Год. XXXVI.

Варна, 2 мартъ 1934 год.
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ИЗДАВЯ ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
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ОКОАИЕ ОРПСШЬ ОЕ 1_А МЯ1К1Е — УАК№

Основанъ и редовно излизащъ отъ 1888 год.

Броя 2 лв.

Излиза седмично.

Абонаментъ за България:
З а година . . . 5 5 лв.
. З а б месеца
. . 30 л в .

Телефонъ Хе юз.

ЕсПНоп НеЬсютас]а1ге

Тои1е рцЬНсаНоп е*
Всичко за вестника се соггехропйапсе
йо!уеп1
изпраща чрезъ
6{ге айгеззеез а 1а Мип!кметството — Варна.
с1раП1е — Уагпа.
ОБЯВЛЕНИЯ: Официални по 2.50 лв.
на кв. см. търг. по споразумение

Уредникъ: Б. Д. ГЕНЧЕВЪ.

1 п. 2 1еуа.

АЬоппетеп1роигГе1гапдег:
Дппие! . . . . ПО IV.
Роиг б то15 . . 60 IV.
Кес)ас1еиг: В. О.ОЕтСНЕРР.

О К О Л Н О С Т И Т Ъ НА ВАРНА
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Залисватъ

странника с ъ

вълшебнитЬ творения на Всевишния и човешкия гений
Г о р е — Часть отъ олеигЬ около бюфета и
вилит* въ .Св. Константинъ*Д о л у — Параклисъ въ скалитъ на .Яладжа
монастиръ" и една отъ внлитЬ на
Държавния детски санаториумъ.
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В С И Ч К О ВЕЧЕ Б Ъ Р З А !

Наистина, кака всичко бзрза да се от
Бтли, розови, кзрваво червени, темно
и ясно сини, жзлти и оранжеви, кичести даде на животз!
зюмбюли вече ухаятз задз стеклата по проА Варна?'
зорцитгь на домове и цветарски машзини,
Величавата царииа, рожба на морето,
а скоро тпз ще нацзфтятз и по градинитп отз векове расла при дивната безспирна
на спретнатитш Варненски дворове.
ппсень на взлнитгъ. . .
Отдавна вече невинното кокиче ни до
И тя ли бзрза?
несе благата весть че иде китна прОлпть.
Да бзрза и тя, че пролпть я вече спо
Засмпна, ок&пана вз топлитт слвнчеходи.
Време е вече да облече царска багре
ви л&чи, ни споходи пааавата Марта.
ница
и
тежка корона, обсеяна сз безброй
Започва вече новз животз.
изомруди
да наложи, зерз далечни гости, го
Зараждате се нови надежди.
нени
отз
лптенз
слзнчевз зной, ще скоро
Душата сеща нестихваща радость.
при
нея
да
довтасате,
дарове ще пренесете
Всичко вечебзрза да се-отзрси отз зим
й
и
на
прелеститгь
и
ще
се любувате.
ната си схлупеность и да се отдаде на жи
Дивна е Варна, едничка щерка за гор
вотз.
Дзрвесата бзрзо напзпватз и скоро ще до сть на Майка Белгария/
наложатз зелената си промпна
— Обичай, Майко Бзлгариьо, царствената
Нивя, поля и градини ще се покриятз
си щерка Варна.' Гизди и люби я нея ти, зерз
сз плюшенз губерз.
нейната прелпсть ще тебз далече задз моря
Взздухвтз ще се напои сз парфюмз отз и океани да прослави и на твойтгь незнайни
нацзвтелитт лиляци, лалета и шибои.
бз&гднини, ще тя радости и щастие достави.
Ще дойдатз пойнитт итички, ще свиятз
Бзрзай Бвлгариьо, че всичко вече берза!
уютни гнезда и сз сладки пгосни ще огласятз
простора.
.'.-•••
Б. Д. Геичеве

ОТЧЕТЪ
на Общинското стопанско предприятие „Общинска концесионна аптека" за
дейностьта й за времето отъ 1 априлъ до 31 декемврий 1933 г.
Отъ 1 юлий 1933 год. се обособи въ Общин
ско стопанско предприятие сжществующата до то
гава Общинска Концесионна Дптека, която и безъ
' това не представляваше нищо друго освенъ едно от
делно стопанство, безъ то да бжде, обаче, осно
вано по началата на Закона за Общин. Стопански
Предприятия. Времето отъ 1 априлъ до 30 юний
1933 год. се включва въ настоящия отчетенъ периодъ и затова отчета се отнася за деветмесечна
стопанска дейность.
Презъ отчетния периодъ въ аптеката еж из
пълнени платени 16,801 рецепти, възлизащи на
сума 474,851 лева; на бедно болни еж изпълнени
11,595 рецепти, възлизащи на сума 102,692 лева;
на фондъ Общ. Осигуровки еж изпълнени ' ре
цепти, възлизащи на сума 53,596 лева; на Сани
тарното отделение еж извършени доставки за лева
38,835 и на Майчинъ домъ за лева 22,557.
Презъ отчетния п е р и о д ъ
Стопанския
Съветъ се е събралъ на 5 заседания, а Контрол
ната комисия на 7 заседания, за всЬко едно»отъ
които има надлежно съставенъ протоколъ.
Персонала на аптеката, както и презъ мина
лата година, се състои отъ: управитель, магиегьръ,
трима пом. аптекари и единъ прислужникъ. Длъж-

ностьта счетоводитель и презъ тия деветъ месена
бъ съкратена, а счетоводството се завеждаше отъ
частно лице съ 1000 лева брутно месечно възна
граждение, отъ което се реализира около 22,500
лева икономия.
Аптеката, за помещенията си, включително и
дежурната стая, плаща годишенъ наемъ 48,000 лв.
Отъ долуозначения балансъ и с/ка загуби и
печалби се вижда положението на йптеката къмъ
31 Декемврий 1933 год.

Б а л сь н с ъ
съставенъ на 31 декември 1933 г.
Я к ти в ъ
Каса
Медикаменти
Мобили
Ценни книжа
Тек. Лих. с/ки
Безлих. с/ки
Дебитори

п а е и в*ъ
6100
ЗПО31
180987
105000
249210
446106
524146
1822580

1009454
Капиталъ
Кредитори
116509
Фондъ Об. Япт. 657359
Варн. Гр. Общ. - 30198
Фондъ евент.
загуби
3020
Фондъ подърж.
и разширение
6040
1722580
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Сметка Загуби и Печалби
Ямортизация на мобилигЪ 9525
Разни общи разходи
342288
ЧИСТЯ ПЕЧЯПБЯ

Отъ продажба
на медикамент. 381711
Отъ лихви и др. 30498

50% за В. Г. Община 30198
10% ф. под. и разш.' 6040
5% ф. евент. загуби 3020
35% ф. общ. аптека .21138 60396
412209

412209

Обяснения:
1. Каса —- наличность къмъ 1. I. 1934 година
6100 лева.
2. Медикаменти—наличность лекарства, пре
вързочни и други медикаменти къмъ 1.1.1934 год.
311031 лева.
^
3. Мобили — Стойнослъ на мобилитъ къмъ
1. I. 1934 г. 180,987 лева.
.
4. Ценни книжа:
а) 200 дела отъ Бълг. Япт. Кооп. Д.во лв. 100000
б) 10 дъла отъ Лекарската Кооперация
5000
105000
5. Текущи лихвени смътни:
а) Фондъ Общ. аптека при В. П. Банка
227480
б) Влогова тек. с/ка при В. П. Банка
21730
•
249210
6. Безлихвени смътни :
а) Депозити при Варн. Гр. Община и задължения
на сжщата срещу отпуснати медикаменти на
бедно болни граждани презъ годинигв 1929/30
— 1932/33 вкл. 437270 лв.
б) Откраднатата презъ 19— год. 8836 лв.
7. Дебитори:
а) Варненска Градска Община

б)
в)
г)
д)
е)

Окржжна Постоянна Комисия
Санитарно отдъление
Майчинъ домъ
Домакинство при Общината
Фондъ Обществени Осигуровки

лв. 272252

13821
129272
43548
715
64538
524146

Вземането по пунктъ „а" отъ Варненската Гр.
Община, е о с т а т ъ к ъ отъ 31. III. 1928 г. То произ
хожда отъ дадени медикаменти на бедно-болни за
времето отъ 8. II. 1926 г. до 31. III. 1928 г., стойностьта на които медикаменти е била задължена
с/ка „Варн. Гр. Община", а сжщата е била завърявана с ъ разноските по подържането на аптеката:
заплати на персонала, наемъ й други, както и
припадающитъ се печалби съгл. чл. 23 отъ пра
вилника на аптеката. Впоследствие тази смътка
„Варнен. Град. Община" се закрива въ главната
книга, като се замъня съ смътка „Безлих. смътни",
а самата тя остава като подсметка на смътка .Де
битори". Къмъ остатъка отъ 31. III. 1928 год. презъ
изтеклото деветмесечие еж прибавени и сумите
отъ дадени на бедно-болни граждани медикаменти.
8. Капиталътъ на аптеката къмъ 1. I. 1934 г.
лева 1,009,454.
9. Кредитори: Бълг. Лпт. Кооп.Д-во 116.509лв.
10. Фондъ Общин. Аптека —ебразуванъ отъ
часть отъ чистата печалба за всъка година. Само
227,480 лв. еж внесени в ъ Варн. Попул. Банка, а
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разликата до 657,359 лв. фигурира само на книга.
11. Варн. Гр. Община — завърение съ 5 0 %
отъ чистата печалба отъ отчетното деветмесечие,
съгласно § 44 отъ спец. правилникъ на аптеката
30,198 лв.
12. Фондъ подържане и разширение — сжщо,
10% отъ чистата печалба — 6,040 лв.
13 Фондъ евентуални загуби — сжщо, 5 %
отъ чистата печалба — 3,020 лв.
ПЕЧАЛБИ:
а) Отъ продажба на медикаменти
лв. 381,711
б) Отъ лихви, консумрабатъ и др.
30,498
Всичко лв. 412,204
ЗЙГУБИ:
а) За амортизация на мобилитв
лв. 9,525
б) За наемъ
36,000
в) За канцеларски, домакински и други
веществени разходи
66,041
г) За заплати и възнаграждения
240,247
Чиста печалба лв. 60,396
351,813
Отъ така изложените по-горе Балансъ и смът. ка «Загуби и Печалби" и обясненията къмъ ГБХЪ
добива се ясна представа за финансовото положе
ние на аптеката.
•, '. '
Вижда се, че срещу едно задължение на ап
теката къмъ Яптекарската Кооперация 116,509 лв.
аптеката има вземания отъ разни дебитори 524,146
лева, плгосъ 437,270 лв. депозити, при Варн Град.
Община, или общо вземания възлизащи на гра
мадната цифра. 961,416 лв., обстоятелство, което
достатъчно ясно говори, че аптеката би била още
по-добре поставена, биха се внесли всички фондо
ве и бихме могли да заговоримъ за постройка и
уреждане на едно собствено на аптеката зданиеСмъемъ да върваме, че въпреки тия трудности аптеката ще просперира.
Управитель-Дптекарь: ДЪЛОВЪ.

Г о р е — Вратата на Варненския порть.
Д о л у — Красивата прибрежна сграда на Рибарската Коо
перация .Български Риболовецъ* въ Варна.
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Малки наши яхти на привечерна почивка въ порта.

И на плажа децата отъ Л-БТНИТБ ученически колонии не
губятъ свойто време на халостъ. — Живъ феерично
красивъ кржгъ — торта!

Д-ръ П. Д. Скорчевъ

Дейностьта на Варнен. Хигиенна Лаборатория презъ 1933 г. съ особенъ огледъ на
града Варна.
Придобивка за новото време е при грижите
за народното здраве да се дава преднйо мъхто на
предпазната медицина. Държава и община иматъ
днесъ за своя първа задача да създадатъ за НЕселението условия, при които то да може да живее
и напредва безг страхъ отъ зараза и болесть.
Ние днесъ не познаваме ужаситЬ на епиде
миите въ миналите векове. Чумата не покосява
вече както преди вжтре въ няколко месеци десят
ки милиони человЪшки сжщества, холерата не
носи грозенъ моръ по градища и села, едрата
шарка — чумата по децата до преди 140 години
днесъ е съвсемъ непозната въ що годе културни
т е страни. Въ по-уреденитЬ държави маларията
е отдавна изкоренена, дори бьхътъ въ много стра
ни е съвършенно премахнатъ; у насъ петнистиятъ
тифъ е почти съвсемъ задушенъ и само тукъ-тамъ
на дребни пламъчета лумва между турското на
селение.
Не познава новото време страшни и всеоб
хватни епидемии. Защото днесъ ние знаемъ кои
еж причинителите на епидемиитЬ, ние знаемъ
какъ на време да откриемъ и да ограничимъ за
разата въ нейния ходъ. И ако само отъ 50 години
насамъ тъй много е направено въ борбата на человечеството съ епидемиитЬ, ако еж постигнати
такива велики успехи въ ограничението, дори и
изкореняването на по-вечето зарази, челов-Ьшкиятъ
родъ днесъ наистина има незиблемо основание да
очаква съ в%ра и упование въ близки години да
се нам-Ьрятъ средства и способи за успешна бор
ба и съ причинителите на хроничнитЬ и коварни
зарази каквито еж сифилисътъ, охтиката и други.
Ако въ тъмнитЬ епохи на миналото при из
бухване на^пидемии, ужасеното челов-Ъчество, въ
лицето на своите учени медици и философи е тър
сило т-ЬхнитЬ причинители въ зли духове и бесо
ве, въ белестотворни появи и съчетания на небесни
светила, въ вредни изпарения и смжтни миязми
— днесъ науката въ по-вечето случаи знае точно
кои еж тия заразопричинители, тя познава техните

особености и жизнени условия и съумява какъ да
се справи съ тъхъ.
Службата по обеззаразяването на населените!
места, за отлика отъ тази на близкото минало,
днесъ не е случайна, тя е постоянна и непрекжсната. Стремежътъ на модерната здравна служба
не е вече само да се ограничи една върлуваща
епидемия, а да се препречи пжтя за появата на
всека бждна епидемия.
На такава една задача — да се откриятъ на
време заразопричинителит-е и да се предотврати
появата на епидемии въ Варна и Варненско, слу
жи и Варненската хигиенна лаборатория.
Създадена отъ ревностни и прозорливи обще
ственици, предимно варненци, а отчасти и шумен
ци, Варненската хигиенна лаборатория отъ 1926 г.
насамъ сгои бодро на своя постъ и върши една
ежедневна, непрекжената служба въ услуга на
народното здраве въ Варна, Варненско, Шуменско
и Разградско.
Ние искаме да хвърлимъ тукъ единъ погледъ
върху близо осемъ годишната дейность на лабо
раторията и да звпознаемъ варненското граждан
ство съ службата и нуждите на тази лаборатория.
Дейностьта на лабораторията, извършваща
бактериологическа, химическа и противобЪсна служ
ба ще разгледаме по отдели.
Б а к т е р и о л о г и ч е с к и отд&лъ.
Тукъ се изследватъ разни материали взети
отъ заразноболни. Иследванията се извършватъ
чрезъ разни бактериоскопически методи чрезъ помощьта на микроскопъ, чрезъ посЬвки (култури),
серологически и химически. Задачата на тЬзи изследвания е да се издири заразниятъ причинитель
и да се установи отъ какъвъ видъ е той. При
серологическитЬ изследвания се дирятъ известни
специфични реакционни тЬла въ кръвьта на даденъ боленъ, отъ находката на които ние съ положителность можемъ да заключимъ, че неговиятъ-
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чзрганизмъ е билъ подъ болестотворното въздей
йствие на определена зараза. Такива серологични
•и
изследвания се правятъ при сифилитични (чрезъ
:ъ
реакцията на Васерманъ и тази на Канъ), при ти
ифозни и дизентерични (чрезъ Видаловата реакция),
|),
при болни отъ петнистъ тифъ (чрезъ реакцията на
ш
Вайлъ и Феликсъ).
3_
Всички тия микробиологични изследвания из
ю
вършвани въ нашата лаборатория показватъ едно
1И
непрестанно ежегодно засилване, което сведочи
л.
колко ценена и необходима е тази микробиология
•ческа служба за лекари и здравни учреждения.
1Я"
.Долнята таблица нагледно показва погодишно броя
на изследванията отъ 1926 до 1933 години :
—
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Презъ изтеклата 1933 год. останаха отзвуци
отъ две епидемии, които върлуваха презъ есеньта
на 1932 год. — тифусътъ и дифрерията.
Отъ извършените презъ 1933 г. 570 изслед
вания за т и ф у с ъ 126 дадоха положителна наход
ка — отъ т-Ьзи 50 се падатъ на града Варна, а
презъ 1932 год. на Варна се падатъ 124 положи
телни изследвания. Бактериологичното изследване
'
на варненскитв тифусно-болни показва, че тукъ
^
почти изцело болестопричинители еж тифуснигЬ
•бацили и само единични случаи се дължатъ на
паратифусни бацили — й и Б.
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Отъ големо значение презъ изтеклата година
беше дифтерията*). Епидемията която презъ
есеньта 1932 г. (съ общо 124 заболявания) върлуваше въ твърде, лютъ видъ, продължи и презъ
1933 год. и макаръ че тя къмъ началото на пролътъта вече позатихна, обаче и до края на годи
ната все още продължаваха да се появяватъ нови
заболявания, разсЬени по целия градъ. — Въ споразумение съ началника на Варненската санитарна
служба наредихме, щото на всеки забол^лъ да
се изследва следъ оздравянето му за контрола отривка отъ сливиците му и само следъ като тЬ се
окажатъ чисти отъ дифтерийни бацили, едва то
гава болните да се освобождаватъ отъ задължи
телното уединение. Отъ друга страна изследвахме
бактериологически сливицигЬ и на съжителигЬ на
заболелите, ^а сжщо и ученицигЬ отъ ц%ли кла
сове биваха подлагани на поглавно бактериологи
ческо изследване, при което бидоха открити и не
малко з д р а в и , неболедували бацилоносители —иначе опасни разносители на дифтерийна зараза,
поради което -гЬ биваха отстранявани отъ училище
до като сливиците имъ се очистятъ отъ дифтерийнит+з бацили. По този начинъ не се допустна,
щото дифтерията, която сега вече е на изчезване,
да вземе наново епидемиченъ характеръ. — Пъкъ
и за самите болни отъ ?много големо значение е
ранното откриване на дифтерията, поради което
въ всички съмнителни случаи е прибътвано до
бактериологическо изследване. Презъ 1933 год. въ
лабораторията еж направени общо 622 изследва
ния за дифтерия чрезъ посЬвка на 1_оегг1ег-овъ
серумъ съ 156 положителни находки, но по-голт>мата часть на тия изследвания се отнасятъ за гр.
Варна 'с/ъ 93 положителни находки.
Петнистъ т и ф ъ въ Варна не е имало, оба
че малки епидемии избухнаха въ Шуменско (Осм.
Пазарско) и Разградско. Извършени еж за петнистъ тифъ общо 50 серореакции по Вайлъ-Феликсъ
съ 36 положителни находки.
\

Макаръ че презъ л%тото тукъ въ Варна вър-Iъ
луватъ разни диарии, дори и кървави, случаи отъ
и
.дизентерия бактериологически не еж установени.
».
Направени еж общо 146 изследвания за дизенте
рия съ общо 7 положителни находки — главно*
отъ Шуменско и Балбунаръ — Русенско. Изобщо0
в ъ изпраженията дизентерийнигв бацили биватъЬ
бърже унищожавани отъ другите бактерии и из(.
следванията иматъ изгледи за успълъ само ако т-Ьи
^Зърже се предприематъ — изпращаните по поща'"
та идватъ винаги късно.

*) Правилно е да се казва „дифтерия*, а не .дифтеритъ*, защото окончанието -итъ (-Шз) обозначава възпаление на органъ; гръц. нефрос = бъбрекъ—нефритисъ, амигдала = сливица — амигдалитисъ. Я гръц. .дифтера" значи
„кожа, пергаментъ, съшити кожени листа" и възпалението
не се отнася къмъ тази патологична „дифтера", а къмъ
»амигдала*.Следов. атуддаИНз сИрМпепса" или ,дифтерия*.
Отъ .дифтера" произхожда и заетата у насъ отъ персийски
дума ,тефтеръ".

Красиво кжтче въ приморската гргдина.

Художеств. гробница-павилйонъ въ турскигЬ гробища-Варнаъ
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С и ф и л и с ъ т ъ тукъ у насъ не се проявява
въ остъръ и злокачественъ видъ, обаче, въ Варна
има още твърде много лица съ застарълъ, латентенъ сифилисъ, който привидно е въ застой и въ
повечето случаи е безопасенъ за околните. Обаче
такъвъ привидно заглъхналъ сифилисъ прави у
недостатъчно лекуванитъ бавно и неусетно пора
жения на 'вжтрешнитъ органи, особено на сърдцето и кръвоносните сждове, на очите, на мозъка
и пр. За да се предотвратятъ такива късни пора
жения у недоизлъкувани, необходимо е такива
лица презъ Уг—1—2 години да изследватъ кръвьта си за да се види дали тъ още не се намиратъ
подъ ударитъ на сифилитичната зараза, скрита
дълбоко нейде въ организма. За тази цель ние си
служимъ съ две серореакции — на Васерманъ и
на Канъ, които една друга се допълнятъ и контролиратъ и въ нашата лаборатория се правятъ
едновременно на всека изпратена кръвь. — Презъ
1933 г. еж извършени серореакции на общо 1293
кръвни проби съ общо 389 положителни и 33 съм
нителни за сифилисъ находки. Само на гр. Варна
се падатъ общо 515 серореакции съ 171 положи
телни за сифилисъ находки.
Презъ 1933 год. Варн. районна инспекция по
маларията биде закрита и нейната лабораторна
служба се възложи на насъ. Изследвани еж общо
1293 кръвни препарати, въ 203 отъ които се на
мериха м а л а р и й н и плазмодии, което прави 16%
положителни. — Въ некои маларични.села,, като
Гебедже, Марково и др. се направиха изследвания
на кръвьта за малария поглавно на цъли училища.
Въ самия градъ Варна не върлува малария. Само
въ предградията около езерото се случватъ почесто пръсни заразявания, а преди НБКОЯ и друга
година и по долните части на ул. „Каналска", а
сжщо и изъ ВИЛИТЕ въ лозята. Заболяванията отъ
малария въ централнитв части на града се дължатъ обикновено на инфекции станали д р у г а д е —
— твърде често въ разни минерални бани.
Н а в о д н и т Ь и з т о ч н и ц и отъ 3 — 4 години насамъ е обърнато по-голъмо внимание. Водите
на всички населени мъста често се подла гатъ на
бактериологическо иследване, а когато е нуждно
— и на химическо. Презъ 1933 г: еж изследвани
бактериологически общо 1134 води, отъ които 564
се оказаха лоши за пиене, т. е. съдържатъ въ 1
литъръ повече отъ 1,000 или .10,000 чревни ба
цили (колибацили), което значи, че Г Б СЖ замър
сени съ изпражения — човешки или животински.
В О Д И Т Е з а п и е н е н а г р а д а В а р н а редовно
се подлагатъ на бактериологическо изследване
презъ разни месеци на годината. Изобщо варнен
ските води сж бактериологически чисти и добри
за пиене — съ изключение на тъзи изъ лозята.
Обаче поради честото спиране на водата, особено
презъ ПЪТНИТЕ месеци, ставатъ ежедневни притоци
и оттоци въ водопроводнигв тржби, което се съп
ровожда отъ твърде силни тласъци и налягания
вследствие на което фугите имъ 'се размърдвать,
та при честитБ въздушни разредявания въ тржбиТ Б ставатъ смуквания било изъ околната замър
сена почва, било отъ тржбитв, чийто отворъ често
се намира; до самата дупка на обикновените тур
ски нуждници. Тази, поради недостигъ на водата;

макаръ и наложителна игра съ водопроводит-Б е
най-пакостна презъ късно лЪто, тъкмо когато и
градските ни води най често показватъ замръсявания. Обаче това замръсяване не е общо, а за
сяга само НБКОИ разклонения на мрежата, чиито
тржби сж станали отчасти негоди. Тъй, отъ общо
67 изследвани презъ 1933 год. водни проби, взети
презъ разни месеци отъ разни кранове изъ града
51 се оказаха бактериологически чисти, 5 съмни
телни (съдържатъ въ 1 литъръ повече отъ 100 и
по малко отъ 1000 колибацили) и 11 лоши. ЛОШИ
ТЕ и съмнителните води се падатъ, съ изключение,
на 2 презъ февруарий, изключително на летото|:
презъ "августъ 4, презъ септемврий-октомврий 5.
Най-често се наблюдаватъ замръсявания на вода
та въ ДОЛНИТЕ части на града, около бул. „Фердинандъ" — вЪроятно, защото налягането въ водо
проводните тржби тукъ бива най-голъмо и найсилно разтръсваще.
Сжщитъ наблюдения имаме и презъ 1932 г.
Тогава сж изследвани бактериологически '— извънъ разнитв водоизточници изъ лозята — общо
83 водни проби взети отъ разни части на града
Варна. Отъ тъхъ 62 води се оказаха бактериоло
гически чисти, 13 лоши и 8 съмнителни; тъзи 21
замърсени води се падатъ изключително на късно
лето — 13 на м. августъ и 7 на М. септемврий.
Направени сж и многобройни разни други
изследвания, сжщо отъ време на време се.правятъ
изследвания и на хванатите въ пристанището плъ
хове за носителство на чумни бацили.
В ъ х и м и ч е с к и я о т д Ь л ъ се изследватъ про
би отъ разни продукти за ядене и пиене и за
общи домашни употръби изъ района на лабора
торията. Изследватъ се сжщо млъчни и други про
дукти взети отъ разни варненски села, които се
носятъ за продань въ града.
Броятъ ня изследваните материали и тукъ
ежегодно р а с т е , което се вижда отъ долнята
таблица:
'

Година

Всичко
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1929 1930 1931 1932 1933

Проби намере 536
ни нормални

1054 1042 937 1310 4879.
•

Ненормални
Всичко

86 122

226 164 188 786

622 1176 1288 1101 1498 5665 .

Нашата химическа служба благотворно допъл
ня тази на общинската химическа лаборатория.
като по този начинъ контролата върху продуктитеза ядене и пиене се разпростира и върху ОКОЛ
НИТЕ села, които сж редовни доставчици на по
добни продукти за града Варна.
^
(следва краятъ).
Печатница „Воиниковъ" — В а р н а .

Тел. № 502, -
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
З а с е д а н и е в ъ и з в ъ н р е д н а т а с е с н я на 23
о к т о м в р и й 1933 година.
Заседанието се откри въ 4'25 часа следъ
о б ъ д ь отъ кмета г н ъ П. Ю. Панайотовъ.
Преди дневния редъ общ. съветникъ Хр. Мир
ски отправи повторно питане относно договора
зеленчуковитЪ градини, който билъ нарушенъ и съ
това се ощетявали общинскитъ интереси. Иска вничянето на този въпросъ въ съвета.
КМЕТА отговори, че събира сведения и че
ще ги докладва, когато е готовъ, въ съвета.
П. СТОЯНОВЪ направи няколко питания от
носно правилника за гробищата, фонда отъ про
дажба на св^щи при тъхъ и др.
КМЕГА: Съгласно дневния редъ слагамъ на
разглеждане бюджета на общината за 1933/1934
фин. год. на (II четене.
Господа общински съветници,
Бюджета за финансовата 1933/1934 година е
прйетъ отъ съвета на II четене притърпя известни
увеличения и намаления на приходигЪ и разходи
т е общо съ 1.290,399 лева, вь която сума влиза и
увеличението на кредитигЪ по § 14 п. 2, съ 120,000
лева и по § 14 п. 2-е съ 20,000 лева, които ви моля
да гласувате днесъ при третото четене на бюд
жета.
За балансирането на бюджета се направиха
<леднигв измънения:
ПО РАЗХОДА — ПО ГЛАВА 1-а
По § 5 п. 2. Кредита се намалява
отъ 20,000 на Ю.ООО лева или едно нама
ление отъ
лв. 10,000
По § 3 п. 3 в. кредита се намали
отъ ЮО.ООО На 80,000 лв., или едно на
маление
лв. 2О.ООО
По § 3 п. 3 и. Кредита се намали
отъ 640,000 на 540,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв. 100,000
По § 5 п. 2. Кредита се намалява
отъ 20,000 на 10,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв. Ю.ООО
По § 21 п. 2. Кредита се намалява
отъ 300,000 на 250.000 лева, или съ едно
намаление отъ
,
лв. 50,000
По § 17 п. 1. Кредита се намалява . .. .-отъ 250,000 на 200,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв. -50,000
По § 17 п. 2. Кредита се намали отъ , . ' '
80,000 на 60,00 лева, или съ едно нама
ление отъ
лв.
20,000
По §'17 п. 9 а. Кредита се намали
отъ 250,000 на 225,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв.
25,000
По § 25. Кредита се намалява отъ
2О.ООО на 1ОООО лева, или съ едно на
маление отъ
лв. , .Ю.ООО
По § 24 п. 1. Кредита се намали отъ
1,200.000 на 1,100,000. лева, или съ едно
намаление отъ
ле. 100,000
По § 6. Кредита се намалява отъ
ЮО.ООО1 на 94,601 лева, или съ едно на
маление отъ
лв.
5,399
Всичко по глава I 400,399

ПО ГЛАВА И-а
По § 36 п. 2. Кредита се намалява
отъ 20О,ОООна 100,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв. 100,000
По § 36 п. 3. Кредита се намалява
отъ 300,000 на 100,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв. 200,000
По § 36 п. 9. Кредита се намалява
отъ 300,000 на 220,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв
80,000
По § 36 п. 22. Кредита се намалява
отъ 100,000 на 50,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв.
50,000
По § 36 п. 29. Кредита се намалява
отъ 1,000,000 на 900,000 лева, или съ
едно намаление отъ
лв. ЮО.ООО
По § 38 п. 1. Кредита се намалява
отъ ЮО.ООО на 80,000 лева, или съ едно
намаление отъ
лв. 20,000
По § 41. Кредита се намалява отъ
ЗОО.ООО на ЮО,ООО лева, или съ едно на
маление отъ
лв. 200,000
Всичко по глава Н-а 750,000
Вънъ отъ тия намаления наложиха се и нъкой допустнати увеличения на приходитЬ съ огледъ
на днешнитъ постжпления отъ тия приходи, както
следва:
По § 1 п. 5 а. Отъ 800.000 лева се
увеличава на 865,000 лева, или съ едно
увеличение отъ
лв.
65,000
По § 2 п.6. Отъ Огъ 35,000 на 50,000
лева, или съ едно увеличение отъ
лв.
15,000
По § 10 п. 1 е, Отъ ЮО.ООО на 120,000
лева, или съ едно увеличение отъ
лв.
20,000
По § 11 п. 1 д Отъ 800,000 на 900,000
лева, или съ едно увеличение отъ
лв. ЮО.ООО
ц о § 34 п. 4. Се предвижда новъ
кредитъ отъ
лв. 337'871
А всичко увеличение
лв. 537,871
Намаленията по разхода се направиха по ония
параграфи, по които споредъ доклада на контро
льора. се установи, че вписаните кредити ще бждатъ достатъчни да покриятъ разходитъ до края
на бюджетното упражнение.
По извършените разходи се намалиха главно
кредититъ по ония параграфи, които еж нови и по
гЬхъ още не|сж поети никакви ангажименти за раз
ходи. Тамъ влизатъ разходитв за нови строежи.
По съответните параграфи за тия нужди еж оста
вени пакъ« кредити, колкото да се извършатъ, ако
времето позволи нъкои доставки на .материали, би
ло сега, било въ първнгв дни на пролетьта.
Съ горнитъ изменения бюджета е балансиранъ така:
лева 45,507,435
По глава 1-ва Редовни приходи
Извънредни приходи . 19,626317
..' Всичко лева 65.133,752
Редовни
разходи лева 45,507,435
По глава И-ра:
Извънр. разходи
„
19,б~6.317
Всичко лева 65.133,752
или съ едно увеличение само отъ 537,871 лева.
Така балансиранъ бюджета се разпредъля на
глави и ОТДЕЛИ, както следва:
(следва)
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Варненска Градска Община

Обявление № 4147

ОБЯВА
№ 3844
гр. Варна, 21 февр. 1934 год.
Длъжностите Архитектъ-подначалникъ
на Архитектурната служба и Инженеръподначалникъ на Пжтно-паважната служба
еж ВАКАНТНИ.
ЖелающитЪ да ги заематъ да подадътъ
заявленията си, придружени съ документи
за правоспособность и по чл. 5 отъ закона
за държавнигЬ служители въ м е с е ч е н ъ
срокъ, считано отъ днесъ.
Цензъ и заплата на таблицитЬ за длъж
ностите и заплатите на служителите при
изборните учреждения — пореденъ № 67.
• п. Кметъ: Д. КЕНКОВЪ
Секретарь: К. М. ДЮЛГЕРОВЪ
Варненска

Градска

Варненско Градско Общинско Управление

Община

ОБ.ЯВА
№ 3877
гр. Варна, 22 февр. 1934 г.
Длъжностьта ДИРЕКТОРЪ на общин- '
ското курортно стопанство е ВАКАНТНА.
Месечна заплата отъ 6ООО до 9000 лв.
Кандидата требва да има завършено
средно образование и да владее писменно
и говоримо НЪМСКИ и ФРЕНСКИ езици и
специална подготовка административна и
по курортното дело.
Желающите да заематъ длъжностьта да
подадатъ заявленията си придружени съ
документи и по чл. 5 отъ закона за дър
жавните служители най-късно до 20 мартъ
т. г., а сжщо и описание на заеманите до
сега служби.
Кметъ: П. Ю. ПАНАЙОТОВЪ
Секретарь: К. М. ДЮЛГЕРОВЪ
К н и ж н и н а . Излезе отъ печатъ С б о р н и к ъ У н ж т в а т е л ь на всички закони, правилници, окржжни и наредби — засътащи пострадалите отъ войНИГБ въ България отъ С т е ф а н ъ С т а н ч е в ъ . Кни
гата е складирана въ клуба на местното друже
ство „Инвалидъ" и струва 40 лв.

гр. Варна, 24 февруари 1934 г.
Въ допълнение на обявление № 3491
отъ 17. И. 1934 год. публикувано въ Държавенъ вестникъ брой 264 отъ 23. II. 1934 г.,
обявява се на интересующитъ- се, че на б. Ш.
1934 год. въ Варненското окржжно данъчно
управление, ще се произведе търгъ, съ тайна
конкуренция, за отдаване на закупвачъ об
щинското сергийно право отъ 1 априлъ 1934
год. до 31 мартъ 1935 год.
Първоначална цена — 400,000 лв.
Предложенията се приематъ отъ 15 да
16 часа;
За правоучастие залогъ 5 на сто въ бан
ково удостоверение и документи съгласна
3. в. о. п. •

•: -

Всички разноски: публикация, гербъ, да
нъци и пр. еж1 за см-втка на закупвача.
Поемнитъ условия се виждатъ въ об
щината.
Отъ общината.

Кои подлежатъ на желйопжтенъ данъкъ
Подлежатъ на ж. п. временна трудова повинность лицата, родени отъ 1.1. 1883 до 31. ХИ.
1912 г., а на основенъ ж. п. данъкъ и допълнитгленъ такъвъ подлежатъ родените отъ 1. I. 1883
до 31. XII. 1911 г. Родените преди 1. I 1883 и
следъ 31 XII 1911 и 1912 г. се освобождаватъ ка
то по-стари отъ 50 голини и по-млади отъ 21 до20 години. (Окр. № 4497 въ д. в. бр. 93 отъ 28.
VII 1933 г.)
М и н и с т е р с т в о т о на външнитъ работи и из
поведанията съ окржжно № 1731 отъ 16. II. т. г.
обявява за общо знание и съблюдение, че презъ
текущата календарна 1934 год. освенъ недълнитЪ.
дни, празднични и неприежтетвени дни еж:
б януари — Деньтъ преди Рожд. Христово.
8
»
— Рождество Христово.
19
— Богоявление.
ж
30
:„
— Рождения день на Н. В. Царя.
3 мартъ — Освобождението на България.
6 априлъ — Велики петъкъ.
7
„
— Велика ежбота и Благовещение.
9
»
— Възкресение Христово.
17 май
— Възнесение (Спасовъ день)
24 - »
. — Св. Св. Кирилъ и Методи.
28
.
— Свети Духъ.
12 юлий — Петровъ день.
28 августь— Успение на Пр. Богородица.
3 септем. — Възшедствието на престола на
Н. В. Царя и Независимостьта на България.
• 1 ноемв. — Праздникъ на НароднитЬ Буди
тели и Именния день на Н. В. Царица Йоана.
7 ноемв. — Св. Великомжченикъ Димитрий
Солунски (Димитровъ день).
31 декем. — Деньтъ преди Нова година.

