Годива
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Варна,

3

Ноеиврпи, 1892 г.

Брой

31

ВАРНЕНСКИИ ОВЩИНСКИЙ ВtСТНИКЪ
Писма, статии, пари п 1!СИЧКО ЩО е В&

Излазя три ПiYiтя въ Itседз,
оБИI~новенно на

1, 1 О

и

в-Встнпка се ираща АО ГраАСRо-ОБЩШ1СКОfО

20 числа.

упраВ.tение въ Варна.

цtН1та на вtстника за година е

4

За обявления се плаща по

пева.

на редъ.

~ Въ Варненската Градско-Общинска БОllница има вакантно
MtCTO за единъ аптекаръ, ИIIИ аптекарски помощникъ

съ 160 Jlева мl>сечна заПJlата. ЖSllающитl> да завзематъ
тан АIIЪЖНОСТЬ Аа прtдстаВRТЪ нужднитt Аокумеити въ
Общинското УпраВllение.

Лоnра8lЩ. Въ минж..шlI брой ::?9-30 на стр. 7, въ обjJ,· .;)Ht;eTo ко. 6174 за иотдавание подъ наемъ и въ ОТКУПЪ Градско
Оощинскит-Б имоти И доходи за пр-Взъ lIАущата 1893 год ... нз.~
пьрвонача.'l.Ната ц-Вна въ т.
1) за "Тwлалието« вм-Бсто 1000
.iiella, чети 2000 лева; въ т.3) първоначалната цiша за:.Октро;>,С,
»бачь«, "кантарие" и "Шиникъ парасжС: .вм:Ъсто 172,000, чt.fn
250000 .лева; въ т. 4) първоначалната ц-Бна отъ сбора отъ про
вi>равание мi>ркитi> и тi>глилкитi>,
ПОДIlечатвание Rартитi> за
игра, би.лардитi>, доминото и др. т. вм-Всто 3200, чети ::?500 лева
и въ т. 6) първоначалната цiша за октроата отъ бирата виt·
сто 1900, чети 2000 лева.

ПРИRА3И ПО БАРИ. ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.

Гр. Варна,

Ц Бната

27 О~томврий 1892 ПОА.

въ гр. Варна,
31 Декемврий
Общ. ПРИl.Cази:
А. Първо
оп

1142

на Х"I-вба

В. Второ

20

ивваЖАанъ

ва прОДRНЪ

стотИlПСИ:..

:в:ачеСТ8()

(черъ

316.

х...\-nбъ)

Огпущ'\!''Ь се още

2000 .teua ва

П:СП"IаЩ~II""е

то на останж.:tит-Н uедоасu.латеНII паuравсlIИ

pa&lIo(' "I!

по ПОСР-nЩ:l.НIIет() на HaM-ВСТНИICа на Н. Ц. Ви:сочеств()
и Г 'да lIllНИСТрИт-Б при идванието имъ ТЖВII

година.

въ г. Варна, :В:ОЯТО сумка да се истег"IИ orb § ХУ! па
БЮАжета.

317. Разр-nшава се Петру Яневу, ГраДСICо.ОБЩIItJ"15 дпевенъ отпусlCЪ, сqlIтайrcи отъ ден:(
на по.:tзуванието му, пр-Бзъ което вр-Вие ще го заи-h
СICИ БирнИIСЬ,

ИваНОВ'Тt

A'i

ев ваt<\ържн отъ lШесепата еушm 620 .жевJ.

ОТЪ А 11. Добревъ, ср-Вщу еДНО-ГОДIIШElllЙ паемъ па пае
тата му отъ ОБЩlIlIСICОТО -уuрав.:tепие барака, наемътъ

на бараката само ва 6 м-Всеца, наqllназ: оТЪ 1·Й ЯlIуа
рий до 31,й IОIlИЙ т. год .., понеже му е sапр-ВтеlIО да
упражнява занятието си касап.:tысъ пъ ICl\заннзта ба
рака по хигиеничеСICII съображение, а СУlllыата RQЯТО
с.л'hдва ва събпраrше за прi1ЗЪ второто По.tУГЙАIIе, Аа

д~ остане отъ l-й ПАУЩИЙ Ноемврий до
т. ГОА. по цiшпт-n оuр-Бдмени въ Град.
ПОАЪ No. 206 И 215192 год. а именно:
:в:ачество (бiыъ х...\Ббъ) еАИНЪ Х"I-hбъ

грамка з:\

315. Р1шIИ се да се иsвършя:тъ нуждшrrh по-

поправl.CИ на Г раДСl.Cо-ОБЩИIIСICата !СЖЩ"", паходяще се
въ v" участъкъ, по АобрОВ!)"}IIО с ЬГ"Iас"'с .

318.

292

Поетанових'Ы

1

което вдание о'rговарg па пsас~уемит-Б се УС"Iовил 0 .. 1.
Ч"I. 3 01"Ъ праВИ"IlIика ва I\:аФе-Шантанит-Б зъ г. BdplIa.

бирниICЪ по прав. даждия.

ПОАПИСalIНllЙ Еяетъ па ВарlIеlI. Гра,ll,. Общ"tJпа,
Еато взехъ ПР-nАЪ видъ р-Бш~нието на Общ. СЪВБТЪ
оТ'Ь 20 того ПОАЪ No. 409.

Ст.

ICуuуваlIието па подобlIИ ще U;i'iAe достъшlO и па съ
вс-nмъ б-БДIIИ. Р hшението на съtrБта .м 59 отъ 3-i1:
IОний 1888 г. се отмiШЯllа i:I~::";: ", "' .•
314. ПОЗВО"Iява се па ИОССФЪ Браnщаиnъ Аа от
вори Еафе-Шантанъ пъ града, Il-й учасr. Jfi 580,

ства и испъ...\ня:ва А"IЪЖElостьта му Добри

ПРИЕА8Ъ

Ai

СТОТИНКII

15

еАИНЪ

Х"I1Jбъ

се

cuaAl:le отъ cM-ВТICата :му.
27·Й АВГУСТЪ.

319. Да се ПОМIJ.:tlt ПО'IИ1аемото Праппте.:tСТ!J() АI\
равр1>шrl па ГраДСICо-UбщпnсICОТО Упрап.tеnие А:\ 113·
равни

и ИСПЪ"IШI па СВОИ ср-Вдства ВСll'IЮIТ11 таБПII
Ct; памиратъ въ г. Вl1.рпа, лкоито

и хендецп:, !СОIlТО

споредъ повий п.:tаlIЪ п построеnпт.Б нови J:ж.ЩII, ти
почти се падатъ въ cp-nАата па града бевъ HII па«
Ст. П. НаРУШlIте"Iит-Бна тоя ПРИICазъ и праВ.:ыпика
Ma"IICO да се с.лужп съ т-Бхъ въ H-nЩQ, осв-nнъ съхра

отъ

1250

грзмма за

СТОТИНICИ.

20

за :х.л-nбарит.Б по НЗА...\-Бжно състапени актове отъ са
питарнит-h
2ание

пристави ще Аа се

СЪГ"IЗСНО

ПОХВЪР"Iетъ на

HaICf\-

закопа.

CeICpeTapb: Мутафовъ.

}iЗВОАЪ orь рtwенията на Варнен. Град. Общ.

CDBto.

22·Й АВГУСТЪ.
Прtшратява се

п

умрil.tи

жипотn.п,

разспро

страпяватъ най пеже...\ате.:tни и BP-ВАпте.tНII за иаce..tе
Еиетъ: М. Колони.

313.

няванпе па разпи пиqистотиИ

които се хвър.:tятъ въ т+.хъ и отъ !СОИТО се
:МЮlЗ1'1IИ.

320. Пр-Вдъ видъ па вър.:tующат-В епщеШlчесв:и:
бо"I-nСТП, а особенно на xo.:tepaT3, !Соято е пече об.:tа
Aa"Ia п()чТII ц-В.:tа Европа, отпущатъ се ПQАЪ рзсuо.:tо
женпето на Еметството 5000 .жева за Dзимапuе пр-Вд
варите~ни и бърза м-nрrcи протпвъ раСПРQс~ранениет()

иа bc-Въ."ЪRВИ еПНАемичесICП бо.t-hстп пъ граАа.

31-« АВГУСТЪ.

съвьршенно ПОАаряванието

пъ града М-Бста па б-Вдuи ПР-nДlIаЗlIаqени за строение

па к;ь.щu, понеже, отъ продавае:мит-h отъ страна па
оuщината lгнста ВЪ повит:Б х:варта"IП, На1шратъ се

такива, :В:ОПТО се прОАаватъ съ АОАна ц-Вна, на

пието

n
които

321. УПъ.lIIо:u:ощава се
x:aKnoro се у~аже

еумма,

Itиеrа Аа
за ВУЖДlIа

похарЧII
по

една

НЪЗЯО:Е:II()

б.:t-Бсв:авото ПОСР-ВЩ'lппе па НЕГОВО ЦА.rс~о ВИ~
СО QEOTBO при ИАпанието му въ граАа.

Стр.

СПИСаНа
Ва )JОВИ';$ ПОСТроЙКИ В'Ь "Гр. Варна, постр:ени пр'hз'I> третето
трпмi>сеЧJfе ОТ'Ь ваСТОJ!ЩЭТЭ 1892 годпна.
~
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MeT·I'c·l.'!eBalcT
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стопанина

1 Османъ Дервпmовъ '.
2 Рада Хрпетова. • •
3 Аргпра Митакова • •
4 .нви Георгиевъ. • •
5 A.m Бекировъ. • •
6 ШюКр:Ю Мехмедоиъ.
7 oI1еоидп Х. Дуковъ •
8 ДШ\lитра П. Раева. •

!?
10

• IV
• у
• у
. IY
• у
• Ш

2 В.жща

-

"
"

Дюгевъ
1 Rл.ща
Фасада

-

209 Дюгенъ
IV
3 Rл.ща
V
13
»
V 81 п 82
:.
\"
и
"

,IY

•
Дпмптра АПОСТОАОва.
.
СJriJщ. В. ТоДоровъ • •
ВаСПАЪ Дпмитровъ • •
Апдонъ Атанасовъ • • IП

)1
12
13 ВаСПАЪ Хр. Дuмитровъ
14 Гарабетъ Ховзсппплпъ.
15 Н. Провада.шевъ. • •
.16 Х. Хасанъ Ахмедов'Ь •
17 Димо I!аСПАевъ. • • •
18 3. Атанасовъ • . • •
19[ Георги ДIIМПТРОВ'Ь • •
20 О.:мэнъ Махмудов'Ь • .
2] Мехмедъ Бекпров'Ь • •
22 П. Проданов'Ь • • • •
23 Георги Мумджпев'Ь • •
24 Мехмедъ ФеПЗУААОВ-Ь •
25 В. В. Поповъ . • •
26 Руси ЖСАевъ • • , •
27 Хюсепнъ .нМУРАОВ'Ь •
28 Саркиаъ Апионовъ. • •
29 Катина АПОСТОJl.ова.. •
30 Енгибаръ Х. 3еропов'Ь.
31 Димитръ Стойковъ . •
32 Ованез'Ь КаuреJl.ОВЪ . •
33 П. Димитровъ. • •
34 Димо Столновъ • •
3:, Р. Дпмитровъ , • .
3t П. Стоsловъ. • . •
37 Атанасъ R :МПНКОВ'Ь •
38 Панапот'Ь ЗПСОВ'Ь
••
3Н 1tlllхаА'Ь ТОДОРОВ'Ь. • •
40 ТраНД'lФПА'Ь АПГСАОВ'Ь •
4] .яни Иванов'Ь • • • •
42 К. ПапаJ10ТОВЪ. • •
43 Димчо Апастасов'Ь.
44 М. АРКеАОВЪ
•••
•
45 Детпина Памова
4С! '}'. СтеФановъ • . , •
47 Хави'Ь :Имса • • • ,
f,18 ХаС811'Ь ЕрзуромJl.У • .
.Hi Препл Георгев а "
5r Т. ДШШТрОВ'Ь" • • .
5] М. Ибрлмовъ , • . •
52 Ив. Щерев'Ь • • • •
53 Апдонъ РУI.:КОВ'Ь • • •
54 Георги .нкчиовъ • • •
55 Недю Боев'Ь • • . •
56 .ннко Ст. Бо.зджпев'Ь •
57 Воста В. БакаАОВ'Ь • •
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и разрущающи: ОрFанивмътъ му". Отъ наб.люденилта
на БЮХJIера и Мин~ става лвно, че А..вЙстпието на
с.лънчевлТ'В.лжчи:, въ ПРОДЪ.ilжение макаръ само и на
еАИНЪ часъ, се оказва напъ~'I.НО достатъчно ва съвър-

щенното умъртвавание на хо.'I.ернит-В въ видъ на за
п-Бтаа ваРОАиmи, тиФовпи бациoilИ и други
(бо.il...взнотнорни)

микроорганивми въ

nатогеnnи

ССЖАове, напъ.л

нени съ ВОАа, тогазъ когато въ I:ОНТРОoilНИТ-В тржби,
отъ ТЖl\IНО СТЪК.il.О сжщето КО.il.ичество баци.il.И, за сж
щето вр-Вме, почти се УДВОИ.iiО. В.лиянието на С.А.ънче

вата св·kт.лина се отразява на Iшкроорганизмит..в Ааже
вжтр-В въ ПО.iiупроsрачната же.7tатunna (К.iI...вЙна) n.il.aстинка, С.il.уж.аща ва т-Вхъ храните.iiна ср-Вда. При опи
тит..вj

иsъ

КОНТРО.iiНИт-В

ТРiYiби,

сж

пре.il.ива.iiИ

въ

СТЪR.il.енни: ссждове иsмокренит-В съ вода чисти баци.ли,.
КОИТО еж подхвърга.iiИ С.il...вАЪ това на д-Виствието на

с.лънчевитВ oiIжчи. Съдържимото въ !СОНТРО.il.нит-В ТрiYiби,

съ МИ.iiиаРАИ

микроорганизми,

съньршенно

изсъхва.ло

подъ В.iiилн.ието на с.лънчевит..в .ilжчи II жизнед-Вяте.iiНО
стьта отъ тая cp-llАа баци.ли се пр-Вкратява.лабезус.il.ОВНО.
2:85 Бюхперъ за.il.-Вплва.iiЪ на ст..внит-В на тржбит-В отъ б-В.il.О
CTLR.il.O, кжсчета черни !Сниги, КОИТО преграждатъ СП-ВТ.il.и
8U'25
ната и, nOC.iii> H-ВКО.ilКО часа непреривното д-Вiiствие на
11(40
1725
1 с.лъпчевит-В .ilжчи, всичкиn l\IИКРоби въ осв-hтенит..в M-h200G
ета сж оказа.iiИ погинжoilИ, тогавъ :когато на ст-hнит-В на

~~~;' ,!i~1
72
25 -

31

тржбит-В подъ чернитв :книЖКИ сж обраsува.iill на дру
гил. день цiыи КО.Арни баци.iiИ. По сжщий начинъ

n.лияе на ми:кробит-В, макаръ и въ значите.iiна с.лаба
степень. и дневната св-:Вт.лина даже и въ об.iiачно
вр-Вме. Въ това д..вИствие на С.il.ънчевит-В .лжчи, т-:Вх
пата ТОП.iiина спор-Вдъ Rсичкит-h данни не играе ни
каква P0.iiL, ТЪЙ като Шl же.iiатиннит-h съ микроорга
низми П.il.астинки, ПО.il.ожени на

джното

на СТЪК.il.енница

единъ аршинъ висока и напъ.лнена до rop-h съ В()f\<t,

като преСТОЯ.ilа HchKO.il.KO часа подъ oiIiYiчит-h на с.лънце
то, се HeOKaSa.ilO ни една жива баци.ла. А пъкъ, про

никва.лиЙ до Т'hxъ, чр-Ввъ еАИНЪ а}JШИНЪ СТЪ.iiбъ вода,

.iliYiЧЬ

отъ

ОСВЪТ.ilлющето

СТЪR.il.енницата

С.il.ънце.

не

може по никои начинъ да запази сволта пьрвонача.ilна

ТОП.il.инна

енергия,

Бюхнеръ мис.:'l.U,

че въ даннил

C.il.y-

чай бацuoilИТ-В се иsгубватъ отъ химическото д-Вйствие
на С"lънчевит'h .il.ЖЧIl,

като

проиsвеЖАатъ

ОЬ;ИС.il.ение

на ПрО'l'ОПoilзюшт-В на зародиmнит-В к.л-hточки. И д-Вй

стпитеoilНО, по нататаmнит..в опити на н-hмс:кит-В учени

сж показа.лп,

че

отъ

всичкит-В

спектръ сипит..в и ФИО.iiетовит..в

ва

с.лънчевиа

най много

.лжчи

вадържатъ

развитието на МИIeробит-В, а ПЪЕЬ .il.жчиТ'h, ПРllб~'I.ижа
ЮЩИ къмъ червения краи на спектърътъ, д..вИству

ватъ на Т'hxъ с.лабо. Бюхнеръ и ИИНIeЪ съ СВОИТ$
наб.itюдениа докаваoilИ Н3Г.il.-hАВО б.лаготворнuто, обез
варазяюще В.illlявие на с.лънчевата св1:>т.лина,

а

llъкъ

370
321i
3-

ва туй както и тв сж ваави.ли въ снолтъ отчетъ,

въ

частната хигиена Сoil..вдва да се

та

52=
2-

общ~ственната

2-

непренебр-Вгватъ

&ивато сжщестпенни Фактори. Отъ

точка

хигиена, както ва611..1..взва

зр Ьни.е

и

на

специал~

HO~O по бактерио.логилта h-hмско издание "Centralblatt fi.i.r Bacteriologie und :rarasitenkunde". -изс.л..вдва
нилта ва Иинкъ и Бюхнера сж доm.ли Ао твърд-В
нажното от:критие, :което докавва, че с.лънчониЙ лжчь

НЕОФИЦИА.дЕНЪ ОТДъЛЪо
~.=

~БЕ33АРА3ЛIOЩЕТО Д'БJ1СТВJIE ПА СЛЪJIЧЕВJlТ'Б ЛЖЧП.
н..в:МСEIln научни изданиа еж

обърна.ли общо

не изгубвn въ водата СЖЩИНСКОТО си химическо свой
ство да убива микробип, а това обстояте.лство е из
вънредно важно, тъй като съ това се неуспоримо под

твърждава нееднократното пр-hдпо.лuжение, че водитБ
пъ р-Вкиn и моретата сж чистЫiТЪ сами. Макаръ че

ввимание .ва обстоате.л,етвен.нпт-Б отлети, напечатани nXHoTo са:моочищение не Ma.il.co зависи отъ постепен
ВЪ т'.Бхъ оп проФесеорптh Бюхнеръ и А-ра Минка, ното ОС'вдание на джиото на посторопнитВ вещества,
()тносите.лно набoilюдеНШIта,произведени оть т'.Бхъ надъ

които УВ.il.ичатъ съ себе си 11 микрооргаНIIЗМИТ'h, сжщо

:Jмианието на св-Бт.лината ва микрооргавивми'l"h. Еаза

и отъ рибитЪ и морската растите.лiIОСТЬ,

1JИтВ ученв еж доm.ли до ЗaIмюченпе, че въ с.лънче

Ma.il.KO

и

В.'I.ианието

на с.лъпчевитБ

но не и по
.лжчи на припо

вата СJl..вТoiIина че.лов-Бхъ има "нап'СИoilНОТО пособие въ ВЪРХНОСТRИтhвони на :морската вода и ,lI,Ъoilбuкп р-Вки
борбата противъ веВИАИМИТ'h врагове-hшкроскопиче въ снол родъ играЫiТЪ не,ма.:юважuа роoilЬ въ с:uп
.с:ЕИ СЕ.щесТ113, поДкопающи веговп..тВ си.ли и вдрапье съ.лъ на обезвр..вАЯЮЩИ нача.ла.
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Стр.

;

ЗА

TFtCRATA.

а). ПрБДИ да се появжтъ са:.Щlшс1tит-Бпарокспзма Н'ВКОдКО

(ПРQО'о'JIженuе-om", 6рой 26)

5) BU:l1pиe.м~uвocnlЪ 1NioМ7i mр'fJскавuт"l; .мuав.мх. Тр-Бrката
хваща еднакво .и .А1ща:га и възрастнит-Б. Помежду пъзрастuит-Б
"I;I

се Сръща по·често за това, защото т-Б. оматъ, спор-Бдъ па

'Шча па

живота пзанятието, ПО-ГОJl-Бми

ДШI напJYБдЪ ПРБдшествува общо ума.\омощенпе, 1Соето н-В.ма
ППЩО опред"БJLеuо. Бо.шпл се 0lbl8KS8 отъ ПБ~[8llпе anneTllXЪ ,
ТрЪПКИ 110 тFJlOTO, Прозявка, ~е ... аппе за повръщаПIIС
обща
CJla60CTL и разбитост)., пераспо.\оженпость КЪН'Ъ раБОТ8'rа 'си, па

lCJ10",!JОСТЬ lCЪJ\I'Ъ беЗВР'I;МСНСIIЪ

11 6еаь това, пзбива

причини ва заразя

му се види горчиво;

сънъ.

Вога спп. а ПОПБкогаmъ

1'0 потъ. В"усътъ му разва.tенъ, всП'Шо
езшсътъ II з;r.6llrn
МУ
се поltрпватъ СЪ

навие. По 'J-hзи причини женит-Б ЗII.БОJl-Бватъ н-Бкакъ по-р-Бдко
отъ м.as=r,ет-Б, възрастнит-Бд-Бца.по-qесто,ОТКО.шотоМ:ЦОJLЪТНИт-Б.
~:'СПОJlожение К'J,MЪ зараiJl' сжществува у lПJОГО xop:t,

кочъта сж ОТА"БJLл в'Ь го•• -Вмо .tО.1Пчестпо,

но най-иного у т-Взн, които сж чунствуватъ неособно .,\обр-В (н-В

дени ТрЪПЮf,

манпе tшетптъ, растройство на

УСИJlва до го.\iшъ рззмt.ръ, като се СМ'hняuа съ сту,tеЮI 'rръПlЩ,

IнJщеварптеJlВПт-Б органи, УАlOра

ББ ..н~зппкавъ, ИJlII же.tтоватъ с,,10Й i явява се СJl.ша жажда; ппмжтпа,

ПОII-1>н:огажъ

съ осаДЩll (утаЛ.,а), При ВСJlЧКО, че бо.лJlПЛ го избnва'l"Ъ

сту

кожата му е гор-Вща. 'l'оп.шuата паВрБмешlП

се

HC.'l.-Вдствие ва неПОСИJlага трудъ, ГО.'l.-ВМ:l скърбь DJlИ страхъ и

БОJlНИJI е б.\Бденъ, ОII.\Ю'_'Щ се О,!'.., I'..н\Вобо.ше и .\егн:о щраШ!.

пр.) Хора С.'I.аби, истощени, Il ТБЗИ

нnе (бодсжъ) пъ О'1птi:. С.\i;АЪ H~Ko.\KOTO ДIIП таковато състоя

които

водн'IЪ

передовеиъ

жщютъ, въ.обще заБОJl-Бватъ по J1( сно. Стари ЖПТСJlII па tp-БСI:ави

пие, което иоже Аа се I,аще IJрБ"u-l;стнш,ъ

М~СТНОСТИ

се С.<'6ЩIЩСКПЯ

u парOI~СU3МЪ.

Jlа трБСIщта,

явлва

Въ н'}шоп C~Y'J:lII, Прll паврiше упо

nO·MaJlKO c.as зараз яватъ, ОТЪ KOJlKOTO НОВОДОШJlИтi>,
В·.DIIОЯТНО, BCJl-Бдствие на· това, че c.as постепенно прпвпкнаJllf на
В•. цяпието на тр-Бскавпт-Бмпззмп. При това тр-БСКЗТ8 пе при ..

трсБСIlЪ ХlIlПllfЪ, бо.\i;стъта можо да са ограШI'111 ca~[o съ
прЪдв-Бстпшt'Ътъ. А ПОU'}шогажъ ТР'};Сlщта \'0 па'ЩlJllа направо СЪ

НЗДo'ltжи .:кЪ щъ ЧПС.lото на mи БОJl-Бсти, KOJI:tO хващатъ чеJlО

паРОltспзма, боз'Ь пр1;ДВ-};СТIIJII:Ъ.

б). Тр'1;С1(авЩl 1taРOl,СIIЗ.ш, се оuнаружва съ Tpll

п-Вка само едпнъ п.asть въ живота. Напротиьъ, заб-ВJlязапо е,
че, който е БОJlБДУВI1.лъ еднажъ отъ тая бо.л-Всть, У него распо

CТY.l1~, (студеНII ТрЪШш),О('UНi 11 110m~

.ilоженностьта кьмъ неък сж ув е•• ичава. Спор-Вдъ това

ЧСНl!атъ

с~учава

се -твърд-Б чР,сто, че н-Вкои хора бо~-Вдуватъ по H-}ШОJlКI) пл.ТJI,
почти Бс-};;ка_

година, така щот'о

биватъ принудени ~ъвьршен,

съ

раЗltършваЩIQ,

ПРОТJJгаПIlе,

не би да си разстроbl'iТЪ

IIИТ-В (устпитт.)

ЗАраnието.

Но lIиа. и

та

не д-Бiiствува

кожа се сгърчва (настръхва),

JМП ако д-1>iJствувз твьрд-1> С.lзбо. Т' L~ивато хора, намирайки се
при едни и с.asщи УС~toвиа съ забо.il-ВВШИТ-В, напр

rJl:lBaTa

ве"Ieрни расходки IIJLИ работи, въ В .. ЗЖRИ квартири

n

пр., т-В

У.НТ съвс-Вмъ нс сж разБОJL-Бватъ Н.Ш се разбо.л-1>ватъ твьрд-Б
Ео отъ тр-Вска. Такивато

c.as\

J1er-

прочие. немного, в]невъсприемчи

:востьта имъ къмъ бо.л-Встьта мо же да б.asдс само вptменпа, как

!l'0 това се с~учава и съ другпт-В зз.р<1зите.ши БО.l-Бсти.

6)
FueTo

Прощшод.ящето тр-1>скаво вещество (зараза), происхожде

на :което е т1;сво свързано съ бавното ТJL-1>ние на

про

АУКТИТ-В отъ растите.лвото царс',[во, по вс-Вка въроятность,трi>б·
ва да състаВJLява н-Бщо особно отъ испарението на обикновен

ното гниевие. ПРОАУКТИТ~ на гниението би би.ле еднакво зара"
зитеJlНИ и депя и нощя, на нпскnт-В и-Вста и на високитБ; т1;
едва J1И мог.ли би да даджтъ т аквззъ тппичеСltа Форма на бо

дРУГО

1IJ11[

ItaTO

1::11'0

прt.лстаu.нша
!>ожа; О'ШТ1;

i',)iC"':HHa

ката ставатъстудеШI

Ka't'o Jlелъ,

11 по-пече,

1I0н'1шога~,ь дохажл3.

до траканпо (чукаппе) на зжбпт:k п тръперанпе на
ц-БJlОТО

TtJlO.

ние и даже повр-ьщапие (б.lюваuпеJ,

c·... i>cneHlle на ГЪРАllr:Б,

ту по СJlаба, п се ПРОДЪJlжава ОКО.\О

I по вече.

1/4

отъ нача.tО въ 1Срап

щата на тБJlОТО въ впдъ на пршrтiI. ·~TЬ, ПОCJI-Б се

пява по всичкото т-БJLО, П се УСПJlва по вече

п

П)[а.

едно съ БJlатвата ВОДЭ' 3аразяванието може да стане (ПРОИЗJL-Вае)
ИJlU едновр-1>менно,

ПJLП то може

1I:ието на с.asществующата

въ тр-Вскавата м-Встностъ,
Еръвьта

СИ заразяющето

да се повтаря даже

въ

теч('

бо.il-ВСТЬ, т. е. БОJlВИЯ, като се намира

може
вещество

вс:Вкой

день

да

Пlшбавя

п СЪ това да поддържа

въ
И у-'

СИ.'lва БОJL-Встьта на неопреД-В.-1енно Bp-ВM~.

7) Пьрвum"l; проявления ат?> mp"l;скаво варазяванuе u nрu
~rlа'Цum"l; на mptt:каmа.-Пьрвит-В признаци ва заБОJlяванпе отъ
периодическата тр-1>ска TB'J.PAoВ често се появяватъ ТУКУПОАПРЪ

поеманието (вдишванието) ва заразеННII ВЪЗАУхъ. Т-В c.as обна-

ружватъ съ ШУ1\[Ъ въ ушит.:в,

.il егко

г.лавовъртение,

zzдu.лu'Чка

"ие въ грЪ(~.лена, повдиганпе за повръщание (БЪJlвание), ТрЪПJШ по

цi:JlОТО т"БJLо и прптьмнение па ОЧllт-1>. СJli:дъ HiKO.lJtO часа подпръ
това се наченва пьрвий парокснзмъ на трБската. У h-БltОП хора

Tpi:cK8Ta се обна ружва много късно С-1-Бдъ зараЗJ1ванпето (CJl.Бдъ

6- 2() дена пповече), С-1-Бдовзr с.шо БОJl-Бстьта ИОН-ВКОl'аmъ пма
продъ.лжцтеo'lенъ ('крптъ перuодъ, което п се c.IIучва .много рБдко.
8). Най-обпкновенната пеРПОДJl'1еска ТрБСка се обнаружва
С.ili:Аующпт-Бпрнзшщп;

рас простра

ПО-I!uче. Обра

зътъ ва болнпя при тона състояппе се ПЗМБнява съвършенно
.II.ицето му става qервепо, очпт-Б 6JLещятъ,

rJlaB3Ta.

(1 IщеШfС), отъ

МПШIfIlЦIlтt., 1Iа ЧСJlОТО

2-4

:

гори, ПУ.lСЪТЪ

Во.\ния се

JICKpJJ ВЪ

му, отъ сп.лuа жажда и пон'БfCОl'а:ь."Ъ отъ БО.\'hстъ В'Ь
Гор-БщпнаТ8 са ПРОДЪJlжава ОКО.\О

когото

РБДКО

часъ, nO.\OBllНa и даже.п

С.л1Jдъ неък пос.\-Вдва ГОРБщииа,

да ОСJlабва, с.111;.,ъ l'ООТО сс поmJЛва

ние става по-често чр-Взъ .,пшанче на въздуха, въ

n

прппадъкъ (пршшраппе). Студенпната може да 6.asдe ту по-сп.ша,

rит-1> бо.л-1>сти, способнода се размножаl!а при УCJI.ОВИ~1 на БJlат.лПВII

прим:-1>сь отъ ма.ilЯрИИ; но аараз ата може да б.asдР. ириета И за

б'ЪрНПт-Б

При това често се с.'Учва поддпгаппе за повръща·

органическо т-Б.ло, подобно па 1Сонmагеяmа(заБОJL-Вванпето)на ДРУ

го••-Вмата ИJlИ иаJlкаТ8 СИJLа на т}>оВската. Сжщпнското заразява

хараh."Терuп

Г.\асътъ ОСJlаБIlЗ. Чувството иа сту

денпт-В тржшщ СС УСII.\па по·вече

1\[У почва да бие по-често, дишаннето се ускорява.

п-Вчещt8та кръвь, а може би отчасти И ОТЪ качеството цмъ зависи

Еър

п ставзтъ ыasтIш,' п;)с·ътъ со JIЗОСТРЯ, IIрЪС1'II1';; НI1 рж

ОП.lаква отъ ШУAfЪ въ JШИТt.

Отъ :КОJlичеетвото на т-Взи М:И8ЗМИ, ВJli:ЗJlИ (постжпа.ш)въ чoJl.о

п

х.\ътватъ ВЪ

.il-Встьта, каквато пр-ВдстаВJLява тр-Вската. Спор-Бдъ To~a тр-Ббва

м-Вствости(присъствиетона раЗJlа гающирастеНIJЯ,B~aгa И ТОПJlШШ)

нt.що.

1'011.\0

да се пр-1>дпо.лага, че заразитеJlната тръскава миазма (МaJLЛРИП)
е самостоятеJlНО органичеСКl\ вешес't'во, И.1И даже, може да б.asде

Г.швата

.:0:1,ат:\, особно по

1[0

I~pal,aTa му ПОСI1l11нзат'Ъ, сухата 11 б.\1;дuата му

11

ВЬЗlшшеIIШf. сжщо

въ вр-Вме па

1'JlЖСС'l'Ь.1I1

гърбъ'l"Ъ. СJI'БДЪ туй бо.ШIIЯ ос'Ьща СТУАЪ, lfСI,З ла оБJl1;'1е пi.щn

во да се нзсе~bl'iТЪ отъ такпвато м-1>стности отъ опастность да
ОКОllчате.лно

ЯВ.\СIIПЛ:

СтулеНIIтi; тръщщ сс IIа

пзпрпшваIJП6 (опаJlБ:ШI16 IШТО оТ'Ъ мрашш)
ТОП.-10, да се приБJlШIШ ЛО почка

кива хора, на които тр-Вскавата ииа зма съвс-1>мъ

110

3.

ОЧllт:Б

г.\авата.

ЧАса, постепсппо поtJВd

потъ,

пъ

l.ача.\UТО

подъ

I1 НЯ ГЪрДJlТ!;, а c.IIt.Л'I, туп п Iхоц·1 ...\ото

TiJJlO. Ral,:ro 11 ПРПАIIАУЩIIТ!; ПрЮТnДЪЦll, ПОТЪТЪ ы;у,сc да бжде
ТУ ПО-СIIJIепъ,

ту IIО-С.llзбъ,

При ТОЗJI CJIучаit кожата

Iмажпи,

б&J1fШЯ

свършва

паРОI,СПЗJ\IЪТЪ; па

р:};дъ CJlо~ностьта

С'Ьобрязно съ сУМата на ПОРОI,СIIЗ}lа.

б.\t.ДII-};е, устата и

чувствува

бързо

еЗIfI''1>ТЪ

06J1ыl'lеIIIlе..

СТ311атъ

поn.тъ со

Tp'hcK3.Ta, I'ОЙТо со продъ.\жава
OKOJlO 3-4 часа, ПJlП н1;що по-вечо.

СJI-Бдъ прпмппуваннето на бо.лi>стьта,

9).

Съ

БО.\lШЯ

спо·

се ЧУВ

ствува до то~козъ Аобр-В, щото може да.продъ-шш заНЯТlIята си.

Въ tJИСТПТ-В, незабърк:шu с.\учап у него се

не заББ.\-1>зва

пп

каква гор-Бщппа, явява се аппститъ п Аобъръ сънь, весе.\О рас
по~ожение

па

АУХЪТЪ,

Въ

по

трудвптБ

CJlучап, И.\И когато

тр-1>екатз, като се ПРОДЪ-lжаваJlа ДЪJlГО, у~п-В.\а е да проиавt.де
зпачпте.ШО изпурлваппе, бо.llНИЯ и с.\-Бдъ
тр-Вската остава увi;хна:..1Ъ (c.llабъ), съ

прпмпuуванието

на

г.\аuоБОJLие и .-10ШО пп

щеваревпе. Проиежутъt.ьтъ, т. е. отъ едво втр-Всвавпе до ДРУГО
парокспзма
се повтаря па другпя день въ едни п Сdiщпт-Б часове (т. е.
трае оБШ:ПОПСIl1fО опр-Бд-Б..\енъ срокъ. ТВЪРДБ често

м-Вдъ

ПОДllРЪ

24

часа),-таtl:ъпато

дв Б

депонощия

тр-Бска се нарпча

(с.\Бдъ

вetтш,:;невна,

48 часа), тогава

1i',i

П.lU

шзватъ

тридневна (Т. е. поптаря се на.з-й депъ), роВАКО ва четвъртия
П.lП петия п т. н. '1'. депь (пето-шесто-седмодиевва Tpt.CKa). С.\-В.
дующитБ пароксизмП

обuкповенно се повтзры;.тъ

(Форма). както n пьрвпт-Б.
Въ н'1;коп с.'учап тр-Ъската се

въ са:.щпя видъ

прояв.\япа не

съ таr.въъ

Стр.

Брой

ВарнеНСRИЙ: ОБЩИНСRИЙ: ВiютнИIСЪ

4.

праВПJlенъ тппъ. Тъй

напр.,

u 1I1Оте

парОЕСИJма

да

начени

Р.зправо съ гор-Вщипа, безъ СТУ,\епи трыIп,' ИЛИ се .явява само
съ потъ, ИJlИ едивъ отъ Прl1падъцит-В папарОR:!Ш3МЪТ'Ь се прол

~.лава доста СJlабо, а остана.lит1,
ваПОCJI-Бдъ, въ едиuъ день

твърдi>

бив;ьтъ два

сх.щитi> часове, а ИJlИ

по рано, ПJlИ

се ИСRU яа.1.0ГЪ 50/0 отъ първовачалната цiша, СВИА-h
те.1.СТВО за честносТЬ

пароксизма

въ

по късно. Въ

u

П.)ИСТl6.ПЕа

и по

Нача.;t.НИRЪ на Ф.ш. ОГД1ыение: Петранов"Ь

присътствието

на еДИПЪ'rъ ИJlП lI'iш;олкото еле~rеПТII на пароксизма (сrуденпт-Б

20-Й П 'Б ХОТ Н JI ii Д о Б РУД ЖАН С К 11 Й ПОЛ К Ъ.

тръпки, гuр-Вщuпата и потътъ). Повтореllиеrо на паРОКСIIЗ!IIа се

c.>I.учва най често сутренна или по об-Б,\Ъ.

(Сл-Вдва)

ОВНВЛЕНИЕ
хо.

О:ВS3:ЕJIЕ::В::И:Я:

Влtдствие прtдппсанието па НачаЛlIика па 4-т&

ОВЯВ~ilЕНИЕ

.J19. 6174.
Kipua, 27

lIопеже обfluения день

3

~и обtдь, въ каНЦОJIарпяТd. му,

11392 г.

01ZTOMBPlIll

Но-::ыврпй Т. г. ва нро
иа
пр-lздuриеыачъ

IJзвъждание r,;"~f'r";> ва uтдававието

61

1I0мtщеппя:,

оБЯВЛЕНИЕ

rp.
часа слtдъ плапдt

шшцеларпята на Общинското Управление ще се пр,)
шведе отново търгь З3 отД,аванието llъпрtКУll'Ь сбара отъ

BCtKO:fi

прпсжтствепъ часъ въ Фппвпсовото ОТJ.tл:еШlе на Об.
щипекото Управление.
3а JlpaBO участие ВЪ търга ОТ'Ь I'ОПКУрeJIтптt CJ3
пека ЗВЛ:Оl'Ъ 5% отъ Jnрвопачалиата
ц'lННI,
Сllпдt

1892 rO;J;.

ВаlНШ. 29·Й Октомврпii

Д1щоводитеЛJ>: Дачев"Ь

ющионерНJIтt TJ>prOBe" Те,lталпето" ,за IJРБ3Ь 1893 ГОДIНШ
отъ 1-П: Jiнуарпfi 1893 година до 31·П: ДeI,емврпИ: сжщата
rодина, тъп като пр:>пзведеJШП па 27·П: того за сжща
та цtль търгъ по неявявание па .соп.курептп пе състоя.

n докл~раДIIЯ

и у р с ъ.

H1I.

Бъ.н'ар:}[,ата И'lРОДН:а. Бщка пъ Варна за 2-п Нозnвр.

ОI'ТОИВ риfi

28

l"~УП'ува

~

"

,,2.80

"

ОТ'I> дБtШIl заМОЖIШ

Сш;рстарь: Мутафов...

lIаЧaJШПБ'Ь па ФШШlJС. Uтд:lшолпе: Петрановъ
ОБЯВ.А.ЕНИЕ

~

G50S

ПЪ съ переторожка на пд)'щии депь по сжщето nрiше

ОGЩUUСl~ОТО

Унраи.1.епuе ще се

uрошшеде отново търl'Ъ за отдаващICТО

пъ пр-lн:упъ

сбора отъ продажбата па елъръ добlJты1ъъ (реСУJl1атъ
nllТllЗ311а) за прт.зъ 1 ~93 ГJдuпа отъ 4:ii ЛиуариiI
1893 годппа АО 31·:Й Деl:е1ШРlIU с<nщ::tт.l ГОАипз, тъii
I:fiTO ПРОUЗШ'АеuuU: па 29~ll тог\) в"а Сll,Щ!lта ц-h.1Ъ
търгъ

по nеявяпзние

lЩ l:аш~уреuтц

пе

съст,,:!.-

ПоеМUllТ'h УС;ЮllUЯ JlIОГЖТЪ ла сс ППЛflТЪ

ПрИСЕ.тетвепъ ч:аеъ пъ Ф:IJU3ПСОПОТО
06ЩППСI:ОТО УDpac.lenuc.
Ва право уqастпе пъ
01'ruворшшъ: Пеm31Jо A--:-ПОJiIJо3

Русепл ЮШЖIIII рубли

100 •
100
.
Австрил ШIlIЖНII Фпорпни 100
"
Фр.з.IШП з.lаТПII 100 . •
Гермап~,и марКII 100.
"
1:
Фрашщ ЗJLатпu 1 ОО
Франки Зdатнu

•

ФраПЦIIЯ

На 11·Н НQеМll}JПЙ п г. пъ 3 часътъ с.1:ЬДЪ U.1.зд
};Ъ I:аnце.lарпята па

%.

:Купува

Продава

С'ь

СЪ

вь

В.што

B.taTO

злато

1892 год.

за ИlIетъ: ж. Георrиевъ

nСlи:оii

ОгдЪ.1.еппс

па

1892

• {Продава срtбро ср1;щу ЗJlато съ2.53 Of..

••

Ажио.

граждани гараптпр)'ЮЩП JIСI1ЛfiщаПDСТО откупа.

гр- Вар:ш,

2938 лева

за Бо:uаИДУЮЩПll nO.1JK8,
3авtдующпй Домакинството
Ilодполковвпкъ: Петров"Ь

съ переТОlJOжка JIa ДР)'l'пfi день 110 еж щето вр'1мн БЪ

за честновть

отъ пожара.

СТОТ.

хо. 648В,

'l'CJICT.RO

причипени

Оумм:ата па прtдпрлятието :възлиза В8.

гарската П8ра;ща БаПl~а.
Поем:нптt УСlIОВПЯ n ClltTRa.Ta м:огжтъ да се ПрlI
rлtждатъ въ полковата канцелариа всtки день.

Сеlсретаръ: МутаФовъ.

Ilоешштt условия !IОГЖТЪ да се видiжтъ

пр1~Д~

3алог'Ь c~ изисква 146 лева 93 стот. въ Ковчеж
ип ческа квитанция или же уДостовtреПИ6 ОТ'Ь Бъл

Ва Еметъ: Ж. Георгиевъ.

3

па

произвtде

I1ри~м:ач'Ь поправкитt ва поврtд.итt В'Ь полковитt К8.

право ще се лале особно обявление, което
разгласи.

переторожка

ТЪрГ r. съ нвна конкуреНЦIlЯ за от~аваниет\) Н8.
зарменнп

ще се и

С'Ь

слtдуroщия ДСЗL, въ сжщиfi час'Ь, ще се

rpaA('l~OTO право октроа се отмtнява, Т8
за леньтъ,
когато ще се произвtле уъргъ ва u ьпроеното градсЕСО

На 10-:fi НоемврпП: п. Г. в Б

3543.

пtхотпа llръславека Дивизиа ОТЪ 16·ft того, ПО.J(Ъ
НО. 4333 и СЪГ.lIаепо чл, 3 ОТЪ 3акопа ва сиабдя:вапие
войската С'Ь прtдмtти за оржжавание облtкло и пр.,
П:ОЛКЪТЪ съ това извtстява пнтересующитt се лпца,
че ва 1U-ii идущий НоемврпП: мЪсецъ въ 9 часа Ilpt-

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО-ОБЩIПlС1fO УПРАВJIЕНПЕ.

Гр.

замож

ОТRупа.

Секретарь: МутаФов"Ь

п

всичкит-Б

тВзп ра'3бърюlНИ типове tp-RСката все таки да се опр-Rд-Б.ли не
е трудно по периодическата

ОТЪ Авама

исп..tащанието

Гр. Варна зо-ft ОItТОМВрИЙ: 1892 год.
ва Еметъ: ж. Георrиевъ

разни

не въ едни

и деR..tараЦIIЯ

ви граждани гараlIТIIРУЮЩII

ПР"'ОДЪJlЖtlТЭJlНО, п.ли

часове. Пон-Бкогажъ парОКСИЗМlп-Б се ,Jlвлватъ

31

~48165

246165 251115
- [ - 100175 - (20865 210,75 20955
- \- 100\30

~3 30 ~~~i~~

llта.шя

,Фр. 3.1аТIШ

124 30

9985 100 35 100-

100

j

ШвеiIцар. )
Анг.шл за ,Шр.l c"rcp.
"Фр. З.lатни

L 1 . ,
1 о:>

• •

'l'у!щил за

"

-1-

)

Ве-лгпя

n

ИII&асира

1 -лпра турска. • •
" Фр. З.I11ТIIII 1ВО •

1

Руиапия
Сърбил J зз Фр. 3)1:1ТНП

100

.

25120 2528 2J25
- - 100'50 - 22 70

22190 -

-

-

-

100;25 -

-

-

-

10025 -

-

99- 1001"- -

-

Ба!lЕ!IОТП Апг.1пllСАП, Фрепсrш,
ГермаПСIШ. Б~.1гпiiсrш п JПвсй"
цаRсr,n

• • • ." • • • • •

