=Г=о=д=ип=а=V=II=I.=========~== Варна,

24

)Iati 189!1 г.

Брой

18

БАРНЕНСКИЙ ОБЩИПСКИЙ В13СТНИ«Ъ
ПОСМа,

Излиза ТDИ ПmТИ въ M~CBдa,

обикновенно на ], I О и 20 числа.

лева.

ОТАtnенъ брой

10

пари

В(;IIЧКО щО е за

n

у прав.lепие въ 1Iарl1а.

За оБЯВАени" се ПJlзща за реАЪ:

цtната на вtетника за ГОАина е

4

статии,

в1Н:'Г}f!ша се праща АО Градско-Общинското

На първа страющз

ст.

11

втора

n

четвърта

15

•

11 трета страill1ЦII

етот.

10

.

стрзниц~

11
11

"

Ре8У.1таТI1 отъ изборит-В на

ТЕДЕГРАlVIМИ

того ва Вариен

И8брап u еж:

Varna-Kmetu.
Съ удоволствиеприе:мамъ ПО8драв.leIIШIтаи б.lаго
пожеланията, които.ми поднасяте отъ името Шl люби

:мит'В Ми Варненци, по случай вчерашний праВДНИR:Ъ,
и натовар~щмъ Ви да им:ъ пр'hдадете моята отъ сърдце
благодарность.

Парижъ,

21-n

ГраДСICо-ОБЩИНСR:ИИ'С ьв-Втъ.

CKU iI

19 :Маи 18U5 год.

съ

ЛНJСО С.1авчевъ
Ив. Петровъ
Г. Ин. Ноевъ
lНocr.:o Петровъ
Ст. ЛВflшчиев'Ъ
.iReKo ГеНОl!'Ъ
Г. В. Rасабовъ
Н. 'I'аптзк.1Zb

Нняза.

,.,
..
11

,.,
,.,
11
на

ИаД1\.ТIIЯ СуR:ЯЗОВЪ

14ЬО

Rжн ЧО ~rи рос.taDОВЪ
Хюсню На.1бантог.lУ 1484:

HIII").I(t

J450
1450
1450.
1450 I
1450

,.,

Кандида тит-в.

1450
1450

Еачевъ

1450
1450
1450

Х. РУХII
Аи'Г. Е,IД11р')въ
0('111:0\11'1.

AX~leAЪ

ОПП()8l1Цl10uuата

1459
1450
ДС~\IlРАЖIl 1485
ТЮТlOUДЖII 1 !50
ФР:ШЦIIЯ

СЛ,

по-

.1уче.ш:

СОФИЯ-ДВОРЕЦА.

До

Hezooo

Фердиllаидо

ДаРСJiЛ Височество ВоЛlаРСh'1IЙ ЛиЛЗи
Лоnие-в. «Мtpь».

ДнеШНilИ депь,

l~·И Май,

Тезои:меUНllИ

день на

Ваше Дарсио Височество се отправднува ВЪ г. Варна
СЪ наиголъмо тържество. Сутриньта, с.1ЪДЪ ьожест,
венната служба БЪ
вздъ

Събuрната

черR:ВИ,

на

59

I\"..

59

Д. 'ГраКООГ.1У
С. I\::IТРИLlОllу.l0

Попопъ

Д. :м утзФовъ
Г. jI\е.1евъ

L -

поляната

59
59
59
59
59
59

Си. ШlJваРОl!Ъ
Н. !tиее.1КОВЪ

Юр. Мl1рОС.1НВОВЪ
К ToAopuAu

градсн:ата ПрИМuрСI-:а градива, пра грамадно сте

чение

БОЖI:ОВЪ

Е. PaНl:OBЪ
Е. В

Ах.

[)9
58
59
59
59

Ха.\.t,Р'lз. I .);

А. СУIСЯ3)1I'Ь

--З;;бt.,t;;J;;~Х. На.,б:штг.,у 11 Х.
Pyxu,

'тыl ('Х\lЦО

I<:l.НДIlА~ТИIIRНИ

И

отъ ОПIIU3Ul\UЯТ:J., Фигуриратъ ВЪ гор·

H;).T:i .1НСта
ВЪ

\1ЭОl'nНИ съ о.аН:i.ченитi;

Г~HH:OHe.

Ht>1..I'h.

на граждани и ВЪ прис,у,'l'ствието па духовенствата

отъ всичн:и в'hРОИf~ПОВ'ВдUИ ПЪ града

общипи,

учите

w"'Iитъ, учите.лкuтЪ, УЧt!НИЦИТ'h и ученичн:итt. отъ ВСИЧЮl

ОТЪ

BAPHEBCHUTO

ГРАДСНО ОБЩШIСIiО ПIРАВJЕllПЕ.

въ град!1. у'1И."ШU~!\, сс ОТСoilУЖIl м().тВбенъ ва адраВl1ето,

дългоденствието и щаСТ.'lJlВОТО царунаНllе на ll. Ц В.
и Династията l3и.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АШ?JсmМiUlllГt ГОСJlодаjJЮ~

A:i 165

Въ Jсачрствот() си пр1>дсrавите.1Ь на г. Варва 1I0~,
зувамъ се СЪ приятнат:.\ длъжность да поднеса пр'hдъ
стжпитъ на В. Ц. 13. haii-сърдеЧВltт:h и ИCIсреННll при
в'hтствин 11 благопожелания, в'hрноподанниуеСЮlтi; чув·
ства и безuред'hдuа пръданвос'1'Ь па Вариевци Icoы'roь
Трона и Династия'га на В. Ц. В. по С~'Iучаii на днеш
нии дeНl>,-He маЛR:О ваб'Ь.1'БЖllтеoilСПЪ и ВЪ ппii ноната

пи ИСТОРИЯ,-деuь, нъ който 13. Ц. В., ЮIТО Г()l'подарь,
искрен по любящь своя пародъ, избави страната отъ
режима па ОНЛ, които 1l0ДЪ булото спасите.-и,

чеството

на оте·

разяжда толкова вр-Вме това отечество,

пов'hри

въ

ржц'hт'h

сърдце

общото

ва лица честни,

бо1аго

и

интереси

1I ы>.

и които

Господарн?,

за щастието,

и

напредъка на България!

Да жив-Ве Н. Ц. В. първата БЪ.lгаРClса Княгиня
Мария-Луиза!

Да жив1Jи Н. Ц. В. ПЪрВJJJr БЪ.;1гарсн:иИ Пр'i;сто

Пр-Вдс-Вдатель ва Варненската Градско.Общин
ВЪJlкановъ.

1'0,-1,.

да ее

ПОВНIIЫ

11011'1;:\ 11:1

Ш:ВС'!СrJЪ х.\,j;бъ, 1c:\'l'O

па храlll1Т'!>

отъ

ll·jll~O.1I,O

JlUC

;'\1\11

IIPII,\aJ3(\CMllii

ес отъ

lIР'\;ЛЪ UJlДЪ, че Ц !НlIlт1,
31I:\Ч11ТС.1l1\) Ci'i' се НОВН

1I1II.ш, че uщша Д:lДСПЪ съ IJI1С'ГНUОII.t€ШIС
5-й того Д'hiIcтпuте.1ПО на сега е

.;11150

llсuнuосеuъ аа

от ь

X.l'h-

барптh и че С.1'Ьдва да се ПОВ1IШIJ,

Постанови:
Ст.

1.

01.'Ъ

диесь

до ~8-ii того

гра,1,<\ отъ чпсто пшеПIl'lJ10 БР:НIШО

UРllготпеншi въ

идобр'!> llспеченъ

х.1·j)Оъ да се продавя, по C.l-БДУlOщата ц{ш<\:

1 7{;mеесmво-

61;,71,0 х.л:Мо: СДlllIЪ Х.1Ъ6ъ отъ 1000 гр, 20 стот., II
lсачссmво-'Ц,срз хл7:iбо (ОЩ1.1n,I~Ъ): едuuъ х.ltбъ отъ 1150
гр.

.лонасл':Вдвикъ Борисъ, Евяsь ТЪрВОВСR:ПИ!
ска I\:Оl\1МИССИЯ:

то IIIО.ШТЪ

T,j;xr.

се радватъ

величието

12 Maii 1895

B;jpnellC~aTa Градско 06ЩIfПСI~н. ТРllч.lсвпа Eo:tI~IИССИ51. В(·.1'l'дствие 31ЩВ.НШllето IJн x.I'.hUapHT·B отъ гра
д;], вареГIJС1'РIIIНШО [ЮЛ'h НХ. ,Ng 4ao~) О'l''Ь ,1,нсеь съ J~.t!C·

R:ОИТО Иll1атъ при

на ПЪ.'Iното дов'hрис ва БългарСR:иii Народъ.
jf~ив'hи'ге,

Гр. В~РП8,

20

СТОТIJШШ.

Ог. Н. НаРУПIU'Iе.шт1J I1:1СТОЯЩСТ() ПОСТ:ШОЕ.1еНlIе
ще се вав:ааватъ, съг.Н\СllО Ч.l. 960ТЪ uз.;оня, ва Гра,\.
Общипи съ 1'.106<\ отъ 1 Ао 25 .1сва,lыи сиор'вдъ ха
par:Tepn пя, пр-Ветл,п.1еппето ще t:e даватъ ПОАЪ сл,,.;'Ь
за пад.лi>жпото пыъ шшtшаUllе.

Стр.

Bpoii 18

"Варневскпй 06щинскии Вiют~пшъ"

2

Ст. Ш. Съ ИСПЪ.А.нението настоящетu ПUСТIШОВ.А.е

пие се натоварва С,IНИТ.•iНширь ири Общ, У прив,лецие.
На П. П. Ilр·Вдс'Вдате.А.Ь: Н. ВЪ.А.ЮШОВЪ. Ч,ленове:
Лш:о С.н\Uчевъ и Ст, Янюпчиевъ,

11.

щ()то тавсътъ за теГ.lение го.л'hмит1; сумюr указани
ние 1l•.tateHIIT-В

В .. 11етрановъ.

2-0.

Въ

за би,летит·j,

С.1УЧИЙ,

че

се

такси да СЪ<Jтаu..ншатъ

ОТЪ ВАРНЕНСIШТО ГРАД.-ОБЩ. САlПlТАР110 ОТД~ЛЕПIIЕ.

у,ловать

•1ИМ

мt.сецъ

въ

Варна прiизъ Апри-

гр

1895

IlI1.lСllзанието

чрезъ

за
умиранията

камъ

"
~

__ .

.

а

со.

женски

49
45

Всичко

190

мжжски

въ

оа:ржжиеТI)

Наименование на болtетитt

Пl'ОIll'llitis

De]Jilitas

4

l\Iспil1giris

[)

'fll))Cl'C нl osi::; РllIШОIlПШ
l\IЮ'[1SШПS Senilis
l\Iol'tlt;'; l1atl1S
\,';] t'iola VC1'a
.
VitillПl C'Jl'llis

I

7
8
9
10
11

·

.

·

·

СТlJпанивъ

па IIМОТП съборепп

:г

6
9
4

I I

7
;)
1

I 10

G
'О

· ·

VП\IlП:'; Sсlпроtnl'iШl1

·

TypIllS АОII·!шillаlis

i)

I

·
·

1
1
1
1

--

I)

:~

17

1-\ 1соJlO/iSl\lП:; clll'onica

1

-

1Н

l\IOI'tt1S intra

1Й

Рlllсgшопае

1

-

20
21

Ыпlшв

poHi
.
AlIgiI1;L 'L\msi lati~

.

·
.

.

·
· ·
· ·

il~lItНЩ

30

l:.ICТЪ,

оожарь,

и

пр.

е

то

ю\ имота Аа изн1·СТiI

иРИL~ИllВ;НIЪ

Е:ОIIТО отъ

па~Ia.IОТО

НС'}НСIl

m\

И.А.И

д.tъженъ

въ

II.А.И

па ОБЩIIН~КИЯ:

СТОUХНИflЪ

на 'I'lн;:иг,а

теlсущ"та година

еж по

сменно на Обru,инI'КИЯ сп кметъ АО I-й IJДУШIIИ Маи,
СЧIIтатъ за
I

УI~РIIТИ

Iце

1.

uъr:ъ, 11. за <Jъборсrшт'h
се В8е~ш
uъ

к()лто

днпы;l
~

отъ

IIoAiJAeuo

имъ

се

п ..нr ВЪКЪ събори

прит'I,жате.IIIТВ
3НЛН.А.ение

BII.

н'hIC:lКЪUЪ

,J,uоеuъ

Аа

~гpaДll

Щ~

IIМЪ дО

нама,леuието

IIМОТЪ,

-

j

llОАздепuт'j,

ч.ншъ

заЯН.lепuя,

--

1

ИЗlJеднъжь

ще

вършва!lне

потр·l>бuотС'.

О{)ЩIfПСfCИТ'В

-.1[)

Ю:I.А.('ЖИ

и.А.и УШIчт\.жепит'~

Д:LТ,I'Гil,
l\IV.

3,~ шш рi,Дъ всiи~п които поетрои И."И П()П"rНВИ

съ каВ.lilliИ

АП C~

BHl:COHb,

съобравявз'

та да Ш~ по(\

rt~leToue ще събиратъ II павятъ така
и нъ крал на годината nСИЧЮJ:

lJсаратятъ

въ

управ.lеНlIето

ми

ва

uз

Г. г. O~o.t. На lа.tница ее эаДЪЛЖilватъ да раl:ПО
Р'j;дятъ Аа 'се Ааде ЩIИ>ГО.А.i;~щ г,ласность Шl настоя

BAP!JEfICIIOTO Ш{РЖЖIIО УIIРАВJШIIIШ
ПРИКА3И

наВОАнеНllе

1

'1\1

сгради И.А.И

упиqТI.жени съпършенно

дшl отъ П Iстроик:ата И.А.И събitрсвието

Щ!llI ШI u РШЩ3Ъ

ОТЪ

U.tll

17 отъ С.YiЩIJЯ
пздне llО(\Ъ Н'iшаюш г ..tоба.

-

·
·

ТР'В нъ

1

-

раl·tшн.

за данъка

ИU~I>:Ъ ШJlюuоеТрОСSl1'гl; IЦll поправеUИТ'I, срради ще се

Есll1шрsiа

i 16

·

о'Гъ

имоти,

-

1
1

·

OTQaCTII

си

1

-

A1ltl'epsia .
El1teritis clll'onica
Тпssis сопуп lsi \'[1,
Gastl'o епtеl'i(is .

вахсона

стрuи,ли И.IИ поправени п,ли съборени, да иьв13сти пи

.2

:;3
14
15

отъ

17

год.

па новопuстроени И~II ПОПР,iВellИ

уаичт()жаВl1.ш:ето

-

2

12

1895

родно Събрание въ Т-та му ре(\онна сеСl:ИЯ и обнаРОД8
щшъ ПЪ 20-и брой па l\ържаlШИЙ llВСТllIШЪ. нсlши:

~

6

пс

47.

Аори.tъ

13ilpuR, 14

3

·

за

O~I)..1. Начз.шици, Градскит1> Общ.

1'.

'l'ъи като СПОР'вдъ Ч.А..

Q,)
• .J

2
5

аспrа

ГllеШJlОlliit I1Cl1ta

G

I

~

испраТIl

върху <'граАИТ'!> Jlриетъ отъ УШ-то ОБИКНОRеНElО На

~

::;:

при~нза да се

~

§

;.::

.

.tеАВ.1ието.

::1

;.с:

1
i
3

ис

Уорап~еНl]Я, Държав. ВИРЮtЦ\\ и Финав. Пристави, а
S<l св-Бдевие нъ l\1ини~'Ге::>етвuто ua 'Гъргоrшя.та и Зе.А.

Г.
<.,)

ми

I1рiшисъ отъ

3

::1

§
~

ва да

ИМЪ.

пасе.А.е

нието

ПЪ.А.нение па Г.

44
52

МЖЖСЮI

,.::

;:::..

продаваЧllТ'В

паедuо,

вни-го

Оть Умиранията
-

IIКТОВИ противъ

съ uu,леТIП'В

се,лскит1> Общ. у прав,леllИЛ Аа дnджт'Ь

4-0.
женски

"

Умиранията

.

такива.

.А.-Бм~ Г.1асность на Н(l.стоящии ПРИJCззь между

година.

Ражл,анията

•

продадени

ФlluаFIСОlII1 В ..laСТИ ту

3-0. ГРНАСfшт'k Uбщини иГ. г. ОкО,л. Наqа,лници,

L;В1;ДЕНИЕ

и

и ми ги щ>-Бдстз,lmтъ

губе

пари е llО.А.ожuте.А.енъ,

БИ.А.ети, АДМИНИСТРI1.ТllRПUТn и

Ражданията

он:ржжието МИ, че

по,лвата отъ такива .А.ОТ<lрИИ е ТВЪрДВ И.А.I1УЗ'Jрна, за

ВЪ реJC.нmит-Б е TBЪPД~ J\I;I.IЪКЪ, а рисн:ъ'l'Ъ В<1

B-ВрНО.

Секретарь:

1.0. 3апре'глва~IЪ ПРОД>lжб,пз .на таfl':ива БИ.А.ети и
пр1>дупрt.ждавамъ наее.А.ението отъ

IIl11Ъ

I\Ю,fЦУ Hace.teuue'l'() uъ по}З'hренпит-В

OIm.1ИП.

OICP, У праВllте.1Ь: В. Попповъ.
В врНО,

•

Фиuан. НаQа.А.НИКЪ:

Добриновски

.

.М 46.
г. В11рНП,

Попеже прод}\жuатu въ
отъ

ОТЪ ВАРНЕНСIШТО ГРАДСКО-ОКОJшlско УПРАВЛЕIIIIE,

14 АIIРИ~lЪ 1895 ГОД.

с,лассни .10тариrт,

(санто

I\:пяжеството·на
важ>\тъ само

тег.леrше, се В11пр'hтява 11 сато

ва

бu.tСтп
по

еАПО

Ш.IaМЪ uр'hдъ nидъ

0-

бяв.lеюшта отъ агентп па чуждестранни К.шесни .10та
рои, които се

l1уб.\ш~уватъ

въ нашит-Б

в1:ютнuцu, и

СЪ соито се покапва пасе,леПllето Аа купува БИ.lети

II

оТЪ Т13iШ .А.отарнЙ. I\:acTo и кж.щата ва .ileo ИоеllФЪ
отъ Вер.А.ПНЪ (ВЪ брой 22 на 'Гърговссий b-БстНlШЪ)
ва Ые[,.lе~Iбпреката С.А.ассна парична .А.отария, купени:!
би.lетъ отъ която пажи само за едпо теГ.lение·

Произшествия станаJlИ въ гр. Варна прtзъ м. АПРИJlЪ

1895

ГОАина,

1) На 4 срt.щу 5 Апри.i'1Ъ C,fi нюrерени Взрненци
T'h: Гео~ги Продро;uовъ убитъ, а Парушь БеЯ30БЪ,
Христо 1"аРЮIфИо10ВЪ п l\Iиха.1Ь Васи.ilевъ ранени.
2) На 1 О Ср1;щу 11 сm.щии, неизв'hстни крадци
опитали се да вдt.ззтъ съ в:ористна Ц'влъ

въ

в:анце

ларията на Сждебнитt. Пристави при тун:ашний Окр.
Сждъ, но не усп1>ли.

БроН:

18

"Bi\ рненскиiI ОБЩllнсюlii Вiютникь"

3) На 13 ср-Вщу 14 сжщии,

неюш-Встни крадцп

тия животни, з;\разява се съ

съ подправенъ ключь, вл-Вв.;IИ въ ваведеНllе'l.'О на ВаРIIе~
неца Иванъ Явачковъ, находяще се въ Il участъкъ, 11
като ограби.~и

Стр.

нася на трапе4ата и

ca.laTa,

ТИИ са.рдели и з- 4 КИЛОГрЮlМа ТЮТЮIIЪ, ивб-ВГnЛll. Ви
новника на тж,ш кражба, Андонъ Еиряковъ Андововъ,

се UP-ВЩtlтъ

ра:щи

е

се заРdЗIШЪ.

Н~Й:·често

и

и. ЩJII това неll~uита кю,то

пр-Вдаденъ H~ сждебната

"UIllJlшца на

Вдi\СТЬ.

БОЛТО Богъ знае

цара;НIТИ,.

Ч"jlНIIЯ

воднц животни,

Секретарь: Т. Джезаровъ.

слтъ и В ь нашан

11

ирътъ

НЕОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪдЪ.

1[

то и ПО този пачинъ кожецъ Аа

дробъ".

Тя

до

Всичко
се ср'hща въ

оргааизмъ.

Често пж'ги ТЖЗI[ Г..{I{Сl'З се СРБща и

вицит'В.

Съ недобрi> обиварено

и.!l.и

една отъ т'Взи видове Г.!l.исти,
вече. T-R.!I.ото

u състои

отъ

300-1000

6-7

метра и по·

ч.ленчета и

ос1э[ще отъ

се

ТУ[,З

е цi>.llа

разни

какво

опасности

вършатъ

рискува да се

СО.llитеръ

се

не

кот&п,

OCT:lНHTЪ

П.'ЪХ<JI3е и

да·
АР.

В.IIизатъ

разпи

(Cysticercus

l\Iвхурчестата ФОР~!а па СО.llитера

c.~lIulosae) се срtща наи-често въ С..1.анин,\та и и'В.

сото на свинет-Б. Въ стомаха ~I'Бхурчзтата

IJpi>se.."

ВС-БII:О м1;сно в.шкно Тр:Jхината се намира свита и загъната

въ

хурчетата се распуща

въ

с'гомашнит-Б

сокове

и трихината се

освобождава, и въ продъ.лжение на единъ м-Всецъ ma.llKdt-Б три
хини се РlIзвъждатъ въ ко.личество до

10-50

Хп.лJJДП и свобод

но пжтешествУВ1ТЪ И3Ъ храНUl'МII.IIателния [саllа.,'Ъ,

постепенно

си правятъ пas.тъ прi>зъ чеРВdта, пробождать ги и пр:fiм:инаватъ
въ МУСН:У.llит'В.

С.IIi>дъ

три-четири

нед-Бли,

АобlJ'Б, Т'Б се каПUУ.llиратъ, загжваrъ

се въ

[сато се наситятъ
ципа,

лицеобразнп капсу.лКII, и та:иъ оставатъ на

БЪ

видъ на

ц-Б.IIИ години безъ

измiшепuе. ПР-ВМtlнаванието пр-Бзъ ст'Внит'h на червата отъ без
бройното I,О.llичество на

заРОДIIШIlТ'В, пas.тешествието ИlII'Ъ

изъ

Ky'ieT8..

от'!> Русс",.

ОБЯВЛЕНИЕ

I

No 3751

~Ta на дъ.лжина

тъпка цишща, въ видъ на 1>гВхурчета. Тънката ЦlIница на м-Б

[~aTO

ВАРНЕНСКОТО ГРАДСI{О-ОБЩIПlСIiO упrАВДЕ(ШЕ

.

ша заедно съ храните.лlштБ в1;щества се ра'шина тамъ въ гли_

UKO.110 2-3 !>IeTpa.
CBIIHCEl:OTO м-Бсо ыожемъ да се заразимъ съ една още
по-опасна отъ CO.lllITCpa крas.г.ла г.листа (tricxina spil·alis). ВЪ

животни,

МаРИR Тимофеева.

се ПУfl:атъ и зароди

Отъ

прыIрнва,, щомъ е

TaI'.

храюжтъ СЪ

зарази съ ДРУГЪ видъ ивична г.лuста-свин

(tenia soleum).

готвачкпт-Б,

да б,у;",r.е при

И да се покрива добр'h. Вь ЖИ.l.llЩОТО l~aKTO и пъ готварницата
да

Който обича да -Бде недопечени свински пръжо.ли и КЮФ

ски

за Ао:иашнитБ пп,

C.!Iугиnптi;,

раЗМ:'iтена и нечиста. Провпзпята да се държи на. чисто и'Всто

сурово П.llИ недопечено говеждо м-Всо.
тета,

годи

H'hKo.iIKO

истина и, безсъыаiшпе,

държи въ чпстъ ссждъ, да. се пр'hцtжда. п

т'Вхъ е ПОЧТIl самостояте.!lНО. нед1э.лимо и при.лII'Iатъ на м1эхур

чета. Т;v;,зи г.листа се ср-Вща у В"ИЧКИ, които

[,[1101'0 'lec'tO

готвено МНОГО чпсто и сварено ll.llИ исиечено добрi>. Водата Аа ее

пия

M-RCO пог.лжщаме
нар'hчева'га Tenia saqinata.

така

което, тв

Аа се държп ВСIIЧКО въ го.\'hиа чистота, 1>CTlleтo

ис печено

mеdосапеllаtа-во.!l.СКИ СО.!l.итеръ. която е ДЪ.!l.га

вс..\-Вдствие

хи..\яди овци И вспчrcо това е струвtI..\О

llз.южено

тр-Ббва да се l3Н1шава

вида ивични

съ една р1эчь, като въ бара, гд1это се разв;v;,ждатъ

200

до

ис. За да не прошмпзатъ

T-R.!I.O.

Г.!l.ИСТИ,

раа.н{чнп

ако. са.Аатата не се измие хубаво,- то ое uр-Бна

твърд-Б по.л'};,шо е да го знаемъ; но не трi>бв.а. да се страхува

p-БЧНllт1> риби, щука, па.!l.IШЬ, недовареното и-Бсо на [соито щомъ
оргаНIIЗМЪ жив1эbl'iТЪ осемъ

чре3ъ

ИI[ДlIона до.л.лара.

20

17).

яйца, II:ОИТ()

45000

Зe.ilеачука

жавата. Тъй напр. само въ една Ангдпл пр1>ди

ОПАСЕН'Ъ ОЕtд'Ъ.

ВЪ че.!l.ов-Вческил

снася по

на

по 'га&ъвъ наЧПlIЪ става много го.л-Вм:а загуба на ;'!,ьр

ни еж паднж.ш

се И.I1эде, и зародиша се внас1> въ че.!l.ов1эческото

lСЖД-В е расца.ла,

въ зе.ленчука се срi>ща ТЗI'а иаречената

въ ооцет'}; и БОГ,L'.гия АОUIIТЪКЪ,

Зародиша на т<У..зи ивична г.лlI~та най често

рэ.а

а тъп като по змеuчука

Tpi>6I3a;

П.JIуватъ въ водтга, прi>насл се

Град. Нача.'1ВIШЪ: Новеличь.

(IIРОI\ЪJlжение отъ броil

n

Да се BЪPH~~IЪ иакъ на пр-Бдм'!;та си. Чесt'О D:.аа.тп: се под

180 .~eBa, други около 4 .'1ева, 10 ку

удовенъ отъ по.~ицията

този впдъ Г.\IIСТз, ЕОЯТО се

вива въ т-Бхъ вь ивичната си Форма*).

г. Варна, 19·Й Маи

1895

год.

Варненската Градско-Общинска ЕО1IМИССИЯ ч:есть
шra д:\ обяви Юt r'ражданит-h, че на 28 того-Нед-Вдя,
въ наш\'Га "Съе~инеНllе" въ градската. градина, ср-Вщу
прапитслствеННllИ домъ, ще се произв-Вде пвборъ 9а па·
бирание ] 7 души ва д-Вuствитлени Чoi~енове на Търгов
ско- И rrДУСТРIlя,.,1НИТ-В Ка:\ШРИ.
Избора ще се почне
трае до

4

въ

9

ч:аса

сутреньта II

ще

часа посл-В об-Вдъ.

Ilоканнатъ се ВСИЧIШ BapHeHcI~1I търговци, вана
ятчии и индустриалци, които П.'Iащатъ на Държавата
патентъ отъ 25 .'1. на rop'h, иматъ ивбиратедно право
и С,У'. наВЪрШП.1И

години,

25

ний день 11 ч:tеъ на 1IIБСТОТО

да се я:вятъ

въ означе·

п гдасоподаватъ.

ИУСКУ.llllт-Б Пр-Бl\llзвикватъу заразени'.г-Б субъеКТII разстройство въ
храносми.лателнил кана.лъ, тр1;скаво състояние. CI1.11Н11
ни бо.лки и ДР. т. А при го.л'ВlIIQТО

IIЫЪ

смилате.лния кана.!l.Ъ може да посд-Бдва и

КО.Нlчество

.М

ЫУCIсу.л

въ храно

1'.

сиъртъ. Свивст'!; ес

заразяватъ съ Трllхиuа отъ lIIИШЮIТ'J>, пл,у,ховст-Б, [,оито сж, по
стоанни раЗПОСlIтели на трихи ната.

Щомъ се подаде об1;да на трапезата обlшновепно ДО~Iаш

матъ една г.листа, ДЪ.llга око.lO

10-15

саНТШIетра, l'ОЛТО се на

рича Lingllatula RiПЮ'iа, БОЯТО .лесно м:огжтъ да hК пр-Бдздътъ, а
най-опасната Г.llиста, съ колто ~IОГrt'i.ТЪ да нп зараЗlЖТЪ псетата

е Tenia echinococcus - и1>хурчестата Г.lпста. Тя се наиира въ
:х:раносми.лате.лния П1>IЪ l'ана.llЪ, отъ .яицата на която ний се за·
разяваие. Т&зи г.листа п<У..тешествува пзъ че.lов'hческия орга

низъиъ, прави си гнз'hда най-повече въ чер~ил и б'h.лия: дробо
ве и въ иозъка; въ тия м-Бста тя се развива въ и-Бхури на
величина отъ просено зърно до д-Бтинска l'-,taва. Зародиша на
'l'.<Yiзи глиста се наъшра въ недоразвито състояние у н-Бкои Tpi;·

вопасни домашни животни; кучето ПЪКЪ I~aTo из-Вде .л'hша на

{9

.i\[аЙ

1895

ГОДllШ),.

ГОСПОЦИ!lЪ Варнен. Град. Нача.'1ШIК·Ь СЪ ШIСМОТ()
С1l .JI1. 3R47 отъ 16-ii того, 1\111 съобщава, 'Ю IIpIl гра
да С."lИвеIIЪ на 21/2 '1:1са раСТОЯНIIе, пъ СИПIlТ-В камаии,

нит:В псета обичатъ Аа сж тукъ на б.llИЗО. Съ т1>хъ си играbl'iТЪ

мп.лватъ ГИ, т-Б обичатъ да се ПОД~IИ.,кватъ п Tal'a чре"ъ т-Бхъ
хората се заразяватъ съ разни паразити. Въ носътъ сп т-Б п

Парна,

3735

.

*)

Въ е"ио

eC}llIlOCOCCt1S,

PYCCl<O

се"еИСТВ<I

се

3,1рла.1ва е"аиств!.'нната

"'lb

"ъщер" сТо

мJ;хурчсста Г.шста. ,l,омаШНIIJI 11>1'10 I\О"Т<>рЪ с.\];"ъ ЩIТО П'1i>

г.it"",.IЪ I\i>Вl1цаТ:l, краiiио се смуги.\ъ, l<aTO н""kри.lЪ ГО,1i>'IЪ ",:рлог.,еи': 0ТIIКЪ И IIосъвi;тва.1.Ъ родите.НIтi; и:
на ПО'извi>СТНII

1\0l<T01'".

.'::1

ь-", зане.д,h1'Ъ въ СТО.1.Иl\ата и nОfц\а,;х.т'Ь

Е~IШЪ отъ 3НЮlенититi;

хирурга

IШ>lj;рu.\ъ,

"'щата и'ш г.шста е"нноко"Ъ В • .\i>B:lTa аО.\<'8IIШ\ Н" черНlIЯ дрэбь,

че

"i>-

и ПРБД

.10"'1I.1'!> да се направи опера.,,,я, l:ОЯТО 11 6...1:\ направена доста спо.lJ·ч.1UВО.
НО това не е по),обрП.lО на иаii-:'\Iа.tКQ С'ЪСТОЯН"lето на здравието ii; дtllичата
c.\i>,,'!> това a:IfBi>.\a " въ Ю:U!IИЯ: к.Ш'lатъ, ВСIf'!К} т<>ва IIMъ СТРУВ,1.10 го.\1;
'ш разноски, но Оо.шата се а,1КЪ НЮlог.ta 1\& се отърве съвы'еаноo отъ тозк
паразитъ и Haii-no"lfp'b умира пакъ отъ него. Яаilк:lта неJ<ож.lа "а притър.
пп това неЩ'lстие и си изгуби.ta ум:ътъ. Това Ce>leiiCTBO не е ШШ.\О въ кж,
щата си :кучета, тъil щото заразяванието е СТlша.tо по другъ IIJIЧIIИЪ.
Прочее, в1;",. маiiкитi; заПО>lШ.к'Гъ

Ti>

съ своята ВНlDlате.шость

В:I. дiцата си.

MOr,v"To

добрi> ТОЗII

много вtщ<> Аа

трогате.1еаъ

.. апранятъ

ПРЮItр'Ь_

8а "Аравиеr&

Стр.

балкана на 12-й того се па:м1>рило едно :IIIЪрТВО непо

знатv т':hло, умъртвено отъ

15-20 дни, 20-21 год.,

Гражданското

ръстъ ср':hдевъ, хоеа въврусз, :мустаци едва наболи,

со палто отъ сиВ'Ъ ImВ:МИръ, &aJ1пакъ червеаъ, IP>дравъ,

въ и-Встностьта

червепъ шивъ.

ние и получа'l'Ъ в1>щит1> :му.

коиниi-i Ибрахимъ

год.

Градско населевие ва

знание, че бо.7J:ВСТИТ-В нраета и шарна по овцетъ,
първата въ г. Добричъ, а втората въ село • Чифутъ

ЕЬОЙ", Добричска Околия

-

ВС-ВR:ОИ:

дажбата въ канцеларията ии.

Гр. Барна.

28

Априлий:

год.

1895

П. С,у;дебевъ lIрис'гавъ: Н. Т. НоВаКоВ....

3-2

И3В""&СТИЕ.

:ма да се Аопущатъ nР13въ границата.
се на Варн.

иу, а

присжтственъ день да пр-Вгл-Вждатъ книжата по про

~ec'.Гъ Аа съобщи па иптересующиТ'h се въ граА"', че
ва паПР~АЪ ва И38ас~ние Аuбитъкъ и~и СУРОВИ1'h му
пропввiзАения, прi;двазнаqени ва въ турция, 'l'р-вбва
Аа стапатъ съ свид.вте.,lства неttре,мJмmо о'Гъ П3А.,,1;ж
нпи о&рн.ж. ветер. .л.вкаръ, въ противевъ С.,1УЧЯЙ п'h

...о6щава

насл1>дницит1>

Желающит-h да го купятъ свободни се

1895

Варненското ГраДско·Общипско Упрftв~ение има

с

Бекировъ на

половината декарь принадл1>жи на сестра ?fIY Рукие
Хатумъ Бекирова, при със-Вди: Арифъ Ефенди, Иб·
рямъ ЧО.1ШКОВЪ, Пер~есъ Еаракашовъ и Стоянъ Ива
новъ; Uървоначална ц1>ва 1В3 лепа и 40 ст·

No 3519.
Маи

'f>0J0, само на едивъ декаръ лозе
"Малка ЕОR:арджа" останало отъ по

съ правонаддавание

и хасева ДО.1ШJ

Общинската Rоммиссия, като съобщава горвьото,
прикаЮJa родителит-Б на умъртвевото '1'1>,,10, aR:o жив-В
:lЖтъ тукъ, да се ЯВЯ'l'ъ въ Сливвен. Окол. У правле

8

трикратното

скии Б1>стникъ" пуб.'1ичната продажба ще се продъл
жава тридесетъ и едивь день, и въ 1 О дневевъ срокъ,

панталони и джелетка отъ СЖЩИЙ шаекъ, долньо кж

г. Варва,

Сждопроивводство, С.'1-Вдъ

пуб.1икувание настоящето ми въ "ВЯр8tнский Общин

облечено съ дълго шаечено палто съ б-Вли ПРЪЧR:И,

съ вови ботуши, фланела на пръчки

18

ющит'h се, че обя вената ми съ оБЯВ.iение.NJ. 697 отъ
15 Мартъ м. г., публикувано въ в. ~Правда" брой
14, и съгласно чл. чл. 1021, 1025 и 1035 п. 1 отъ

ж-Бстностъта "Бъчо:вхата" на върха ва едпа скала въ

риза съ

Бр(>:if:

"ВзрнеНСR:ИЙ ОБЩИНСR:ИЙ В'hетникъ j j .

4

Ивв-Встява се ва знание на интересующит-Веж г. г.
Граждани и Мастори въ Варна, че отъ каменарвицата

въ С. Ени-кьой,на UОR:О:ИНИИ: ,"асторъ НеД-В"iЧО Петровъ
и

се пр'hкратили.

ва напр-Вдъ ще се ивваждатъ

и

доставятъ ва про

данъ АtJlани камъни, аршинъ,:,ташъ, нужни ва строение

пр-вдс.вдатель: 8ълкановъ.

равни здания и то съ най ивносна ц1;l:iа.

Секретарь: Петрановъ.

Желающит-В да си доставятъ д-В.1ани R:амъни отъ

ОТЪ СЖДЕБ.ПРИСТАВП ПРИ БАРИЕН. Ш{РЖЖЕНЪ СЖДЪ
ОБЯВЛЕНИЕ

JW 1247.
Подписаннии IlО:МОЩRИКЪ Сждебенъ 11 риставъ при
Варненс&ий Окржжевъ Сждъ, обявявамъ ва интересу-

гор-Вспоменжтата камевна R:ариера :могз.тъ да се отне

сжтъ па спорааумепие до синътъ на

Покоиния Кръ

R:OBCKa", вадъ кжщята ва Докторит'h:

Радевъ и Сев

стю НеАtJlЧОВЪ, живущъ въ У уч. J,Ъ 230, у"шца "Ра
вовъ, И"lll пакъ въ кафенето на
ср-Вщу Гр. Uбщ. УпраВ.'lение.

Х. Алишъ Муссовъ,

г
I у.lИ:А~;Ъ~~ВСКА В. ШТААДЕКЕРЪ УJlИ~~~~l~ЮКАI
I
J

КРАЛЕВСКО РУ.blЖНСБИ ПPlIДВОРЕНЪ ДОСТАВЧИКЪ

голt~IЪ Сh~lАДЪ ОТЪ 3ЮIЛЕДt~ЧЕСIOI blАlППНII
ЛОКОМО:SИЛИ

ОРАЧЮI ОРЖДIШ веЪКАКЪВЪ ВПДЪ

II
::

В:ЬРШАЛКИ

ИЗ1. прочутата ФабрИБа

RпstОI1,

Pl'octor &.

Со.

Limitep

въ JJlШ;ОЛНЪ (Ант;:шп)

I3СЕМИРНП ПЛУГОВЕ, исrrRНСЮХ "САКЪН Ik 7, 8 :: 10
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