ххш;

Варна, 11 Октомврий 1910 год.

ЦЪната на вестника е,
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Единъ бдюй Ь с т .

Излиза
четири Д А Т И в ъ месеца.

ВК 35.

Цари, писка и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

Редакторъ-екоавдиторъ:
Варнен, Град. Общ., Библиотекарь.

За обявления со плаща на дума:
За първа страница
» втора
„
я трета и четвърта странжц» .

3 от.
2 .
2 „

Един-ь б р о й В е т .

Заповедь

Варненско Градско Ощинш управление

Варненско Градско Общинско Управление

Общински търгове.
Обявление на Общинското Управление.
Обявления на Варненското окол. управление.
Статистическа ведомость на Общинското Ве
теринарно Отделевие
V. Списъкъ на дръвчетата и пр. находящи се въ
общинските разсадници за проданъ
VI. За тифуса (отъ Д-ръ 0. Ватевъ)

(отделение архитектурно)

(отделение техническо)

I.
II.
III.
IV.

ОбявлЬние
V З.А961
гр. Вар.

7 октомврий 1910 год.

Варненското г«Дцско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
23 того въ 10 часа пр*дъ обедъ ще се произ
веде на самото место търгъ съ явно надаване
за продажбата материала н събаряне оградата
въ коя го се помещава учил Св Климент/ь1,
Варненско градско общинско управление
наедно съ мал.гата пристройка въ същия дворъ.
Поемните условия и др. книжа могатъ да
се
видятъ
въ канцеларията на еж щото управ
ОБЯВЛЕНИЕ
ление всеки приежтетвенъ девь и часъ.
Всеки вункурентъ е длъженъ да внесе «аМ 14968
логъ 5°/0 за участие въ търга
гр. Варна, Т октомврий 1910 год.
Стойностьта на материяла. за сградите ще
се
определи
отъ комисията въ деня на търга.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуващите се за знание, че на
- п. Кметъ Ф. Христовъ.
21 и 22 того въ помещението на същото управ
ление ще се произведе еъ явна конкуренция
Н къ ва техническото отделение,
търгъ за отдаване подъ наемъ следните общин
Инженеръ: И. X. Стояновъ.
оки имоти и то както следва:
На 21 октомврий въ часътъ 10 преди
пладне за отдаване подъ наемъ ирезъ 1911 го
дина общинските касаповв дюгени М М 1, 2,
3, 4, б и 6 въ II участъкъ.
На 21 октомврий въ часътъ 4 нодиръ
пладне за отдаване подъ наемъ презъ годините
1911, 1912 и 1913 имотите:
Обявление
Къща М
въ V участъкъ улица „Маке
М 14962
донска".
Бюфетъ ири житната борса;
гр. Варна, 7 октомврий ,1910 год.
Дюгевъ М 111 при житния хамбаръ;
Дюгенъпри местностьта "Карабоклукъ*,
Варненското градско общинско управление
Барака срещу пристанищното управление. възъ основа решението на общинския съветъ
На 22 октомврий въ часътъ 10 предъ подъ М 509 отъ 3 септември! т г., обявява
обедъ за отдаване подъ наемъ за 1911, 1.912 на интересуящите се за знание] че на 23 трго
и 1913 години нетнадесеть валенчукови дюгени въ помещението на. сжщото управление ще се
на пазарния площадъ (отъ М 1 до М 15 вклю произведе търгъ съ тайна конкуренция за отда?
чително) — бившите частни дюгени, откупени ваяе на предприемачъ доставката на газь за
осветление на общинските помещения съ срокъ
сега отъ общината
отъ деня на сключване до 31 декемврий 1911
На 22 октомврий въ 4 часа следъ пладне година.
!
за отдаване подъ наемъ за 19П, 1912 и 1913
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 часа
години имотите:•
после обедъ
1
Дюгевъ служащъ за кафене до зарзаватПриблизителната стойность на предприятн
чийснисЬ бараки на пазарния площадъ.
ето
възлиза
на около 3000 лева.)
Местностьта при „Карантината" за право
Вадогъ за правоучастие въ трьрга се изис
отваряне бюфетъ между Карантините постройка
ква 150 лева.
^
и флотската градина.
Тържните книжа се намиратъ въ ванцеПървоначалните цени ще се опредЬдятъ
въ време на търга отъ тържната комисия. За лари та на общинското управление, гдето инте
ресуящите се могатъ да ги преглеждам, всеки
лога е 5 % отъ първоначалната оценка.
приежтетвенъ день и часъ.
\
Тържните книжа (поемните условия и пр )
Г. г. кункурентите требва дй се съобрамогатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день
знвать
напълно съ чл. 11 отъ закона за обще
и часъ въ канцеларията на общинското админи
ствените
предприятия.
\
стративно отделение.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
и. д. Секретарь: Д. Петковъ,

швление.
Л 14963
гр. Варна, 7 октомврий 1910 година.
Варненското градско общинско управление!
обявява на интересуящите се за знание, че въ
помещението на същото управление на 25 того
въ 4 часа лодиръ обедъ ще се произведе търгъ
оъ явна комвуренция за отдаване на предпри
емачъ направата на шосейната настилка, пола
гане на бордюрни камъни и извършването зем
лените работи на улица „Ботева" въ IV уч. на
гр. Варна.
Приблизителната стойность на предприяти
ето възлиза на 993417 дв.
Задогъ за провоучастие вь търга се изис
ква 5 % отъ първоначалната стойность, или
49670 лева:
Тържните книжа съ на разположение на
интересуящите се всеки приежтетвенъ день и
часъ въ канцеларията на общинското управле
ние.
Г- г. конкурентите напълно требва да се
съобразяватъ съ предписанията на чл. 11 отъ
закона за обществените предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Н-къ иа техническото отделение,
Инженеръ: И. X. Стояновъ.

Варненско Градско Общинско Управление
(Отделение техническо)

Обявление.
№ 14964
гр Варна, 7 октомврий 1910 година.

Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, ча на
25 того въ 10 часа предъ обедъ въ помеще
нието на сжщото управление, ще се произведе
търгъ съ явна конкуренция, за отдаване на
предприемачъ направата на шосейната настилка,
полагането на бордюрни камъни и извършване
на землените работи на ул. , Ш линия" въ IV
уч. на гр. Варна.
Приблизителната стойность на предприяти
ето възлиза 4547*86 лв
Задогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5 % отъ първоначалната стойность или
227 39 лева.
Тържните книжа еж на разположение на
интересуящите се всеки приежтетвенъ день и
п. Кметъ: Ф. Христовъ. часъ въ канцеларията на общинското управле
ние.
и. д. Секретарь: М.1 Петковъ

Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чд. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Н-къ аа техническото отделение,
Инженеръ: В. X. Стояновъ

Варненско Градско Общинско управление
(отделение архитектурно)
••

,

'

.

'

•

•

.

'

Обявление
4

^

М 14959

гр. -ариа, 7 октомврий 1910 год.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуващите се за знание, че на
21 того въ помещението на сжщотото управ
ление ще се проиаведе търгъ съ тайна конку
ренция за отдаване на предприемачъ направата
на 14 общински дюгенчета пра Пазарния площадъ въ IV уч. на гр. Варна
•'• Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 ча
са после обедъ
Приблизителната стойностъ на предприяти
ето възлиза на около 9691 92 лева. •
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 490 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето инте
ресуящнте се могатъ да ги преглеждатъ' всеки
приохтственъ день и часъ.
;
Г. г. конкурентите требва;дасе съобразявагь напълно съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.
,,;

Брой 35.

Варненски Общински Вестникъ

;Стр. 2.

п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Секретарь М Поповъ

Варненско Градско Общинско Управление.
(отделение архитектурно)

№ 14960
гр. Варна, 7 октомврий 1910 год
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуващите се за знание че на
27 того въ помещението на; същото управле
ние ще се произведе търгъ съ тайна конкурен
ция за отдаване на предприемачъ направата на
едно общинско доходно вдание на жгжла на ул.
„Царнбродска- и „Охридска" въ гр. Варна I
участъкъ.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до|1Г ч.
предъ обедъ.
Приблизителната стойность на предприяти
ето възлиза на 14155-43 лева
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 510 лева.
Тържннте книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето инте
ресуващите се могатъ да ги преглеждатъ все
ки присжтотвенъ день и часъ.
Г. г конкурентите требва да се съобрааяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ
Секретарь М Поопвъ

нсно Гр. Общ. Управление
(отделение техническо)

Обявлеише
№ 15215
гр. Варна, 12 октомврий 1910 година.
Варненското кгрк;^око общиноко управление
обявява на интервЩ-^ чате се за знание, че въ
помещението на схвотс^ управление на 30 того
въ 10 паса предъ Ю»Хъ т е се произведе търгъ
съ явнз конкуренция»» отдаване на предприе
мачъ настилането на 10&796 кв м. тротуари
съ циментови плочи з сметка на стопаните на
сгради въ ул. „Събо «а" в-*, частьта и между
ул. „Антимъ I" и ,В .дисдаьъ".
Приблизителната сойность на предприятие
то възлиза на 8703 6 лева.'
Залогъ за правоу астие въ търга се изис
ква 5 % отъ първонач лната стойность на пред
приятието или 435-18 нева.
Тържните книж{ еж на разположение на
интересуящите се всек1 присътственъ день и часъ
въ канцеларията на общлнсьЬто управление
Г. г. конкурентитеЧребвахда се съобразя
вате напълно съ чл. 11 отъ закрна за общес
твените предприятия.
\
\

V

\

п. Кметъ: Ф.\ Христовъ.
V
Н-къ на технич. отделение,
Инженеръ: И; X. Стояновъ.

Обявление
№15214
гр Варна, 12 октомврий 1910 год
Варненското градско общинско управление
обявява на интетесуящите се за знание че на
29 того въ помещението на общинското управ
ление ще се произведе търгъ съ тайна конкуренциязз отдаване^ на предприемачъ доставката
на дърва за отопление на общинските помеще
ния, основните училища и прогимназиите въ гр.
!'арна презъ зимата 1910 1911 година.
Офертите щ4 се се приематъ отъ 3 до 4
часа после обедъ.
Приблизителната стойность на предприяти
ето възлиза на 18000 л.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 900 л.
I
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на същото управление и еж на разпо
ложение на интересуящите се всеки присжтотвенъ
день и часъ
Г. г. конкурентите требва \ напълно ,да се
съобразяватъ оъ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.

емврий т г. що се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване жа предприемачъ нас
тилката съ пандермцнекв блокчета „частьта" отъ
площада „Независимость" и предъ Съборната
църква.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ч.
предъ обедъ.
Приблизителната стойность на предприяти
ето вьзлиза на 14808-66 л.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5 % отъ първоначалната стойность на пред
приятието или 74043 лева.
Тържните книжа еж на разположение на
интересуящите се въ канцеларията на общин
ското управление всеки присътственъ день и
часъ
Г. г. конкурентите требва да се съобра
зяватъ напълно съ чл. И отъ закона за об
ществените предприятия.
п. Кметъ: Ф. Фристовъ.
Н-къ на технич. отделение,
. Инженеръ: И. X. Стояновъ.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
М 14956
гр Варна, 7 октомврий 1910 година
Варненското градско общинско управление
обчвява на интересуящите се за знание, че на
11 новмврий т. г. въ помещението на сжщото
управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на закупувачъ прихо
да отъ житната борса на Варненската градска
община за време отъ 1 януарий 1911 година
до 31 декемврий с. г.
. .
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4.ч..,
после обЬдъ.
Приблизителната стрйность на предприя
тието вьзлиза на около 3000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търва се изис
ква 150 лева
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
рията на сжщото управление, гдето интересуя
щите се могатъ да ги преглеждатъ всеки при
сжтотвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобра
зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.
п. Кметъ; Ф Христовъ
Секретарь: М Поповъ.

Варненско градено общинско управление
ОБЯВЛЕНИЕ

п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Секретарь: М. Петковъ

№ 14967.
гр Варна, 7 октомврий 1910 год.

Верненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
11 ноемврий т г. въ помещението на сжщото
управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на закупувачъ сбора
отъ таксата за смЬть въ гр. Варна за време
(отделение техническо)
отъ 1 януарий 1911 лодана до 31 декемврий
с. г.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11
часа
предъ обедъ
Но 15216
Приблизителната стойность на предприя
гр. ВарЦ 12 октомврий 1910 год
тието възлиза на около 15000 лева.
Залогъ ва правоучастие въ търга се изис
Варненското градско общинско уаравленне ква 750 лева.
обявява на интересуящите се за знание, че въ
Тържните книжа се намиратъ въ канце
помещението на същото управление на 16 но- ларията на същото управление, гдето ннтере-

Обявление

Брой 35.

Вариенеки Общински Веетиикъ

суящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки
присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
п. Кметъ: Ф Христовъ.
и. д. Секретарь: М Петковъ

Варненско градско общинско управление
Обявление
№ 14891

Стр. 3

Варненско Гр. Общ. Управление

Варненско Гр. Окол. Управление

Обявление

Обявление

Но 14901

№ 12639

гр. Варна, 7,октомврий 1910 год.

гр. Варна, 9 октомврий 1910 год

Обявява се за знание, че билетя Но. 82124
До Господина Варненския Градски Кметъ
серия 64/908 год. издадвнъ на 18 Мартъ обща
Съобщава Ви се, Господине Кмете, за раз
та година на Никола П. Георгиевъ отъ гр. Вар
гласяване
между гражданите, че въ селата:
на за едно магаре на 6 години, черно, е изгуГюнъ-догду,
Николаевка, Чатма, Гюлекьой и
бенъ, на основание чл. 139 отъ закона за по
Кара-хюсейнъ,
Варненска околия, върлува бо
лицията въ Сел Общини е замененъ съ дублилестьта
»Шапъ"
по едрия рогатъ добитъкъ,
кать, ако оригинала се намери ;а се счита
а
въ
пооледньо
село
н по свините.
за невалиденъ
Град. Началникъ: Г. Ноповъ.

п. Кметъ; М. Иордановъ.

Секретарь: П. Николовъ.

Секретарь: В. В. Живописцевъ

гр. Варна, 6 октомврий 1910 год.
Вследствие надписа на г-на Варненския
градско околийски началникъ отъ 4 того цодъ
М 12356 сложенъ върху предписанието на Ми
ннстерството на Вхтрешиите работи подъ N. 5 4717
Варненското градско общинско управление обя
вява на интересуящите се, че т. г. върховни
проверочна на наборните комисии ще започнатъ
действията си на 11 того и ще свършатъ на
16 ноемврий н. г., младежите отъ Панагюрската
околия, която влиза въ състава на 7 Р и л с к а
д е в и з и о н а о б л а с т ь ще бждатъ прегледани
отъ върховната проверочна комисия въ II Тра
кийска девизиона область, когато ще заседава
въ гр Иазарджикъ.
При това обявява се и списъка на градо
вете, въ които ще заседава върховната прове
рочна комисия:
При първа Софийска девизиона область:
София, Берковица и Орхане.
При II Тракийска девизиона область: Пловдивъ, Пазарджнкъ и Карлово.
III Балканска девизиона область: Сливенъ,
Нова Загора, Бургаоъ и Казълъ-агачъ.
При IV Преславска девизиона обвасть:
Шуменъ, Елена, Разградъ, Варна, Силистра и
Добричъ.
При V Дунавска девивиона область: Русе
и Търново.
При VI Бдинска девизиона область: Видинъ, Ломъ, Вратца и Рахово.
При VII Рилска девизиона область: Кюстендилъ, Радомиръ, Трънъ, Дупница и Самоковъ
При VIII Тундженска девизиона область:
Казалнъкъ, Стара-Загора и Хасково.
При IX Шевненска девизиона область:
Плевенъ, Свищовъ, Троянъ. Севлиево и Ло
вечъ.
п. Кметъ: М. Иордановъ
за Секретарь: М. Петковъ.

С т а т и с т и ч е с к а въдомюсть.

Варненсно Гр. Омол- Управление

Обявление

Обявление
Но.

Но.

12406

гр. Варна, 5 октомврий 1910 год.
До Господина Варненския
Градски Кметъ.
Съобщава Ви се, Господинъ Кмете, за зна
ние да разгласите между гражданите за пред
пазване добитъка си, че въ селата на Ени-кьойска община и с. е. Авренъ и Сулуджалж, Вар
ненска околия е константирана болестьта »Шапъ«
по едрия рогатъ добитъкъ.

12703

гр. Варна, 11/Х 1910 год.
До Господина Варненския Градски Кметъ.
Съобщава Ви се, Господине Кмете, да на
редите за разгласяване между, гражданите, че
интизапскиябилетъ Но 82124 серия 64/908 г.
издаденъ на 18/111 с. г на Никола .1.1. Георги
евъ отъ гр. Варна, за едно магаре на 6 години.
черно е билъ изгубенъ, вместо който е билъ из
даденъ дубликатъ, затова оригинала ако се на
мери, да се счита невалиденъ.

зам. Гр. Началникъ: Г. Михаиловъ.

Град. Началникъ : Г. Похговь

за Секретарь: И. Копазовъ.

Секретарь: П. Ниноловъ

ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Варна 1 октомврий 1910 година.

*

> "

Честь имамъ да обявя на интересуящите се, че при варненските градско общински
разсадници отъ 1 Октомврий т. г. до 1 Априлий 1911 година ще ое продавагь разна овощни,
сенчести и ва украшение дръвчета

списъкъ

на д р ъ в ч е т а т а и други растения н а х о д я щ и се в ъ Гр. О б щ и н с к и т ъ
Презъ взтеклий м-цъ Септемврий т. г. въ
разсадници з а проданъз
Варненската градска скотобойна еж изкдани:
/
109 вола, 2 говежди бика, 698 крави 54 теле
1.
Овощни
дръвчета:
та, 162 бивола, 1 биволски бикъ, 209 биволици,
27 малачета, 2261 овци, 237 кояи, 176 агнета
2 - 3 год. 500 парчета 40 стотинки.
1) Ябълки облагородени
и 63 свини, а всичко 3979 глави добитъкъ,
2) Круши
„
2—3. I) 1200
40
я
я
който е далъ 201289 кгр. месо.
40
2
400
3)
Сливи
»
Я
я
я
Отъ техъ схщия м-цъ еж унищожени: отъ
40
2
4)
Праскови
„
Т
>
я
я
зоо
ТиЪегси1озгз 5 вола, 5 крави, 1 теле, 2 бивола,
2 *
40
60
5) Зарзалий
„
3 биволици и 2 кози; отъ сплна мършавость
»
я
(ОасКехга) 2 малачета, 1 овца и 1 волъ; отъ
3 . юоо
20
6) Орехи
„
я
я
<Гекгиа (тежка желтеница)'•'овци, 2 кози; отъ суз2 * ,,. 40 ' Я' 40 ' я
7) Мушмули
„
Исегсиз сеИи1озав една свиня и отъ Руоетга 1
»
2 Ч
250
30
8) Бадеми тукашни сладки
я
малаче, а всичко уничтожени 28 глави доби,
,
2
50
40
9)
,,
облагородени меки
я
я
тъкЪ} който е двлъ всичко 3113 кгр. месо, сле
4
2
200
30
10)
„
отъ
семе
„
я
дователно чисто за консомнране месо остава
Я
198176 кгр.
130
30
11) Череши облагородени
2 п
я
я
»
Презъ истеоня м-цъ Септемврий не е има
12) Черници за буби
3 п 2000
05
и
ло случай отъ бесни кучета.
13) Нарове
3 я 200
30
я
я
14) Английско грозде пресадено
2 » 100
50
»
»
Градски Ветеринаренъ
15) Лозови пръчки
1 2 я 2000
10
»
»
Лекарь: Д-ръ Ив. Жековъ
16) Ягоди одро-плодна смесъ
ОБ
п зооо
я
я
1

Варненски Общински Вестяикъ

Стр. 4.

2. Сенчести дъврета:
1) Акация пресад. кичеста и червена
2 год. 200 парчета 1 левъ
50 стотинки.
2500
2
обиквовена
2)
и»
50 •.»
250
2;, Юлибрисинъ
3)
50
500
4) Бреотъ
400
50
• „
Борови дръвчета
200
50
б) Върба жална
1000
.30
Кестенъ
дивъ
«:' 7)'
200
50
2
8) Каталаа сирингифолъ
500
30
„
2
9) Тледичия безъ и съ тръни
250
50
2Гимногладусъ
ка
надени
Ю)
2500
50.,
2
Н) Осенъ* белъ и черенъ
70
50
Павловния
империял.
12)
550
50
„
13) Софора японска
1г>00
50
Топола
и
Кавака
•
•
•
>
14)
1200
Чатламбукъ (делти съ'
50
г
, 15) Яворъ два вида
3000
'0
2—
16)

Дръвчета — храстия за украшение:
1) Аморфа фрутигоза
2) Вигнония радингасъ
3) Бъ8ъ (Самбувусъ)
4) Дяволски ногъп.
5) Дива лоза
6! Дивя рошкова, ь
7) Жълтъ салкъмъ
8) Лоницера тартар.
9) Лигустръ
10) Маховия
11) Маглура аурантиява
12). Спиреа (два вда)
13) Спарциумъ юяцеумъ
15) Тхуя ориентал. (Оевлия)
15) Тафланъ (Евонимусъ) 3 вида
16) Тръндафели пресад. високи
17) Тръндафели пресад. ниски
18) Тамариксъ 3 вида
19) Френско грозде диво
20) Хибискукъ сирийски
21) Чемиширъ 3 вида
22) Ясминъ 3 вида

600 парчета 25 стотинки.

100
200
120
100
60
120
1200

ьоо

28п
500
7Г0

юоо

я
1»

»
)1

*
я
.
я
П

»
»
. я

1200
2200

я

400
150
800
800
900

»

1800

зоо

я '

«
п
п
п
п

40
25
40
25
40
40
25
25
50
25
30
20
40
40
1-20

80
25
25
25
10
30

»
»
п
г

я
1"

1»
п

'»
»
я
и

»
«
»
»
м
Я

»
))

1) Поръчките за гореозначените дръвчета и храсти, ставагъ писменно или устно,
направо до Варненското градско общинско управление, като се придружи стойностьта имь;
2) Намаления не се иравятъ;
|
3) За изваждането и.опаковката на дръвчетата ще има грижата градско общинския
градинарь;
4) За вдигането и пренасянето на дръветата ще се грижатъ самите куповачи или
пълномощниците имъ.
Кметъ: Иванъ Церовъ.
Градски градинарь: Ант Новаковъ.

Д-ръ С. ВатвФъ.

(Продължение отъ брой 33.)

Къмъ третята неделя огъньтъ още про
дължава и бива еднакво силенъ сутринь и вечерь — отъ 39° до 40° С, болниятъ бълнува,
по кожата на корема и гърбите излизатъ като
лещето зърно червеникави пятпа и наместо запекъ захваща дрисъкь съ възжелта, редка
като боза материя (изпражнения)—по неколко
пъти на день.
Това лошо състояние на болния може да
трае още една и две недели. Ако болестьта
тръгне на добре, огъньтъ постепено се нама
лява, дрисъкътъ престава, болниятъ се посъвзема, не бълнува, спи спокойно и яде, само
че бива още много слабъ и не може да се
дигне на крака една —две недели.
Тази болесть не винаги минава тъй леко.
Много пъти, къмъ третята и четвъртата не
деля (понекога и по рано), се явяватъ извън
редно силенъ огънь, дрисъвъ съ кръвъ, каш
лица и многи други осложнения, които усьлватъ, влошаватъ болестьта и често докарватъ
смърть.
Заразяване и предпазване. — Тифусната
зараза се размножава ьъ червата яа болния и
излиза въ големо количество съ изпражнения
та. Въ случая гащите,,,ризитЬ, кърпите, пос

телките на тавъвъ боленъ се умърсяватъ лесно
отъ изпражненията; също и лажици, вилици,
чаши и др. съдове, съ които си служи бол
ниятъ, лесно се умърсяватъ, било отъ устата,
било като се пипатъ съ умърсени ръце. Ако
некой пипа или пере такива умърсени пред
мети, тифусната зараза се полепя по пръсти
те му и отъ тамъ по хлеба, а отъ тамъ, ко
гато яде, поглъща заразата или като се ръ
вува, предава я на други хора.
Поради това на болния требва да прислужва само единъ отъ домашните му, който
винаги щомъ пипа болния или вещите му,
требва да си измива ръцете съ топла вода и
сапунъ. Прането на болния да се свпва въ
чаршавъ, намовревъ въ отровна вода, да се
изварява единъ часъ въ вреда вода съ малко
пепелъ и следъ туй да се пере. Ако прането
на болния, преди да се извари добре, се смеси
съ това на здравите хора, то заразата може
да се пренесе и у последните. Болниятъ треб
ва да си служи се съ едни и същи вилици,
лъжици, чаши, ножъ и др. съдове, които пре
ди да се удотребяватъ отъ други яйца требва
да се изваряватъ.
Въ некои градове и села има постоянно
тифусъ, и то яе по единъ или двама болни, а
по много изведнъжъ; по некога заболеватъ по
100 -200 и по-вече изведнъжъ Това показва,
че болестьта има единъ источникъ. — Това е
водата, омръсена съ тифусна зараза. А това
става по следния начинъ. Като хвърляме

Бори 36.
и плискаме изпражненията на болния отъ. ти
фусъ покрай герани, чешми, реки и др. т м,
заразата лесно може ра се процеди въ водата,
било чрезъ дъжда или направо, и следъ туй
секи, който пие такава заразена вода, забо.тЬва отъ тифусъ. Затуй изпражненията, пикочьта трЬбва ла се хвърлятъ въ нуждниците; гър
нето, въ което болниятъ ходи понужда, да се
изплаква и съ отровна вода, та да се унищо
жи заразата, защото ако има деца да ходятъ
по нужда въ същото гърне, те ще се наца-.
патъ и заразятъ.
Ето защо сичви чешми, герани. кладен
ци, водопроводи требва да се покриватъ и пазятъ отъ замърсяване. Освенъ това, те требва
да бълатъ добре зазидани и непроницаеми, за
да не може да преминава въ техь заразата
отъ близки нужници, номийяи ями и др т.
Въ старата часть на гр* Ловечъ, дето нуж
ниците и геранате съ на близо има постояно
тифусъ Въ новата часть на града, дето пиятъ
изворна вода отъ чешми, тифусъ нема. Въ Га
брово, Русе и много други градове, съ разва
лени и непоправени водопроводи, има постоян
но тифусъ. Въ Пловдивъ, благодарение недоб
рото контролиране водопровода и филтра, се
появи тифусна епидемия, отъ която за некол
ко месеца заболеха и умрвха много хора.
Сички тия заболевания и жертви би се избег
нали, ако водата се подържаше чиста, ако
главата на водата, водопроводите, гераните и
пр. се пазяха отъ замърсяване.
Като се плискатъ изпражненията и пикочъта отъ тифусни по нужника, дворатъ и
улиците, заразата лесно може да се полепи
по обущата ни а съ твхъ да се внесе въ къ
щи по постелките, а отъ тукъ по ръцете —
въ устата и корема.
По същия начинъ заразата може да се
разнесе и отъ хотелите, ханищата, ако, се слу
чи въ техъ да квартируватъ болни отъ тифусъ.
Затуй не бива да плискаме изпражненията по
улиците, дворовете и нужниците, а да ги из
ливаме вниматално въ нужника, и следъ туй
веднага да го посипваме съ негасена варь, а дъс
ките му
да поливаме съ отровна вода отъ
синь камъкъ.
Когато целуваме тифусни живи или ум
рели—лесно се полепя заразата по устата ни.
Затуй ,ие бива да целуваме тифусни, нито
пъкъ да ги къпиме кога умратъ. Свещениците
требва строго да забраняватъ да се целуватъ
умрели отъ тифусъ или: друга заразителна
болесть.
Не секи, който възприеме тифусна зара
за, се разболева отъ тифусъ; също и тоя,
който е боледувалъ еднъжъ отъ тифусъ, редко
заболева втори пъть. Такива хора не заболе
ватъ, макаръ да пипатъ или целуватъ болни
отъ тифусъ; но за това пъкъ съ опасни, за
щото пренасятъ заразата у други, които ни
кога не съ били при болни отъ тифусъ.
Затуй най-добре е секи да се предпазва
отъ тифусни болни.
Лекуване и отгявдване. — Лекарство,
съ което .може да се спре болестьта тифусъ,
нема, но има други средства, съ които може
да улечиме страданията на болния и да го
предпазиме отъ опасность и смърть,
Болниятъ да се остави да лежи самъ въ
стая и да ходи при него само тоя, който му
прислужва; прозорците на стаята лете да еъ
винаги отворени, а зиме да се отварятъ на
често, та да се проветрява въздуха; стаята да
е умерено топла, завивката на болния да е
лека, постелката мека, защото отъ дълго лежене се протрива кожата по гъзерите и гър
ба и се отварятъ рани, които мъчатъ болния
и мъчно се лекуватъ; за да се не протрие
болниятъ, нека не лежи само на гърба си, ама
по страните си и отъ време на време да си
мие гърба му съ спиртъ или съ оцетъ, раз
месени съ студена вода. Тъй като устава на
болния засъхватъ, езика се иопуква и го «боли,
то нека плакне устата си яеколко пъти на
день съ студена вода или съ вино, а зъбите
да изтриватъ съ мека мокра кърпа; на бол
ния да се дава на често да пие по мад^о вода,
за да си овдажва устата.
/
(Следва).

