоза. |
само на общината; • но н^ на ялаентвлата.
следва:
I
По еъшоетьта си, електрическото
I качество: } нарезани, 960 кгр. за
Надеждата, която се възлагаше вър
осветление е едно търговско предприя
ху дървата отъ държавното горско сто- Д тонъ — 6 1 5 / л в
тие, еълдадено за услуга ва граждан
Ненарезан11 1 тонъ — 4 8 0 лв ;
•:. панетво „Генишъ-ада", също не ее оп
ството, срещу заплащана разбира св. Раз«
II
качество!
нарезани,
960
кгр.
за
равда. Като изключинъ малките матери

Еиоии.ошли.

Пе отоплението.
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всека економия, вееко добросъвестно от
мера на такеите съ въ зависимость отъ
насяне
къмъ продуктивноетьта на туй
костуемите разноски, плюеъ една закон
предприятие,
ше увеличи доходите му,
на печалба, полагаема за всеко търговмогатъ
да
бадатъ
уверени, че съ време
•ко предприятие.
Въ броевете 117 я 118 на вест и самите такси могатъ да бхдатъ зна
ника яи *т* 24 минала октвмврий съ на чително намалени.
Независимо отъ това, колкото по
печатани таксите които ще ее нлашатъ
вече
електрическа
енергия бъде възмож
зауелугятЬ на общинската електрическа
но
да
се
отделя
за
индустриални нужди,
централа. Обяснима е базата на тия
т и м , сиреч* защо требва да бадатъ по толкова по-ефтени индустриални и у по
размеръ те такива. Нека повторимъ требителни отъ гражданството предмети
могатъ да се очакватъ.
сметката:
Ето защо на общинската електри
1,500,000 лв.
1) Газьедь
ческа
централа и на нейния продуктъ
130,000 .
2) Масло
гражданството
требва да гледа съ всич
8) Подръжка на мрежата 400,000 ч
ката
еериозноеть
и да лисли и дейетву440.000 .
4) Дихви и погашения
етвува
върху
нея,
като на източникъ,
600,000 „
Ь) Подновяване
давашъ облаги и на самото него — граж
1,300,000 ,
в) Персоналъ
данството.
Всичко 4,370,000 лв.
Заковиа печалба 15% 655,500 „
А всичко 5,025,500 лв
При тая 'ясна сметка, не може и
дума да етава за прекомерна такса. Въ
ръцете на частни дружества, таксите би
ха бнди съ нещо повече. Общината макаръ и въ затруднително финансово по
ложение, не желае прекомерна печалба
Капитала днееъ навсекде ее рентира съ
ммнммумъ 25°/ 0 . За своите обшинари об
щината се задоволява, като вмъ уелужва
еъ евоята електрическа централа, да ги
обременява еъ една печалба'само отъ
15%,
която, нека ее не забравя, подяежи яа намаление отъ неизправни или
станали непдатииоепоеобни клиенти.
За да бъде кулантна въ туй отно
шение, общината % разчита на добросъвеггноетьта на клиентелата -^ първо;:че
въна да вна никакво вдоупотреаление въ
използуването на електр. енергия, осо
бено гдето още нема електромери, в вто
ро — в ъ редовното изплащане на так
сите. Последните еъ продуктъ на тър
говско предприятие и манквравето съ т*хъ
• осъдително, както е осхдителна и краж
бата — по единъ или по другъ начинъ
— на електр. енергия.
Едевтричеекото отделение при общ.
управление иаработм специални каажки
еъ жлквито ще бъда снабдеаъ и е вече
емабдемъ всеки клвентъ. Това се прави
еъ цель на лесно и правилно отчитане в
ва още по-редовво изплащане.
, Клиентелата, респективно граждан
ството, трева да разбере, че отъ него
вата ивправноеть въ задълженията му оо
отношение обслужването ва електричес
ката централе, зависи въ голема С1впень
н намалението аа въ бъдаще на таксите
Оъ редовното изплащане ще стане из
лишно издържането на повече порсоналъ;
еъ незлоупотребяввнето еъ енергията, ще
ее ивономнеатъ газьоль, маело и пр., а
всичко това ще бъде отъ естество да на
мали разноекит* в, еледоеателно — и
такеите.
Общината ее стреми да тури елек
трическата централа въ услуга и на ин
дустриалните предириятия, за която ус
луга естествено се плаща и повечко. До
бре разбраните интереси на всеки гра
жданинъ валагатъ гледането съ еъвсемъ
стопанско око ва общинската, имаше
формата на търговско предприятие елек
трическа централа и на нейпото произ
ведение и, като гражданите знаятъ, че

вро! 42М

Варненски Общински Вветникъ

Пожарното 1(лв.

По закона за изменение и допъл
нение на законите за окръжните съвети,
за градските и селски общини, отъ юлий
т. г, между измененията и долълненията
въ чл. 88 отъ закона за градските об
щини, ее прибавя нова точка 17: г налогъ 10°/6 върху плащаните премии на
застрахователните дружества по напра
вените отъ твхъ застраховки противъ
пожаръ въ землището нъ общината. На
лога се плаща отъ застрахователните
дружества.
Получените суми отъ тоя налогъ
застрахователните^"Дружества" внаГсятъ
всеки 6 месеца въ Българската народна
банка на името на съответните общини,
въ които съ.били направени застрахов
ките, за образуване фондъ: „Пожарно
дело", за всека община. Фонда служи
изключително за набавяне всички необ
ходими коне, уреди, както и за разни еъоруженвя, нуждни за организиране до
бри пожарни команди при общините, за
постройка на помещения за пожарните
команди и техните приспособления и за
отпущане помощи на пострадали при из
пълнение службата пожарникари и техни
семейства, а сащо така и на пострадали
частни лица, взели участие при гаеене
пожара.
Това е едно еъвсемъ уместно и на
временно узаконяване.

ни имоти биха коетували твърде много
яа дадено заетраховатвляо дружествв,
при което те съ застраховани.
Не ще и дума, че добре уредената
пожарна команда ще бъде въ съетояние
да парализира пожара още въ началото
ну я по тоя начинъ ще епаеи на дру.
жеството стотица хиляди и милиони и ва,въ зависиность отъ стойностьта насгр»
дата и нейната застраховка.
Въ интерееа на тия дружества е:
освенъ налога, еъ който закона ги обла
га, да организирахъ по свой починъ в
другъ единъ фондъ за набавяне енецвални и усъвършенствувани пожарникар.
ски уреди за удачно потушаване на по
жарите въ големите особенно градове,
гдето св строятъ неколко етажни сгради,'
потушаване пожарите въ които не може
да етава съ примитивни средства.
И, ако това ваправятъ застрахова
телните дружества, единствените те ще
имитъ най гулемата полза.
Пожарните команди еъ етражъ за
интересите на застрахователните д-етва
толкова, колкото и за тия -на граждани
те. И, когато застрнховатедните д-ства
извличатъ нолза отъ гражданите аа за
страхованите имъ ииоти, не бяха почув
ствували голема тяжееть и ако тта евош
средства евабдятъ пожарните команди еъ
усъвършенствувани оръдия за успешно
парализиране пожарите.

Ш дейноетьто
на отделенията и службите при
общин. управление.
Ветеринарно отделение.

За време отъ 1 януари 1924 г. де
30 ноември с. г.
• Завданъ и унищоженъ добитъкъ •
теглото му въ Барненеката скотобойа».
Волове
3046 гл. дали 459,58* ,кгр. м.
Вол.бикове 26 .
,
3,524 , ,
Крави
1754 ,
, 162,526 ,
,
Телета
479 ...
27,520 . ,
Р
Биволи
835 „
, 182,219 „ ,
Бив бикове 4 „
„
639 , ,
Биволици 521 „
„
70,112 „ .
Малачета 131 „
„
8,951 . „
Овни
6916 "
,
106,604 „ .
Овци
13495 „
„
144,098 „ .
Въ страната ни има ^мвого застра
Пърчове 372 ,
„
10,001 „ „
хователни дружества, къмъ услугите на |
Коаи
6058 ,
.
75,077 , »
които населението съзнателно прибегва; |
Агнета 51,839 .
,
325,172. л ,.
защото при случаи на пожари, етойность- '
Ярета
12,608
„
„
71,287 •; .
та на опожарения и застрахованъ имотъ
„
208,695 , _ .
е обезпечена. Чувствителната загуба въ Свини 2772 .
такъвъ елучай се -.понася отъ застрахо
9 иесо 1,7 6 118
вателиите дружества,
Налога, който закона вмъ налага Уничтожени по разни причини: волове 29
отъ 10% върху 'плащаните премии, е съ 2975 килгр. месо; крави 11 — еъ
еъвсемъ легкъ сравнително тяжеетите на 820 клгр. месо, биволи 5 - съ 597 клгр
общините, особеняо\на големите, които месо; овни 3—42 клгр. мнео; овци 9—
издържатъ добре уредени пожарни ко- 75 кл месо: кози 5 63 кл. месо, аг
нета 6 9 - 2 5 9 кл. хеео; ярета 31—163
мандв.
I
кл. месо и свини 20 843 клгр неео.
Добре уредените ' пожарни команди
1) Ветеринарното отоелнние ее об
еъ етражъ, както на интересите на имозавежда
отъ следния персоналъ: 1 ветвтопритежателите, тъй \з на застраховаринаренъ лекарь, 4 ветеринарни фелд
тмлните дружества.
шери, 3 ветеринарни агенти, 1 чияов.
Неколко пожара &ър!у застрахова по трихнявта, 1 надзяратель по обири.

' $%%\ь '
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Варненски Общински Веетинкъ
хали 4 работници въ градската скогобойна, 1 расилвнъ и 2 чистачи въ об
щинските хали.
2) Презъ същото време съ конста
тирани еледните^араздтвлиа болести но
добитъка: Щ Ц Ъ (МаПеиз ЬитМиз)
по конете и драгите еднокопитни жи
вотни, констатирана на 6 Ш. прекратена
на 17. IV нрезъ което време отъ тази
бол*сть съ уничтоженн 2 коня, конста
тирана на 30. VI прекратена на 15 VII
уничтожени 2 коня, констатирана на 5
IX. и още не прекратена, уяичтежени 11
коня. ШАПЪ по овцете, свинете и го
ведата, констатирана на 5 / Ш :и още не
прекратена, заболели и оздравели 865
глави. ЧУМА по свинете, констатирана
на 26. Р Ш и още не прекратена, забо
дели '23 свини. БЬсъ пе домашните жи
вотни, заболели 80 кучета, 11 котки, и
1 свиня, които съ умрели и убити. Уха
пани ех 166 чоловвва, които съ испратени на антирабичао лекуванив въ Со
фия. Отровени въ града 1584 ираздноекитающи кучета.

7) Скачаха се съ градската елек
5 Дадена еж 10 строителни иииии
троразпределителна мрежа 39 нови в изъ разни чаета на града.
допълнителни инетазацнн и то еледъ
6. Шработеая еъ 49 екяцв за
надлежно приемане етъ общииата че от- имоти срещу които еъ получени 8253 лв.
говаратъ на всичка техпячеека условия
7. Даденъ а ходъ на 20 преписка
и нзиекванвя.
отъ обшъ регулациопенъ характеръ.
•
8) Направиха св внв!апни провер
8. Препокриване на рибввт* хали.
ки на лампите в свЬщвте на 48 клие
9. Издадени са 27 позволителни
нти и въ завиеимость отъ резултата— билети, срещу които • получено въ общ.
наложиха ее известни глоби в пр.
каса 4026 лв. такси.
9) Постъпиха суми презъ изтеклия
10. Поправка на калдъръма на ул.
месецъ въ касата на електрическото от .Савдова".
деление около, 500,000 лева, които ее
11. Поправка бул. „Фердтидъ".
внесоха въ общинската каса
Ю) Изразходвано е 42365 литри
газойлъ и 95170 киловатъ часа виектричвека енйргия.
Водопроводно и Канализационно от
деление за време отъ 1 до 6 Декем
ври 1924 година.
а) По Водопровода.

1) Издадоха се 3 позволителни за
иострояване на частни водопроводни ин
3) Съставени съ 281 акта за на сталации.
рушение закона за санитарно ветеринар
2) Приеха се и екачиха съ град
ната служба, отъ които 242 акта ех ис- ската водопроводна мрежа 3 частни ин
иратени за глобявание, а 39 ся оста сталации.
вени безъ движнние.
3) Поиравиха се 5 водомери отъ
4) Прегледано е и проверено 532279 частни инсталации, отъ които ,4-техъ ее
литра млеко отъ яоето 2795 лвтра е изпитаха и иоставиха.
конфискувано, като уводнено.
4) Поправи се единъ хидрантъ въ
5) На 13 работилници за месни галерията на пристанището.
консерви съ направени 1210 ревизии,
5) Поставиха се влвкетите на 4
на общин. хали 1503 и на всички мо- спирателни крана.
6) Изпвта се инсталацията отъ но
г-азини,, които продааатъ еъестни пра
вопостроения резервуаръ до електричее.
дуктп отъ животинска произходъ.
централа н~ее--започна-зариванет©-.—

Електрическото отделение и Елек' тричвеката централа.

6) По Канализацията.

1) Издадоха се 4 позволителни за
построяване на частни канализации.
1) Постъпиха 58 заявления за нови
2) Даде ее линия 8а построяване
и допълнителни инсталации и въ аави- на 5 частни канализации.
еимость отъ енергията съ която разпо3) Приеха се м се приеъединиха
дагатъ съответните трансформатори, еледъ къмъ градската канализация 3 частни
щателна проверка, на едни отъ проси канализации
телите се разреши инсталирването, а на
4) Почистиха ее 2 съединителни
други — не.
шахти, 1 ревизионенъ кдаденецъ, и 31
2) По поводъ подадени молби отъ улични ттоци.
самите клиенти—• направи се проверка
5) Поставиха ее 2 дървени капаци
на лампите и свещите въ домовете на на съединителните шахти.
,12,клиенти и въ завнеимость отъ наме
6) Започна ее откриването па гр.
реното - направи се съответната забележка
канализация
на уд. Араба-венакъ за да
въ партидите.
може
да
се
отпуша.
3) Закриха се по подаване молби
партидите на 16 клиенти на електри Регулационо Лятно и Архитектурно
ческото отделение.
отделение отъ 24 Новмврий до 6 Де4) По подадени молби и еледъ над кемлрий 1924 год.
лвжната проверка, промениха се 23 пар
1. Наниеане подробна снимка на
тиди отъ едно на друго име.
целото
преградие „Сееъ-севмесъ" и преб) Откриха се нови 56 партиди на
нови клиенти на електричее. осветление. чертаване нлана на същото селище, еъ
6) Провериха се и поставиха на което ее довърши окончателно подроб
безвлевтромерни че сега инсталации 99 ния му планъ.
електромери отъ общинските.
2. Изчисление координатите на но
Направи ее проверка на екектро- вата полигонова мрежа въ веички места
марите, по желание на самите клиенти, юно и северно отъ Добришкото шосе за
грабени презъ разни времена.
на 7 кжиевти.
Премеетиха се отъ едно место на
3. Довършване подробна енимка на
: друго —• тоже по желанието на самите останалата часть отъ тези места —За
• клиенти—"9 електромери. ;
почна ее наниеане на подрибната имъ
6) Спре се тока на 87 клиенти за снимка.
нередовно плащане електрическата енер
4. Изчислекие отовите кръстовища
гия, и еледъ уреждаве сметките — на
редовните отъ техъ — тока бе въстано • на местата за бежанците.
венъ наново.
Презъ м. Новмврий 1924 тод

Отраваца I .

Продължение огь спра
вочника.

18. Законъ за санитарно вете
ринарната Служба, обнародван?. в*
„Държаввнъ вестник,' брой 88, етр. 1,
отъ 22 юлий 1924 гед.
Касапи и търговци йа добвтъкъ ще
немерятъ подробни увазаиая въ тоя заковъ по явтерее;ващвте ги въпроса.
—оо —

19. Законъ за изменение и до
пълнение на зконите за окражнат* еъвети за градските и селска общивв, ванародванъ въ брой 92, стр, 1, на Държа
ввнъ вестникъ, отъ 26 юлий 1924 год.
_в0 —

20. Законъ за изменение и до
пълнение на закона за акцизите а па
тентовия сборъ върхт питиетата, обна
родван* въ брои 96, стр. 1,~на „Държавенъ ветгнввъ" отъ 31 юлв11924г.
—ое—

21. Законъ за трудове земледелско стопанство, обнародванъ въ
брой 97, стр 1, на „Държавен* вест
никъ" отъ 1 авгуетъ 1924 год.
—оо—

"

22. Законъ за гербовия налогъ,
обнародванъ въ брой 100, стр, 1, ла
„Държаввнъ весгнвгь" отъ 5 август»
1924 год.
Закова засега веачки търговски, бан
керски и пр. операции а веем храова
дя го проучи добре, за да не иодвада
подъ каказатвлват* му разпореждания,
които съ строги.
Въ брой 101 на „Държаввнъ весгпакъ," стр. 5, е обрародвано окръжното
отъ отделението за бюджета и отчетностьта, подъ № 3607, еъ което ее даватъ разяснения по прилагането на закова,
—оо—

23. Законъ за облегчение про
доволствието и за намаляване иа
скжпотията. обнародванъ въ брой 108,
етр. 1, на „Държаввнъ вветнякъ'' отъ
7 авгуетъ.

Чеше: Общински
= Вестникъ
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Варненски Общински Веетиикъ

едно еъ нуждните още други сведения,
изпраща за анализиране въ съответ
ните земледвлеки испптателня станции,
ОБЯВЛЕНИЕ
коато съ; Русеаекп, Шуменски, Варнен
ски и Плевенски и тази въ образцовия
№ 30,000
чифликъ Човалите съ семена биватъ
гр. Варна, 9 Двкемнрнй 1924 г.
пломбирани на самото неето отъ казания
агрономъ и оставатъ така до свършване
Обввява се па интервсующате се, на анализа и издаване отъ испитателче на 16 того въ 9 часа нредн пладне иата стапция анализно удостоверение за
жъ помещението яа Варнен Окръжно получените резултати, възъ основа на
Финан. Управление ще се произведе търгъ което се етикиратт. пакъ отъ агронома и
по доброволно съгласие за доотавката еледъ това се предаватъ на съответната
медикаменти за общинеката аптека.
митница.
_
Приблизителна етойноеть на пред5) Вземането и изиращанвто на
ирвятиета 9,500 дева.
пробите, пломбирането и втикирането на
п. Кметъ; Върбановъ съдовете ще ставатъ за сметка на из
носителя на семената.
п. Секретарь: П. Дититровъ
6) За изпитване на калняемостьта
на повечето видове семена на станцията
В а р н е н с к о Г р а д . Общин. У п р а в л е н и е съ нуждни 10—14 Яни поради което из
лишно ще блде преждевременното наста
няване предъ надлежните катедри или
ОБЯВЛЕНИЕ
др. за анализното удостоверение, какви
то случаи е имало въ миналото Това
№ 28608
последньото, следъ издаването му, св из
Вследствие окрхжното на Русенска
праща веднага на съответната квтедра
та Земледелска опитна станция №2132
или агрономства, което е изпратило нро:
отъ 29 октомври! т. г. Варненското град
бата за анализиране • то го предавана
ско общинско управление обявява на
респевривния екеаортьоръ на семето.
гражданите следното:
Общин. У п р а в л е н и е

1) Всички семена употребявани въ
земледелскигЬ стонанетва, внасяни отъ
•ънъ, мли произвеждани въ страната и
изнасяни въ чужбина, съ изключение на
зърнените храни, варивата и др. пред
назначени за посевъ, требва да бъдатъ
въ пломбирани в етикирани с&дове и
придружени еъ свидетелства за произ
хода, чистотата и валняемата сиособность
(чл. 6 отъ закона «а подобрение земле
делчеекото производство и опазване пол
ските имота).

п. Кметъ: Б. ЕлеФтеровъп. Секретарь: X. П. Димчевъ.

|

«ЯЖв1Гедв§

н
о

18
гС
0

N

Заловените въ разпространяване
такива материали се конфискуватъ и уни
шожаватъ веднага, гдето и да се намерятъ отъ органит* на Министерството
на земледелието и държавните имоти, а
разпространителите се наказватъ съ гло
ба до 10,000 лева, което се прави до
стояние на обществото чрезъ разглася
ване (чл. 9 отъ 0. 3.).
3) Желающите да изнаеятъ въ чужбвна семена, единъ мееецъ преди из
насянето ямъ, да ваявятъ на най-близ
кия агрояомъ иди зеиледелска катедра,
какви и колко еемева ша изнаеятъ и
презъ воя митница.
4) Респективния агрономъ въ найкъсо
време, взема средни проби отъ*семена по
установените за това правила, които за
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Умоляватъ се п о ч т а е МИТ-& абонати на в е с т н и к а
ни да си в н е с а т ъ абонаме
нта за &ззтеклйт~Ь и за нас
т о я щ а т а година.
Абонамента о т ъ 6 0 лева
не
е голЬм-ь, з а да не м о ж е
2) Забранява се вноса и разпро
странението на: а) семена отъ люцерна, безъ затруднения да се и з 
червена и бела детелина, тииотейка, плати.
Отъ Редакцията.
кръвна детелина и ленъ, съдържащи при-
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ели II

Оздравели

БОЛЕСТИ

Заболели

отъ 1 до 10 Декемврий 1924 год.
Имаше

Маеи отъ куекута, б) семе отъ еспорзета
еъдържащъ повете отъ 10 зърна въ
•даиъ кгр потеримъ сандиеобре: в) ра
стения или части отъ гЪхъ, заразени
•тъ цвтоноева въшка.
Вновителите на такива материали
еъ длъжни въ 10 дневенъ ерокъ да ги
изниеатъ обратно, въ нротввенъ случай
т* еъ унищожаватъ въ митницата, въ
която еъ складирани,

инкахнЕЕЙвезц

ш •—
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У М И Р А Н И Я

Варненено Г р а д

102

Брой 124

VI
6
—
42
13
—
1

Всичко отъ
нач. на
епидемията
заб. умр.

581 50
68 5
223 2
107 30
96 15
16 6
20 21

4 . 14 —
1
15
1
—

•

Начало отъ епи
демията отъ

15. I. 922 г
21. IX. 922 г.
9. VII. 923 г.
8. VI. 922 г.
19. VII. 923 г.
30. V. 923 г.
Ю. IX. 923 г.
20. X 923 г.
30. X. 923 г.
29. X. 923 г.
30. X 923 г.

