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Варна, 10 Ноемврий 1910 год.

Цената, на вестника е,
Излиза
вивап предплатено, за година само 3 лв. четири пж.ти в ъ .кгЬсоца.
Може да се предплаща и само за три
м4сеца.
Редакторъ-ексаедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.
Един-ь брой 5 ст.

Вр. 38.

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

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 п.
.«втора
„
2 ,
я третя и четвърта отражжца. 2 „
Един-ь брой б от.
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IV.
а) Писмо отъ управлението на съюза на
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руските * Сокола до Варненския киетъ;
VI.
^ б) Бюлетини за холерата въ гр. Варна.
"II. ОЙщинскй търгове.
Ш. Обявление* На Общинското Управление*. '
VII.

;

ПР^В^ЕНГЕ^ '

щия день въ Държавната болница въ особенъ
павилионъ и стая, дето умре снощи.
Обява на Варненската девическа гимназия.
Днесъ е трети день и никакъвъ новъ слу
чай
отъ
холера нема нито изъ града: нито въ
Обявление на Анхиалското окол. управление.
хана. между 28-те'изолирани души (18 еж тур
Специални ноемни условия за отдаване на ци и 10 християни).
предариемачъ сбора отъ таксата за сметь.
Болестьта холера, следователно, за сега е
За тифуса (отъ Д-ръ С. Ватевъ. — Край).
ограничена*
а
В «е ги ех всички мерки, за по-нататъшно
уединение, дезинфициране и наблюдение на 28те пасажери въ хана* „Ерзерумъ", конто за
сега съ съвършено; здрави.
гр. Варна, 5 НоемвриШ 1910 година.

П.%ШШ
(ГОКОЛЬСТВ!
С.-Пвтербургъ;

<$оепадииу
сХородскому Голова гороВа сВарни-

27 октпбря 1910 ю'д. м

Кметъ: Ив. Церовъ,
Стар общ. лекарьГ Д-ръ Златаровъ.

Бюлетинъ № 2.
Правлеше Сбюза: Русскаго Сокольства считаетъ своимъ долгомъ внразвдгь въ лице Васъ, Милостивнй ГосуНощесъ еданъ отъ изолирани
дарь, всему городу Варне иекреннюю благодарность за те въ ханъ „Ерзерумъ*, Мустафа
кафеджия въ същия
тотЪ сердечннй пр1емъ, которнй бнлъ оказанъ русскому Ибрахимовъ,
ханъ, заболе отъ холера и веднага
сокольству прС вступШнш его летомъ текущаго года на биде отнесенъ и изолиранъ въ
болгарскую землю.
тукашната Държавна Болница. До
;,
По> отношенш къ участникамъ перваго внлета рус- сега, отъ 1 ноемврий, имаме всич
три заболевания отъ холера^
сйатог сокольства, Мправленнаго къ братямъ — болгарамъ, ко
отъ които два смъртни
въ ...Варне Тбнло проявлено столько вниматя, которое
Останалите 27 души съ здрави
никогдане изгладится изъ памяти техъ, кто имелъ и се намиратъ подъ постоянно на
блюдение въ болницата „Параске
счастье бшь въ зтомъ году въ Вашемъ городе.
ва Николовъ*.
Примите отъ русскаго соколвства его искреннее.
Наздаръ!
Председатель:
Секретарь:
Холерата в ъ

(Варна.

Бюлетинъ № 1.
Фейзй' ХасайЪвЪ; 55 год., идящъ- отъ Цариградъ. съ. парахода .България", е пристигналъ, следъ четире дневно пътуване, въ Варна
на 28 Октомврйй? т. г. четвъртъкъ Въ петъкъ,
29 о м. : пвтий'деяь следъ излизането отъ Цариградъ-*• Фейзи Хасановъ, заедно съ другите
пхтница биле дезинфекцирани въ карантината
и пустнати' на петь дневно наблнЬденае' въ местоспйранйетО' на всеки пжтиивъг Фойзя? Хаса
новъ, който пхтувалъ съ чуждо име и съ
чуждъ паспортъ на Ибрахпмъ Ислямовъ зая• вилъ- че ще отиде въ с. Хърсово, Разградско,
дето е билотелеграфирано да бжде наблюдаванъ
сл4дъ пристигането му тамъ.
Феизи Хасановъ се спрел-Б въ Варна --•въ
хан*4 „Ерзврумъ'1—тйбаханата/заболедъ й, бевъ

да повикатъ'лекарь, той умрелъ въ понеделникъ 1 ноекврйй' сутриньта.. Ходжата се яви
въ 8 часа сутшшьта същия день да запише
мъртвеца въ санитарното отделение, дето, отъ
распита за местожителството и причините за
смъртьта, санитарните власти се усъмниха за
холера и веднага се взеха най строги предпа
зителни мерки. Аутопсията на трупа е напра
вена' въ същия день' въ хана иг трупа, въ железенъ вовчегъ е погребенъ въ вторнивъ сутриньта въ турските гробища, като ех запазени
всички предпазителни мерки вь случая.
Ханътъ ,.Ерзерумъ'( е изолиранъ и подъ
строга карантина. Всички, които съ биле въ до
пиране съ Солния и въ хана ех намерени н
уединени тамъ Направена е строга' дезинфек
ция въ хана, всички вещи въ стаите, заедно
съ вещите на пхтницигЬ ех изгорени
Въ среда, з т. м., епинъ старъ турчинъ,
който е спалъ въ една стая заедно съ фейзи
Хасановъ, заболе отъ холера, отнесе ое въ ех

Ханътъ „Ерзерумъ", ако и празенъ, си остава подъ карантина съ
всичките подъ ного помещения и
се пристъпи къмъ коренна дезин
фекция на това единственно холерно гнездо въ града.
Гр. Варна, 6 ноемврий 1910 г.
Кметъ: Ив. Церовъ
Старши общ. лекарь:
Д-ръ Златаровъ.

Бюлетинъ № 3.
Днесъ е трегиятъ день отъ по
следното холерно заболеване. Но
ви заболевания нема. Отъ първи
Ноемврий до днесъ заболели всич
ко трима, отъ които двама умреха;
останалиятъ боленъ върви къмъ
подобрение.
Изолираните за наблюдение въ
болницата „Параскева Николовъ*

Стр- 2.

27 души съ въ отлично здраво
словно състояние. Ханътъ „Ерзерумъ* е изпразненъ, обезвреденъ,
поставенъ подъ карантина и окол
ните дюкяни затворени.
Гр. Варна, 7 ноемврий 1910 г.
Кметъ: Ив. Церовъ.
Началникъ на Бактериологическия
Институтъ: Д-ръ М. Ивановъ.
, Старши общ. л*карь:
Д-ръ Златаровъ.

Бюлетинъ № 4.
•', Днесъ е четвъртиятъ день отъ
като нека новъ холеренъ случай.
Изолираните въ болницата „Пара
скева Николовъ" се намиратъ въ
отлично здравословно състояние.
Болния Мустафа Ибрахимовъ вър
ви все къмъ подобрение и възможностьта да оздавее се увеличава
отъ день на день.
Гр. Варна, 8 ноемврий 1910 г.
Кметъ: Ив. Церовъ
Началникъ на Бактериологическия
Институтъ: Д-ръ М. Ивановъ
ф Старши общ. лекарь:
Д-ръ Златаровъ.

то ще останатъ, до когато холерните бацили
изчезньтъ' въ изпражненията имъ.
гр. Варна, 10 ноемврий 1910 г.
Кметъ: Ив Церовъ
Началникъ на Бактериологическия Институтъ:
Д-ръ М. Ивановъ.
Старши общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ.

Бюлетинъ № 7.
Днесъ е седмиятъ день отъ като нема
новъ холеренъ случай. Мустафа Ибрахимовъ,
който е на лечение въ държавната болница,
отива все по-добре. Двамата носители на холер
ни вибриони, отведени още миналата в (9 т. м.)
въ държавната болница, еж сьвършенно здрави.
Останалите 25 души отъ уединените въ болни
цата „Параскева Николовъ" се радватъ на пъл
но здраве.
Бактериологическото изследване на изпра
жненията на всичките изолирани е свършено и
освенЪ у двамата, изпратени вече въ държав
ната болница, нито у едного отъ останалите 25
души не се констатираха холерни вибриони.
При това положение всичките 25 души,
следъ окжпване и строга дезинфекция на само
то помещение и дрехите имъ, ще бждатъ осво
бодени следъ неколко дневно наблюдение. Но
сителите на холерни вибриони, обаче, ще остастаначъ въ държавната бодница, до когато ви
бриони! е изчезнагъ вь изпражненията имъ и
съ това станатъ безвредни за околните хора.
гр Варна, 11 Ноемврий 1910 г.
Кметъ: Ив. Церовъ
Началникъ...на бактериологическия Институтъ: .
Д р ъ М. Ивановъ
Старши общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ.

Варненско Градско Общанско Управление

Бюлетинъ № 5.
,,*,•.., Днесъ е петиятъ день отъ по
следния холеренъ случай. Нови заболевания нема. Изолираните за
наблюдение въ болницата се радватъ на превъзходно здрави е. Холерниятъ боленъ Мустафа Ибрахи
мовъ, находящъ севъ Марийнската Държавна Болница, е въ също
то положение както вчера.
Гр. Варна, 9 ноемврий 1910 г.
4
Кметъ: Ив. Церовъ
Началникъ на Бактериологическия
Институтъ: Д-ръ М. Ивановъ.
Старши общ. лекарь:
Д-ръ Златаровъ.
«:•
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Бюлетинъ № 6.
Днесъ е шестиятъ день отъ като нема
новъ холеренъ случай, Мустафа Ибрахимовъ,
който е на лечение въ МарнВнската държавна
болница, е значително по добре. Изолираните въ
болницата «'»Параскева Николовъ" еж съвър
шено здрави.
Отъ завчера е.почнато бактериологическо
то изследване на изпражненията ямъ. У двама
(Иванъ Илиевъ и Боню Петковъ) се констати
ра прнсжтотвието на холерни вибриони Заради
това, макаръ и здрави, те (Иванъ и Боню) още
снощи се отведоха въ държавната болница, де

Брой 38.

Варненски Общински Вестникъ

Обявление
М 15734
гр. Варна, 19 октомврий 19 Ю год.

Варненското градско общинско
управление, възъ основа решение
то на общинския съветъ подъ •№
572 отъ 29 септемврий т. г. обя
вява на интересующите се за знанив; че на 25 ноемврий т. г. въ по
мещението на общинското управ
ление ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция за отдаване на
предпрйемачъ закупувачъ общин
ския налогъ върху натоварени ко
ла, коне, магарета, [„Бачъ"] за вре
ме отъ 1 януарий 1911 год. до 31
декемврий с год.
Офертите ще се приематъ отъ
3 до 4 часа после обедъ.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на около
48,000 л.
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква 2400 л.
Тържнит* книжа се намиратъ
въ канцеларията на същото управ
ление и съ на разположение на интересуящите се всеки присътственъ день и часъ.

Г. г. конкурентите требва на
пълно да се съобразяватъ съ пред
писанията на чл. 11 отъ закона за
обществените предприятия.
п, Кметъ: Ф. Христовъ.
Секретаръ: М. Петковъ:

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
№ 16471
гр. Варна, 3 ноемврий 1910 година.

Варненското градско общинско
управление, възъ основа решение
то на общински съветъ подъ №
694 отъ 21 октомврий 1910 год.,
обявява на интересуящите се за
знание, че на 7 декемврий т. г. въ
помещението на същото управле
ние ще се произведе търгъ съ тай
на конкуренция за отдаване на
предпрйемачъ общинските берии
„Кринина" и „Кантаринина* за вре
ме отъ 1 януарий 1911 год. до 31
декемврий с г.
Офертите ще се приематъ отъ
3 до 4 часа сл. пладне.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на около
30,000 л.
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква около 1500 л.)
Тържните книжа се намиратъ
въ канцеларията на общинското
управление и съ на [разположение
на интересующите се всеки присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да
се събразяватъ напълно съ чл. 11
отъ закона за обществените пред
приятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ,
Секрегарь: М. Петковъ.

Варненско градско общинско управление
Обявление
№ 16470.
гр. Варна, 3 ноември 1910 год.

Варненското градско общинско
управление, възъ основа решение
то на общински съветъ подъ №
695 отъ 21 октомврий 1910 год.,
обявява на интересующите се за
знание, че на 7 дзкемврий т. г. въ
помещението на същото управле
ние ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция за отдаване на
закупувачъ таксите за даване теа
трални представления, за свирачи,
певци и пр., за време отъ 1 яну-

Брой 38.

Варненски Общински Вестникъ

арий 1911 г. до 31декемврий с г.
Офертите ще се приематъ отъ
9 до 11 часа предъ обедъ.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на около
9000 лева,
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква 450 л.
Тържните книжа се намиратъ
въ канцеларията на същото упра
вление и съ на разположение на
интересующите се всеки присътственъ день и часъ.
Г, г. конкурентите требва на
пълно да се съобразяватъ съ чл.
11 отъ закона за обществените
предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ
Секретаръ: М. Петковъ.
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•М 16522
гр. Варна, 3 ноемврий 1910 год.
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Варненското градско общинско
управление обявява на Варненски
те избиратели турци за знание, че
на основание заповедьта на Мини
стерството на Народното просве
щение отъ 2 7 Октомврий т. г. подъ
№ 3438 изборътъ за мюслюманско
училищно настоятелство въ гр. Вар
на ще се произведе на 21 того съ
тайно гласоподаване съ избирател
ни карти по избирателните списъ
ци на мислюманите български по
даници и при едно избирателно бю
ро за целия градъ.
За помещение се определя учи
лището „Руджи* въ III участъкъ.
п. Кметъ: М. Юрдановъ
п. Оекретарь: В. В. Живописцевъ.
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Чл. 1- Облагатъ се съ такса за сметъ
сградите — частни или обществени, които служатъ за живене, за упражнение некое занятие
или търговия или за отправление на обществе
на служба (държавна или окрхжна) и въобще
всички помещения на които общината изхвърля
сметьта чревъ предприемача, съ означените
тукъ долу изключения.
Чл. 2. Жилищните сгради или къщи,
които служатъ само за живеене било че те се
обитаватъ отъ техни стопани, било отъ наема
тели или отъ едните и другите едновременно
безъ да се гледа на броя на домакинствата, об
лагатъ се съ една такса за сметь споредъ да
нъчния облогъ на сградата за надлежната го
дина както следва:
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за отдаване на предприемачъ чрезъ тайна
конкуренция сбора о т ъ т а к с а т а з а с м е т ь в ъ
гр. Варна, с ъ г л а с н о чл 8 9 п. 14 о т ъ з а к о н а
за г р а д с к и т е общини и чл. чл. 3 2 5 , 3 2 6 и
3 2 7 о т ъ правилника, з а в р е м е о т ъ I Януарий 1911 г о д . до 31 Д в к в м в р и й с ж щ а т а год.
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, Чл. 3. Отъ ония сгради, които еж оценени
отделно отъ жилищата и въ които не се жи
вее, а само се вършатъ работи облигаеми съ
данъкъ занятие, като напримеръ дюгени и раз
ни продавници, работилници, ресторанти кафе
нета, кръчми, писалища и пр. безъ да се гледа
на данъчния облогъ на сградата, събира се го
дишна такса съразмерна съ чистия данъкъ за
нятие или патентъ, който плаща собственика
или наемателя на сградата въ която се упраж
нява занятието или търговията, само за занятие
то, което упражнява въ тая сграда, както следва:
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Забгългъжка. 1. Всичките дюгени, работил
ници, фурни и др. т., въ които се работи и въ
техъ живеятъ работниците и слуги, се обла
гатъ само върху чистия данъкъ занятие по чл.
3 и не се считатъ за жилища.
Забиьлгьжка. 2. Самостоятелните сгради за
складове се облагатъ съ такса за сметь само
споредъ годишния денъченъ облогъ на сградата
и то въ размерите, предвидени въ чл. 2.
Забиьлпакка 3. Когато въ едно заведение
подъ едмнъ и сжщъ Ж и покрнвъ едно и съ
що лице, бялъ той собственивъ или наематель
на заведението, упражнява неколко занятия,
за които едновременно е обюженъ съ данъкъ
занятие или патентъ за всеко отделно, то так
сата за сметь отъ такива заведения се пресмета върху общата сума отъ всичките данъци
респ. патенти, плащани отъ това лвце н то въ
размера на чл. 3.

Чл. 4. Огъ смесените сгради, сир. такива,
които служатъ едновременно въ едната си часть,
като къща за живение и въ другите си части,
като помещения за упражнение некое занятие
или търговия, облагаеми съ данъкъ занятие и
които по данъченъ облогъ съ оценени, като ед
но цело. събира се годишно една обща такса,
пресметната върху: а) данъчния облогъ на це
локупната сграда, пресметната върху чистия
годишенъ данъкъ занятие или патентъ, които
плаща наемателя или стопанана на помещение
то, въ което той упражнява занятието или тър
говията си както предвижда чл. 3.
Забгългъжка 1. Сградите, въ които живе
ятъ лекари, адвокати, архитекти и въобщо ли
ца съ специална професия, не се сметатъ за
смесени згради и плащатъ такса по чл. 2 отъ
поемни ге условия, ако иматъ отделни писалища
или бюра.
Забгългъжка- 2. Публичните домове се счи
татъ за смесени сгради и споредъ това отъ
техъ се събира такса по чл. 2 споредъ годиш
ния или данъченъ облогъ и същевременно по
чл. 3 върху данъкъ занятие, който плаща съ
държателя или наемателя на публичния домъ.
Никаква друга такса не се събира отъ тия до
мове нито отъ лицата които ги обитаватъ.
. Чл. 5. Отъ страноприемниците (хотели и
ханища) безъ да се гледа на д.нъчния облогъ
на сградата, събира се на стая 50 ст. годишно,
ако нема въ стаята кревати за спане; ако ли
има такива събира се годишно 1 лв на стая;
но въ всеки случай не по-малко отъ 5 лв год.
за целата сграда. Никаква друга такса не се
събира отъ страноприемниците.
Не се считатъ за стаи: ресторанта, кафе
нето и кръчмата къмъ страноприемницата, които
падатъ въ това отношение по чл 3, споредъ
който се облагатъ съ такса за сметь.
Забчълпжка. Ако къмъ сградата на стра
ноприемницата има помещения, въ които се уп
ражнява некоя търговия или занятие самосто
ятелно и вънъ оть хотелиерството, то такива
помещения се считатъ като отделни сгради и
се облагатъ съ такса за смЬь по чл. 3.
Чл 6. Огъ държавните и окръжните уч
реждения, безъ да се гледа на данъчния облогъ
на сградата, гдето се помещава такова учреж
дение, взема се по 1 лв на стая, но въ всеки
случай не по малко отъ 8 лв. год. за целото
помещение на учреждението. Броятъ се и об
лагатъ само стаите въ кои го работнтъ длъж
ностните лица и спятъ слугите.
Забгългъжка. Ако къмъ сградата, въ която
се помещава едно държавно или окръжно уч
реждение се намирагъ дюгени, продавници, ра
ботилници и др. т. помещения въ които се уп
ражнява некое занятие или търговия, облагаеми
съ държавонь данъкъ респ. патентъ, то такива
помещения се облагатъ съ такса за сметь по
чл. 3.
Чл 7 Въ страноприемниците и обществе
ните, сир. държ!вни и окръжни учреждения
не сг броятъ и следователно не се облагатъ съ
такса за сметь. избите, антретата, коридорите,
килерите, яхърите мансардите и др. т. отделе
ния, предназначени за държане продукти, дър
ва, въглища, архиви и др такива.
Чл. 8. Освобождяватъ се отъ такса за
сметь:
а) Молитвените и училищните домове, как
то къмъ техъ пансионите на кое да било об
яд» ств -но или лице въ гр Карна, стига заве
дението да е позволено отъ правителството;
б) Домовете на консулствата въ гр Вар
на, ако съ техна собственость: (на респектив
ните държави), ако ли не съ, то облагатъ се
по чл. 2.
в) Градско общинските сгради и всички
общински учреждения и клонове отъ техъ, въ
които общински длъжностни лица вършатъ служ
бата си като канцеларии, библиотека, пожарна
команда, амбулатория и др.;
г) Помещенията на Д-во „Майка", сиро
питалището и това на безплатните ученически
трапезарии, както и всички подобни дружества
и учреждения, призната отъ правителството за
благотворителни;
д) Сградите, които стоятъ вънъ отъ отроитедната часть на града (осввнъ фабриките]
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като казармите; държавната болница, кьошко до компетентния еждъ за събирането й безъ ла
се търси каквито и да било вреди и загуби
вете въ лозята и1 др; т. "
е) Яхърите,' частйи и обществени; защото отъ общината.
Чл. 16. Общите поемнй условия съставля
самите' ступа ни' еж" длъжйи' да ги чистятъ на
ватъ нераздЬлима часть отъ настоящите специ
свой разноски; ^ "'
ж) Сградите който еж останали праздни ални поемии условия Изплащане обаче на откупната стойность ще стане съгласно настоящи
(необитавани) првзъ делата година
Сгради, които бждатъ отворени презъ'пър те спец. поемнй условия, а . н е по чл. 17 отъ
вото полугодие, плащате такса за целата' годи общ. поемнй условия,
Чл. 17. Половина часть отъ откупната
на, но тия, които <й> отварятъ едвамъ презъ
второто полугодие, плвицатъ' само' ноловипъ так стойность се плаща при сключване на договора
и другата половина на 1-й юлий
са, еир полугодие в^ ;'''."" ''•
Чл 18. Ако договора по настоящите поем
з) Новопостроените сгради не плаЩатъ
такса; за смЬть презъ годинака вт която еж нй условия не бжде сключенъ до 1/1 911 год.
построени,1 ако й"да' били отворени въ ежщата дохода ще се експлоатира отъ общинското
управлепае за сметка на бждащия закупувачъ,
година!. ' ''" '' ;/ -": '' т ' ' : ' ' "' ''" ''"
* ; Чл. 9. Фабрикитеплащатъ такса-за!сметь или ако-не ги експлоатира общината, откупчи
йочленъ' 2 отъ : ' настоящите :поемнн условия, ка нема :право да иска намаление на откупна
е.
•.:
•.;:
'•:'•
даже и когато заявяватъ, че сами желайФъ да Т а Цена^; •'•' .;: ';•
Чл.
19.
Всичките
разноски;
по
търга
и
си йехвърлятъ сметьта!'
; сключването на договора еж в ъ тежесть на от
* Чл. 10. Определените тукъ такси за р а з
,
нУсслучай еж4 годишни и се плащатъ на вед- купчика.
;
!,!
нажъ; "'' "'';'
•' ''
'.'•"' Члг 1 Г \ 3 а купувача има право' да" иска
изплащането ' на' тукъ предвидените такси' за
Варненска държавна девическа гимназия
с й т ь въ'случайте на }чл 2 отъ собственика на
,МАРИЯ Л У И З А
зградйта, ст?" случаите 1 йа чя' '"& отъ наематели
;
:
|>есп:ектййнО собственика, к'оЙ го упражнява свое
то" занятие нйи търговия 1 ' йъ Облагаемото ; ! поме г
1Ййние; въ Случаите' на чл. 4 еДната часть 'отъ
I _
1128
( ,М
таксата що п., а! —' отъ' * собственика * на- сграда
та, а друйта"часть' по—-п б -— отъ*'наемателя
Дирекцията на Варненската държавна де
или' Собственика/ който" упражнява занятие'"-или вически ;гииаазая:. съ това обявява за знание на
търгбвия въ облагаемото пбмЬщенив/въ случаи нпгересующиге се, че на 22 яоомврий т г. въ
те на чл 5 отъ съдържателя на страноприем 2 часа сл^дъ обедъ вь помещението на Вар
ницата; въ едучайге на чл, 6 отъ самото уч ненско го Окр Финансово, Управление ще се
реждение йлй отъ собственика на сградата; въ ! произведе малонаддавателень търгъ съ явна кон
случаите на чл 9 отъ собственика на фабрич куренция за доставката хлебъ, месо и продо:
ната сграда.''
' -' • ' ' "'; '• ' :ч ''- :/' ;-;:-'-'"' волствени продукта за Варнен. държавенъ деви
;
: Чл; ; 12. Когато закупувача или' агентите чески пансионъ за време отъ 1 януарий до 31
му събиратъ таксата за смети длъжни " сж1^ да декемврий включително 1911 год.
носятъ винаги ;, съ себе си заверени отъ общин
Приблизителната стойность на предприя
ското управз1ение списъци за данъчния облйгь тието за хлеба е 2800 лв., за месото — 5000
на зг|)адате ! ,' Облагаема; съ такса з а сметь^ как лв, за .продоволствените прадуктя - 9500 лв
то и спйсъкъ нл лицата, отъ които ще се съ
Залог ь за правоучаегие въ търга се иска
бира Такса' за сметь; споредъ данъкъ занятие 5 % отъ първоначалната цена.
йлй,патейтъ що плащатъ такива лица й Когато
Всеки конкурентъ, който би пожелалъ да
данакойлагЦите, отъ к о й т о ' с е иска такса за вземе участие въ търга, требва! напълно да се
Смети, желаятъ да проверятъ ! размера на. по- съобразява съ чл чл. 11 и 12 отъ закона за
следнЙта, закупувала и агентите му еж длъжни общ. предприятия.
дапокажйтъ тия списъци. Събирането сгава:
Поемните условия и др. тържни книжа мосрещу квитанции отъ кочанъ, пронумерованъ гатъ да се прЬгледать въ канцеларията на Вар
и прошнуроааиъ' й подпечатанъ отъ общинско ненското Финансово Управление" всеки прнежтто "управление. Следъ изрезванието' йй, всички ственъ день.
те квитанции отъ еданъ кочанъ, откупчйкътъе
гр Варна, 22 овтомврий 1910 година.
длъженъ да повърне кочана въ общ. управлеДпректоръ: Ив. Калдиевъ.
ние. 'Списъците се даватъ срещу надлежната
Такса| по йоискване 6„ъ страна на откупчика,
Секретарь: Н. И. Даракчиввъ
безъ да взема общината никаква отговорность
,;
за техъ: "'"' •''''•
*
'' •
"" "•;'"*:'
Чл 13. Всеки Варненски гражданин* или
Д-ръ С. Ватввъ.
данакоплатецъ е длъженъ да заплати таксата
^
за "смътьта''- най-късно до 1 й юлий въ канце
ларйятй' на откупчика, който 'лично'''обявява,'
ЗА ТИФУСА
чръзъ общ'. вестникъ и глашатай, где се наби
ра тя.''. у_ •'•'' ,;''';; .:|">';.
• '•"''
(Продължение отъ брой 36.) ^ ""
;
* ' Сл*дъ! изтнчанеТо' на горния срокъ такса
Брлниятъ въ силеиъ огънь бълнува, става
та се счита .-а закъсняла й се събира по сила
и
може
да йзбега отъ к ъ щ и , ' затова "требва
та йаТчЛ. ЮЙ отъ закона за град. общийй съ
винаги
да
се пази
•
гласно закона за преките данъци и всички щУй4
!
Отъ силниятъ огънь болниятъ бърже от
лоЖи^н постановления. отъ него. еж задължи
: :;
слабва,
затуй требва изгубените Сили да се
телни за откупчика.''"'''' '"''"
' '" '"
1
наваксватъ
съ изобилна й питателна храна, но
'
Чл. 14. Известията за събиране по екзетъй
като
болестьта
е въ червата, за да сб не
кутйвеяъ начйаъ на закъснелите такси, откуй; дразнятъ, требва храната" да е водна* и кашачика Представлява на свои' разноски по обрава. Най-добра храна е л л е к о т о — т о п л о или
зСцЪ даденъ о т ъ общинското управление
' Т е се връчватъ' отъ откупчика* на закъс студено;до 2 — 3 вгр. на день, но за да не умнелия данакоплатецъ при двама свидетели, Отъ ръзнува на болния, нека се размесва съ захарь, • соль, кафе, конякъ; и л и ' д а е квасено,
които единия общ. агенгь или чиновнивъ'.
е угодно на болния; в ъ млекото
Чл. 15. , Откупчика има право да* иска въобще както
;
мйже
да
се
разбъркватъ-по
едно, две сурови
нуждеото съдействие за екзекутпранйе неиз
яйца.
Освенъ
Млеко,
на
болния
може да се
правни данъкоплатци следъ като представи съ
дава
за
ядене
чорба
отъ
месо,
говеждо,
овчо,
заявление най-малко 50 екземляра отъ II листо
пиле
съ
орнзъ,
и
съ
едно
или
повече
яйца
и
ве на известия редовно вржчени.
5
подкиселена
съ
малко
лимонъ.
Н
а
болния
не
Ако общ управление се усъмни въ прада се дава хдебъ; с ъ щ о не бива да пое
вилностьта на некое облагане има право да го бива
;
провери съ Своите агенти. Въ случай на не ти . Гъби, свинско месо, риба, тлъстина, зеленправилно облагане ще се даде съдействие за чукъ, чушки, бобъ, леща, овощия, черъ хлебъ,
събирано го на таксата, само по размера наме- сирене и др. подобни нийакъ не бива да- се
даватъ на болния.
•
>•
ренъ за длъжимъ отъ общ. управление^
З
а
пиене
найдобре
е
да
се
дава
на
чес
Ако общ. управление намира, че таксата
то
студена
водица;
по
ие
юга
и
лимонада,
боза,
неправилно се търси отъ некой данакоплатецъ,
общ. управление може да откаже да даде съ чай отъ лайкучка, отъ липовъ цветъ, руски
действие и огвупчцка е длъженъ да се отнесе чаа, ечомичена вода, студени иди топли, раз
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месени с ъ < млеко. Хубайо < старо вияе, конякъ,,.•
размесени съ вода може болния да пие .
Волниятъ тръбна да се пази отъ- ядене
още е д н а — д в ^ ' в и е л и : следъ! като'спадне огъ-н»!и престанеодрисъкад защото- инъкъ боле
стьта повръща,
Волниятъ не' бива да се разтрива,' нито'
да се запаря или да му се тургатъ ; тухли, за1щото съ, това!се>:усилва'огъня;.и болестьта.
Противъ огъня най-доброто средство е
студената вола, която освенъ че'намалява огъ
ня/ ЙЙ^й^сйокОяйа болния.* Употребяването на
ваката> сву извършва' тъй: напъдня се дълбоког
корито с ъ х л а д к а , вода (20°—36° М.), двама,.
трима д у ш и ' съо*дйчахъ * болния' й г^ дигатъ по
лека» й^з&еднб* съ ч а р й й в а ' т о потйпятъ' • въ во-<
дата; главата му да, ; поливатъ съ< чиста вода\
и телото му да.^триятъ леко;, щомъ болния
почне да треперЬ' веднаг4'да* се" извади отъ
водата*.1 В ъ водата^ ! болнйя' 1 да лежи*> до 10-—15'
минути- и колкото, е по-студена водата^ толкова
по-малко требва да лежи въ нея. Следъ като
се извади отъ водата, истривй.' се, облича се-и*
си л е г а - н а добре нагласена постелка, завива
се добр% и му се дава да пие малко вино или
нещоотопло,', гореща> чорба,- чай и др. К ъ п а 
нето требва да се прави секи день и ако бол
ния има силенъ огънь, бълнува, хвърля се и
го боли главата, може да се к ъ п и и два пъти
на день. Волниятъ не бива да се къпе, ако
ходи повъчъ кръвь, ако корема е много подутъ и го боли и ако е тъй ослабналъ, че не
може да се дига. Ако нема корито или е мно
го слабъ, наместо да- се къпе, нека се овива
въ чершави, намокрепи въ студена вода или
пъиъ да се* трие съ студена вода, въ която
може да се тури малко оцетъ. Разтриване съ
дървено масло ,не помага,, а< само замазва бол
ния. На' главата на болния да се тургатъ студе*нй мЬкрй5 кърп^ 1 и д а се4 .мъ-няватъ щомъ се
стоплатъ!.1 ^ :./ •.;' -;.:</'/, :'•:'•.•'••':.);:''•..•:' '•• . . П р о т и в ъ огъня може да се даватъ- церо
ве, ако има аптека, отъ дето да се купятъ.
НаЙ-Дббъръ ц е р ъ ; е ' х и н и н а (сулфатото), ^
*.•: , • В ъ началото •' на* болестьта, кога запича
болния,, да му, се; даде да изпиег една; : чорбена
лъжица рицияово масло (хинтия)."
Протййе дрисъ : кътъ да, се дава на; болйия
да"пй0'замкъ* (20; грама' замкъ и 2 0 грама захарь, размити въ половинъ- кило вода) на 2
часа по една чорбена лъя.:ица; салепъ. Ако хо
ди тговънъ' кръвь, т о дк с е ' д а в а да пие' стипца,| таний 1 » и ;др * 3 а дриевкъ и- болки въ-ко
рема да се дава на болния три-четири пъти
на день по 10—20 капки лавда, (опиСв;!1 тин
ктура). На съвсемъ малки 4 -де^а 1 не бива да' се
дава, лавда! Ако боли- корема,'; да се налага съ
студени, даже и ледени к ъ р п в и* да се меняватъ щомъ се стоплятъ.
• Ако бол ниятъ кашле, да му се дава чай
отъ' лайку!чк& или ЛЙПОВЪ" цветъ 5 .
> . Понеже болестьта & многотрайна и ! съпро'водейа съ голема опасность за* живота, то .ви
наги требва да се вика лекарь.
.•-•••'

« Ь

; , Анхимско . ,. .
Околийево Управление

••,-••••...;"'

д0 р . р
' гл-

г\

П р * д и е *

Градскитгь и
п

841621». •
^ел О«од. Началници «е
21 октомврий 1»ю л
Царството и Дметоветтъ вь
:\ ,, гр. Днхйаю,
околията. •;
Наследниците на Анка Р у с е в а отъ' село
Хаджамаръ, с ъ изгубили свидетелството Но.
58470 серия 2 3 1899 година издадено на 8/У
1905 година отъ Даутлийската община, околия
та ми, за собственность на едннъ волъ 10 год.
сивъ, рога чивга, левото ухо разпопено, а
десното малко отрезано.
Това като съобщавамъ на горните длъж
ностни лица; първите моля, а на последните
предлагамъ, да разгласятъ същото и ако се
укаже негде свидетелството, да се счита не
валидно, понеже е издадено дубдикатъ.
Окол. Началникъ подп.: С. Г. Цонковъ
Секретарь подп,: Бадввъ.
Изпр!1ща се въ преписъ на г-на Варнен
ски Градски Общински Кметъ,' съ молба за
разгласяване.
Гр. Варна. 28 Октоиврий 1910 г.
Град. Началникъ: Г. Поповъ
Секретарь: П. Николовъ.

