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Всичко, що се
отнася до вестника
да се изпраща до
кметството — Варна
'Справки
при пом. кмета
г. П. Нейковъ.

Обявления:
Официални. по «2 -лв.
на квадр. сант.;
търговски
по споразумение.
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.!

|т* Въ единъ и сжщи
Борисъ Сакжзовъ
,'\
на
н-къ
на
Инд
Отд.
при
Варн.
Търг.
Инд.
Камара.
^паКпти н бр°йедин* мес
РЛII111 В В тенъ
ежедневник,
. .ВЕЧЗТМЪ. ог щри отдгьлни анщефилета
или
статийки
^рещнахметреди два дена три
•различни алюзии, закачки или
упреци по адресъ на дбщин
ската .властъ.
Градъ Варна е основанъ отъ орди, най-силната ни крепость
г,^прекъ за недостатъчна об
малоазиатската
гръцка коло Търново, капитулира и целата
йщинска
лблаготворителность;
ния Милетъ презъ VIII векъ страна между Балкана и Ду
^илюзия за ' го лемата
хапка, преди Христа, т. е. въ същата
нава е била опленена, надъ
която се мжчи да глътне по 'епоха, когато еж основани, и Варненската крепость и фпотъ
стоянтто -присжтствие; за- колониите: Византия (Цари- се е още развевалъ българ
,?качка -за ншакт
водомери, градъ), Трапезунцъ. Синопъ и ския флагъ. •:
др. Презъ това време на древ
Презъ време на турското вла
които не били по мерка,
ногръцкото надмощие, Варна дичество връзките на Варна
лВъ • Шовдивъ имало вече об- подъ старото име Одесусъ, се съ далечните-европейски стра
.ьщограждански
блаютворите- издига като пръвъ и ржково- ни се прекратяватъ, понеже
~ленъ\К0митетъ\ Нима авто ,денъ факторъ въ целия севе- Черно-море се затваря за меж
'рътъ на антрефшето не знае рогисточенъ край на Балканс дународна търговия, Съ сами„.за общинската
инициатива, кия полуостровъ. Тогава той е тъ турски влйдения, обаче, гр,
'.стоялъ начело • на 5 съюзни Варна е продължевалъ да има
*П0: скучай, праздницитп>, коя- гръцки колонии, разположени оживени търговски сношения.
мпоне се задоволи ся образу
покрайбръжието отъ носъ Еми- Съ постепенното издигьне на
Цариградъ, като многолюдна
'ванв'натомитетг,
а щастли .не до устието на Дунавъ.
во св увенча съ успгъхъ, като
По-кжсно, въ римско и ви турска столица,Варна става неговъ пръвъ доставчикъ на зър
.числото,на бедните деца, кои- зантийско. време, Варна се нени храни, восъкъ, медъ и
свързва
съ
вжтреищостьта
на
ято гСб! хранятъ гвъ .безпттнидр. износътъ на които за дру
'МИЗИЯ чрезъ важни пътища и
9»м№ трапезарии се устрои, бла- :въ : време на християнската го место е билъ даже за бра
V;
тдарепиеготозпостьтана
це~ • ера става седалище на архие- не нъ.
Това «монополизиране" на.
?яото гражданство да. йайе.бур- рейство за цълото Черноморие,
'варненската търговия" отъ тур-"
отъ Созополъ до Томи.
..;,$а.подкрепа на това блаютво
За насъ, българите, "Варна ските пазаои , е траело почти
, зрително дело?
Сжщияавторъ
придобива
значение *още въ до края XVIII вйкъ, когато Чер•има .ли нещо
шротивъидеята
първата година на < българска но-море отново се отваря за
[да (се съсредоточи тази годи та държава. Преди "Аспарухъ чуждите кораби, Тогава за
на най-голпмата частъ отъ да сложи основи на" столицата Варна, както и за целото Черно-море.особено следъ рускогражданската
бшготворител- си Плиска, той е стжпилъ най- турската война въ 1828—29 г.
шость въ изхранването-на
не напредъ въ Варна и чрезъ от настава нова фаза въ развитие
бранителни крайбрежни окопи
щастните "бедни деца ?
з а т в ъ р д и л ъ е владичеството си то на търговията. Подъ влия
Коя е големата хапка на надъ Черноморския брЪгъ, а нието на разширената вече ев
ропейска търговия и индуст
постоянното присжтсттеЧ По- отъ древната варненска сита- рия, Варна придобива големо
.кртане на теитъра^разшире- дела е, останките, на която значение за вноса на европей
-стърчатъ и до днесъ, провъзшие: ча електрическата мен
тласилъ е българското господ ските стоки въ целия северо*трала,1нови <морстбани? Ами ство надъ цвлата земя между източенъ край на Балканския
'че това еж мероприятия
еди Балкана, Дунавъ и Черно .полуостровъ. Първа Австрия
открива въ 1814 год. консул
нодушно .одобрени отъ,общин море.
ска агенция, а следъ нея —
Впоследствие, презъ тече отъ 1843 до 1848 год. — по
ския съветъ, въ който влизатъ
граждани отъ разни
партии н и е на първото българско добни консулства се основацарство, въ време на. кръсти
съ достатъчно чувство на от- теля щаръ Борисъ, както и'на ватъ и от> Англия. Белгия,
Русия, Гърция, Сардиния и др.
• мворностъ. Защо хвъ такгвъ •великия му наследникъ Царь
Така, презъ първата поло
шучай се позори
тенденциоз Симеонъ,-' Варна е билъ най- вина на XIX векъ, Варна отно
важния
отбранителечъ
пукктъ
но за ' постоянното приежтсрещу , морските византийски во завързва връзки съ Европа,
сшие™1 Защо се споменава за :набеги, а едновременно и пър- които още по-вече се засилщборчлялата общинска каса, • вия износенъ край на българ ватъ презъ втората половина
на тоя векъ, благодарение на
когото се знае, че общ. фи
ската североисточна търговия
засиленото
параходство, което
нансии еж заздравени и кре- Всеко посегателство върху тоя постепенно замества старото
дитътъ на дбщината възста- градъ се е считало и за посе гимиджийство, и на новопост
гателство надъ българската
роената линия Русе — Вярна
'новенъЧ
.
държавна целость.
въ 1868 год. Следъ тая дата
Не ще се»спремъ. върху пие
Още поголемо '•' значение, Варна е.вече въ редовни връз
*ма на просветени
граждани, Варна.придобива презъ второ ки Средиземно море, западна
шито емгътатъ, че водомери- то българско царство: въ вре и централна Европа и внасяни
тгь'сефабржуватъпо
мерча. мето на Ясеновци, когато раз т е отъ тия страни колониални
ширената ни търговия е въ
Гражданитгъ требва да се връзка съ Генуа, 'Венеция и стоки, манифактура, железария
и др. се разпращатъ съ кер
опликватъ, когато се сметатъ Добровникъ- Подъ влиянието
вани изъ вътрешнистьта на цеонеправдани; тчатътъ е длъ- на тоя стопански подемъ, осо ла северна България — отъ
•женгда критикува, кошпю е бено презъ времето на царь панаира Карасу (Меджидия) до
убеденъ, !че цбщи интереси еж Иванъ Александра и на негова Ячтра (Търново) и нататъкъ.
приморски постазникъ Доброзастрашени Но критики и тича, Варна блесва и като
Въ тоя търговски подемъ на
'Оплакваниятрпбвадаеж добро- първосепененъ воененъ цен- Варна първоначално най-гелетъръ. За първи пжть тогава мо участие еж вземали инородсттни.
Ъь требвп\дасе ос
нит4 елементи, преселци* отъ
новават» на проверени факти. се турятъ основи на българ Цариградъ. островите и др,,
ски нацчоналенъ флотъ браниАко ежедневниците
отво- тель на държавната ни неза- но презъ 60-те години ние ве
.рятъ колоните си за всичко, висимосгь.
че виждаме затвърдени въ гра.да
и българските фирми.
•което шумоли; ако всека мъл
И когато по кжено, подъ
ва <намери въ своя услуга го- мощнчя напоръ на турските \ / Следъ освобождението ни,
Вчрна изпъква като първо бъл
>тово журналистическо
перо,
гарско пристанище, презъ ко
тогава печатъть, чрезъ своята на гражданството и за осу' ето се извършва най-големия
несериозна информация,
ще етпванс на най полезните об процент ь отъ външната тър
начинания.
говия на България. Особено
способствува за обезверяване ществени

Варна Кашо пришашщсвъ

Броя 1 левъ.

това си|положение Варна за
силва И затвърдява следъ про
карването на централната ли върху съестните продунти и
ния въ 1900 г. и построяване продуктите отъ животинска
то на новия модеренъ портъ
произходъ.
вь 19С6 год. Отъ 1880 год. до
Балканската война
вносътъ Резултатите отъ анализите
презъ Варна се движи отъ 16'
до 34% отъ целия вносъ на отъ общинската химическа
лаборатория за 1927 год.
страната, а износътъ — отъ
14 до 27%. Всички други на
ши пристанища презъ това 1 Презъ 1927 година в-ъ химивреме — Бургасъ, Русе, Сви- ческата лаборатория при общи
щовъ и др. показватъ по-малки ната с ъ изследвани всичко 1048
проценти, съ изключение на проби, отъ които 775 проби сд»
Бургасъ, който по йекога съ изпратени отъ градските сани
износа1 на храни е превишавалъ тари. власти и 140 отъ град
скит% ветеринарни власти, по
Варна.
контрола на хранителните про
Това търговско надмощие на дукти. Оатанвлите проби о&ив<
Варна, обаче, следъ големата пратани отъ равличните отде
война и изгубването на Доб ления при общината и други
руджа, започва бързо да за- държавни учреяс!ения — 82
гасва. Отъ 150,0С0 тона вносъ проби, а отъ частни лица СА
до балканската война, ние има изпратени 87 проби, срещу кои
ме презъ годинитъ 1920—25 то съ внесени въ общинската
средно само 50,000 тона, а каса като такса ва авалиаата
презъ 1926 год. — едва 30,000 сумата 9750 лв.
тона. Подобно намаление презъ
Въ сравнение съ миналите
сжщото време показва и из
години
има едно много големо
носа: отъ 266,000 тона на 100
увеличение
броя на взелндва
до 116,000 тона. Всичко това е
ните
проби.
Отъ ввследваните
последствие не само отъ из
губването на най-важния хин- проби всичко 1084 (срещу 832
терландъ, Добруджа, но и отъ ва 1926 год ) 976 еж хранителни
въвеждането на една железо продукти (срещу 787 ва .1926 г )
Резултатите . отъ ,анализата
пътна. .тарифр, ..която- засили.
Бургасъ и последователно от съ: 818 нормални "и 214 не
не западно-българските паза нормални проби, което дава
ри за Варна, а даже и не кои 19 7% не нормални проби (сре
тържища отъ северна Бълга щу 34.5% ва 1926 год), а отъ
рия. Така днесъ градъ Варна хранителните продукти 717-съ,
стои предъ едно търговскоза- нормални и 203 ненормални.
пустение, последствията, отъ Процента на ненормалните хра
които ще бждатъ пагубни не нителни продукти е (20.7°/о сре
само за неговото шестдесеть щу 35.3°/о за 1926 год.)
хилядно население, но и за цеКато се има предъ видъ, че
л и я н и северо-източенъ край. едва отъ 1924 година е вапочПредъ тая угроза, която за натъ единъ по ефикасенъ и по
плашва една отъ най-важните сериовенъ контролъ въвху хра
гранични покрайнини на стра нителните продукти, горните
ната ни, требва да се загрижи цифри покавватъ, че съ засил
преди всичко и най-много са ване контрола, процента на не
мата ни държава. Чрезъ мощ нормалните продукти (Фалши
ните средства, съ които тя фицирани, развалени и пр.) е
разполага, нейна длъжность е намвлялъ въ обратна пропор
да предотврати идящото . зло, ция на броя на пробите.
като приложи всички възмож
Най-големъ е броя на иаеледни мерки за търговско и сто ваните брашна —• 229 проби
панско възобновяване на Вар отъ които 203 съ изпратени
на. Защото запазването и по- отъ градските санитарни влас
дйгането на тоя градъ означа ти, 4 проби отъ Комисарството
ва създаването на едно гранич по прехраната и 22 проби отъ
но стопанско ядро, на единъ оп- частни лица. Отъ т е х ъ 185 с ъ
лотъ за националните ни и кул се укавали доброкачествени и 44
турни аспирации.
ненормални, раввалени или Фал
Нека имаме всички съзна
шифицирани.
нието, че жертвите и благата,
Растителните масла държатъ
които държавата би дала за
второ
место по броя на проби
издигзнето на града Варна,не
т
е
Ивследванл
си 105 проби
ше бждатъ погълнати безвъз'(срещу
57
ва
1926
г.) отъ кои
мезено отъ района й й отъ не
то
31
ненормални
т. е 16%.
го. а ще бждатъ стократно
възвърнати и вложени въ бжда- Фалшифицирани съ били глав
но маслиновите масла съ по
щето на България!
•еФТини'растителни масла, като
Горната статия заемаме отъ Сбор
ника на студентите при търговската слънчогледовото, Соя и др При
чината на тави сравнително го> академия.
лема Фалшификация св дължи
поради слабата реколта на мас
Бюджета на общината ва 1928 лини въ Гърция, което предиз
и 1929 Финансова година уси вика големо покачване цените
лено се приготовлява ва да мо на маслиновите масла и нама
же до 1 априлъ да бъде приетъ ление вноса имъ у насъ — отъ
отъ съвета и утвърденъ отъ тамъ търсенето на масла и
надлежното место.
жажда ва по големи печалби
предизвика и Фалшифициране
то. Благодарение бървите мер
презъ 1926 год. което покавва
ки, които се ввеха отъ страна
едно големо намаление —поч<
на общинските санитарни влас
ти една трета — отъ предиду
ти още въ самото начало, про
щата година. Отъ т4хъ 56 про
цента на'Фалшифицираните мас
би еж ненормални (оводнени,
ла се намали вначително.
обевмаслени) т. е. 4 1 % отъ из
следваните масла съ били Фал
Броя на изследваните проби
шифицирани.
млеко е 138 срещу 886 проби
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Варненски общински вестник?»

Стр. 2

Днесъ се дава въ

К И Н О „ПА Л АС Ъ

И

Извънпрограмата изгледи стъ Варна, предназначени за рекламиране
въ странство

о ъ

ЖЗСотрм:» "Гсцжил&^л.гь,

въ съвременни тоалет, продукция 1927—1928

Вее повече наближава тър
жествения день, когато новия
градски театъръ ще бъде от:
критъ п вочо въ предверието
му виждаме събрани едни отъ
най-добрите артисти въ Бъл
гария. Тия артисти добре
ехващатъ, че театърътъ на
Варна, летвата стотица, не
може да не бъде втория въ
царството. И те се отремятъ
съ достойнство да се явятъ
като първи по редъ жреци
въ новия храмъ на изкуст
вото.
*
Требва да св признае, че
отдавна Варна не се е рад
вала на общинска трупа оъ.
такъвъ вадоволителенъ общъ
сгставъ Други общински трупл въ миналото оъ притежа
вали. единични извънредни
добри оили. Но контрасчътъ
е билъ гогЬмъ, 41 сто непонооимъ, между тия единични
отлични артиогн и останалия
съетнвъ на трупата.
Днесъ безиорно имаме ед
на добре организирана в
сполучливо подбрана, стегна
та и спретната трупа, която
уопе наново да привлече въ
театъра силно разочарована
та публика. Това о наистина
, подвпгъ оъ който могатъ да
ее гордеятъ и режисьори и
артпош и въобще варненски
те гражданя оъ културни
нуждп. Усилието, трудолюбие
то, вкусътъ отъ една страна
,и добрата воля отъ друга са
преодолели купъ сериозни
препятствия и трудности п
еж усиели да одухотворятъ
една извънредно неблагодарпа
матерш.лиа обстановка, която
бе отчаяла мноаана.
Имена не ще изтъкваме
Ще кажемъ само, че н дам
екия сюгивъ и мжжкия еъ

еднакво добри. Ще добавимъ,
че и репертуарътъ е гриж
ливо иодбранъ съответно ка
чествата на разполагаемия
персоналъ. Българските пие
си се изнесоха добре. „Май
стори" привлекоха и задър
жаха въ театъра една много
бройна интелигентна публика,
която нрезъ последните го
дини съвсемъ го бе прене
брегнала. Преводните пиеси
ое поставиха и изнесоха съ
разбиране и приспособителнооть. Мелодрами като , Арлезиянката" уопеха, въпреки
скептицизма на мнозина, да
оъздадатъ настроение, нещо
наистина
невЬрсятно при
сегашната сценична мизерия
на театъра.
~". . . •
Режисьоръ и артисти на
варненския общ. теат. ръ мо •
гатъ да с& доволни. Те съ
и морално и материално въз
наградени отъ варненската
публика. А подкрепата, която
общината пмъ дава е напъл
но заслужена.
Нека поговоримъ малко и
ва тази подкрепа. Наносле
дъкъ, въ местни ежедневници
св обнародваха статии »а об
щииокия театъръ въ които
1 се твърдеше, че общинската
труда ое издържа сама, безъ
воекаква иодкреиа отъ нигде.
Колко лесно авторите на
теза сгатии биха могли да
узнаатъ, стига д* желаеха,
че трупата е подкрепена и
отъ община и отъ държава
Докато други Общини, както
напр. Плевенската и др, събаратъ отъ общ. трупи наемъ
отъ 3500 лева на вечерь,
варненската община отпуща
безплатно залата, също без
платно и осветлението и отоидвяието Като се прибави

Дневни 872 часа. .
ГОД.

Предварителна продажба на билети отъ 10 часа сутривьта.

къмъ това и ;,годишния кре '
дптъ 8а подържане общ гардеробъ, отъ който също без
възмездно се ползува трупата,
всеки ще ое убеди, че об
бщиноката подкрепа дадена
на трупата възлиза, изразена
въ цифри, на около 35000
лева на месецъ^ презъ созон
ното време, а помощьта на
държавата, която се дава на
трупи, които оъ общински; е
отъ 100000 лева.;>
Имало е действателно вре
ме, когато артистите отъ об
щинските трупи въ Варна
беха общинйки чиновници.
Но опитите съ подобни бю
рократизирани театри дадоха
съвсемъ незадоволителни ре
зултати. Нелависпмо отъ об
стоятелството. че подържания
по този начинъ театъръ не
даде нищо ценнно въ худо
жествено отношение, но и
откъмъ материалната страна,
дефицити отъ стотици гиля
ди лева почнеха да тежатъ
върху общинския бюджетъ.
Това показва,' ча общински
театри требва ,да съществуватъ на друга основа. 'А таз
годишния /опвтъ доказва, че
една чувствителна, ако и час
тична, подкрепа отъ страна
на- общината е предостатъчна,
когато щастливо съчетана и
добре органиаирана, трупата
е въ ръцете нв лица интели
гентни, енергични, изобрета
телни.
.
Требва да се признае, че
театралния кемктетъ при об
шината, съставенъ отъ общ.
съветници, които проявяватъ
просветенъ интереоъ къмъ
театратното дело, е бикъ ща
стливо вдъхновенъ когато ре
шл да повери организирането
и режисирането на общ теа
търъ г. Ив Яневу.

Печатница Д

Вечерни 8 и 10 часа.

Тодороъ.

Търговия и стопанствс

ВВИ11ШПП
Статистическите данни ва ивноса превъ Варненската митни
ца ва 1927 грд. по артикули,
количество, местоназначение и
стойность ва ивноса и по арти
кули и количества в а ' ивноса
съ с л е д н и т е : . " " , '
Ивнесени с ъ 165 557 глави,
110,601 370 кгр. на обща стой
ность 737,688,704 лева срещу
130.558 глави, 116,352,949 кгр.
на обш,а стойность 771,417,812
лева ва 1926 година.
По г л а в н и т е изнесени нрти
кули с ъ : бркшно 4.462,997 кгр.
ва 44-645,186 лева; царевица
30,643 986 кгр ва 127,016 329
лева; бобъ 6 679 643 кгр
за
30.836 632 л в ; жито 8.158 568
кгр. а» 59,054,995 л в ; т к п ю н ъ
1,100,872 кгр аа 38,948,215 л ;
кювпе 9,581,889кгр 8 а 27,374,996
лена,; яйца 684,125 кгр. ва
21,767,420 лева,; птици глави
144,866 за 5.056,600 л в ; е д ъ р ъ
добитъкъ 600? гл ва 35,171,955
л в ; дребенъ д о б и т ъ к ъ 11,389
глави ва 6,756,850 лева ; свини
3,300 глави, ва 8,080 280 лева.,
тиквено семе 1,392,131 кгр. ва
6,892,145 л в , дърва ва горене
845,527 кгр. ва 503 580 лв., ко
ж и ярешки 109,234 кгр. ва
37,641,285 лв.; кожи агнешки
66,661 кгр. ва 8,675,120 лв,; ко
жи о т ъ равенъ дивечъ 2,210
кгр. ва 1,201,500 лева; сирене
526,807 кгр. ва 19,683,516 лв.,
кашкавалъ 284,914 килогр. ва
15,221,945 лева.; снински кожи
7,112 кгр, ва 143,000 лева; ка
менни в ъ г л и щ а 746,530 кгр ва
373,265 лев»; ядки о т ъ о р е х и
61,912 кгр ва 2 1 9 0 645 л • о р е 
хи 188,578 кгр. ва 2 125.810 лв.;
, одовена и медна руда 1,268,956
кгр. ва 10,926,400 лв.; цинкова
руда 511,000 кгр ва 439,460 л.;
манганона руда 481,000 кгр. ва
145,200 лв ; дървени
въглища
633 665 кгр. ва 1,267,930 лева;
р ъ ж ь 1,408,116 кгр ва 6,336520
лева; пашкули 67 765 кгр. ва
20,383,685 лв,; спиртъ 1,024,050
кгр. ва 10,238 440 лв ;»вълнени
платове 7,860 кгр. ва 1,973,890
лв ; ловови пръчки 2000 кгр. ва

103.950 дева; вахарна мед»(
917,542 кгр ва 770,910 лв,;«
харь 3,111,900 кгр. ва 35,444,94
лева; д ъ б о в и д ъ г и ва бъчц
16,300 к г р . ва 48 600 л; ечемиц
25,088 042 кгр. ва 100,713,1!
л; слънчогледово семе 2,246,18
кгр. ва 13,573,170 лв ; кожиог
е д ъ р ъ д о б и т ъ к ъ 22,348 кгр. |
615.000 лева; кожи отъ ко«
23,427 кгр, ва 1,522,755 дв;ш
рушина 7927 кгр. ва 202,71
лв. и други.
По д ъ р ж а в и тоя ивнооъ I
раапреде»я тя ка; Гърция П9Д
глнви, 29,082,755 килогр. 1
252,060,728 лв.; Франция Щ
глнви 23,513,456 килограма!
162.865,144
лева;
ГермЦ
20,634,746 кгр. аа 86.136.9501
А н г л и я 4,330,069 килограм»«
15,302,125 лева, Турция Щ
глави 2,407,706 кгр. ва 23,958,1
лев», И т а л и я 16,727 гяак
2.159,740 кгр ва 36,399,711 а
Холандия 5,593,619 килогр. I
39,274,530 лв.; Египетъ 1,8
глаги 1,801,775 кгр.ва 22,032,1!
л в / Белгия 14,385,921 кгр. I
66,236,410 лв.; Палестина Ш
глави 155,351 кгр. ва 16,002,»
лв.; Испания 8.565 глави 671Д
кгр, ва 6,033,760 лв.; Съедм
н и т е Щ а т ц 110,619 килогр.1
3,645,155 лв.; Австрия 102,3!
кгр. ва 4,670,680 лв.; Чехом
вия 299,813 к г р . в а 3,842,5!
лв ; Албания 9,171 килогр. •'
2,412,390 лв.; о. Малта 308»
ви, 21,854 кгр ва 2,152,995)
о. К и п ъ р ъ 214,820 килогр. I
1,556 180 дава; о. Родосъ В
глави 36,077 кгр. ва 703,6851
Арабия 20,169 к г р . в а 577,1
лева; Р у м ъ н и я 911,150 кгр. I
339,640 л в ; Сирия 16.965 я
ва 118,735 лева; Швейца?
22,106 кгр ва 55 290 лв.; Ф
ландия 117 кгр. ва 23,400 »
и други.
В н о е ъ т ъ се въвкачв»'
31,874,497 кгр. на стойн*
1.239.325,175 л е в а с р е !
29,757.036 ва 1,069,297,290 I
превъ 1926 г. Внесени съсле^1
т е групи артикули продукти?
нителни о т ъ животни и пр*

и
1
л
&
б|
К1
В|
№

2
И;
К

А'
Л'

к

М1ММ-^Ж1*М|«

Д-ръ П. Д. Скорчевъ.

Ск орлатинота
О г ъ не.еолко месеци наеамъ
скардатинята безсиирпо продъл
жава своито шеетнии между де
цата както т у к ъ в ъ В»рнп, т ъ й
и въ много други наши градо
ве и села
Настоящата епидемия е ивобщо лека, но при.-все тона т я
па.съ запазва своя коваренъ характеръ, аащото и : ней леките
отначало яябемя.а.шя в ъ поеледетние често еж наложени
на уедожемпя.'.
Окарлнтината*) е остра варя-.
аителиа бодестя, която първо
начално започна с ъ треска, по*) ,1ума1а „скар-ьтияа" проипх^жда
огъ персийски: с а к и р д а т , което
о.идчаьа едн-ь червена б>я (в*»г. ВсЬаг1ас)1, Фр сосЬепШе. Дума>а е премина
ла мъ и<> «.ютия. — Бсаг.аШп». Англ
всагк{ Скуег мп *(;Ьг!8 велгШта т- а.
чеукеил треска, яа яръвъ п*ть т*й иар. "ГРП* отъ ащ-л, .(е»арь ВуйепЬат
1624 -89 г, - . . . ,

връщане, гърлободъ и с-ь ха
рактерното червено ивриване
на кожата и на мекото нибце.
После настъпва едно затишие.
болниягъ като че ли -е на оздравяне. Обаче около три сед
мици следъ заболяването на
стъпва второто «боледуване съ
своята твърде разнообразна кар
тина.
При леката Форма общото
състояние на бойния е почти
нормално, температурата е ед
ва повишена, ангината е твър
де слаба и шфинътъ може да
бъде тного поьърхностенъ и
еФемеренъ. Обаче и при леки
1"Ь заболявания се едучватъ усдожнеиия и иторо боледуване.
Ннй чести с ъ среднйо т е ж
к и т е Форми. Заболяването ста
ва почти внезапно; детето пребдедняна и повръща, почва да
аъвие и да трепери, температу
рата бърже, достига 3 9 - 4 0 ° .
Болното почна трудно да пре
глъща, сливиците се зачирьявагъ и с ъ покрити съ сива

пеленка или съ въвяселти иви
ци, а по малкото небце скоро
се поякяватъ червени петна.
Следъ 1 -1 до 24 часа се пояняиа ивриване, изпърво п о ш й я г п "
и г ъ р д и т е , а после по лицето и
в ъ «дво късо време цялото т е л о
се покрива с ь огнено-червени
ситни точици. По лицето оста
на бела само областьта около
устата.
Сипаницата трае 3 - 4
дни,
после хваща да побл-вднява.
Преаъ втората седмица кожата
почва да се бели на парцали,
особено по дланите на р ъ ц ^ т й
и но ходилата. , Това лющеие
продължава 1 до 3 седмици.
Ангината обикновено з.шочна
рано, сливиците биватъ покри
ти съ мръсни гнийио наслоение,
което може да прескочи и к ъ м ъ
мекото ш;бце (скарлатиноненъ
дифгероидъ). Л и ц е и т е на шията
обикновено силно се ' нодуватъ
и е ъ болеанени. Б з и к ъ т ъ в ъ
последствие силно се вач рвява
и наподобява малина по ц в е т ъ

и върниетость.
При т е ж к и т е , токсични ф о р
ми болестьта идва като вневап
на буря, температурата още
о т ъ начало достига 40" и по
вече, повръщането бива непре
станно, болните почватъ да
бълнуватъ, да лудуватъ, ивпадатъ в ъ безсъзнание, я в я и а т ъ
се конвулсии, и з р и в ъ т ъ става
хеморагичент. и иъ едно твър
де кратко време смъртьта насгъпка поради отравяне
на
сърдцето.
, Второто боледуване настъива
око-до три седмици (или по-рано) следъ пояняване на първи
т е болестни пр^внаци. — ЛимФЧТИЧНИТ-Ь жл-.зи
на шията
иакъ се подуватъ, често нагно :
я в а т ъ и се пробивать. У ш и т е
почватъ да болятъ, средньото
ухо нагноява,
т ъ п а н ч е т о се
пробива и се явява дълготрай
но гноетечемие. — Едно о т ъ най
чистите ааболявания при това
второ боледуване ( к ъ м ъ 19 день)
е хеморагичиото възпаление на

бъбреците (нефритъ), при *
то никочьта почти спира, л*
то огича, температурата, к"
при в.щчки . ваболявания • ль
второто боледуване, бър»°
покачва. П о н е к о г а к ъ м ь " ' ^
лото на втората седмиЦ» п т
я в я н а т ъ въвпадения на став)
(екарлатиновенъ
Р евм * т011 'ск
съ у м е р е н и болки в ъ те**
ло,
Последиците на скарл» тв
та, които с ъ твърде многоср
ни и рввнообравни ние Щ е ' я а
ставимъ — ще спомена в ^
пораженията на сърдцето I
рокъ на сърдцето), които ч '
п ъ т и оставатъ ва превъ Ч'
животъ.
наЕдна особена Форма е ' г о
наречената септична
скар^х^,
на, д л ъ ж а щ а се на а Р и ~др
на с ъ други микроби инфеКС^,
която с« характеоивира с Ъ ' н а
готрайна септична темпер»1ддн
и съ пиемични явления. р а н
Кой е причинительтъ
^
скарлатината?
ве
Споредъ последните излС

Брой 155

Варненски общински вестникъ
16 - 20> секунди да бъде

Щжарното дЪло въ Варна »-*"».
Наредъ съ многото мероприятия, които требва да бъдатъ
въ основата на всека вдрвва
общинска политика,
целяща
личната и имотна сигурность
на гражданство, върви като
първостепенна
необходимость
съществуването на една стегната въ вееко отношение пожарната команда.
Иалишно е да се изброяватъ
подбобнооти. Достатъчно е да си
припомни всеки, масата случаи,
при които дадени пожарни ко
манди с ъ предварвали катас
трофи или други иъкъ съ би
ле безсилни да се справятъ и
с*ь обикновенни — мядки • по
жари, яа да се равбере, големо
Т08НаЧ

Като второ подобрение ее
ме и при други условия, ще на
смета доставката на 500 метра
мрри свободното си и уместно м а Р к учи, подвижни стълби, хореализиране.
леидри и|др. Подобревъ е твърИсхождайки отъ тия съобра- д в много конския еъставъ съ
жения, днескашното постоянно ' з а к у п е н и т е напоследъкъ
14
присътствие внесе значителни к о н я *
реформи въ пожарното дело.
Ва да се възбуди единъ поНа първо место се направи големъ интересъ и преданость
единъ крупенъ ремонтъ на по- въ пожарникарите къмъ служмещенията. Ремонтирата пое- бата имъ направи се една достройка има две удобни спални . тавка на дрехи, ботуши, одеяла
за пожарникарите, две хубави и др.
канцеларии ва командири и поНай после ввети съ всички
мощвика на командата, едве мерки да се вя.таи основното
стаи ва дежурния пожярникаръ начало въ такива организации—
И най-после едно големо иоме- дисциплината,
щение съ 6 големя врати, въ
Безспорно съ това не се св-ьрщ
които ще бъдатъ разположени ватъ грижите ва подобрение
машините, инструментите и
— е
Целата Ограда е така ГсТрГоГа Т Г к а Г в Г я Т Г
разпределена, та при даденъ п р а В е Н а . |
Ц. Ханджиевъ.
еигналъ ва тревога, да може
командата най късно въ 1 ми
пом кметъ на Варна

отъ приходите, които се събиратъ въ денътъ на детето.
Всека година на Петровдень
— деньтъ на детето се устройватъ разни вабавления и отъ
приходите само превъ тови
день, се издържа целата годи
на едно такова големо дело.
Персонала е платенъ отъ дър
живата.
Станцията се вавежда отъ
г ца Д ръ Н. Василева — една
иввънредно енергична и. спо
собна, макаръ и още твърде
млада, лекарка. Въ седмицата
веднажъ тя обикаля всички до
мове ва да се информира вър
ху състоянието на детето. Единъ
день отъ седмицата е определенъ за преглеждане на бре, менните. На бедните се дава
беаплчтно бельо и др. вещи
нуждни при раждането.
Общината се грижи за ото
плението и осветлението на
двете станции, като отпуща
безплатно гориво и електичество,
До колко нуждата отъ единъ
такъвъ институтъ въ Варна е
належащъ се вижда отъ Факта,
че отъ основаването му до 1
декемврий съ направени повече
отъ 3000 посещения и повече
отъ 100 бремени съ получили
упътвания.

=^А„0бре°РГаНЙ8Ираната пожарна команда
-"" •
Ние варненци требва да приенаемъ, че както въ много об
щеетвени работи, сме закъсне
ли, така и въ това отношение
до скоро, пожарната команда
имаше невавидната репутация
на чисто провинциална тъкана.
Верно е, че ние не би треб
нало да ее блазнимъ отъ миоъльта какво ще имаме въ ско
ро вр^ме една модерна пожар
на команда, защото ва такава
команда преди всичко съ нуждни грамадни парични средства
и второ — ние въ Варна немаме най-важното условие ва
модерна пожарна команда
.шосврани улици. Отъ 110 километра улици, имаме шосирани
само 12 к. м, Бенспорно е че
требва да направимъ единъ
компромисъ съ самите условия
ва да не св компроментира една идея която въ по късо вре.
~
ведения отъ т е х ъ 440,205 кгр,; .
плодове семена, зеленчуци, Фу;1>ажъ и растения 1,093,708 кгр.,
"консерви и конФитури 4619 кгр.,
торове и разни «тпадаци 400
кгр,; горивни материали 100
кгр;
химически произведения
', 2,395,245 кгр.; вещества за щавене и боядисване, бои лаконе
2,383,025 кгр,; смоли, гуми,ми
нерални масла и лепила 1,1 8,167
кгр.; масла растителни, тлъс
тини, «осъкъ и произвздения
отъ техъ 990,019 кгр.; медикаменти 16,585 кгр; парфюмерия
48 кгр.; камъни, веми стъкла,
и произведения отъ т е х ъ
1,063,669 кгр.; метали и ивделия отъ техъ 5,652,747 кгр.*,
.материали ва дорвоеелство, ревбаретво и пр. изделия 34,464
кгр,; хартия, картонъ и проив
ведения отъ т е х ъ 493,362 кгр ;
кожи и ивделия отъ т е х ъ
2,173,674 кгр.; текстилни про
изведения и материали 6,771,282
кгр,; каучукъ, гутаиерча и ив
делия отъ т*хъ 4.710 кгр.;желевопътни вагони, кола, авто
мобили и кораби 568 451 кгр;
машини, инструменти и апара
ти 1,013,886 кгр. и други.

Може би малцина варненци
подовиратъ сж,ш,ес.нуването на
единъ институтъ въ Варна,
к
°йт° си е поетавилъ ивключи
тел ната 8»дача да напътства
правилното отглеждане на малните деца-кърмачета Тови институтъ се каввв Здравна съвещателна станция, основанъ- отъ
съюза ва закрила на децата въ
България, варненски клонъ.
Неговото начало въ Варна датира отъ 1 мартъ 1927 година
Огъ самото начало, той бе
подъ ръководството на двете
англичанкисеотри, които въ
същото време се грижеха и ва
ивдръжката на бежанските деца — ученици. На 1 юни Ди
рекцията на народното вдраве
назначи необходимия персоналъ
ва вдравната станция — една
лекарка и две сестри-посетителки, отъ когато, може да се каже, влезе и въ истинската си
Функция.
Въ станцията ее приематъ ва
преглеждане деца отъ 1 до 6 годишна възристь. Здравната съвещателна станция въ Варна има
дне амбулатории — едната въ
Лозовия равсадникъ и другата
въ Араба конакъ.
Ваъко заведено въ станцията
дете се тегли съ специални дет
ски везни, измерва се теглото и
растътъ му. преглежда се вни
мателно отъ лекарката, която
обръща внимание главно върху
навиципт на детето Нервнитп
и непослушни деца се подлагатъ
на специални наблюдения. Лекар

1
ката дава съвети на майката,
какъ да се развила детето, какъ
да се храни и пр.
Въ съвещателният станции се
преглеждатъ деиата авършенно
безплатно независимо отъ това
дали майката е богата или бед
ка. Централната здравна станция се помещава въ отделно, специално здание въ Варна, Тукъ
еж създадени, макаръ и съ скром
ни средства, всички < необходими
удобства и принадлежности за
по резултатното и успгъшно
преглеждане на деиата
Проектиратъ се да се основатъ и други клонове въ крайните квартали, ако разбира се,
нуждата наложи това.
Въ централната съвещателна
станция има и постоянна из
ложба, където новите майки
получаватъ нагледно упътване
ва отглеждането на детето, и
ва запазване здравето му
Незави имо отъ воекидневните прегледи въ станциите,
двете сестри посетителки, а въ
ивпестни случаи и лекарката,
пракятъ посещения и по домове.т-Ъ на мялките деца. Т е следятъ дали се спявна хигиената
и въобще да проверяватъ обстановката при която е поставе
но да ее развива и жинее детето,
Не требва де се (забравя, че
на крнйно бедните се дава
съвършенно безплатно млеко,
дрешки, хранителни продукти,
масло и пр
Средствата си вдравната съве
щателна станция черпи само

иия (1925 г.) на американци
0 1 с к и Б о е Ь е г въ^будительтъ на тави коварна болесть
е единъ хемолитиченъ стрептококъ, който произвежда силни
отрови (токсини) Съ тови стрептококъ съпрузите Б1ск с ъ ус
пели да предиввикатъ истинска
скарлатина у доброволно под
ложили се на заразяване сту
денти. ,
оаравяването става почти ви
наги превъ сливиците, но по
некога и превъ ранички по
кожата, преаъ матката и дру
гаде,
Причинителите на скарлатината могатъ да останатъ дъл
го време — 6 и повече сед
мици —- цо сливиците на овдравелите, на което се дължатъ тъй честите заразявания
на вдрави> другарчета следъ
вдигането на 40 дневната ка
рантина,
Нъ самите луепи вара8ата не
се намира^ т е не е х опасни ка

то равносители на варивата. Оба
че гноетечението ивъ ушите
дълго време съдържа въ себе
си стрептококите на ск.рлатината ьзъ заразително състояние.
Също и равни предмети съ кои
то болниятъ си е служилъ мо
гатъ ди бъдатъ заравителни
У сукалчетата скарлатината
се явява сравнително редко.
Най податливи с ъ децата меж
ду 3 и 7 год. въврасть. По сетне
иредоавположението почва бър
зо да намалява.
Ний сега равполагаме съ
твърде сигурно средство да увнаемъ дали д»дено лице е пред
разположено къмъ заболяване
отъ скарлатиНа. Това е тъй нареченатн реакция на В1ск. която
се навършва като се инжекти
ра въ кожата едно малко коли
чество равреденъ (1°/оо) скарлатиновъ токсинъ; следъ 10 до
12 часа, ако лицето е въвирием
ливо аа скарлатина, около ин
жектираното место се явява ва

червяване и подуване на ко
жата.
Чпевъ реакцията на Бхск отъ
Вбкау е установена въвприем
ливостьта КЪМЪ скирлатината у
равните възрасти Той е наме
рилъ че реакцията е положи
телна у деца отъ 1 до 6 месе
ци при 19 '/о, отъ 6 до 12 мее.
—г при 51°/о, въ втората и третята година — при 64°/О, >-ъ
четвъртата и петата— при 75%,
отъ 6 до 10 год. — при 66%,
отъ 10 до 15 год — при 33°/о,
а надъ 15 год. — при 20%
У прекаралите скарлитината
реакцията, съ малки иаклгочения, е винаги отрицателна.
*
Предпввването отъ скарлати
на е особено трудно когато тя
се появява въ лека Форма. Мно
го отъ лекоболните не идватъ
до знанието на санитарната
влас.ть и следъ неколко дни т е
вече играитъ ио улиците и ааравяватъ вдравите си другарче

Цели и задачи — преглежданегб на малкяте дяца — под
помагакв оедните сь продукти и облекло — пзсещонията
по домовете — здравна, изложба и пр.

Стр.

Презъ целата 1927 год. въ
Варна с ъ зарегистрирани 1357
раждания, 1164 умярания и 533
женидби. Поевъ същото време
е имало 95 бракоразводи и с ъ
преселени въ Варна 936 дома
кинства, а съ ивселени 305,
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ХРОНИКА
ПоиОЩИ за трапезариите. Па
мучната Фабрика „Царь Борисъ"
ще издържа 15 деца, Фабрика
„Кирилъ" — 5, Янко Зантопуло — 3, бъчварското одруженяе — 3, д вото на аптекарите
— 2 и банковия благотворителенъ к-тъ
20 деца.""
Срока ва подаване декларации
отъ страна на тия които иматъ
да даватъ квартири подъ наемъ
ва летовниците се продължава
до 1 Февруярий т. г. Предупреждаьатъ се всички наемодатели,
които до сега не съ ИЗПЪЛНИЛИ
ваповедьта на кметството ва по
даване декларации, да побърватъ съ подаването на деклара
ции, защото следъ тази дата,
комисията, натоварена съ при
готовлението на
квартирния
списъкъ, а така също и съ
подразделянето на квартирите
на китегории ще започне обхо
ждането на квартирите.
Предупреждаватъ се също
всички ония наемодатели, които
превъ изтеклата 1927 година
съ давали стаи на летовници
и до сега не съ подали декла
рации, ще бъдатъ глобени, ако
не сторятъ това въ най скоро
време.
Министерството на Просвета
та, по искането на Академичес
кия съветъ при Варненската
Търговска Академия, е равре
шило още една иввънредна из
питна сесия за III и IV" ви
пускъ преаъ юли 1928 година.

Д.ръ П. Д. Окорчевъ
Бактериологъ
лекува

,

вжтрешни, детски и кожни болести
ул. Миладинова, 22 (до мжжката гимназия).

.Могйш Нови йеруешмъ
.Е-С-У Щ .

ГГ-_.

.1Р-УТТТЕЗЮТЬ

УЛ. ВЛАДИСЛАВЪ. .№ 14
\
Предъ видь на дългитъ зимни нощи, отъ днесъ
урежда се нощао дежурство въ магазина кадето,
при нещастните смъртни случаи, Г. Г. гражданите
по всъко време на нощьта ще могатъ да се от
несатъ до магазина, кждето ще намърятъ всичко
необходимо веднага за предетоящето погребение.
При у.агазинч освенъ това е учредено погребално
бюро което срещу скромно възнаграждение поема
върху себе си цълата процедура по погребението,
безъ да б-ъдатъ въ никой случай обезпокоявани
оиечаленитЬ близки на покойния. За въ дома, за
п< етавяне ковчега удобно свредъ кжщната обстаобстановка, се дава БЕЗПЛАТНО катафалка, ан
гели съ ясертвевици.й — независимо отъ разряда
на самия ковчегх.
та Карантината е дълга и обик
новено т е е илузорна и _ често
бива нарушавана.
Но настоящемъ ний равпола
гаме съ методи и средства да
нредпазимъ
отъ
заболяване
предразположените, особено въ
случай на злокачествена епиде
мия За тави цель изпърво се
ивпитва лицето съ реакциата на
'01ек дали е предравположено и
после се инжектора въ продъл
жение на една седмица три пъ
ти подъ редъ съ 250, 500 и
1000 единици Шск Тохщ. Това
активно имунизиране, което не
е съпроводено съ никакви не
приятности предпа8ва I1/» до 2
години отъ скарлатина.
Сега ний разполагаме и съ
лечебенъ серумъ, който, особе
но при тежки случаи дава за
доволителни резултати. Той се
приготвя но особенъ начинъ.
Ивпърво се вцърква на конь
теченъ агаръ иодъ кожата му,
който въ последствие се втвър

дя ва и представлява добра сре
да ва скарлат. стрептокики, Културв отъ такива стрептококи се
рцърква въ* втвърдения агаръ.
Т е тукъ почватъ да се равножаватъ бевъ да напущатъ агара и проиввеждатъ своите ток
сини, които ностепено прониквать въ организма на коня.при
което той се имунивира и реа
гира съ производството на противоскярлатинозни, антитоксични вещества. После се ивточва
6—7 литри кръвь и получения
серумъ се разлива въ стъкъл
ца и се ивполвува като лечебенъ
серумъ.
Отъ редъ години болните
отъ скарлатина не се дърясятъ
на строга млечна диета, поне
же тя не е въ състояние да
възпрепятствува появата на неФритъ.
Въ интереса на болното е й
въ най леките случаи лекува
нето да се поеме отъ лекарь.

Новите общинсни такси, берии и др.
вата махла, Трошената махла,
Максуда,
Голема и Малка Ко
Нродмжевив -оп. брой 154.
карджи, които се освобожда
у*. Царибродока, ул Ваеалъ ватъ отъ такса за сметь
Левски, ул. Дебъръ, ул. ИдеЗабгьлеоюка I: Е(вадратура
вевъ, ул. Кавалека, ул Жеп та на застроената площъ се
аифова, ул. Червенска, , край изчислява по етажи и за всичПожарната команда, уд. Съ ки етажи се плаща;- еднакво,
борна, уд. Д-ръ Пюскюлиевъ,
Таваните и избите, които
ул. Св. Методий, ул Колони, не служатъза живеене, не
ул. Нишка, ул. Соколока, ул. се облагатъ.
Крайна (до моста на ул Вой
Такоше еж годишни и ое
нишка) илащатъ:
изплащвтъ
отъ собствениците
а) За вградите които слуна
сградите.
жатъ ва жилища ио 2 лева;
б) За оградите които глуЗабплежка 2: а) За прила
жатъ ва други цели по 4 лв. гането ва настоящата тарифа
Трета ЗОна включва,сгра ше служи приложената скица.
дите вагодящп ое въ квар
б) Сградите които се наталите ограничени оъ про мпратъ отъ двете страни на
дължение ул. Войнишка, ул. улиците означени въ първа
южно ипехотните , казарми, зона ще се такоуватъ по пър
иродължение уг. Търновока, ва зона.
Канадска, Крайна, Добричо
в) Сградите които се накото шосе, Дренова, 22 лимиратъ отъ двете страни на
.ния, Дринъ, Кракра, Червенграничните улици на 2 и 3
ока, Железоиътенъ райовъ,
зена се такоуватъ изцело съг
Желеяопдтна гара, адощадъ
ласно по висшата зона.
на бившия ханъ Ерзерумъ,
уд. Царибродока, ул В. Лев
Такси за пазене лозята, ни
ски, ул. Дебъръ. уд. Плевенъ,
вите, градините, хаври и пзуд. Кавалека, уд. Жинзпфова,
въ землището на Ва^на (паул. Червенска, алощадъ:
дарщина) се плаща на де
а) Сгради за жилища по
нъръ, или чгсгь отъ деиаръ
едивъ левъ;
иакто следва:
б) Сгради за други цеди
по 2 лева. . За лозя американски, лозя
Четвъота з о н а в. лючва директни (дивачки) и зелен
оградите находящи се въ всич чукови градини по 40 лв.
ки улиии и площади, които
За лозя местни и лозя ита
се намиратъ между граници лиански по 30 лева.
те на облагаемите вони и
За лозя хаври, ниви, овощ
вънъ. Ьгь чертите на улици ни и черничеви градини по
те : Червенска, Кракра, Дринъ, 20 лева,
22 Линия, Дренова, Добричсва, Крайна, Канадска, про Годишни налози по облагадължение на ул. Търновска и телните списъци за финан.
улицата южно пехотните ка1927 и 1928 година.
варми, между кв. 569 и во
Налогъ върху ьепавиранаенното игрище по улицата
те
тротоари, на които бордумежду кварталите 577, и С82,
рите
съ положени, съгласно
578 и 579, 596 и 582, 593
чл.
88
т. 20 отъ зааона аа
п 583 и : 93, 595 и ограда
та на Д во Гроздъ отъ гдето градоките общтни се ра8препо Евксиноградскотогаосе.ул делятъ на 4 категории, съг
Каналокя и ио дерето до мор ласно съставените ,<а цельта,
5 облагателни списъци на ко
ския брЬгъ плащггь:
мисията
назначена съ запо
а) Сгради ва жилища по
Таиси за сметь.

0,50 лева;
б) Сгради ва други цеди по
1 левъ.

Пета зона

Брой 155

Яапненски общински вестникъ

Стр. 4

се вошчватъ

оградите находяпш
св въ
кварталите вънъ отъ облага
ните вони, както и предгра
дията: Сееъ«Севмесъ, Дамяно

н*»1^ № 9 49 К Т"пт~г" ч Г ' . 1
ВЪДЬ Л» 161 § 4 ОТЪ 23 де-

кемврпй 1926 год., а именно:
1) категория «о 10 лв на
квадратенъ м ,
2) категория по 8 лв ва
квадратенъ мегьръ,
3) категория по 6 лева ва
квадратенъ мегьръ,

4) категория но 4 лева на
квадратенъ мегьръ,
5) категория по 2 лева на
квадратенъ метьръ.
Съгласно решението на съ
вета отъ 28 VII т. год. нодъ
Л» 16/299 павираните тротоари презъ финансовата година
ое освобождаватъ отъ с*щпя
налогъ за полугодието презъ
. " • » ; « ги навирали, което
^ уверява отъ Дирекцията на
Техническата служба и облога
се намалява.
Налогъ върху имотите ле
жащи на павирани улици, оъгласно чл. 88 т 22 отъ за
кона за - градските общини,
ще се събира по 10 лв. на
кв. м., съгласно облагателнин
спиеъкъ на Техническата дирекц.щ отъ 19 1У.927 година
съ подробно изчисление ква
дратурата на облагателната
пощь.
Налогъ върху нравдните
отдГлни дворищо, предназна
чени за жилища въ чертите
на града оъ утвърдена регуладия, съгласно чл 88 т. 13
отъ закона за градските об
щини, ще ое събира върху
оценката на дворището за да нъкъ върху сгради както следва:
3 % върху оценката на дво •
рището въ квартали съ наймалко 5 0 % застроени дво
рища.
2 % върху, оценката на
дворището въ квартали съ
най-малко 250/\)
застроени
дворища и
1% върху оценката на
другите незастроени дворища
Забплежка 1. Не се счита
застроено дворище, въ което
има бараки или други подоб
ни малоценни постройки,
Забплежка 2. Налога се
удвоява, ако местото не е на
пълно заградено до 15 ноем
вркй 1927 година.
Допълнителенъ налогъ, съгласво чл. 73 буква „Д* отъ
закона за благоустройството,
се налога по 1% върху да
нъчната стойность на вастрое
ни дворни места и ще се оъ-

та на труда, ва издръжка на
общински работнически лекарь
ще се събира отъ индуотри
алците и промишленците въ
райна на Варненската общи
на по 60 лв. за всеки ,работнякъ годишно, по предста
вения спиеъкъ
^ отъ, Окржжния Ииопекторъ нн Труда съ
№ 1 9 2 6 отъ 29 отптемврий
1927 година.

Срока на .иатбйит* продължввъ.
Предъ видъ на това, че.сро
ка за снабдяване оъ патенти
за правотъргуване съ спирт
ни питиета, тютюневи изде
лия, суровъ на лйстъ тгопонъ,
абонаменти и пр. определевъ
оъ яаповедь № 147 § 1 отъ
2 XI т. г. истича днесъ, а големъ брой отъ питиепродав
ците и тютюнопродавците не
оъ се снабдили оъ патенти,
то по силата'на чл. 166 отъ
закона за акцизите и въвъ
основа телеграмата на г. Миниотра на Финансите отъ 30
того подъ № 3393, заповед-вапъ: да се продължи срока
за снабдяване оъ патенти за
правотъргуване оъ спиртни
питиета, тютюнъ и пр. до 15
I . 19.18 година вкл.
Този орокъ е поеледеиъ и
следъ истичането му ще се
напрали проверка на патен-.
тите и абонаментите и нро
тивъ ония, които се укажатъ,
че търгуватъ безъ такива ще
се съотавятъ актове и наказ
ватъ по чл. чл 331 и 135
отъ закона за акцизите и па
тентовия сборъ върху питие
тата.
На настоящата ми заповедь
да се даде най широка гласность.
Кметъ". Н Иоповъ.

Закланиятъ добитъкъ
въ Варна.

Превъ мегецъ декемврий 1927
год. въ Варненската Общинска
Кланица подъ ветеринаренъ
контролъ с ъ изклани: 839 глабири само отъ стопаните, КОИ- ви едъръ рогатъ добитъкъ и
„„„
' ^с т ъ 2290 глави лоебенъ
дребенъ лобитъкт.
добитъкъ
т ;оп 1 М т в ( 1 П 1 1 | | в 1 [
"Ритежавачъ повече стъ
или всичко 3129 глави, които
едно место надъ 300 кв. м., с ъ дали общо 180959 кгр. Отъ
за което да се изготви и об- техъ с ъ се укввали 11 глави
лагателенъ спиеъкъ отъ тех едъръ добитъкъ «аравени отъ
итуберкулова", 8 свини отъ
ническата дирекция при об
„трихина", 2 свини отъ Синашината.
ница (Цист^церкусъ—Тения) и
Съгласно чл. 2 4 отъ закона 3 свини отъ «Туберкулоза", ме
за хигиената и бевопастность- сото на които е унищожено.. А

превъ целата 1927 год. с* Еа;
вл«ни всичко 101344 глави д0,
битъкъ, които следили 1973438
кгр. Отъ т е х ъ съ, се укава^
вяравени отъ ..Туберкулоза" 1[ц
глави, отъ „Т.рихина"' 26 свиад'
отъ „Тения" 10 свини и от)
„Ан.раксъ" 1 недъ, Конетт,
рани СА И други ввболяванвг
По вечето отъ Трихиновнит!
болни свини с ъ произхожда^
отъ града Варна.

БЮДЕТИНЪ
за пазарните цени през]
изтеката седмица
Колониални стоки,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Ю)
11)
12^
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Захарь ситна
26 л
я на квадрати 27 50 ,
КаФе типово
98
.
„ Лаве
112
,(
Оривъ Пловдив. 21
(
„• италиан. 21
,
Пиперъ черъ
140
,
п
червенъ 24
,.
Чай I •
.
150
„ екетра
235
,
Маелиниспециал. 39
,.
„ дуб. екстра 43
,
Масло митилин. 85
.
Г1 слънчоглед. 31
,
Лимон, кислота 145 .,'
Бахаръ
125
,
Канела
88
, .
Сапунъ митил. !49 ,
» мареилски
каса 25 кгр.
'800
550
. .
п мест. типъ
Соль ромлнека
4*20 ),
Соль мляна
4 ,
Макарони
15*50 ,,
Фиде
16-60 ,
Леблеби местни 15 .

Хранителни прои»
дения отъ животни
и риби
1) Месо говеждо

.24

I.

2)

28

,

» телешко

3) ' „ овнешко
'24 ,
4)
„ свинско
35 I
5) Свинска масъ
47 • ,
6) Краве масло
85
7) Кашк. балкански 76
8)
„ полски
63 ,
9) Сирене въ салам. 34
10) Млеко пресно
12
11)
»
кисе'ло
16
12) Яяца
3-340
13) 'Риба екум.1 парче 5—8
14)
кеФалъ
45
Н
кая
20
п
16)
саФритъ '30-^40
16)
и
17)
п
бела
35
18)
» хамс. пресна —
в
солейа 20
19)
п
20)
п палам. парче:20-'Ж

Зеленчуци.и плодо
1) Бобъ (Фасулъ) 7*80-^8"21
2) Дом. ;червени
4
3) картоФй
; 3—^4

:4) Лукъ

. . . :б ..

^^Ц>

„СЕВИЛЛЯ"

•ВСИЧЕЙ
се убедиха
•
т
безусловно

на Атанасъ Ивановъ

че пие проданаме най;
евтино и хубави и че
но желаемъ г.т. клиен
тите ня да псглнптъ
неприятно и.шенадани
елодъ покупката.
Ние съ удонолстиие се
обаждаме на Л» И42
щомъ НИ повакате

Килитчи Андрей |

I

ул. „Цнуь Борисъ Л» 6
до кяФ.не „Лондонъ"
Единствения въ България елек
трически апвратъ К е а К в И с
и П а у е Г ва едри вълни ва 6 ме
сеца, съ конкурентни цени. Ннймодерно постригв ше, Фризиране,
водни ондуляции съ специаленъ
ктрическо дълготрайн 0
(6 месечно) къдрене на
препяратъ, маникюръ, електри
дамски и мъжки коси.
чески масажи, ивмиванв на коси
съ специаленъ препвратъ к<йто омекчава косата и пр
Електрическо дълготрайно
с е к а к ъ в ъ вилт. ияктгетвриг. ».«„.. „ _..'.
(6 месечно) къдрене на дамски Иаработватъ се нсекакъвъ
иидъ иакуствени коси и перуки
и мъжки коси.
Иаящно и хигиенично бръснене и сгрижене напълно
вадовпляващъ вкуса на клиента.
Парфюмерия и пудри на конкурентни цени. - 20% намаление
Пристигна препарат ШКЕАЬ НЕККЕ еа боядисване на коси - нвй-ра1Гични цветове
Пристигна пудрата „Азорея" и тънки машинки № ( 000 специални ва дамско стрижене'
тъй също и прочути г* нарФюм*, пудри, помади ,„ ласьони отъ известната Фирма ( Р1уег"
Гапз
> .Помпея-, „Фрорами" и „Живрина".
'

Ж^ця и електрическв.
Швуръ
Крушки
Абажури
''

П"ЛИЯ*'Й

' "Фахчжки
• 'КлючиХ
Всргманови трлби
Трансформатори
Гърм, ютводи
Елементи
Батерии
Фенерчета елек гричес*

хубави и ефтинн
при магазинъ

КипйТЧИ АйДРб
Телефонъ №-в45-

Четете „Вариеи<<
общински вестни'

