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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
Издавя три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.

Пари, писма и всичко вя вестника да
ен праша до Градско-Общинското
Управление въ Варяа.

Цената на вестника е, винаги предплатпо, ва година само I дв. 20 ст.

За обявления ее плаща на дума:
^з»> иърва страница
3 ст.
Q>*»V; втора страница
2 я
*У>* „ третн и чктвърта. •. . . . 2 ш

Може да се предплаща и само ва три
месеца.

К^юя Срои Г> стотьнки.

Едунъ б2>ой 5 стотшки.

По случай провъзгласяването съединената
на 6 Септември 1885 г. България за незави
симо Българско Царство, размениха се и по
лучиха следните телеграми:
22/IX/908 г.

Велико Търново
До Негово Величество Българския
Царь.
По случай провъзгласяването везависимостьта на България, приемете сзрдечи^те
поздравления ва Варненските граацани и
моите. № 1-484.
Киетъ Фгловъ.
22/IX/908 г.

ЪрВОВО

Министръ-Председатель Малинову.
За доГлествия и навремения актъ, отъ
мое име в отъ името на Варненски!* граж
дани, сърдечна благодарность и на Вашите
другари. Следвайте славнря пжть пародътъ е
съ Васъ. — 12485.
К м е п : Филовъ.
Отговоръ.

Кмету — Варна.
Подадена в% двореца Пловдивъ.

на 28.1Х.908 г.
Предайте моята сърдечна благодарность
ва Варненци за любезните иоздравления.
Царьть.

Варнен. Градено Общин. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 12S72
гр. Варна, 2 7 Септемврий 1908 год.
Варненското Градско Обйшно Управление
обявява на интересующите се за знание, че ва
9 идущий м. Октомврии 1 0 часа прйдъ об4дъ

вь шм1;щението на същото управление ще се
произведе n p i b съ явна конкуренция иа отдаЕане на предприемачъ ремонта на градското
здание въ ксето се помещава Варненсната-Телеграфо- Пощенска- Станция.
Приблизителната отейность на прЬдприятието възлиза на 7ь;5 ЛР. УО ст.
Залогъ за правоучастие въ ттрга се гзисква
38-29 лв.
Конкурентите тр4б?а да се стебразяватъ съ
чл. 11 отъ закона за обществените предприятия.
Ттржните кнгжа се немиратъ въ техниче
ското отдълеш е гдето интересующите се могатъ
да преглеждагь вс]ки преежтетвенъ день и часъ.

п. Кмеп: М. Юрдановъ.
п. Сектетарь: В. В. ЖИВОПИСЦОВЪ

Варненско Градско Общинско Управление
0 15 Н В Л Е II И Е
№ 12498
гр. Варна <М Сеитемгрий 1!'08 год.
Въ допълнение на обявлението отъ 22 того
подъ № 1^469 Варпепсксто Град. Общ. Управ
ление обявява на интересующите се, че на 6
Октомврии т. г. (а не на 5 с&щп, понеже е неприсатственъ деоь) въ помещението на същото
управление ще се произведе търгъ съ явно малонаддаване за отдаване на прЬдприемачъ изси
чането на около 1100 декара гора "отъ оная на
общинатз,въ местпостьта „Джанаваръ-тепе*.—
Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на около 8 0 0 0 лева.—
'Л$ право учтетие въ търга се изисква за
логъ 4 0 0 лева.—
Конкурентите ех длъжни да се еъобразяватъ
напълно съ чл. 11 отъ закона за обществени
те предприятия,—
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ТържнитЬ книжа ся на разположение на I улиците на които за сега ще требза да се
интересующихе^ се всеки присхг^твеаъ день и поставятъ купените лампи. Купуването да стане
часъ въ канцеларията на сбщин. упразление.- съгласно чл. 43 отъ «Закона за отчетностьта
на бюджета" по доброволно съгласие. Общата
п, Киетъ: М. Юрдановъ. стойность^на предприятието не ще 6&%е по
Сеаретарь: х. К. Ивановъ. голема отъ 2 0 0 0 лева
523, Чистението на жилищните нуждници
и ПОМИЙНИ ЯМИ презъ 1909 год. да става отъ
Варнвн. Гаадско Общин, Управление
общината по стопански начинъ съ общинска
чнстителни машини и обдински кораби за тая
ОБЯ В Д Е Н И Е
цель. Такеа за чистезието се определя както
№ 12788
следва: 2 лева съ частигелна машина на сегр. Варна; 29 Септемврий 1908 год.
ферь а по I лезъ на корабатб на сефзрь.
524. Удобрява даването на Кяркоръ АгоВарненското Градско Общан. Управление.
<о5явава за знание на интересующигЬ се апте пянъ общинската зала .Съединение'* за пред
кари притежатели, или упразатели на аптека ставления, до отдаването й и>дъ наемь за до
или дрогерии, че на 10 идущий м. Октомврий KpiH на годината, срещу яаемъ по 1 5 лева на
1 0 часа нрЬдъ обЬдъ въ помещението на с&що- вечерь. Натоварва Кмега да нарзда рздовно да
то управление ще се произведе търгъ еъ явно I се събира отъ Агопянъ наема за залата.
5%J6. Удобрява протокола на постоянното
малонаддаване за отдаване на прЬдприемачъ до- |
ставката на разни Медикаменти за Общинска- ( прас&тствие отъ 22 Авгугть т. г. по доставката
та Аптека.
на материалите означени вь него, нужши за
а
Приблизителната стойноеть на предприя мостоветЬ на улицчгЬ »Войаийка и „Търнов
тието е ^1000 ле.
I ска с ц разрЬшава да се сзплати отъ общин
Залегь за правоучастие въ търгътъ се изи ската каса стойностьта имъ отъ 584*80 лева
сква 50 лева.
| на правоимеющия предпраемдчъ Ибрямъ Ара*
ТържаитЬ книжа се намиратъ въ канцела- I фовъ. Сумата да се вземе огъ гд. 1 § 24 и.
раята на общинското управление, гдето иятере- 1 на т. г. бюджеть.
сующите се зюгатъ да т преглеждать всЬки |
Протоколъ JS 38J534
ирисхтственъ девь и часъ
I
Г. г. Конкурентите требва да се съобразя- |
РЬши £а се искаше мнение да се удобри
ватъ напълно съ чл. l l отъ закона за обще- I
горния търгъ, кой го да се възложи на конку
ствените предприятия.
I
рента Христо Николовъ съ 2 1 % намаление
п. Кметъ: М. Юрдановъ. подъ девиза. Заявлението на Ангелъ Трайковъ
като неоснователно да се остави безъ посгЬдствие.
Секретарь: х. К. Ивановъ.
' 5 3 5 . Реши да се остави безъ последствие
молбата на Йосифь Дедичъ съ която моди да
му се даде место за построяване модерна кадбасница.
отъ
536. Реши заявлението на Варненските
фаитонджий ва уничтоженае таксата оть 3 лв.,
РШЕНЙЯТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБЩ. ШгЗТЪ предвидена да сз взема при издаване позволи
{Продъ.гжгние от 6poii 11)
телни за право каране файтонъ, се оставя безъ
последствие.
Пр0Т0К0ЛЪ № 371519
537. Приема мнението на л4сничея за
залесяване
общинските ниви, находящя се въ
Разрешава да се, ремонтира общинското
и
край
общинската
гора и постановява за напздание въ което се помещава Варнен. Телегр.
рЬдъ
да
се
даватъ
подъ
наемъ само общ. ниви,
Пощ. Станция, съгласно представената сметка,
които
не
влизатъ
вь
числото
на ония които се
Ремонта да се даде на предприемачъ чрезъ
намиратъ
въ
сечищата
отъ
последните
3 години
търга* по сиЬшность.
еъ
определеното
за
908(909
стопанска
година
5 2 1 . Съ свободния кредита отъ § за
сечище
и
въ
ci-ището
определено
за
909(910
осветлението на градътъ презъ текущата година,
да се вупять лампи „Aladin" за да се *осв$- стопанска година и то до тогава, до когато
тлять некои по главни улици на града. Нато дойде редътъ имъ за залЬсяване.
варва се постоянното присхтствие да опр4д4ли
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538. Р£ши да се изключи заявлението на
Сава Димитровъ, като безъ предметно стазало.
539. Реши молбата на Роберть Херцелъ
да се остави безъ последствие
540. Реши молбата на Гюрги Колемовъ
отъ Варна сь която моли да му се опростятъ
длъжимитЬ на общината но непълни геленъ листь
№ 6354 — гспълн. дФло М 344|905 год.
375 лева происходяща осъ наемъ за касапски
дюгени да се остави безъ последствие.
541. Ркпа заявлението на Добри Атанасовъ Копчалж отъ Варна съ което моли да му
се опростятъ лихвите и разноските ю испъл^
нителния листь № 3173, 908 год. издаденъ въ
полза на сбщината противъ заявителя за 133
лв. 20 ст. да се остави то безъ лослед^твие.
542. РЬши пиейито па Варнен. Окр. Вет,
Лекарь, отъ 9 того, подъ № 6b9 съ което моли
да се отпусне едно праздно общ. мЬсто на Взря.
Окр. Пост. Косисия, за построяване ветеринаренъ лазаретъ, да се остави безъ последствие.
543. РХШЙ уважава искаче:» ьа b-ла на
Санитарното отделеаие при общината и разре
шава sa до края на тек. година да се вземе
подъ наемъ микроскопа на аптекаря г. Войчевь
ср4щу наемъ. за това време отъ 80 лева, които
да се отпуснатъ отъ общ. каса отъ гл. 1 § 17
и. 2 на т. гл бюдщетъ.
Вь бюджета за 1909 год. да се предвиди
сума за купуване на едиаъ микроскопъ.
544. Pinm да се оставятъ безъ послед
ствие заявленията на Ив, А. Молловъ и н-те
ва Домитръ Атанасовъ като неудовлетворяеми.
545. Р4пш да се остави безъ последствие
заявлението на Кокони Коронео отъ Варна,
като неоснователно.
546. РБТПИ молбата на Анастасия Ставрева, която моли отминаване постановлението
на кмета № 562J907 год. издадено за глобя
ване молбоподателвата, да се остави безъ послЬдствне.
547. Реши да се повърне отъ общ. каса
на Никола В. Парасковъ отъ Варна, сумата
отъ 30 лева внесена отъ сжщия, като общ.
връхнини срещу квит. № H90ja08 год. като
погрешно ваесени отъ сжщнй вгори п&ть.
548. Удобрява купуването на 175С праздни саксии по 80% = 140 лг: 2) 500 саксии
цветя по 30 ст. едната = 150 лв.: 3) 260
стъхла по 30 ст. едното = 78 лв.; 4) разсади
отъ разна цв4тя и др. въ сандъци и саксии за
56 лв* градински предмети и разрещава да се
изплати отъ общ. каса на Атанасъ Стойковъ
стойностьта имъ отъ 424 лв. всичко.
Сумата да се вземе отъ гл. I § 24 п. 3
на т. г. бюджетъ.
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549. РЬши заевлението на Георги Костадиновъ отъ Варна, съ което* иска да му се даде
место отъ общ. м£ста, край оградата еа лозята
„Сееъ-Севмесъ*, за да се уравни линията на
оградата на своето лозе въ схщата м^сгность
да се остави безь последствие.
550. РШи стойностьта на имота на Ив»
К. Пошшт* според! оценката определена огь
садътъ съ определение № 20 4 |908 год. отъ
249*> д. 65 ст., да се заплати сл&дъ като той
(имота) ее вземе въ владението на общината.
Така да се постхпн и сь имотите на Есма
Исмаилова и Елени Кюнстлер*, цените на имо
тите на които се определи отъ с&щия схдъ съ
същото определение.
551. РЬши яа Братия Димитръ и Стакри
Т. х. Димитрови отъ Варна да се заалага отъ
общ. каса стойностьта на отчужденото имъ за
улица место въ III уч. на ул. „Преславска* отъ
20'70 кв. м., всичко 1940 60 л. сметано по
65 лв. за кв. м, плюсъ 25% увеличение по чл„
27 отъ закона за благоустройството. Сумата да
се предвиди за изплащане въ бюджета sa 1909
год. като старъ дългъ.

Холерата и какъ можемъ да се предпазимъ отъ нея.
Варненски Окр. Хигиенически Съветъ.

ЗАПОВЪДЬ
№ 70.

Прйдъ видъ на върлующата холера въ Ру
сия .и опасностьта, да бжде пренесена и въ
България и пр4дъ видъ, че на тази опасность
наи-мсого е изложенъ Варненския окржгъ, то,
съгласно решението на Окрдж. Хигиенически
Съветъ отъ.9 того подъ № 53 (проток. J6 8)

Заиоведвамъ:
Всички жители на окр&га да почисгять
веднага и държатъ винаги чисти за напредъ:
жилищата си, хотелите, ханищата, кръчмите,
гостилниците, кафенетата, бакадницитЬ, месар
ниците, рибарницитЬ, зарзаватчийяиций, млекарниците, халваджийнициге и въобще заве
дения, които боравятъ сь предмети за ядене и
пиене. При това имъ напомаювамъ за поедеденъ пхть всички наредби и заповеди, издадеаи до сега отъ общинските и санитарни
власти и ги предупреадавамъ, че ира нрЬд*
садящите ревизии, въ които ще вземагь участие
и членовете на всички Хигиенически Ствети
въ окрдга, на виновните ще се съставляват-
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актове Р на основание чл. 8 2 отъ закона за I
опазване общественното здраве, ще бждатъ на
казани съ глсба отж 1 0 до 2 5 лева.
Иапълзението на настоящата възлагамъ на
административните и санитарни влнсти.
|
гр. Варна, 1 5 Септември 1 9 0 8 г.
Председател ь на Съвета,
Варнен. Овр
I) Яоква

Уяравитель: Д.

бълестъ е

Ралчовъ.

холерата,

Гнездото на холерата е Азия отъ тамъ е прене
сена въ Русия. Холерата е бол сть заразителна, т.
е. за да заболее некои отъ нея, требва да се пре
несе болеетьта у него, било огь другъ боленъ* било
съ храната или водата. Заразата минава главно дрезъ
устата, по редко презъ нссътъ, отива въ стомаха^
отъ тамъ въ червата гд!то се спира и почва да ра
боти. Така ъо холерата е болееть на черзата. Ней
ната зараза е една малка животинка, наречена бацнлъ, който съ просто око не може да се види, а
погледнато еъ увиличителво стъкло (явкроскопъ) из
глежда като за питая (.). Тя се размножава много
бързо и отъ една, ставатъ сшро милиони.
Въ стомашния сокъ що схужи за смилане на хра
ната вка една течвость, наречена солна киселина
Тя убива бацилите, но у онези, които нематъ здравъ
стомахъ и у овези, които много нреяждатъ и преniiBEj , тая киселина се намалява, та бацила, веуьхртвенъ въ стомаха, преминава въ червата. Зато
ва хора съ здравъ стомахъ отъ холера по мъчно забол^вазъ стъ хора съ елабъ и разваленъ стомахъ.
Страхъ, мисълъ, ядосваве и настинка, които често
много се отразяваатъ и на стомаха, превятъ, чавека
по лесно да заболее отъ холера, но само когато, раз
бира се, има вече у него холерния бацжлъ, 'Нечиетотата много помага на холерата,
2) По

що се познава

холерата

Заболелия отъ холера почва да се осеща нераз
положена, чувствува тежесть подъ лъжичката, куркане на чарвага, следъ коего дочва да го искарва
често по голема нужда (диария, дрисъкъ), съ или
беаъ повръщане, съ или безъ болки корема. Нечно
сотвите, отъ често некарване, ставатъ редки, водни
белвзникави, като оризова вода и изгубватъ обикно
вената си мнрияма, Болеетьта у некои се усилва и
болния, изнемещелъ, и станалъ ва кожа u кокали
умира, у други лелека-лека преминува и болния оз
дравя. Тя трае разно, у некои 2 3 часа и човекъ
уаира, у други до една седмица и оздравя Но има
и холера безъ много дрисъкъ и повръщания, или те
еж. много слаби. Тя се вика суха холера. Холерата
мори много светъ, отъ 100 болни, 50, даже и повече
вината умиратъ.
3)

Съвтъти за иртьдпазване

отъ холерата

:ки Ввстникъ
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само 2 - 3 чашн на день добро вино, или 1—2 ра
кии или до'ъръ ковякъ.
4) Избътвай да ядешъ сурови и зелени овощия к зеленчукъ, солено и сушено месо « и риба
(пастърма, суджуци и пр); ако безъ техъ не можешъ, да бждатъ варени .или печена.
5) Покривай добре храната си и водата си,
пази ги отъ мухи и вапрашваяе. Мухите кацатъ по
равни яечиетсти?, ех каквито и нрзхьта е пълна.
6) Папироси не пуши безъ цвгаре, цшара
кога си сучешъ, не мокри кнвгаса съ язика си.
7) Книга, вестникъ или каквото и да е друго,
като четешъ и" листа обръщБшъ, не мокри пръста
си съ язика си или съ устната сн.
8) Пази чисто р&цетв си, мий ги предъ всеко ядене и следъ ядене съ сапувъ и преварена
вода, а още по добре,' оплакни ги съ 2% карболова вода, Вхъето обикновения, полезно е употре
блението на к*рболовъ сапудъ.
9) Избегвай да Сарьшъ устата си и сучшъ
мустаките си съ нечисти р в д е .
10J Избегвай черпенето бало по кафенета
било по го'ти.
И ) Oil гостилничаря икгфеджията изисквай
винагп чисти прибори.
12) Шзи се отъ настивкз, обличай се споредъ времето, пези краката си топли н сухи, на
корема ей туряй ьълаевъ платъ (фланела).
13) Полезно е, особено въ холерно време,
плакнене на устата и гърлото (гаргарз), дьже и па
вооътъ (смъркане) съ 3°/0 борова вода.
14) Слугата си пази повече отъ себе си, по
неже тов яай-скоро'меже да донесе холера въ домътъ ти.
15) Сутринь отъ дома си на гладно сърдце не
излизай; гдедай добре да похапнешъ.
16) Хлебъ отъ хлебарнрда ако вземашъ, на
режи го на филии, припечи го на огъня и яшъ.
17) За миене на еждове тенджери, тиганн, па
1
ници, чинии, лтжици и вр. употребявай врела вода.
18) Обръщай внкманне на най-слаба диарея -и
гледай да а преяахнешъ.
19) Вази чгстота на тялото си, на дрехите
си, на жилището си, на храната си, проветрявай
често стаите, съветвай за сжщото роднината си,
съседа си, приятеля си и бвди уверенъ, че си иаправилъ добро, както на себе си, така и па об
ществото.
20) Но нужда не ходи кждето вавърнешъ, а
на определено место. Пази строга чистота въ нуж
ника си, изливай всека сутринь въ нега или ямата,
гдето ходипъ по нужда, пресно варово млеко (1
кило варь, угасена въ 4 - - 8 кила вода).
21) Появи ли се холера не се събирай мнего
съ хора, стоп повече у дома си, бжди бодъръ и не
се плаши, изпълнявай горните правила и вервай,
че ще бждешъ запазенъ отъ нея.
гр. Варна, 15 Септемврнй 1908 г.

Председатель на Сътета
1) Пази се отъ преяждание и препиване, яжъ !
Варненски Окр. Уяравитель: Д. РАЛТОВЪ
пс-често, но по малко. Пази стомаха сн отъ раз- |
Секретарь. Т. ДЖЕЗАРОВЪ.
валяне.
I
2) Не яжъ нищо сурово — не варено и не
печено; вода ш*й само преварена.
Издава Варненското Градско-Общвнско Управление.
3) Спиртни питиета не употребяван, но ако
си навикиалъ на техъ и безъ техь не можепгь, пий |
Печ. ^Вваиквстъ11, Варна.

