БАРНЕНСКИЙ DБщипекий Бtатни~ъ
Излива тDи пжтн въ M~ceцa,

обикн()вевно ва ], 1О

ПIJС3Ш, стаТlIН, ШI\НI Il 8LIIЧI,() щО е за
lIiH,'rllllIOI Ct~ праща АО ГраЛl:1'I)·ОБЩНJlСIЩТО

20 ЧlJС.1а.

11

J"прав.lеНI1С въ Варн:.I.
За обявления се плаща за реАЪ:

Цtната на вtсrника за година е
4 Jlева.

Н.'! пьрва. страmща.

ОтАtnенъ брой 10 ст.

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКО-ОБЩПНСКА КIOШlIССПЯ,

n

вто\м

"

'ItJTRI,pTa

Гр. Нарна, ~O blnii aHJ5 ГОД'

~H li 1 1.
(;'1'. СОфI1Я,

УПрнn.1СНl1С има
днес" от'],

"ЛегОБО Дарсно Височество I~плзътъ днееь се е

ВЪрВ.d';лъ Отъ странстно 11 ПРIlСТИГН;),JIЪ нъ с ТО.'I11цаТl1, "

ПодпиС'зли: ОI~Р&ЖСНЪ УПр:ШIJте.ль: ПОПОRЪ, ('r:peПИ~1Ъ, Секретарь: '1' Раевъ.
lJp-:Вдс'h-датель па ВnрнеIlСJ~пта ГРПД('l':о,ОБЩIJНСI~а
RОJ\11\ШССШI: В1:лиановъ.
Секретнрь: П. В. Петрановъ.

l\'ато
IlOt"TJ. JI

I1рIlДРУЖ:lЮЩII'Г'I. 1'0

~

Г-ЦА Б. П А С ТЕР НА 1{ Ъ

i~~

евършившаЦюрпхеката1{онеерватория,наскоро

дошла въ Варна, пръподава уроци по пиаво.
Адресъ: улица «Дарь-Борuсv» .;11 1193.
.,....

~

Отъ 2 ДО

4

~
~

часа подпръ пладвt.

gf

~

~ff~ff~~:'~}.~~fff1\fH~/t~t~iH fffff~t~ltЧ~1;~fftftf~t~М~;Цf f ff~

ОТЪ RAPEEH(IiOTO ГРАД.-ОБЩ. САШIТАРНО отдtДЕIIПЕ.
СТ Атиети ЧЕСI\А I:3'I~ДО~IОСТЬ
Ва роденитъ ЖIIВII дiща о'l'ъ
въроисповъдаuие

11 I)'h,'!, С'l'а в 11

сс Вllжда,
ната

I~ОIlIJСЖlIll'IС('I::\

lICTeK~1aTa
-

Година

J?

1 ~94
-1

---

,

I

българско, lJРПRос.ЩВIIО

-

l'одиiJа.

_.

.--'

а. ~ Д

а

---

ГОДIlПfi.

на

:s:

Е:

периmетра,

'"~ ,..~

~

'"'" '":;:

Отъ

«~
о
..

~ i!i

ро<

I\IY

е

- -

I~ОПТО

:>:

въ запаненъ
С'l'ПОТО

това

пеРU:\1ТРЪ,
В;'lIВ.1СШIС,

I;онqежничеСl~lта

1.IIIIТ:lI1ЦII;{

11

IIp-h;1,Стаllll'гi;

заедно

IшuтrШЦIJЛ,

t"ъ

;~:I ДllреНllе
\IИlIlIстер·

11'1.

ПРII;Ю:[-;Сl1uята

fЩ ЩIШН:JlШ,t'

:::

3'lU'Ь.,.1>зпа

се, че JIНUЗIIШl

lf('I~'lT,)_ll1

па

3:1п[\е~RЪ

пеРЮlетръ В:II1>СТО д~ подаuатъ JJРUСUIIТ'Б
СII ЧРС:IЪ
Нl'lдлъжНIIЛ
01;1" УпраВIIте.1Ь, нъ раиОН:I ва Чlliiто
Ol':\M>,rb се ВПl\1IIра периметра, СЪГ.ЩСНО I~_t3aUOT() OE~p.
пр1>ДПUСПНIlС No- -!6;~b-!, оuръщатъ сс нпправu до пl)

в1>реВIlОТО :lШ 1\[IIBHcTCPC'l'HO, ::1111:.\10
пащото

Прll'НlIШ

тъй подадеШl'Г!;

Окр_

твърд"h

I1J>OCGII

.)ТПРПIlI1ТС.н ••

го.Т!ШI1

nагубн.

нс важа'гъ, Д() I'Д'I~то

пе lII11Ш1ТЪ ПР'hаъ I1fiд.,.I;~IЩ()Т(} 01:1' ~TllpaB.lI!1II1C
CI1T!?11IT·};, I~OIl'rO дО

:IIIСТръ.

n

ТОI':lIЩ

се О'ГIIССЪ'!'Ъ

~'IIP 'ВIIТР.Н.

lIpalla'l'a

П'J'}JХУ

П\JOСlIтс.11IТ-!;, I~OlITO

"'!:

о

~

'1'
01

CXI
~

ro

Всичко

:::
tI::

ф

"'[.

&1

""

ф

"'f

о

~
о

о

~
~

tII

rJ

::n

о

о

~

с:!

ф

::1

~

П()!,IJ)II~ТрЪ,

lIa

'ГОИ

бllт1> сп П:tJl!>fiОО дО ЫIIIIIIСТСРСТПОТО, ТО 1'11 ГУUJlТЪ.
Ва да пе се С."lучватъ Т3I~IIJЩ пагуби за ПЪрВllт1> про
Сllте.лп па вапазенъ першютръ п ва llэбf,гпаuпе па

ф

"'!:

ce~1eH~eTO на пов-Вревнuл Ни Оr:рiliГЪ,

"'!:

би ва Аиревие

о

~

о

tI::

:r

р..

~

rJ

(;)

~

~

::n
о

tII

о

~

rJ

~

ro I~

оо

~

1989/

G

~

:1:

~

~

о

CI

~

с.>

=
а::3

с:!

:s:

ro

":.

t'I
~

tI::

:s

1::1

-=r
-=r ~
~

>-.

E-t

t'I
н

t:::I

ф

~
с::

~

t:::I
~

>-.
р..
~

:s:

rJ

с:;

~

v:

t:::I
~

.I
с:;

tII

ф

.,...

;g tt;

129/ 1 1027 43013041157145181 15321495

укажите

устаВОВСllllЯ

въ sапазенъ

ца да

на гори ето IlЗЪ между па

:менно

о

о

Г.1асность

о

~

IH'pll-

С ,у, со ОТllсе.ll1 съ 1JP(](~

E-t

"'f

11 111'0-

СЪ 111'0('(,111"1;

пп е.У,I1\11Л

Ш\lIШIШШIЮ'l'О

~

с:;

и

кржжнитt писма, ИЗАаАени отъ ОтАtJlението за МИfJитt
ДО края на 1893 год

:;1
ф

~IY

распор-nж

дан пе, СЪГ.'ШСll0 съ ОКРffiЖll0ТО 1· p-h,l,llllеаШJe Шl J1IlIllIстерството ННО Финанситl; ОТ'!> 24-JХll lK!JI ГО.J,!IШ\
j\} 4б35't напечатено ва Н а стр въ Сборника на 0-

дете наИ-ГО~"l':Iша

:::

::::

~

IICllpa-

че с ио·

IIOТР'hu//IIТ'В

JlO,mO.lIJТl'.IIIIITt

ДI\

на IIЪр

lIТЪ

Щ1111JaIllIТ"

131\

;;;l!lпа1l и

ш!.лШIIЮ\ прiшuека, !110М} ВИ, Г·не ~УIlРaIште.1Ю,
~

~!О.lЯ

I~OHTO да.

3П y;~oCTOи1>I}('I1II(,

ЩljlU.1СlIJIО
на

от'!>

'l'НЮ'а'l':I

-

},ojlTO 111'1::1 ,1,:\

1Iвд:lДСТС

пъ ДllеВIIпr:[\

СIlсче.1ЩlТЪ

--

~

б-В.11>:I-;КU

~O .1'·В1\

но рано Н:ПЧ<\llЪ.

1311

С1\ 'ljJea'!, ()I~p,y,~""

..

,\1 111I IICTl'Pl:TBOTO,

Ю!llТШll\"J1,

'Ю с ПflJ1.1аТIf.1Ъ

'Гона може да 11:11Ъ

11 отъ АРУI'II III1РОДПОСТII за IJIУ}ШЪ

на '!(!СТ

С.l11 1111f>!lСIШli Ж1lТС.1Ь

И1l, Г-НС ~ТlJраЩIт('.lЮ, да 1I01:аUl\'гl. ЩI:lВI1ТС.ljl да

СJJ'hдъ това, ЮI:ГО

~

eBlIxl'TI',l(~TII:t

гараllЧШ1, 1I0даДСl!О (,T'l,

Бi;.l'JO А. 1~'h.1ЧОIIЪ 11:1I1P:IB() ВЪ

TeH1I:!

~t~t~t~~~~t+'+'+'t+.~~~~~+.tt++.)~х~~++.+.++.+~~~~ж~t+++~

19 )lаН 18~'Г) год.

Bll /lСПР[\ЩП~IЪ ЩJl1.10:Ю'1I0'l'() 'rylCb fЩЯП.1еШllJе,

паl'ДНО СЪ

дп.п. ВЪПрОС!lОТО

~

за Минитt.

OI~Pl'J'ljl{110

чрсть да' обяви на Н3СРJI€ПIIСТО пrмуч(>ната

"

1

J~ 3~)57

г- ва Нарвен. Окр,у,женъ ~T ПРПВIIТf>.1Ь те.1еГРЮЛllа:

:!i

етраllllЦ;<

OTAtJl,

Варненското Градсr:о-О6щивсi'О

ii

16 е'Гот.

.
~Tpa'II!IIII

TpCTft

3ШlllIС1 ЕРСТВО НА ТЪГГОВШJТr\ П 3IOIJЕДТ>JJlЕТО

01;213.ДЕНИЕ

J~

н

кпто-с;у,щевр-В

редъ за подаванието

прос'

перИ:JteТрЪ.

Подписали: Управ.1ЛlOщиii :Министерството, 1Iи
нистръ на ФиваВСlJТ-В: Ив. Ев Гетовъ, Г.lавевъ Се
KpeTnph: С. Rараджовъ. Нача.1НlШЪ на О'гдЪ.lевпето:
Д. IОрдановъ If, вавЪрп.1Ъ В,къ на Отд-Ь.lевието: д.

IОрдаиовъ.
Върно:

ва Барвен. Фиван. Начэ."IНИКЪ: ПИИАИКОВЪ.

Стр

Бр(1Й

"Варненский Общинский _В~стникъ 1',

2

ни на к,ьщата, но на источната, ЮЖНRта и западната

MllНlICTEPCTBO НА ВЪТР]JШIIIТ~ РАБОТИ.
ПptnuC'Z

страни не е добр'h да се садатъ гжсти, високи И мно
го листати дръвета,

Ст. София,

то пО тжзи главна

боровит'h дръвета сж наЙ-АО~РИ ва

155.

причина,

около

жилища, а

ор'hхит':h наИ-нежела.теJUlR..

9 Май lЬ95 год.

Съгласно постановлението на Бърховний Меди
цинский СъвоВт'Ь отъ

и

че Tt. би прiшатствували на СЛ'1.нчевитЪ благотворни
зари да вл'hзнатъ въ кжщата. Споредъ н·lа\:ои л'hкари,

om'/S I1p-linuC'Z.

ПРИКАЗа
.лу

19

Априлъ

18

т. г. И въ допълне

ние на приказа ми подъ Ж 759 отъ 31 Маи 1895 1'.,
разр'hшавамъ свободно продавание по дюгенит':h на

3Na6ит".

Пазе'l'е си ЗN.бит-В догд-Вто еж здр~ви.

-

Не влоупотр-nбявайтъ ги, защото, рано или късно това

влоунотр'hбление

ще

ви

докара

h-nкакво

накавание.

Ни&ога не чупит-В ор'hхи, лешници, и други подобни

ЛОКlt!арохуmо подъ с.л'hдующит'h условия;

н'hща съ

ивработва въ страната, тр'hбна да б,ъде пр'hдварител

Никога не Иl\[Ъ даваите вневапно ту гор'hща ту студена

ратория при Гражданската Санитарна Дирекция, че

много захарни работи

1) Локмарохуто, което г,е пуща въ продажба и се

sжбит'h си;

и наковални.

т-В HI;J сж навначени за чукове

Паеет-n и дiщат., си да не върmжтъ това.

но снабдено съ евид-hте.llСТВО отъ ХИl\шческата Лабо

храна; защото

не съдържа вредителни в1>щества и

дм., но не съ четка, тъй щото да се разкръвяватъ воВн

че

е

приготвено

споредъ формулата ва Spiritus aetllereus и ~ъдържа AB-h
части ~пиртъ на едва часть

2)

.докмарохуто,

което

aether сulfШ'lguе.

се внася

отъ

странство,

тр-Вбва да бifiде пр1>дпарИТ~.1НО анализирано отъ Хи
МIlчеСI\:ата Лабораторня при Гражданската Санитарна
Дирекция и тогава освnбодено за продажба.
Нвiшо стъкло "lОкмароху. м-Встно или иностран

:{)

но, тр1>бва да бжде об.7Iепено

то да личи

съ етикети,

върху

кои

MtCTOTO на. фабрикуванието му и фирма

та на фабрш\:ата.

BC-nкО СТЪК,,10 лоюraрухо тр1>бва да бжде при

4)

дружено

съ инструкция

ва състава, количеството,

собътъ на употрt.блението

му и довата, която

спо

тр'hб·

това много

ги попр-Вжда.

здравие и добро говорение. ПО1\Iнетс, че ако ги не за
павите,

рано

или

Чис~
фактътъ,

че

късно

волею

ВЪ3АУХЪ въ
евангелието

на

готворнит'h д1>йс'l'ВИЯ на

на .'IОКl\ШРОХУТО
чиновници,

но

да се
и

отъ

тивнит1> санитарни в.1аСТИ-Окр,у'ЖНИТ-В

сл-hди
респек

ию! Околий

ски Лt.кари.

Никой h-nма право д~ пуща въ продажба .10К

6)

мароху, ако не пр1>дстави

на надлt.жнит-В

власти сви

д-nтелство. че .лuкмарохуто е пр-hгл-hдано отъ Хими
ческата Лаборатория
при Гражданската Санитарна
Дирекция и е намерено добро, и,

Испращанието ЛОКМL\РОХУТО въ Химичес&ата .,7[а

7)

бораТОРIlЯ

при Граждннев:ата Санитарна Дирекция ста

ва чрезъ Окржжнии Л-Вкарь,
ръ тъ на Лабораторията.

ние се дава от'ь Окр
телетво

Свид-nтелството

се 3.на.1ивира

по

отгово
продава-.

,л-h&аръ, а оригиналното свидt.

отъ Лабораторията

на ОI~Рffiжниii

който получава

Л'hкарь.

на ново,

остава

Бс-nка нова

въ

партия

Фабрllкантит-h

СМ'втка ва количеството

канцеларията
локмароху

държатъ

ва l1аРfiuотепото

и

точна

продадено

ЛОI\:мароту,

3а6JЬЛJЬЖJ(а,

ва aHa.'I1I3lfp~\Нlle се плаща на Химичес

ката Лаборатория
.,'10

110

петъ

(:i)

опрtд-Вленната такса ва BC-nкО стък

лева.

Ст. Оофия,

5 Maii 1895

г.

каете.

спапни.,- Нъпр-Вки
въвдухъ се

е про

кислорода и наравно вр-Вди

телнит-В ,д-hйствия на нечистия въвдухъ, който се Н3
диша отъ б-hлия дробъ въ затворена стая, пакъ си
остава необяснимия

пр-Вдрас.ьдъкъ да се непуща вън

шния въздухъ въ студено

Въ много КЖЩИ, о

BplHle.

или се миятъ

отъ аl\:ЦИ'ШИТ'h

ще се

пов-nдвало непр'hкжснато пр-Ввъ uосл-Вднит-В н-Вколко
години, и че вс1>&и раВУl\lенъ челов-Вкъ раsбира бла

проВвъ денътъ.

Инработванието

не волею,

чистия

све нъ когато се пр1>обръщатъ

5)

':hжте

цит-В. Помнете, че вжбит-В много сж нуждни ва доБРQ

ва да се BdeMa ва единъ пжтъ И.1И най ГОolтвмата дова

освенъ

Не

Мийте ги редовно съ чиста во

I10стелкит-В

на леглото

Aomobet-n (дюшеметата), проворп;ит'h поч

ти никога не се

отварятъ,

И едно пров-hтрянание се
'llвърд-h малко хора бихж се осиi;

счита достатъчно.

лили да оставятъ н-Вкои пр::>вор<'цъ отворенъ нощно
вр-Вме, при все, че това се много пр-nпоржчва отъ до
кторит В, И е вече изв1>стно,

дна спална,
дителенъ,

че чистъ

но

полевенъ

ва

мически.

пепелъта

дървета.

когато

има сл-nдующия

хи

;

Поташъ

8 --12 на CTOTi;.
20-40"
"

Варъ (киречъ)

Фосфорна киселина

5-:)""

Сл-nдователно тя е
ста богатъ калиевъ и
показва

Bpi;-

67J зеJtледnлчеекото

отъ

съ пръстъ и е суха,

състанъ

въ е

не е

вдравието

6. ]{аква Цlьиа lМЕа llеnеЛ7Jmа
еnюnаuсmво.-Ср'hднъо
не е ем1>сена

нъвдухъ

даже и въ пай,сту дената НОЩЬ,

по".езното

си

въ

едно и СiYiщо

фосфорно
д-Вйствие

вр-Вме

до-

кисеJIЪ торъ, които
върху

растенията

подиръ едно твърд-h К,ьСО вр1>ме. Споредъ съставни
T-n си части 100 КИ.7Iогр. пепелъ струва на Европей
ското тържище отъ

8-10 .71. или 8-"10 ст. килогр•
Бъ н-nкои части на Франция правЬY.iТЪ гол-nма търго
вия съ това иввънр-nдно оплоДотворяюще в-Вщество.

(Подп.) И-ръ на Бътр. Работи: А-Ръ К. Стоиловъ.
В-Врно, при Гражданската Санитарна Дирекциа
П. Секретаръ; (подп.) Л. 8итановъ.

B-ВрНО, Барн. О&р. Л'hкаръ (Подп.) А-Ръ Христовъ.

Стойностьта на капта.

-

Rалта по НИCIси

тоВ ливади, биле т-В на слаДR:R или солена вода, която
съдържа изв-nстно

количество

раковина, е добра

ва торъ, споредъ

счупени

черупки отъ

количестното ва

това органическо вещество, :малко и,,'Iи по-гол-Вмо. Са
мата калъ съдържа въ единъ тонъ, въ пр-Всно състо

НЕОФIIЦИАДЕНЪОТД1>ЛЪ.
Изъ вtстницитt.

Полезнu свnдеuuл.
Дървета окопо жилище. -

Отъ здравомо

вна гл-nдна точка, дървета бива да се садятъ гжсто
на с-Вверпt\та, ci;вероисточната и с-Вверозападната стра-

яние, тридесетъ

фунта варъ,

единъ

фунтъ

поташъ,

три фунта фосфорна кислота и седемъ фунта шютъ,
които всички струватъ исц-Вло около 8.nО лева. Този
видъ калъ не покавва ра&овинно вещество въ себе си,
и ако има ваб-В ..'hжително количество отъ веществото
на раsложенит-В животинки, които едно

Bp':hMe

живiю

ли въ черупкит-В. РАзбира се, че това :много при
бавя на Ц-Вната на калта, по причина на авота, който

Брой
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ще съдържа. Въ нсi>R:И случаи, и по наИ-долнята цi>
на тжви в:аль струва да се събира и да се държи ва
да се растила по .'1ивади или паши прi>эъ този севонъ

(годишно Bpi>Me), R:OraTO MpaBoBeTi> ('Ж bl'i расчупилп
п приспособили ва да влi>ве въ работа. Отъ 60 ДО 70
товара па дюлюмъ могжтъ

да се

употрtбяватъ по

ТОВИ пачипъ. Тя е много добръ торъ и ва градини.

За очитt.

ВО..1i>етит1> на ОЧИ'1'1> биватъ рав.-IИЧНII и H1>R:OII
при.ншчиви. "О'1еБО.-lа" е една епидемеческа БО.-l1>сть,
R:ОЯТО се распространяна

етрада..1И

наи

JlШОГО.

Т'.hзи R:ОИТО сж

два пжти И

но R:O.-lКОТО

разранява

расте

R:..1епачвата

че.-lов1>G:Ъ,

Ц1ШЙ.

TO.-lG:ОНЪ

пове'lе

R:ЪМЪ 3ападъ). и t 6 lCИ.1:0иетра. ШИРОlCъ (отъ СоВверъ
R:ЪМЪ lОгъ). Д.iI'Ьжината на у.ШЦИтi; ху е повече отъ

50,000' R:илометра. Въ него ииа не ПО-МUlCо отъ 500
чеРКВИt 3000 училища, 600 БО~'lНИЦII. 1оо банки, 1 70
станции ва жслi>вницп ОТ'Ь които 20 еж ГО.ili>ыи и 150
Мft.,ЩИj и 15,Ot Ю стражари (жиндаРIШ). Bci>Koi! де8Ь
тамъ се ивi>жд,атъ OR:O.ilO 800,000 UR:И месо, 40,000 "'ЕII
сиреl1ье, 250,000 ОR:И риба, 560,000 .ilитрп K.'1i>KO, 01'POJlIНO в:оличество ХJIъбъ и други xpaHII.

Мнозина ..1'ВIeари

ВАРПEfIСКО ГРАДСКО ОБЩШIСКО rНРАВДEfШЕ.
L

ее

ОБЯВЛЕНИЯ

сж се

No 3762

пацпентит-В си отъ тжви БО..11>сть

БО.-l-Бсть, че би.-l3 неив.лечима ващ )ТО МИНЪ.-IО вр'Вмето.

Обаче спор-Вдъ опита се е ОR:ИЗ"""О, че такива бо.tпави
очи сж ШМ'hR:увани поср-Бдствомъ с.ti>АУЮЩИЯ ц-Бръ:
да се ИЗМИН3ТЪ К.-Iепнчит-Б съ С..1езеаова вода, да се
турятъ върху т-Нхь ..1н'пи, направени отъ оривово бра
дО

ЮIТО

спадне

Нvtаrша R:JJИВИ да

такива

B.-Iа~ва

ако .-IИ ЮJ.,1иватъ
операция

въспа..1ението

и

гуре.tитi>

се от

П) нtн:ои пн,ть тжви БО.-l1>сть причинява

,В:.,fепачитi~

R:OTO;

Гръция. ПО

~'1i>мъ отъ Парижъ, а три пн,ТII ОТ'Ь Беp.l:IIНЪ. По про
странство ТОЙ: е 23 КИ.ilом:етра ,ц.'1ЪГЪ (отъ Иетокъ

по~р1:>дстиомь горение съ синъ R:аМЪR:Ъ, но не еж у
сп-Вва.ли. Даже н1>IeОИ .-I-Вкари ('е проивнзС'ятъ в;\ тн,ви

..11>пятъ.

и

ОТЪ ТdiВИ БО.-l1>сть И еж из.t1шувани 6евъ ц1>.

мжче..1И да исцерЫ'iТЪ

шно,

половина отъ Сърбиа

3

ЧИСЛОТО на жителптi>СИ, топ е 6.'1ПВО ,цва. пжтп по-го

рове, на такива
въ OR:OTO остава една
зараза,
R:ОЯТО
повр'вжда вътр-Вшпостьта на ципата. Б-МR:ата оrъ
т-Вви С.t-Бди отъ ,.UчиБО.-lа" 'пе е до ТО.-lковъ чувстви

te.-lна,

Стр.

чревъ

щипци

на

което ваlсача о·

да се ОТСl'убятъ,

па~ъ,. то тр'Ьбва да ее uапраВll

на K.-Ilшачит"В

па искубеНИТ'h

растжтъ,

отъ ..11>~apa,

Вслtдствиеписмото на Госuодипа ВарнеВ:Сll:иii: Гра

донача.1НИКЪ IIОДЪ .Nt 3865 ОТЪ 16 того, Варв:ев:ската
Граде~0·06щинскаI~оммиссия съобщава на интереСУIО
щитt се търговци отъ г. Вариа, в:оито ОТlIпатъ на па

наиритi> въ HOBoce.ilO и I~IOUРЮ-R:ЬОU:, Нопосе.ilСG:а Осо
~1ИЯ, да взематъ съ себеси R:lJIIтанциитi> за И. годиш
ния патентъ или удостоверiшил отъ ОUЩИlIптi>, че C~
постоянни

търговци

съ Оl1рiще~1еВ:IIО

Iми

аМ 3823

СРllВИ В.-I3К!IЗ да се изгора съ ..1аписъ

(джендемъ ТIIШЪ)

И..111 съ идова тинктура

(llурet'nшn

ния Ц ВрЪ, да имъ се дава да пиы'iтъ рибена мась .:-,у
трена и вечеръ по е,4на ~iЪЖ-ИЧICа. Друга още една
бо..1'ЬС'l'Ь има на к.tепаЧIIТ-В КОЯl'О у насъ се нарича

Ечмичка (Orgeo1et). 3 I да се УСG:,)РИ
ЮllIСlшатъ

се тоП.tи

дно ножче АЗ се отв,)ри.

60""НОЯ да ввеме едно очищение

изгонванието на.

.-Iапи и ЦОСА-Ь съ е

ЕЧМИ'1ICата

отъ

HG:O се
30 --40

м:tСТОЖ[lте.ilстпа.

иначе ще се облагатъ R:aTO аМUО.ilаптни.

и.ли же основата

ganat de potasse). А пъкъ на М:МКИ Ai>q>\ вм-Всто гор

тови циреи

Гр. Варна, 23 МаИ: 1895 1'.

повтаря,

грама ан·

Г..1иИска СО..1Ь.

Гр. Варна, 25 Mai! 1895 г.

BapHeHcG:oTo Градско ОБЩИIIСG:О ~' uраВ~'1ение обя
вява за ,шание на" пострадавтитt отъ пожара I~OT
ленци,

че R:ОЙ:ТО желае да получи ваем:ъ ва построява

ние R:8iща въ г. Котелъ отъ правитедствеПlIиi! ва.емъ,
трtбва да ваяви ва това съ ваЯВ.ilеIJие направо до Ко]\(

миссията най:-IC<'ЬСН() до l·К IОлиif: т. година, въ R:OeTO
да б8iде овна'шно,

не и въ и:оИ: и:варТaJIЪ

~1.

сумма иска да му се ОТUУС

EaR:Ba

ПО новия планъ

СJli>дъ горний ерокъ
въпросъ,

За мелаНХОJlията.

и подъ R:аR:ЪВЪ

MtCTO е КУПИ,]IЪ.
неще

се

НИR:аR:ВИ

ваЯВ.ilения

по тоа:

приема'rЪ.

Me.-lаНХО.-lията е еАна отъ душепнит1. БО.-l-Бсти. която
бива

вродена
Ме..1аНХО..1ията

и ПР'ВДИВИИR:ана

Юlи-вече ОТ'Ь онанизма.
е Ta~aBa опасва БU.-l1>СТJ., щото прави не·

щастенъ Ц Iмия животъ на" че.-lов1:>ка.
'Гаи:ъвъ нито е
способенъ ва работа, нито го радва СН1ПЪТЪ, ПИТО пысъ
c~ пъодушеВ..1ява
Азта;

отъ н-Вщо

И.-IИ се

радва

на

приро

тои в1>Ч!IО бива огриженъ, омрзвенъ и често пжти

ме..1ЗIJХО..1ИЧНИТ'Ь

си свършватъ

биЙство.-Противъ

прияте.-lСТВОТО.

живота

ВИIJаги ме.tUНХО.,fИG:а

женъ отъ bece.-lИ

чр('въ

са.моу

тжви 60..1'ЬСТЬ ГО.-l"6J110 В.-Iияние ииа

да

и Аобри прияте.ли,

бжде

КОИТО

обсрж.

ПОСТЪНIJНО

Аа го забаВ..1явать. При туй много помага ва ив.л'Вче
ние отъ me.-lанхо.-lИЯ весе.лията и пЪението. По та·
КЪВЪ начинъ въ пепродъ.lжите.лно

вр1>ме м.ладия

.Al 3827
Гр. Варна, 26

1faii 1895

г.

B:lplIelIClc )1'0 Градско ОUЩIIНСIZОУ lIрз.вдеШlе,BCJli-д
ствие писмото ш\ ГОСUОДИIIJ. BaplIclIcG:llii: ГраДСICиi! На
чаДlШIeЪ IIОД ь .Ni 4141 отъ 25-ii: ТОРО, обшшпа па Dси'I
ки кадропи воiiНИЦII отъ

1893

годиш[шii: прщшпъ, IСQИ·

то МИНd.Л:1та година си: преlсара;1И, първий: срокъ отъ

служ.бата, да се JUJлmоnа

10 uiJ!llЦltit

ЮUllй на обуqе

ние, вторий: срокъ отъ службата си, въ Ti>31:1 по.укове,
въ

които

еж

служила

миналата

година.

ме

.-IаНХО.-lИR:Ь може да овдрав1>е отъ тжви психичесса бо

.м. 3880

~'Вcть и да стане чов'Вв:ъ, lCзв:ъвто тр1>бва.

27 Май 1895 година.
Всдi>дствие писмото на. Господина Варв:ен. Окр.

ЛОНАОНЪ.

управитель подъ Л 4720 отъ 21 торо, обявява се на

Пръзъ 1889 год. Лондонъ е им:а."IЪ едно населе·
ние отъ 4,351,738 души: а сега Еавватъ, че има пове·

населеаието въ града, че всички кара.нтинни иi>рR:И еа

че отъ 5,000,000 ДУШИ, т. е. бливо два пжти и пове·

че отъ всичкото население на съединена България, и

вдигатъ.

Стр.

БроН
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Ако се укаже стопанинътъ му, да се яви въ по·

.Jbl 3885
Гр.

:Май

BapHa r 27

1895

:мънзтото селско Общинско Упривление съ ВСИчкитъ
си документи за правособственность и си го ПО.'Iуче.

г.

П рЪдсЪдате.1Ь: 8ЪJlкановъ.

Господинъ Министра на Търговията и 3емдедЪ·

Ce~peTapь: Петрановъ.

.лието, съ ОКрN:.жнотоси подъ No 1773 отъ 29 АПрИ.1Ъ
н. г. съобщава, че Бъдгарекото ДIJпло:матическо l\гент
ство въ Цариградъ :му явило, че турскитъ погранич
ни В.'Iасти, за да uропустпатъ да :мине

пръзъ грани

цата животински произni;дения, като пастърма,

суд

ОТЪ СЖДЕБ. ПРИСТАВИ ПРИ БАРНЕН. ОНРЖiIШНЪ СЖДЪ

жуци и вст.кзкви животински консерви, тръбва Т':!;iJИ

ОБЯВ.ДЕНИЕ

стоки да сж придружени съ Ветеринарски свидЪте.'I

C'l'Ba,

съ които да се удостов1>рява,

здрави

ЖИВОТНИ

по доОитъка.-Освевъ

спизотичеСI~а

това, стоката се

ако ('е укаже развалена

фие:кувп,

че стоката е

OO.l€CTL

пръглъжда и

И;IИ пе добре ЩШf\зсна, се IЮН

безъ да се повърне на стопанинътъ.

Варненското
Jlв.ява горвьото,

Градско Общинско УправлРние като
съобщава

на

заинтереСОI!ЗНИТЪ

.ю 1~4 7.

отъ

n че въ :м-Встноетьта отъ кждъто про

I1З.'Iиэа тя ве върлува НИI~аква

19

тър

Подписаннии П01\lОЩНШ~Ъ Сждебенъ Приставъ при
Варненскии Окр&.женъ С;ьдъ, ооявява;нъ на пнтересу
ющит-В се, че обявената :ми съ оБЯВ.-Iение.;11. 697 отъ
1 ii l\lар'l'Ъ ~1. г., публикувано въ в. ~Правда" брои
14, и съгласно чл. чл. 1021, 10~5 и 1035 п. 1 отъ
Гражданското

Сждопроизводство, СJl':l>дъ

трикратното

пуБJllшунание настоящето ми пъ "HaPHf-НСКИИ Общин

стоки да ОждiY:.ТЪ ~драви и добръ спазени, защото и
Л8КЪ п~е о,у,джтъ конфискувани 11 уничто:жени отъ

('КИН Въстникъ" пуб.'Iичната продажба ще се нродъл
1 О дневенъ срокъ
0::0/
съ пр;шонаддавание iJ /0, само на
единъ
декаръ .~озе
въ :м-Встностьта "Малка ICокарджа" остана.ЛО отъ по

ТУРСКIIТ-В

КОJVШИn Ибрахимъ

говци, че когато внас.ятъ
показзнит-В

животински

вносътъ

въ

прошшiдешш,

Турция горЪ.
тр·l;бва таЮJllа

В.lасти.

жава тр"десеть и единь день, и въ

Бекировъ на

наС.1ЪДНИЦИТЪ :му, а

ПО.lовината декнрь принаДЛЪЖl1 НЯ,

С-ьобщава

се на населението въ гр. Варпа,

съг.,1зсно писмото на Господина Варн. Град
На.ча.l
:викъ отъ 24-:i1: Май подъМ 4035,-че llOДЪ надзора на
Еиколаевската селска ООЩИП8 се на:миралъ "юва" е
ДIШЪ конь, хайгъръ, 9-10 год., чсрненъ, на .'1ЪВЗТIl
D.'liШК8 ДШlJга (единъ кр;у;гъ съ кръстъ по средата).

с('стра

:illУ

Рукие

Хатуыъ Бекирова. при със-Вди: Арифъ Ефенди, Иб·
рЮIЪ ЧОЮ1ICовъ, Псрсесъ ~аракашовъ и Стоянъ Ипа
1I0ВЪ lIървонача.~на Ц':l>на 1 з3 .lепа и 40 ст·
Jl\.елающитт. дя. го купятъ

свободни

се

прис;),т~твенъ день да Пр-ВГ.1ЪЖДа.тъ книжата

всъкоИ:
ПО

про-

дажб::tта нъ канцеларията ми.
Гр. Варна, ~8 Аl1рИЛИЙ

1895

год.

такава с.mщо дамга и:ма."1Ъ и на вратътъ, и д-Всното му
ухо

П

3- 3

расцепено.

"ФЕ

-

I
!

1II
"

I

,
(

С;ьдебенъ

11 риставъ:

Н. Т. Новановъ.
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У.1И:А~;Ъ~'l~ВСКА В. ШТААДЕКЕРЪ ЦИi~~!~~I~ВСRА
БРАЛЕВСБО РУИЖНСIШ ПРIIДВОРЕНЪ ДОСТАВЧИКЪ

ГO.~1;MЪ Сli:IАДЪ. оп 3ЕШЕД1;JIЧЕСКН ШПlIIIIll

11

ОГАЧliU огждня ВС1JIiАКЪНЪ IOIДЪ

I
I

I

лов:омо:sили :! :вЬРШАЛЕ:1I
изъ прочутата Фабрш;а

,

RlIstOIl, Pl'oetor & Со. Limitcp

j
!
i
\

I
I

пъ Лпш;олнъ (Англия)

I

:еСЕМИРВП ПЛ1ГОВЕ, ИСТИНСКИ нСАКЪ" Ik 7, 8:: 10

I

Kawro 1I ПЛУГОВЕ ЗА ВННОД'пЛIIЕ II т. П. 11 т. Н.

J1еrRИ Косачки

"Daysi"

ЕОС!ЧК!:I спопо:въРэ!ЧКА

"ISB!NDA

О'ВНО:КОСА чки
съ ПРАКТИЧНА

H

(Побtдата)

"КРА.1IЩАТА ПА ШIПJIПП ВЪР3UЮI"

КОНСТРJlКЦИЯ

Изъ паи-I'одыlатаa ФабрПha на свъта :Мс. сошпек HARV ESТlNli- blACНINE

COMPAGNIE,

CНlCAOO (America~.

Винени преси, МJlинове разни видове, сжщински Французски воденични камьни, триори, ветерници и

3-2

РедаJCТОРЪ-ОТГОВОРВИКЪП..

IIдlостроваПll KaT~103II бесплатно и Франко.

.JI.

Доб.1'€6Ъ

I

l1;si}ава: ВарllеJl. l1юосltо Uбщ. У,lравлeuuе

TH~

Uе'lаmНlIца на Хр. И. Воиииltовъ

