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Низъ: години ц-Ьли тридесеть и петь,
Катъ ученъ, писатель, общественикъ, поетъ,
Безспирно той служи и ощъ продължава,
Въ изнуство, наука, да ни просвещава.
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Неговото ДЕЛО, е д%ло на гигантъ;
Перото духовито — перо е на талангъ.
За него еж догми, правила, повъли,
Предразсждъци праздни, отдавна увехгвли!

*-«».

Познавачъ префиненъ въ изкуството древно;
Предалъ ни го дивно, приказно—вълшебно.
Отъ прахътъ на толкозъ десятки векове,
Днешний ни напредъкъ, той кове, кове . . .
*?

*
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Проф. Ял. Балабановъ

Унесенъ въ проспътни 'д-Ъла грандиозни;
Въ просветлене мрака; въ случки куриозни
Изпада той често, но съ туй по високо
Гениятъ му литва и свети широко.
Д-вла му полезни, ТБ еж вечъ безброй.
Що ли не познава, где ли не е той? . . .
За да се опише тозъ народенъ фаръ,
Менъ умене липсва, а — най-вече даръ.
— Учителю достойни, що отъ тебе гр*й
Слънчево сияне, на днешний ти юбелей,
$арна пожелава: за въкъ половинъ
Обеляръ да бждешъ въ Охрида синъ!
Варна, 11.111 1934.
Б, Д. Генчевъ
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Б. Д. Генчевъ.

ЕШ 111.11 КУЛТУРНО Щ Ш 1 . П 1а|У. ПОЕТЪ
Въ лЪво огънь тихъ пръщп, едвамъ, едвамъ,
Пепель става, сетяя суха сж.чка тамъ.
Въ д-Ьсно съ ударъ твърдъ часовникъ
на стена,
Безотдихъ стрелката ходи по деня
Между дветЬ личби седналъ и мечтай
Тоя, който нежна златна тъкань ткай;
И гради високи стройни мостове,
Да го носятъ прЪко дни и часове,
Пламъкъ нЬмъ гори и грт*й безъ спиръ
На единъ незнаенъ веселъ миръ.
_Ял.

Балабановъ.

*
На 11 т м. вб Общинския театбрв стана твржествено чествуване 35-й годишния юбилей на нашия
ученб, писатель, журналиста и общественика профе
сора Александарв Балабановб, на което прис&тствува
и салгия юбилярв.
Тбржеството започна сб националния химнб
«Шуми
Марица»
изпблненб отв хорвтв
на
1. Ал. Крвстевв и свпроводенб отб оркестри на флота.
Подб палката на ». Крвстевб хорвтв изпть «Охридв
синв» отв юбеляра и нтьколко народни люкедонски
пгьсни. Оркестра на флота дирижирана отв капелника си I. Поповв, достави нгьколко приятни лгинути
на прис$стствующитп>. Артиствтз г. Керановв и

една ученичка декламираха из в Едипв Царь [и сти
хове отв юбеляра.
Професора • Ц. Каленждиевб представи всред»
нестихващи овации юбеляра, следб което вб сбита
форлга изтахна значението за 'нашата просвета и
културенв напредвка крупнитгь фигури на професо
рите Милетичв, Иширковв и Ал. Балабановз, на ко
гото, накрай пожела дзлагв и есе тай творчески полезена живота.
Професора Я. Арнаудова охарактеризира са една
хубава цветиста речь живота и творчеството на
Балабанова, разглеждайки го като \ченв, писатель,
журналисть, поета и човтка.
Следа това започнаха поднасяне поздравленията
и подарацитгъ на юбеляра.
Такива бп>ха поднесени отв страна на Варненската,
община, Машинното училище, гражданския комитета,
гилгназиитт, лгакедонската емиграция, Учителскитгь
д-ва, курортната лига, д-во «Майка«, Любовь кама
Родината, есперантиститгь и др.
Юбелярвтв отговори трогната и разввлнуванг на
всички поздравления.
Са това скролшо чествуване варненци доказаха,
че ценятв и уважаватв многозаслужилия професора,
който лижду другото има неоценими заслуги кама
нашия града и не престава да ю пропагандира и ве
личае са перо и слово.
Тука даваме и една часть отв трудоветгь му
писани за градзтв ни:

В А Р Н А
БЪхъ жив-Ълъ две години въ Солунъ, отъ
гд-кго се вижда светлината и безсмъртието на
Олимпъ. БЪхъ видЪлъ Балтийското море отъ Свинемюнде до островъ Рюгенъ съ всичкия луксъ на
бреговегЬ му. Бъхъ видъпъ и други морета. И
едва следъ това, презъ лЪтото въ 1903 година, за
пръвъ пжть видяхъ и Варна.
Като закованъ стояхъ на бр-Ъга на морето
ц-Ьлъ часъ. Гледахъ и гледахъ и не можехъ да се
нагледамъ. Мисл-Ьхъ и не можехъ да се намисля
това е на България! Радвахъ се и не можехъ да
се нарадвамъ.
Изведнажъ такъвъ безкрай, гледанъ отъ ху
бава градина!
И светлината на цт>лия изтокъ сякашъ бЬ се
разлъла надъ Черно-море. И тогава за пръвъ
пжть се зачудихъ и възмутихъ, че се нарича Чер
но това свътло море. Че-нали хее, само още въ
пре-пре-престаритБ митове се било наричало не
гостоприемното. Понтось Аксиносъ — въ ония
времена, отъ които и приказки вече не еж остадали. Че нали още въ началото на нашигв при
казки, то се нарече гостоприемното, хубавото,
приветливото море — Понтось Евксиносъ!
И понеже младъ бъхъ тогава, тия вериги
влачехъ, замечтахъ се и бидохъ обкжденъ отъ
тамянения димъ на древноелинискигЬ приказки...
Нали точно срещу Варна, много далечъ, на дру
гия брътъ, въ мъглата на гол-Ьмата источна свЪт-

лина, е Колхида, за гдъто още преди приказките
аргонавтите бЪха потеглили на чело съ Язона да
откраднатъ Златното руно! Нали тамъ пазели тия
страшни змейове това Златно руно, блъскаво
като слънцето! Нали б е отъ тамъ чародейната
внучка на Слънцето Медея, любовьта на която
запали цълия изгокъ, а сама биде изгорена отъ
Европа! Сипния гнъвъ на която погуби собстве
ните й деца, за да се върне пакъ въ страната на
слънцето на своята крилата колесница, дарена й
отъ самия неинъ дедо Спъчцето.
Нали прокудената майка Нефела — Мжглена
— за натамъ изпрати своетъ мили деца Фриксь
и Хела на овена съ Златното руно да лЪтятъ надъ
земята. Нали въ тоя лвтежъ Хела падна отъ златорунния си хидропланъ и се удави — и нарече
морето Хепеспонъ! Хее, тамъ долу това море има
едни порти. Презъ т+зхъ се влиза въ него — и то
се затвиря отъ всички страни. Никога тия порти
еж били две големи.скали, които еж се плескали
една друга — и еж смазвали всичко което би
минало между гЬхъ. Не еж пускали ни корабъ ни
птиче да мине. Хитриятъ Язонъ, началникъ на Ар
гонавтите, пустналъ единъ дивъ гжлъбъ да мине
— скалигЬ се сплесноли, оскубали опашката на
гжлъба. Докато пакъ да се плеснатъ, Язонъ п р е миналъ съ своя най-бързъ корабъ Дрго. СкалигЬ
могли да откършатъ само задната часть на кораба.
И когато гЛргонафшгБ влезли въ Черното Море,
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Професоръ Балабановъ като лЪтовникъ на Варненския плажъ въ обществото на Министеръ Д-ръ Пп. Гиргиновъ нар
представитель Хр. Манафовъ и др.

скалитъ се заковали, тия Симплегади, тия две
огромни камени клещи не се затваряли вече, все
ки е можелъ да си мине свободно съ своя корабъ.
И за това ц-Ьлото огромно море се пререкло отъ
Понтосъ Аксиносъ — негостоприемно море — на
Понтосъ Евксиносъ — гостоприемно море и при
ветливо.
Тогава защо се нарича още Черно, когато
срещу него е изворатъ на слънцето!
Но какво значи името предъ тоя бл-Ьсъкъ на
безкрая! Нали царица Маглена (Нефела) тамъ из
прати децата си да ги спаси светлината на слън
цето? Златното руно е златото на слънцето.
И както б-вхъ младъ и както си влачахъ ве
ригите за една усмивка или за погледъ милъ или
за единъ лжчъ, двойна молитва се изтръгна отъ
младежкитв ми гърди: •>Господи, запази на България това море и
тоя хубавъ градъ Варна!
Господи, бжди милостивъ, дай ми възможность да мога да идвамъ тука, да идвамъ и сетне,
в ъ годините, въ които нема да бжда младъ и Н-Бма да влача тия вериги. Дай ми да идвамъ и да
стоя предъ извора на Слънцето!
Богъ послуша и дветъ- ми молитви. Варна е '
все още на България.
Ето, отъ тогава, въпреки че си останахъ съ
сжщитж крайно оскждни средства, както въ мла
дини, когато идъхъ съ бохчичка и съ веригитЬ си,
и а з ъ почти всека година виждамъ Варна, често
дори и децата ми — за гЬхна безкрайна радость.
Когато я видяхъ за първи пжть — пуста 6%
тя, макаръ и въ разгара на сезона. Но сега, кол
ко много работи се направиха, колко много свътъ
се събира тамъ!
А сега си само спомнямъ за тайнството на
приказките отъ древните времена. Но сега пакъ
тамъ, далечъ на другия бръгь на това Черно-море,
_се извършва действието на най-гол-Ьмата. най-ча-

гадачната приказка на нашата земя, Руската при
казка !
Варна е на България. Но за Варна требва
да се грижатъ всички българи. Не искамъ да ка
жа, че требва да се пренебрегватъ другите ку
рорти, всеки си има своята сила и своята прелесть, но Варна е единствена.
Особенно хубави еж и интересни околностите
на Варна. Който иска да види приказката въ действителность, нека отиде въ Каменната гора при
Варна. Това чудо заслужава малко пжть. Който
иска да види рая на Европа — нека отиде при
Аладжа манастиръ. Ситенъ, дълъгъ 3 и пол. килм.
ширикъ пясъкъ — никжде нема такъвъ плажъ.
Надъ него най-хубавата котловина съ буйна, като
подъ Везувий растителность. Казватъ, тамъ вирее
ли всички дървеса и всички плодове... Отъ вевкжде срещу слънцето, отъ вс-Ькжде запазено! И
тоя веселъ забитъ въ скалата Аладжа-монастиръ.
Но разбира се, сърдцето на всичко е самата
Варна. Отъ тамъ всеки новъ и всеки интересенъ
животъ и походъ на всички страни.
Има още работа да се извърши, до като се
•извърши желаното съвършенство. Но не може да
се откаже умилителното усърдие на варненските
управници да направятъ всичко възможно, за да
бжде Варна достжпна за всички кесии, да бжде
чиста като редко нъкой другъ градъ въ България.
Да бжде интересна презъ сезона съ тържества по
суша и по море — и да бжде винаги хубава.
Всеки българинъ требва да помага съ всички
срЪдства, за да може да се повдига тая голема
звезда на Черно море, за да не оставаме ц-влата
работа на тъй и тъй отрудненитв варненски общ.
власти, които иматъ и страшната грижа да бдятъ
за живота и благоденствието на единъ градъ откженатъ отъ своята родна земя.
И само така Варна ще расте, ще цъвти и ще
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Д-ръ П. Д. Скорчевъ

Деиностьта на Варнен. Хигиенна Лаборатория презъ 1933 г. съ особенъ огледъно
града Варна.
Бътътъ и неговото предпазно лекуване съ огледъ на Варна като л-втодище.
Нуждата отъ бързо и достжпно противобътно
лекуване е, която даде първия потикъ да се съз
даде въ Варна бактериологическа и противобъхна
станция. Защото отъ десятки години бъсътъ вър
лува въ Варненско сравнително най-силно и Варна
бЪше най-отдалечениятъ градъ отъ единствения до
скоро въ България противоб-Ьсенъ институтъ въ
София. Какви ще да еж били тогава неудобствата
и теглилата на ухапанигв отъ Варненско, прину
дени да пжтуватъ дълъгъ пжть и да престояватъ
по две седмиии въ чуждата за нашия край София,
при скжпъ и мжченъ животъ — ще ни стане ясно
като имаме предъ видъ, че половината отъ наши
т е ухапани биватъ деца и малолътни. У насъ идватъ на лекуване годишно до 800 ухапани, поло
вината най-малко отъ твхъ се придружаватъ поне

отъ единъ възрастенъ, ние връщаме най-малко 200
души преценени отъ насъ като ненуждаящи се отъ
лекуване — следователно годишно би требвало
да отиватъ въ София до 1400 души отъ нашия
край, престоявайки тамъ две седмици. При това
нека да се знае,~че закомътъ предвижда безплатно
пжтуване само на едно лице, което да придружава
ухапано дете и то само подъ 10 годишна възрасть.
Л що се отнася до ухапани моми и жени, тЪ почти
никога не пжтуватъ сами, а винаги биватъ при
дружавани отъ свой близъкъ.
Отъ долнята таблица, даваща броя на л-вкуванигЬ въ нашата станция отъ 1926 год. насамъ,
могатъ да се извл-Ькатъ твърде разнообразни и
интересни заключения.
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гр. Варна съ 70 хил. насел.
Варненски окржгъ
съ 160 хил. жители
гр. Шуменъ съ 25 хил. жит.
Шуменски окржгъ
съ 335 хил. жители
Други окржзи
Всичко
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1. Разпредълба на лъкуванигв отъ 1.УП 1926 г. до 1933 г. по години
и по м^стопроизходъ:
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Отъ тази таблица ние най-напредъ узнаваме,
че презъ изтеклата 1933 г. еж л-вкувани общо 805
ухапани — почти сжщо толкова, колкото и презъ
1932 г. Презъ ГБЗИ две години броятъ на ухапа
нигв отъ бесни кучета и други животни е значи
телно по-високъ, особено въ Варненско (1'8%о),
гдето той, съобразно броя на населението е тъкмо
два пжти по-голъмъ отколкото въ Шуменско (О'9°/оо).
Сжщото заключение извличаме и отъ общия за
осемгЬ години брой на л-вкуванигв съ 8'7 души.
лекувани на 1000 души население въ Варненско и
4'4 лекувани на 1000 души население въ Шуменско.
Сравнително твърде ГОЛ-БМЪ брой ухапани и
лекувани се падатъ на града Варна съ неговото
70 хилядно население. Годишно той дава ср-вднйо
206 л-вкувани. Презъ последнитв осемъ години съ
общо 4824 лекувани въ станцията ни, само на
града Варна се падатъ 1406 души, което прави
30% отъ всички лекувани презъ това време.
При едно население отъ 160 хиляди (безъ гр.
Варна), варненскиятъ окржгъ е далъ за осемъ го-
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дини общо 1291 ухапани и л-вкувани, когато огь
шуменския окржгъ при население отъ 335 хиляди
(безъ гр. Шуменъ) сж_ лекувани " презъ сжщото
време общо 1466 ухапани. Тази голяма разлика,
показваща едно значително по-гол^мо разпростра
нение на беса въ Варненско се дължи по всека
вЪроятность на обстоятелството, че тукъ овчарството е по-силно развито, поради което и кучетата
еж по-многобройни, а още и на това, че равна
Добруджа, съ^ своето голямо богатство на овци и
кучета е съседна на Варненско и бъхнитБ кучета
отъ тази область често прбьтватъ къмъ селата на
нашия окржгъ.
Друго едно важно заключение, което ние из
вличаме отъ горнята таблица е, че бЪсътъ въ гра
довете, споредъ броя на населението имъ, е много
по-силно застжпенъ отъ колкото въ селата. Тъй,
за осемъ години на 1000 души варненско градско
население се падатъ 20 лекувани, когато на 1000
души селско население въ Варненско се падатъ
само 8 7 лекувани. На 1000 души жители на града
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Шуменъ за сжщото време се падатъ 18*3 лекувани,
а на 1000 души селско население отъ шуменския
окржгъ се падатъ само 4*4 лЪкувани. — Причини
т е за по-голвмия процентъ на ухапаните въ градоветъ еж следнигв: когато едно бъсно куче се
движи изъ града, чието население е сгжетено на
малка площь, въ своя бътъ такова куче е въ със
тояние да срещне по пжтя си и да ухапи много
повече хора, отколкото въ едно село, чието насе
ление е пръснато изъ обширни дворища, а сжщо
и по къра и възможностьта за ухапване е много
по-малка; отъ друга страна пъкъ несъмнено е, че
по-просветеното градско население прибъгва поохотно до противоб^сно лекуване, отколкото сел
ското, което по-бг.вно се решава да потърси такова
л-Ькуване, бидейки то съпроводено за него съ по
вече неудобства и разноски.
Би требвало да се очаква, щото градътъ
Варна да даде сравнително гю-вече лекувани, би
дейки противобъсната ни станция по-лесно достжпна за неговото население. Отъ нъкои страни дори
ни е подхвърлено, че ние ужъ безразборно сме
подлагали на противобъсно лькуване всЪки варненецъ, който дойд-влъ въ станцията ни и ни заяв-Ьлъ, че ималъ най-нищоженъ докосъ с ъ бъсно
животно; макаръ да имъ е известно, че за всЪки
ухапанъ, който се лекува при насъ, такова леку
ване ни се изисква с ъ свидетелство отъ ветери
нарната и отъ санитарната власть. Но въ случая
варното е тъкмо обратното. При едно околно на
селение, между което б-всътъ върлува два пжти
по-силно, на 1000 души варненски граждани за
1933 год. се падатъ 2"2 лекувани, когато на 1000
шуменски граждани за сжшата година, при два
пжти по-малко бъсъ измежду околното селско на
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селение се падатъ 2'52 лекувани. Това идва да
покаже, че подборътъ който ние правимъ на уха
паните варненски граждани, които всички идватъ
изпърво при насъ за съвегь и после биватъ из
пращани при ветеринарния лЪкарь за свидетелство
относно здравословното състояние на ухапалото
куче, че тоя именно нашъ подборъ е много построгъ, че ние тукъ въ Варна много по-критично
прецеждаме желаяшигв да се л-вкувагь, отколкото
това става въ Шуменъ, дето преценката за нуж
дата отъ противобъсно лекуване се прави само
отъ мастните лъкари.
Като изтъкваме обстоятнлството, че селското
население по-мжчно прибягва до противобесао ле
куване, требва веднага да добавимъ, че това ви
наги става въ ущърбъ на здравето и на живота
му. Между селското население на Варненско и Шу
менско се срещатъ много по-често такива, които
лекомислено се отнасягь при случаи на ухапване
отъ неизвестно или съмнително за бъсъ куче, от
колкото между градското. Защото отъ осемъ години
насамъ ние имаме отбелязани 15 подобни случаи
завършили съ побътняване и смърть, отнасящи се
всички лекомислени жители само на села изъ Вар
ненско и Шуменско Тази цифра отъ 15 побъхнявания е въ сжщность твърде голъма, като се има
предъ видъ, че грамадното мнозинство отъ ухапаНИГБ селяни въобще идватъ при насъ поне за
съвегь, та остава само една твърде незначителна
часть отъ ухапани, отбътнали отъ нашето лекуване.
И тъкмо изъ сръдата на тия малцина нехайници
изхождатъ тия 15 нещастни случаи!
Тази цифра идва да ни покаже отъ друга
страна грамадното значение на нашето предпазно
противобъсно лекуване. Знае се, че преди въвеж-

,^кяШаМаУВЙШ^>>
Лквариумътъ, паркътъ, морето и редъ още красиви забележителности на Варна.
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дането на това лекуване (1885 г.) отъ всички уха
пани отъ бъсни и съмнителни кучета около 15—20
еж побъснявали и умирали, следователно ако отнесемъ тоя процентъ къмъ нашитъ близо 5000 леку
вани презъ последните осемъ години, излиза, че
ние сме спасили 800—1000 души отъ сигурна бъсна смърть. Л вместо тази страшна цифра, изъ
средата на нашите лъкувани еж загинали отъ
бъсъ само двама души — отъ тия 5000 лекувани.
Както никое имунизираще лекуване не може да
разчита на абсолютна сигурность, тъй и противобъсното дава несполуки, ако и твърде незначи
телни и различни за разните противобъсни инсти
тути, движейки се отъ 0 до 2 % . Нищожната смърт
н о с т на лъкуванитъ въ нашата противобъсна стан
ция — само 0,04% се дължи преди всичко на
добре изпитаната и прилагана отъ насъ метода на
противобъсно лекуване по Ноедуез и АН>нза1оз, а
още и на обстоятелството, че нашиятъ уииз Нхе,
съ който си служимъ за инокулиране на зайци и
за добиване на противобъсна вакцина е отлично
запазенъ и притежава ценни свойства. Л отъ друга
страна отъ не по-малко значение за добрия успъхъ

е и фактътъ, че вакцинитъ се приготвятъ ежеднев
но пръсни и то най-грижливо отъ самия началникъ
на станцията (поради което ^ние нъмаме случаи
отъ нагнояване или други по-чувствителни услож
нения) и че лекуването се преценява и дозира отъ
самия него индивидуално, споредъ особеностите
на ухапания, а не шаблонно, както е при други
методи и противобъсни станции. Инжекциите сжщо
се правятъ лично отъ л ъ к а р я —- дълникъ и
праздникъ. "
Презъ нашата осемъ годишна противобъсна
служба се установява, че мжжетъ даватъ сръднйо
два пжти по-много ухапани отколкото жените, по
неже първите по-вече се движатъ навънъ и по
къра, а жените стоятъ повече въ къщи. Най-много,
като най-слабо самозащитни, еж изложени на ухап
ване отъ бъсно куче, - и то поради низкия имъ
ръстъ не ръдко по-опасни мъста като ржце и глава
депата подъ 14 годишна възрасть (36% отъ общия
брой на нашитъ лъкувани), а при възрась отъ 0
до 30 год. процентътъ на ухапаните достига 7 3 % .
Долнята таблица показва нагледно тъзи обстоя
телства.

11. Разпред-Ълба на л-ЬкуванигЪ презъ 1933 год. по полъ, възрасть и селище.
Възрасть
Полъ

Отъ 0 до Отъ 15 до Отъ 30 до Отъ 45 до Отъ 60 г.
29 год.
59 год.
нагоре
45 год.
14 год.
,1
м.
ж.
м.
м.
ж.
м. |. ж.
ж.
м.
ж.

62 97 44
55 102 25
181 117 199 69
2 68
298

102
19

Граждани
Селяни
Всичко
Общо

Годишното време не оказва особено влияние
върху разпространението на беса. Но може да се
каже, че изобщо на зимнитъ месеци се падатъ помалко ухапани, отколкото на лътнитъ. Това се
дължи на обстоятелството, че презъ студената зима
хората си стоятъ повече въ къщи и следователно
по-малко еж изложени на ухапване отъ скитащите
изъ улиците или по къра бъсни кучета. Пъкъ и
самитЬ заболели кучета презъ лютата зима умирать по-скоро, отколкото презъ топлото лъто и
следователно по-малко време еж въ състояние да
хапятъ. Въ никой случай пътната горещина, кол
кото и да бжде тя непоносима, не може да бжде
причина за появата на бъсъ по кучетата, както
погрешно мнозина мислятъ, нито пъкъ незадоволениять половъ нагонъ е отъ каквото и да било
значение за побъсняването на дадено куче. Защото
бъсътъ у кучетата не се самозаражда. Той е за
разна болесть и заразнигЬ му зародиши сжществу.
вать отъ памтивъка и се намиратъ въ мозъка и
въ лигитъ на бъсното животно, което пъкъ отъ
своя страна я предава на здрави животни чрезъ
ухапване. Бъсътъ върлува и между дивитв жи
вотни, особено между вълците, чакалитъ, но не
ръдко се случватъ и бесни лисици и други дребни
диви животни — дори и прилепи*). Побеснъли
*) Презъ 1914—18 г. въ Бразилия е наблюдавано ма
сово побесняваме между прилепи, които хапейки безбройнитЬ стада едъръ добитъкъ и конски табуни еж причинили
поб%сняване и смърть на повече отъ 10 хиляди глави едъръ
добитъкъ.

44
36
80!
1 35

32
23
55

22 11
29 14
511 25
76

9
6
16
28

Всичко

6
6

429
376

12

805
805

мечки, които въ такъвъ случай ставатъ „стръвни
ци" сжщо тъй еж наблюдавани. И у дивите жи
вотни бъсъгь се разнася чрезъ ухапване.
Чрезъ ядене на месо дори на умръли отъ
бъсъ животни до сега не е наблюдавано заразя
ване и заболяване Въ Германия презъ време на
великата война, когато е върлувалъ бъсъ около
руската граница, поради липса на месо НЪМЦИГБ
редовно еж изяждали умрълитъ отъ бъсъ животни
дори и кучета безъ да се е случило нито едно побъсняване у консуматорите (Кгаиз, Ьузза Ье1 МепзсЬ
ип<1 Тхег, стр. 131) Само при пръсни рани по уст
ните и венцитъ теоретически е възможно зара
зяване и то само ако се яде недоваренъ мозъкъ
или плюнчени жлези — месото, кръвьта и млъкото на бъено животно не представляватъ никаква
опасность.
Обаче нека за всички бжде правило, щото
никой с а м ъ да не о т е ж ж д а в ъ случай на ка
къвто и да било допиръ с ъ б ъ с н о ж и в о т н о
или с ъ лигитъ му, а да се допитва, особенно
тукъ въ Варна въ противобъсната станция, дето
отъ най-вещо место ще се прецени и отежди какъ
да се постжпи въ случая.
Съ право може да се каже, че бъсътъ е ку
чешка болесть. Следъ бъсния вълкъ, който напада
и грозно разкжева многобройни овци, кучета и
едъръ добитъкъ, налита и на хора и имъ нанася
тежки и дълбоки рани по глава и шия, бъсното
куче е което прави най-големи и опасни ухапва
ния. При нашитъ случаи обикновеното хапещо жи-
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вотно е кучето —"• около 87% отъ всички наши
лекувани отъ 8 години насамъ еж ухапани отъ
куче. Обаче тукъ въ Варна имаме често ухапвания
и отъ бесни котки — при около 10%. На трето
м^сто иде бесната свиня, а после и други домаш
ни животни — конь, магаре, добитъкъ. Изобщо
ухапванията отъ бесни тревопасни животни не еж
тъй опасни; чрезъ гЬхъ по-мжчно се предава за
разата на ухапаните лица.
Долнята таблица ни дава

III. Разпред-клба на лЪкуваниуъ- презъ 1933 г.
по вида на ухапалото животно.

Най-после отъ значение е дали ухапванията
еж станали по голо и презъ дрехи. Колкото дре
хите еж по-дебели и плътни, толкова по-малка е
въроятностьта, щото заразоносната лига на хапящото куче да проникне въ раната — по-вече или
по-малко тя остава просмукана въ тъканите на
дрехите и недостига въ голъмо количество въ ра
ната. Затова по-опасни еж ухапванията по голо.
Долнята таблица ни дава такава една

VI. РазпредЪлба на ухапванията у лЪкуванигв:
По голо

Презъ дрехи
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Отъ голямо значение за по-бързото и сигурно
поб-веняване е големината на раните и местото
дето те еж нанесени отъ бясното животно. Найопасни еж раните по лицето, главата и шията —
при гЬхъ побвеняватъ около 60% отъ ухапаните
(ако не се л-вкуватъ) и то за сравнително кратко
вреМе. Бесните котки еж по-опасни — при подобни
т^хни ухапвания умирагъ 70% отъ ухапаните.
Следъ ухапванията по главата, на второ место по
опасность идватъ ухапванията по китката на рж'ката, следъ това ухапванията по голо, ухапвания
презъ дрехи, одрасквания съ ноктите на бесно
животно. Долнята таблица ни дава
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IV. РазпредЪлба на л-Ъкуванйгв презъ 1933 г.
по видъ и мъхто на ухапанигв рани.
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Отъ голямо значение за успаха на противоб-ъсното лекуване е да бжде започнато колкото се
може по-скоро следъ ухапването. Наистина, ние
можемъ успешно да предпазимъ отъ побесняване
и закъснели случаи като прилагаме (въ нашата
станция) едно интензивно лъкуване, обаче все пакъ
най-разумното е лекуването да се започва въ найскоро време следъ ухапването. Долнята таблица
ни дава

298 268 135

76

Всичко

22 и по
вече

15 до 20

8 до 14

5 до 7

Лекуването е започ
нало съ закъснение
отъ дни

0 до 4

V. Разпред-ввба на лЪкуванитъ- презъ 1933 г.
споредъ ДНИТ-Б на закъснението.

28 805

356

269

805

*

Отъ изложеното се вижда, че б-всътъ е все
още една доста разпространена болесть по куче
тата въ Варна, чието население дава годишно по
200 ухапани, нуждаящи се отъ противобъсно ле
куване, т е. отъ 2000 варненци, петима се подлагатъ на такова лекуване всека година. Особено
значение придобива бесовата опасность за Варна,
като летовище. Ние требва да бждемъ много вни
мателни да не би нъкой отъ нашите летовници,
особено отъ чужденците, бидейки ухапанъ, да ос
тане нелекуванъ и да побеснее следъ завръщане
у дома си. Всеки може да си представи какъвъ
ужасъ и възмущение би било тамъ, какъвъ ударъ
за името на нашето летовище тукъ. Ето защо
дългъ е на варненци — служебни и частни
лица — при ВСЕКИ случай на ухапване отъ
куче или котка, ухапаниятъ л-втовникъ вед
нага да се напж.тва къмъ противобъсната ни
станцня. Да се задължатъ сжщо всички хотелиери,
• квартиррдатели и други подобни да следятъ за
такива случаи на ухапване и да не пропущатъ да
отправятъ ухапаните къмъ станцията. Презъ тече
ние на нашите осемъ години имаме ухапани летов
ници, лекувани при насъ отъ Чехия, Цариградъ,
Ромжния, Палестина, а сжщо и нашенци отъ разни
градиша.
Обаче още по-важно е да се ограничи възможностьта за ухапване отъ бесно куче. Яко въ
единъ градъ, дето отъ години насамъ не е имало
случай отъ бесъ по кучетата е допустимо да се
движатъ между публиката малки палета и големи
песове, у насъ, дето бесовата епизоотия е енде
мична и отъ десятки години не е преставала, наймалко лекомислено нехайство е да се допущатъ изъ градини, булеварди и други обще
ствени мъста кучета безъ намордници и безъ
да бждатъ водени на верижка.
Въ Варна има ненуждно много кучета; некои
семейства притежаватъ по две и три. Броятъ на
тия ненуждни, не ловни кучета тукъ въ Варна
требва да се намали до крайность. Таксите за
луксозни кучета требва да се повишать. а
за всЬко второ куче да се удвоятъ и да с е
събиратъ редовно. Сантименталности спрямо ку
чета въ единъ градъ дето върлува *бесъ еж съвсемъ неуместни 1
Да се оповести на околното селско на
селение никой да не води съ себе си куче
въ града, подъ страхъ, че то ще бжде веднага
, унищожено •— и действително требва да се уни, щожи! Защото редко се случва да бжде доведена
селска кола съ дърва, дини и пр. или каруца безъ.
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По крайбрежието на Варна красивото д-Ьло на човешкия
гений изобилствува.

да бжде придружена отъ едно и повече кучета,
много отъ които примамени отъ градскигЬ съблаз
ни около месарниците, отричатъ се отъ селото и
оставатъ да се скитатъ изъ града като безстопански кучета. Л тъкмо тъ еж най-опаснигЬ разносители на беса, та требва безпощадно да се избиватъ. Изобщо службата по тровене на без
стопанствени кучета трЪбва да бжде постоян
на, всекидневна, презъ течение на цялата годи
на. Къмъ края на зимата кучетата се събиратъ на
глутници по десетина и повече — това е най-опасниягь моментъ за разпространение на беса и найудобния за масово тровене.
Явно бъснигЬ кучета тръбва веднага да
се избиватъ. Постовите, а сжщо и другитЬ стра
жари требва изрично да бждатъ задължени да
застрелватъ бЪснигЬ кучета*). Вереринарната
власть требва да бжде уведомявана за тия случаи
за да може тя да нареди преследване и убиване
на ВСБКО бъсно куче, колкото се може по-рано, а
да не се оставя да избъгва и да прави пакости
другъ н-Ькой день по редъ.
Обаче съмнителните за бЪсъ кучета, кои
то еж ухапали никого или н-Ькое животно, жела
телно е да не се убиватъ, а да се уединяватъ
и наблюдаватъ, следъ като еж хапали въ
продължение на 15 дни, защото ухапани кучета
и котки намиращи се въ б-веова инкубация иматъ
заразата въ ЛИГИТЕ СИ презъ течение на послед
ните две седмици преди появата на бъховигв приз
наци и ухапванията имъ презъ тия две седмици
еж опасни. Изолирането на такива кучета требва
да става въ нарочно помещение при общинската
вегеринарна служба, която веднага требва да бжде
уведомявана за ВСБКО съмнително куче. Съ изола
цията се цели да се узнае дали такова едно подо
зрително куче ще даде признаци на бъсъ. което
въ положителенъ случай става обикновено следъ
5—6 дни.
*

•

.

*

Отъ какво грамадно значение еж ограничителнигв мерки срещу кучетата за намалението,
гезр. изкореняването на беса показватъ следнигв
данни. Въ Лнглия, дето не се допуща внасянето
*) Я не както се случва, подъ предлогь че не бива
да хабятъ патрони, стражари отказватъ да стрелягь на
бЪсно куче.
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И природата е щедро украсила Варненския брЪгъ.

на кучета отъ вънъ безъ тримесечна карантина
отъ 1903 г. насамъ не е наблюдаванъ бъсъ между
ГБХЪ, сжщо и въ Явстралия (6 месечна карантина),
Въ Дания, Швеция и Норвегия, дето се взематъ
наистина строги мърки спрямо кучетата, бъсътъ
тамъ отдавна е непознатъ, макаръ че не еж остров
ни страни. Въ Бавария между 1863—1876 годинигодишно еж умирали по 14 —18 души отъ бесъ.
Следъ въвеждането на задължителния данъкъ вър
ху кучетата отъ 1876 до 1898 г. бъсътъ по куче
тата, бидейки по-рано застжпенъ годишно съ по
вече отъ 500 случаи презъ това време е спадналъ
на 60 случаи, а отъ 1883 до 1898 год. не е имало
нито едно побесня ване у хората. МъркигБ спрямо
безстопански кучета въ Бавария се прилагатъ осо
бено строго.
* •
Привършвайки изложението си за дейностьта
на Варнен. хигиенна лаборатория и противобъсна
станция намирамъ за уместно да бждатъ казани
н-Ъколко заключителни думи досежно интересигв
и нуждите на това здравеопазно учреждение.
На първо мъсто съ признателность изказваме
благодарности на Варнен. градски общински съветъ
за мощната и усърдна подкрепа, която той е оказалъ на лабораторията отъ самото й основаване.
• Още тогава Варнен. община отстжпи своето зда
ние — бившата гръцка болница „Парашкева Николовъ" почти изц-Ьло за нуждигЬ на хигиен. ла
боратория. То биде на времето стъкмено и нагодено за цельга, поправи се и се поднови, а тамъ
дето беше необходимо подовете се бетонираха.
Това здание е уединено, има достатъчно и подходни за лаборатория стаи, обширенъ дворъ, гра
дина и оборъ за лабораторните животни. Въ него
е смъттена и общинската химическа лаборатория,
' въ която работи и химикгтъ при хигиен. лабора
тория. Освенъ дето общината ни е отстжпила това
здание безплатно, но ние се ползуваме още и съ
безплатна електрическа енергия и вода. Освенъ
тия изгоди общината ни предвиждаше ежегодно и
една парична помощь, отъ която все пакъ сме на
истина получавали известна часть. И само съ тази
много ценна помощь отъ страна на Варн. общин
ски съветъ нашата хигиенна лаборатория и противобъсна станция смогна да изкара сравнително

Стр. 9
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безмятежно, при много иначе безпарични неволи
осемъ дейни години при неотслабнало усъвършен
ствуване и засилване на службите й. За това и
лабораторията ни винаги е била крайно усърдна
въ услугит.е си къмъ Варнен. санитарна служба и
къмъ всички здравни учреждения въ Варна, които
отъ своя страна широко еж ги използували.
Не ще и дума, че и бившата Постоянна коми
сия, въпреки големите си мжчнотии, винаги се е
показвала, при неотложна нужда, угодлива и щедра
къмъ лабораторията.
Отъ 1 юлий 1933 г. хигиенната лаборатория и
противоб-вена станция стана държавно учрежде
ние, подведомствено на Гл. Д. Н. Здраве И ведт
н а г а - с е почувствуваха твърде зле мжчнотиигЬ,
които прежив%ва въ финансово отношение държа
вата ни. Отъ 1 юлий до 31 декемврий мин. година
лабораторията ни е получила, бидейки издържана
изключително отъ държавното съкровище само
сумата 5000 (петъ хиляди) лева за издръжка на
службите въ всичките си три отдала! И презъ
м. януарий т. г. получихме 20,000, т. е. всичко 25
хиляди. Въ очакване да ни се отпуснатъ нови па
рични средства (ние и до сега не знаемъ какъвъ
бюджетъ е предвиденъ за лабораторията ни!) ние
сме задлъжнели съ няколко хиляди лева на разни
доставчици — иначе всичкигв ни служби требва
ше да спратъ*). — Откакто лабораторията е ми
нала подъ ведомството на държавата, не ни се
предвижда и прислужница — въпреки наложител
ната нужда отъ такава при нашата засилена лабо
раторна работа и при близо десеть стаи и кори-
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дори, въ които ежедневно се работи и се лъкуватъ
50 и повече замърсяващи и калящи пациенти. З а
да си помогнемъ що годе ние се видехме прину
дени да плащаме за почистване отъ сумите съби
рани въ кутията за волни помощи. Иначе хигиен
ната лаборатория би се обърнала на бунище.
Като излагамъ това бедствено състояние, кое
то гнети Варнен. хигиенна лаборатория и противобъсна станция, вервамъ, че въ интересите на Вар
ненската община е, да не ни отказва и за въ бждаще своята щедра подкрепа. Нека и за напредъ
лабораторията ни да се ползува отъ безплатно по
мещение, електричество и вода, нека при това да
ни се предвиди и една парична помощь поне отъ
20 хил. лева за да можемъ да си набавяме на
време ония материали, които еж необходими за
противобъсно лекуване на годишно 200 ухапани
варненци, за приготвяне на скжпоструващигБ хра
нителни среди, които ни еж необходими при из
следване годишно и на повече отъ 100 водни про
би взети отъ разни източници въ и около Варна,
за изследване на разни инфекциозни материали
взети и отъ стотици болни варненски граждани
отъ дифтерия, тифусъ, сифилисъ, малария и пр.

*) Днесъ 7 марть привършване запаса си отъ зайци,
и не притежавайки никакви пари въ касата си, не знаемъ
какъ ще си набавимъ зайци за идната седмица.

При това, отъ голяма полза за лабораторията
ни ще бжде, до като държавата не ни предвиди
кредитъ за прислужница, да ни се даде такава
временно отъ Варн. община.
Надявайки се на едно взаимно разбирателство
и сътрудничество, ние бодро ще продължаваме да
обслужваме санитарните учреждения въ Варна и
да работимъ за повдигането на хигиената и на
здравето на населението въ Варна и въ района на
лабораторията.

ПОНЕЗНН СЪВЕТИ

по подадената декларация за измерване на ви
ното. (Тел. № 28267 отъ 17. XI. 1933 г.).

— Г е р б о в и т е марки върху договорите,
разписките и смътко-разпискит-Б требва да се унищожаватъ, винаги съ текста, а не съ печатъ,
даже и отъ двата и пр. (Чл. 49 отъ закона за
герб. налогъ) у

— Лице или д-во, което купи на публиченъ
търгъ имотъ, подлежащъ на данъкъ върху сгра
дите, е длъжно да заяои на данъчния началникъ
това въ тридесеть дневенъ срокъ отъ като опре
делението на ежда за утвърждаване иа продаж
бата е влезло въ законна сила. (Чл. 18 отъ зак.
за дан. сгради).

— И з п л а т е н и т е въ пари пжтна тегоба, врем.
труд. повинность и врем. ж. повинность се приспадатъ при изчислението на данъка занятие.
(Окр. № 18985 отъ 4 XI 1933 г.)
— Н е д а в а н е т о възражения срещу опреде
ления доходъ по сведенията на данъчния агентъ
въ предвидения срокъ не лишава ннвъзразилитъ
данъкоплатци отъ правото на обжалване предъ
контр. комисия. (Окр. № 17566 отъ 13 X 1933 г.)
.— Доказването, че акциза на виното и да
нъка на материалите, отъ които се вари ракия,
еж платени, става съ единъ отъ следните доку
менти: квитанция, вносенъ листъ и данъчна книж
ка на производителя. Други документи не се признаватъ. (Окр. № 11610 отъ 10. V. 1933 г.).
— При вдигането и пренасянето на безал
кохолни вина не се иска депозитъ на суми за акцизъ. Дко се окаже при анализата на стоките, че
е алкохолно, притежателя се задължава съ акцизъ

— Домашна движимость (покжщнина), която
безъ ограничение на стойностьта й, се освобож
дава отъ данъкъ върху наследствата, еж всички
предмети за домашно и лично употребленио: ме
бели, завивки, постелки, облекло и др. (Окржжно
№ 1032 отъ 27. I. 1931 г.).
— Лицата, закупили на търгъ сечища, не се
облагатъ отделно и съ данъкъ занятие, ако продаватъ дървения материалъ направо отъ сечище
то било на консуматора, било на лица, които
иматъ слладове. (Окр. № 11054 отъ 1927 г.).
— Сергийно право не може да се събира
отъ лицата, които доставятъ предмети по кжщите
и разните търговски заведения. ( р еш. № 509 отъ
17. XII. 1925 г. на В.'А. С ) . • :•
Печатница „Войниковъ" — Варна. Тел. № 502.
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
(Продължение отъ миналия брой)
ПвРИХОДНА

ЧАСТЬ

Глава 1-ва Р е д о в н и приходи:
13,819,000 лева
По отдълъ А
17,573,400 „
.
Б
12,560,035 „
.
В
1,555,000 „
.
Г
Всичко по глава 1-ва 65,507,435 лева
Глава Н-ра
Извънредни п р и х о д и :
По отдълъ извършени приходи

19,626,217 лева

А всичко по глава I и II 45,133,752 лева
РАЗХОДНА

ЧАСТЬ

Глава 1-а Редовни р а з х о д и :
По Отдълъ А.
Б.
»
»
В.

-

т

»

•

щ

г.

д.
—••

Ж.

3
•

ш
»

И.
К.
Всичко по глава 1-а

3;560,56б лева
16,399,601 „
772,600 »
950,000 .
9,246,383 ,
4,308,000 .
3,121,292 .
4,298,438 ,
599,555 ,
2,251,000 я
45,507,435 лева

По глава Н-ра
Извънредни р а з х о д и :
По отд-вла извънредни разходи

19,626,317 лева

А всичко по глава 1 и II 65,133,752 лева
РЕШ И:
Приема окончателно на III четене бюджета на
общината за 1933/934 финансова година, съ след
ния приходъ и разходъ:
По глава 1-ва
Редовни приходи
Редовни разходи

45,507,435 лева
45,507,435 .

за даване квартални игрища, съвета реши да се
дадътъ такива съ условна собственость на спорт
ните клубове: 1) «Шипченски Соколъ" и «Владиславъ", 2) на сп. кл. «Диана", 3) на сп. кл. «Побъда", 4) на сп. кп. „Приморецъ", 5) на сп. кл.
«Левски" и 6) на сп. кл. „Тича".
По доклада на сжщия началникъ и следъ
като се изказаха съветницигЪ г. г. П. Стояновъ.
Софр. Георгиевъ, Др. Ненковъ, Ст. Савовъ, Ж.
Желябовъ, Н. Поповъ, Хр. Мирски, п. кметъ Д.
Кенковъ и кмета П. Ю. Панайотовъ, съвета реши
да отмени решението си № 39 отъ 11. VIII. т. г.,
съ което се измЪня регулацията на кв. № 27 за
отчуждаване на 125 кв. м., като поради фин. за
труднение, си остава старото положение.
Сжщо по докладъ на началника на Архитект*
отделение решението на регулац. комисия № 48
отъ 19. X. 1933 г. по въпроса за кв. № 1, съвета
реши да се направятъ постжпки за изменение на
дворищната регулация на този кварталъ въ смисъль, отредения кварталъ на Пост. Комисия да се
присъедини къмъ тоя на общината.
По докладъ на директора на Електр. стопан
ство г. Инж. Д. Поповъ, съвета удобри да се изплатятъ допълнителни възнаграждения на нъкой
специалисти отъ стопанството за положенъ извънреденъ трудъ и да се даде електрическа енергия
на фабрика „Царь Борисъ" презъ пътния сезонъ,
когато ще правятъ ремонтъ на парните си котли.
По докладъ на кмета се назначи комисия за
разглеждане отчетигЬ на учил. настоятелства въ
града и кв. „Сесъ-Севмесъ" за 1933/34 фин. год.
Сжщо по докладъ на кмета се удобриха бюджетитъ за 1933/34 фин. година на Варненското и
Сесъ-Севмеското учил. настоятелства.
Накрай съвета се занима и съ връщането на
неправилно внесени суми, освобождаване гаран
циите на уволнени общински чиновници и др.
З а с е д а н и е на 17 ноемврнй 1933 г о д .
Заседанието се откри отъ кмета г. П. Ю. Па
найотовъ. Присжтствуватъ всички съветници съ
изключение на Юм. Налбантовъ и Ж. Г. Желябовъ.

Извънредни приходи
19,626,317 лева
Извънредни разходи
19,626,317 .
Следъ -това съветътъ реши да се дадатъ подъ
наемъ на 8-а п. дружина зеленчуковитъ общински
градини въ мъстностьта „Орта-Чаиръ" за още една
година и да се изплгтятъ отчужденитЬ мъста и
сгради по улици «Бенковска*. »Д-ръ Пюскюллиевъ" и др.

Пристжпвайки къмъ т. 2 отъ дневния редъ,
кмета докладва: 1) постжпилата молба отъ упра
вителния съветъ на съюза на българскит-Ь адво
кати, съ която молятъ да имъ се отпустне мъсто
за постройка на почивна станция до тази на телеграфо-пощенци; 2) молбата на Застрах. Дружество
« В и т о ш а " , (което сжщо иска мъхто за почивенъ
домъ и 3) отъ мастното ловно д-во „Соколъ", че
се отказватъ отъ посоченото и искано мъхто и искатъ да имъ се отпусне такова въ «Карантината*
въ розмъръ на 61 декаръ и 700 метра.

Следъ изслушване доклада на началника на
Архитектурното отд-вление г. архитектъ Богдановъ,
относително решението на комисията, назначена да
се занимае съ искането на Окр. Спортна Область

По въпроса, следъ като се изказаха г. г. съветницитъ Ст. Савовъ. Хр. Мирски, Ст. Пешевъ,
Ан. Янковъ, Н. Поповъ, Ан. Петровъ, Д-ръ Неновъ,
Соф. Георгиевъ и кмета П. Ю. Панайотовъ, съвета

По глава Н-ра
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реши: 1) да се отпусне искания парцелъ № 16 за
постройка почивна станция за Съюза на българ
ските адвокати, при условия които ще легнатъ въ
сключения за цельта договоръ; 2) отлага за друго
заседание разглеждането молбата на Застрах. д-во
„Витоша" и 3) отстжпва на местното ловно д-во
„Соколъ" исканото место въ „Карантината".
Кмета докладва за удобрение сключенигв до
говори между Варненското училищно настоятел
ство отъ една страна и 1) Никола Ат. Костадиновъ — добруджански кварталъ № 627, 2) Фота
Кирилова — македонски кварталъ № 677/12 и 3)
Михаилъ Куртевъ — добруджански кварталъ, за
наемане здания за училища. Следъ като кмета из
каза мнението на постоян. присжтствие, съвета
реши да удобри тия договори.
Удобриха се сжщо отъ съвета протоколи №№
2ОЛ/., 21/3 и 17/2 на учил. настоятелство за до
ставка направо отъ пазаря на учебници и учебни
помагала, учебни пособия и 32 нови печки.
Заведующъ отделението общински имоти и
търгове докладва произведените на 13 и 15 ноемврий търгове за отдаването подъ наемъ общински
зеленчукови градини »Св. Константинъ" и за про
дажбата на 6000 кгр. грозде димятъ отъ лозята
„Св. Константинъ" — експортенъ сортъ.
Съвета, следъ като изслуша мнението на
пост. присжтствие и на общ. съветници г. г. А. Гачевъ, Хр. Мирски и Ст. Савовъ, удобри действието
на пост. присжтствие по въпроса, както и произ
ведените търгове.
По докладъ на сжщия, съвета удобри щото,
поради несъстоялия се по неявяване конкуренти
търгъ на 27. X. т. г. за отдаване подъ наемъ общ.
ниви задъ новия затворъ, то отдаването да стане
по доброволно съгласие.

Брой 3 4 5 - 3 4 6

По докладъ на кмета, съвета разреши да се
даде за срокъ една година подъ наемъ общин.
зеленчукова градина „Орта Чаиръ" отъ 111,742
декара на Морската и Дунавска полицейска служ
ба по цена 200 ле. на декаръ подъ вода и 150 лв.
— надъ вода.
Реши да се отмени решение № 28/244 отъ б.
VI. 1933 на съвета, относително купеното отъ Геор
ги А. Бошнаковъ общинско мЪсто което е искалъ
да се прехвърли върху Никола Сандовъ. На Бош
наковъ се продължава съ още една година срока
за застрояването му,
Сжщо съвета реши да се намали доставката
на чакълъ и пЪсъкъ за пжтно-паважното отделе
ние съгласно искането му съ писмо № 2208 отъ
10. X. 1933 год. за чакъла отъ 200 куб. м. на 50
куб. м., а за писъка отъ 150 на 25 куб. м.
По докладъ на заведующия отдела за общ.
имоти и търгове, следъ като се изказаха общин.
съветници г. г. А. Гачевъ, Соф. Георгиевъ, Петръ.
Стояновъ, Хр. Мирски, Др. Ненковъ, Н. Поповъ и
кмета П. Ю. Панайотовъ, съвета удобри решение
то на пост. присжтствие за отдаване на предприемачъ дървесиновата маса въ общин. сечище „Кетенликъ" по доброволно съгласие и" 2) произведе
ното на 6. XI. с. г. спазаряване за сжщото сечище
съ Георги И. Овчаровъ отъ гр. Варна по 637 лв.
декара за цялото сечище.
По докладъ на Управителя на Общ. ЛозароОвощарско Стопанство, съвета удобри: 1) произ
ведените 6 търга за продажба на безстопанственъ
добитъкъ и 2) отпущането на 5000 първокласни
ризници отъ общин. разсадникъ на Б. Банковъ
отъ с. Кнежа и свещ. Божовъ отъ с. Скребатно,
въ замина на продадените по-рано повредени
такива.
Кмета вдигна заседанието.

Общинско Курортно Стопанство — Варна

Общинско Курортно Стопанство — Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

1 № 5918
гр. Варна, 15 мартъ 1934 год.
Въ допълнение на обявление № 4796
отъ 5. III. т. г. публикувано въ Държавенъ
вестникъ брой 279 отъ 14. III. т. г., обявява
се на интересующигв се, че на 26 мартъ т. г.
въ Варненското окржжно данъчно управле
ние, до 15 часа ще се произведе търгъ, съ
явна конкуренция, за отдаване подъ наемъ
бръснарницата въ „Св. Константинъ", за вре
ме отъ 1 априлъ 1934 г. до 31 мартъ 1935 г.
Първоначална цена 3000 лв.
За правоучастие залогъ 10% въ банково
удостоверение, документи съгласно З.Б.О.П.
и документъ за завършенъ курсъ по фри-,
зьорство.
Всички разноски: гербъ, данъци, публи
кации и пр. еж за сметка на наемателя.
Поемнитв условия се виждатъ въ об
щината.
Отъ Стопанството

№ 4583
гр. Варна 1. III. 1934 год.
Въ допълнение на обявление № 3979 отъ 22
февруарий 1934 г. публикувано въ Държав. вест
никъ брой 268 отъ 28 февруарий 1934 г. обявява
се на интересующигЪ се, че на 29 мартъ 1934 г. вт»
Варненското окржжно данъчно управление, ще се
произведе търгъ съ тайна конкуренция, за отдаване
подъ наемъ казиното въ приморската градина, за
време отъ 1 априлъ.1934 г. до 31 мартъ 1937 г.

Първоначалниятъ наемъ за целия периодъ е 1,200,000 лв.
За правоучастие се иска залогъ 5 % въ
банково удостоверение. Документи съгласно
закона за Б. О. П.
Предложенията и документите се приемать отъ 15 до 16 часа.
Всички разноски: гербъ, данъци, публи
кации и пр. еж за сметка на наемателя.
Поемните условия се виждатъ въ об
щината.
Отъ Стопанството
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Брой 345—346

Л-Бтувалитв презъ миналия сезонъ чужденци въ Варна
501. Корди Маеръ — предприемачъ — Буда-Пеща
502. Майосъ Ангонидиядисъ — търговецъ —
Букурещъ
503. Ана Мазуркова — учителка — Круба
504. Мария Покрунова — учителка — Прага
505. Янъ Вендеславъ Павелъ — капитанъ —
Иозефовъ — Семейно
506. Йосифъ Ешнекъ — Виена
507. Франциска Кирникъ — Виена
508. Рудолфъ Хоракъ — студентъ — Виена
509. Йоханъ Грабнеръ —
»
.
510. Йоханъ Уратъ
—
»
„
511. Лоисъ Шарлъ
—
„
»
512. Далиборъ Сихровски — инженгръ — Прага
513. Войтехъ Пасека — чиновникъ — Братислава
514. Серафима Шокарова —домакиня — Прага
515. Басия М. Соломонъ — Калафатъ
516. Сало Фоервекъ — експортьоръ — Виена
семеенъ
517. Мато Кушичичъ — чиновникъ — Земонъ
семейно
518. Лодиеговъ Матишекъ — търговецъ —.
Братислава
519. Иванъ Синора — търговецъ — Прага
520. Яда Ионъ — учителка — Виена
521. Ернешъ Френшелъ — студентка — Виена .
522. Базела Крушкова -— учителка — Пардубиче
523. Йосифъ Радошъ — чиновникъ —
»
524. Павла Хамерникова — Прага
525. Инж. Зденекъ Ика — професоръ — Прага
526. Жоржъ Булова — Прага
527. Петъръ Целетъ —
.
528. Йосифъ Мокошъ — бан. директоръ —
Новавесъ
529. Йосифъ Орбанъ бан. чиновн.—Златеморава
530. Злата Икреиниева — Златеморава
531. Ордоди Якошъ Вилмошъ — директоръ —
Будапеца семейно
532. Ружина Седлачъкъ — домакиня — Пилзенъ
533. Ема Яндереръ — чиновникъ — Виена
534. Марио Ясаведо Диецъ — инженеръ
— Сапатова, Колубия
535. Сузана З а л м а — Виена
536. Томуръ Бей — търговецъ — Цариградъ
537. Викторъ Трагина — аптекарь —: Братислава
538. Еленъ Францъ Гувернанкъ — Виена
539. Карлъ Граилъ — професоръ — Виена
540. Ото Фишеръ — фабрикантъ — Валтъ —
'
Швейцария, семейно
541. Бонтешка Запкова — Бърно
542. Петъръ Новаковски — инженеръ — Варшава
543. Леополдъ Ото — професоръ — Виена
544. Соба Каламанъ — аптекарь — Орадия
545. Мария Вено Хайбуфска — Виена
546. Яна Ернесгъ Браунъ — Темишваръ
547. Жоре Вайндереръ — аптекарка — Букурещъ
548. Еришъ Бранковичъ — фабрикантъ —
Букурещъ, семейно
549. Ядвига Миладовска —• лекарка — Варшава
550. София Сокатовска — Варшава
551. Кзранлъ Хашекъ — студентъ — Прага
552. Францъ Шерингъ — директоръ — Виена
553. Ирина Велкова—професорка — Кралевоморе

554. Мермила Велкова — бан. чиновничка —
Кралевоморе
555. Карлъ Каханъ — професоръ-танци —
Кралевоморе
556. Исакъ Ш. Леви — сврафинъ — Цариградъ
557. Ермила Сикорова — студентка — Прага
558. Хайганушъ Далданянъ •— Б-Ьлградъ
559. Наталия Йозефа Столинска — Прага
560. Калвайтисъ Ялфонзасъ — студентъ —
Шаулъ Литония
561. Бразайтисъ Йосъ — студентъ— Каунасъ
562. Месарошъ Яношъ — офицеръ — Будола
563. Мария Маркета Магнарова — Микаловче
564. Зора Педенова — бан. чиновничка — Прага
565. Сали Самоелъ — Милано
566. Юлия Воскаръ Д. Севалдъ — Сексардъ
567. Мари Франкъ — Пилзенъ
568. Яна Верманова — Пилзенъ
569. Епиза Верманова — Пилзенъ
570. Ерославъ Връба — Мелникъ, семейно "_•
571. Мария Хумбертъ — шивачка — Виена
572. Херманъ Лудвагъ — директоръ — Виена
573. Олимпиядора Фридрицъ — Виена
574. Бабисъ Францъ — инженеръ — Грацъ,
.семейно
575. Соня Фаеръ Зубовичъ — Виена
576. Д-ръ Янъ Водетричинъ* :.< Колинъ Ч
577. Йосифъ Маркузи — архитектъ — Лушиче
578. Рудь Шлезингеровъ — чиновникъ — Ракочани
579. Ялбина Сошлоръ — учителка — Бродъ
580. Мулеръ Франтишкъ — адвокатъ — Храдистъ
581. Ярославъ Пицка — чиновникъ — Прага
:
582. Яна Каминска — Плосковицъ
583. Ердошъ Георгъ — журналистъ — Будапеща
584. Б-вла Дицеръ — Будапеща
585. Ерославъ Коциянъ — актьоръ —- Моравска
Острова
586. Мирка Свозилъ — Бърно
587. Велкциянсъ Ваисъ — търговецъ — Гьорлицъ
588. Киркоръ Ясадяръ— сьветникъ—- Цариградъ
589. Мария Станиславска — акушерка — Прага
590. Паулъ Волински — инж.-механ. — Виена
591. Жакъ Гримбергъ — търговецъ — Цариградъ,
- " .
семейно
592. Робердъ Шмайбергъ—адвокатъ—Бани Вислау
593. Херна Гутмансталъ — Виена••'.<•
594. Д-ръ Защекъ Закучичъ — Косиче—:
595. Янна Клечкова — аптекарка — Прага, семейно
596. Дошъ Инцвандъ — чертежникъ — Будапеща
597. Степанка Мола — Велнари
598. Вилма Ситней — Цариградъ
599. Мария Ценковска •— студентка •—; Бърно
600. Ванилие Фейеръ — Росица
О б я в я в а с е на пенсионеритЬ само за изслу
жено време отъ гр. Варна да се явятъ въ общин
ско управление стая № 12. бюро за пенсии, да си
получатъ извлечение по класирането имъ както и
преписитъ отъ решението на пенсионния съвегь
за оформяването имъ отъ пенсионното отделение,
безъ което пенсията за първото тримесечие отъ
1934 год. н-Ьма да имъ бжде изплатена, като донесатъ с ь себе си и пенсионните си книжки.

