Год. XVIII.

Варна, 10 СептемвриП 1905 г.

Н З Л И З А Т Р И IbYvTII В Ъ М Е С Е Ц А
Обпкповеио на 10, 20 п 30 чпсла

Цена на вестника за година е
2 лева.

Отделенъ брой 5 ст.
ВАРНЕНСКО

Окръжно.

Г М Д О ОлО.ШНгКи yilPAIUEillli!
Л2в968
12 Акгустъ 1905 г.
зр. Варна

Господния

До Г. г. Пйлнц.-Пекмте Пристави.

Приставе,

Въ село Ялжмтаръ Ескн-лжу майска околия е заловенъ един циганинь съ лиа воля, отъ конто едииа е
закланъ нощно врем:', а лругнн задържан», въ Е.-Джумайекия Градски Общински законъ, понеже on» напрг.ир..
нит е до сега раследианил се разбрало, че тия полове СА;
крадени. Отличителните белези на воловете СА.: на ели-.
ния около 1 • годинни, белъ, л^ния му рогь с рош» въ
отъ дъното: а на другия около J0 год.. желто черъ, ле
вия му роп» кзмжкнагь Разпоредете за подирване о сто
паните на те.гъ волове и ако се окажатъ да се яяътт» съ
н у ж д и т е документи въ Ескиджуманекото Окол. Урзвление и прибера-ъ живия волъ и кожата на заклан*я •
Ако до единъ мкеець отъ днесъ не се яви с.опанина
имъ, ше се третнратъ като ювд.
До Варгенского кметство за размлеявание.
Градски Началникъ: ИВ. А. МИХАИЛОЬЪ
Секретрь. СИМ С АРНАУДОВЪ

Пръппсъ отъ .ирешн-г

Брои 14.

Писма, статии, нари н сичко що е за
вестника се врата до Градско-Общннског.)
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума*
На върна страница
3 сют.
2 „
я втора страница
„ трета ц четвтрта страница . . 1 „

ния като: вино. мъсгь, (ширя , сухо грозл*\ лръшини,
с+не, цв1ти грозде, разни зеленчут1, разни овощни. зър
нени произведения, земледЬлчееки семена, разни рпсте
нни овощни дръвчета и издънки оте техъ. Яа да се пре
несе отъ местностьта на аз ранени И* места, каквато и да
е огь изброените горе растения, плодове и пр. заинтере
суваната смрана трЬбва напълно-да се съобрази ст» чл.
5 отъ казания законъ и правилник*» СгрЬмч нарунппелиrk ше се лосгъпна съгласно чл. 38 огь правилника
Точното исиълнение на насюящатг» ми запоиедь възлагамъ на подведомствениie ми пол» дейскн 0|>гани и обпшнски кметове.
Въ iipenrcia да се прати до Г г. Околийските Начални
ци въ окръга.
Яа Окр Упр^вителъ: (и) Хр. КССРВ»: .?а секрегаръ (и.)
Д Симеононт»
ВЬрно:
( екре.аръ при Варя. Окр. Управление:
ИВ. ПАВЛОВЪ.
ВЪРНО:
Секретарь при Вари. Грдаек) Окол

Управление:

Сим. С АРНЛУДОЬЪ.
Изпраща се въ преппсъ вт» Варненското Кметство
аа рагласявание и на Г. г Полицейските Пристани за
исиълнение. JW 69G9.
Варнсн. Град. Началнит: Ив. А. Михаиловъ

Шуменско Окръжно Управление

Секретарь: Сим С. Арнаудовъ

3 А 11 0 В Ъ Д Ь
М 285
Преппсъ отъ преппсъ
гр. Шуменъ 25 Августъ 1905 г.
Шуменско Окржжно Управление
Иоповския Районенъ Инспекторъ по Земледелието
и отраслате му ет. писмото си № 291 отъ 12 Юлии съоб
щава, че въ лозята на с Ковачевицъ, Иоповска околия,
констаншрзлъ нова фнлоксера*
Това като съобщавамъ, възъ основание членъ 29 отъ
правилника, за прнлагение закона за мерките противъ
филоксерната зараза и пр.

ЗАПОВЪДВАМЪ:
Забранявамъ изнасянието отъ заразените места и пре
насяне другаде въ незаразепите места разни произведе

ЗАПОВЪДЬ
№ 308.
гр Шуменъ, 10 Авгтстъ 1905 г.
Господинъ Поповския Районенъ Инспекторъ ио земледЬлието и отраслите му съ писмото си Л1 308 отъ 27
юлии т. г„ съобщава, че въ лозята на с Посабина Шоповска околия констатиралъ филоксера. Това като обявявамъ за знание на населението отъ поверения мп ок-

(jrp. 2.

Пяпнснски

к-п Итсгнпкъ

Bpoi^U.

се на населението въ Пловдивския и въ съседнше ок
ръзи. че въ лозята въ с Бресго. ица. Шовдивска околя,
мЪстностьта гДанчево-дере** е константирана болЬстьта
„Филоксера* вслЬдс.ие на което яапращаиа се изнасяне
3 а и о в е д в а мъ:
то отъ означената мес.ность на каквито и да е растения,
Забранявамъ изнаснниего. другаде отъ заразените като: лозови пръчки, вкоренени дръвчета, дини растения
места на всекакви лозови пръчки, грозде, пръщнни, ьи- и произведенията отъ разсадници, градини и пр. приездно, мъстъ, круши, ябълки череши, вишни, капини, гра н; ц! отъ дръвчета, саксии съ цветя, букети н пр ; градински растения, овощни дръвчета и гздьеьи отъ техъ- ДИННИ произведения като: бобъ, грахъ, домати, зеле, коизърнени произведения и пр. К<>йго иска да нзнгсе как рецъ, керевизъ, краставици, магданосъ, миродпл, пиперки,
вито и да е огъ тЬхъ гореизброените предмети отъ не патладжани, салати разни, бблъ бобъ, дини ,пипони и пр
заразените места въ землището на реченото село, треб разни овощня, като: череши, вишни, ягоди, зер.*елии, ябълва да се снабди съ свидетелство отъ Районин Инспекторь лки, круши, праскови, сливи, мупшоли, нарове, смокини.
по зечледелието н отраслите му.
капини, малини, грозд1, джибри и пр. Позволява се нзнаСпремо нарушителите ще се постъива съгласно чл сянито изъ землището на о тачената община, само на оне
18 отъ закона. Rciico нарушение ще се константирва съ зи градпйни произведения, цвЬтя овощия и пр. копто съ
актъ. Точно изпълнение п саблюдение на настоящата ми снадбдени съ евдетелства съгласно чл. 5 отъ ежнши празаиовЬдь възлагачъ на иодведомсгвенните ми админи вилникъ удостоверяющи, че те пролсхо,кдатъ отъ нездстративни п общински власти. Нъ препиеъ да се съобщи разени MtCTHOC'-biu
гр. Пдовдинъ 17 Авгусгь 1905 г.
тази ми заповедь надлъжно
Окр Управитель: (и) В. Поповъ
за Окр Управитель: (п) Зелклнъ
ВЬрно: Секретарь (а) Хр. Косевъ.
и Секретаръ: (и) Собаджиевъ
Сиерилъ преписа Секретаря при Варнеското Окр
Г«ерилъ npfen.ica Секретаря при Bjpn: Окр. Управленпе
Управление )п) Джезарсвъ.
(п) Ив. Павловъ.
Bfcptn, за Секрета рь при Влрненскою Град. Окол
в е р н о.
Уиравление: II. С»амовъ,
за Секретарь при Варнен. Градско Окол.
Управление: II. Стамовъ.
ПрЪипсъ отъ препасъ
р ъ п , пъть основание чл. 25 отъ правилника за прила
гане закона за мерките противъ филоксерната зараза и пр.

Пловдивско Окржжно Управление

lta\iRf>w но Окръжно - Акцизно Управление

Отдеденпе Административно

ОБЯВЛЕНИЕ
Л! 8761
Ст.глано чл. 23 отъ правилника за прилагане за
кона 3i мерки.е прогнвъ филоксерната зараза, обевява

п о д л и с н и с к ъ
ЛАКТАГОЛЪ
(LACTAG0L)
Средство усилвающз отделеннието на млекото.
Д-pz Бенмаиз. (Хамбургз.)

Селеко-сгупанската химии, както и селскиiе с»упанн практици отдавна ех .се занимавали сь въпроса и\
усилванис млечностьта посредствомь подходяща храна,
грижливо гледание, и искусгвень иотовь подборь и вь
различни учебници и спецчалчи спис<ш>1я по селското cry
панегво съ се появили въ цоследньото десеголегпе голЬ
мо число, отчасти много обширни, и щателни изследва
ния, които се занимдватъ сь тази задача.
При пзучвчниего работите, занимающите се съ въп
роса за применянанпею на особни видове храни съ цЪль
усилване на млечностьта насъ ни поражава факта, че
различните видове храни, предлагани за увеличение количестното на млекото, преде.авлнвагь твърде значителни
различия въ химическия си съсгавъ, безъ да се гледа
на тона, че те се предназначаватъ да служатъ за ч\дна
и сд.ща ц*ль Между туй до като болшинството автоон
турятъ мл*когонното действие въ зависимость отъ съдьржимосгьта на белтъкъ въ храната, други съ употре-

ОБЯВЛЕНИЕ
iV 10409
гр. Варна 12-Лвгуе'ь 1905 г
Въ допълнение обявлението ми нодъ Л$9919 огъ
2 Ютии т. г. и вслЬдсгвие телеграмата на Г-на МинистI но бвдни огъ белгъкъ, безъ да обясняватъ при това отъ
какво зависи млекогонното дЬйсгвне на такава храна.
Тока Pott счита памученою брашно първосешнно млЬкогонно средство, до като Afarckor не споме ува за таJ нова CBiiiciBo на тава вещество. Шнрогивъ той счита
сладовитЬ израстъци и храни1елнй1е вещества богати съ
ампди, като напрпмеръ репнни лист барда1; и бродящи
ос ran ц».2) — превъзходни срЬтства «а подигане млечHocibva. И тъй, как-о се внииа, влиянието на нЪкои
храни върху млЬчностьта се обяснява сь свойства, неподхапащн cft, да се определян» съ анализъ. Ако млЬкогоиного двйс1вие зависи само отъ съдържанието на про
теините, то брашното" отъ месо, съдържаще 70 6°/ 0 су
рови протеини, требва да з ie.ua вь това отношение първо
мЬсто още повече, че по Marcker-ато е напълно пригодно
като хранително вещество; обаче въ действителност това
не е така и до сега не е установено какво и да е влия
ние на това хранително средство върху мтЬчносгьга
Памученото брашно предлагано огъ Pot?a на осяоI ванпе работите на М. Schrodt, Н. V. Peter von Ritter, H.
Pogge въ качество на хранително средство за увеличение
I млечносьта съдържа твърде малко протеини, отколкото
брашното отъ месо — средне 4 9"9%, докато сладовт*
израстци съдържатъ само 20 8 % сурови протенции, но
отъ техъ около 30% ампди, тъй че действителното съ
държание на протеините се равнява само на 14 6%. Сле
дователно, тези цифри иоказватъ, че количеството на белI тъка въ храната самъ по себе са не може да има р е -

Брой 13.

Варненски Общ

фа на Фпнансиипте отъ 10 того пооъ J\S 1275 Варнен
ското Окръжно Акцизно Управление чрезъ настоящею
си обявява на итересующите са лица търговци на цигаре
ни книги и кибритъ, че Държавата за неколко месеца
ще придава само шведски кибритъ.
За сега шведски киб]игъ има само въ митниците
•«"* Русее, Марна, Софпя, Пловдивъ и Бургасъ, а отъ
15 число на този яиьсецъ шведска кибритъ за продат
ще има въ всучкитть пристанищни мишници на Дунава
и Черно море, съ иекючение на Анхиало и Сизоаолъ.

Вестяикъ.

Стр. 3 .
Прешгсъ .отъ среппс*.,

Пловдивско Окръжно Управление.
ОтдЪленне Адмаивстрагава»

ОБПВЛЕШЕ
JS8318

Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагане за
кона за мерките противъ фялоксерната зараза, обявява
Които купи отъ една до двадесетъ четире каси, нра се на населението въ Пловдивския и съседшле юкржи!,
ви му се 0С1ъпка по 10 0 /° или касата по 202 леава 50, че въ некои въ лозята въ землищата на с с* Митгфизоа за <Lb или повече каси се прави 15 0 /° остъпка отъ во, Богасъ и Миджере, Карловска околия е ковстаятарана
цената 225 лела ср. или касата по 161 лв. 25 ст. среб. болеетьта „Филоксера", вследствие на поето вдпрашава
Който иска да купи кибритъ, требва да внесе сгои- се и^яаеянието отъ означените местности иа каквито и
яостьта въ кое да е Държавно Контрольорство на при- да е раеюния и произведенията отъ раеадвнцн, градини
ходъ по параграфь 13 на приходния бюджетъ за т, год , и пр.: присаднпии отъ дръвчета, саксии с ъ .цветя, буке
а квитанцията предава направо или чрезъ Околийския ти и пр.; градинки произведения, като «бобтц грзхъ, до
Акцизенъ Агенгъ на повереното ми Акцизно Управление, мати, зеле, копрецъ, керсвизъ, краставици, магданосъ,
•което своевременно ще пише на мшницята за предава мнроднн, пиперки, патладжани, салати разни, бЬлъ бобъ,
дини, пнпоии. н пр. разни онощня, катог череши, вишни,
нето на кибрит.
ягоди, зарзалип. ябълки, круши, праскови, сливи, мушму
Вдигането и пренасяниего на кибритя отъ митницата ли, нарове, смокини, каиииц, малини, грозде., джибри и пр.
до местоназначението ще става за сметка на куповача,*
Позволява се изнасянието изъ землищата на означе
а не както криво съ разбрали никои лица послетнпн ните общини само на онези градивни произведения, цве
пункхл» на обявлението ми подъ Ля 9919 отъ 28 Юлии тя, овощни и пр, които съ снабдени съ свидетелства съ
т. година.
гласно чл 5 отъ енция правилникъ, удостоверишсци, «не
ле
происхождатъ отъ не заразени местиоет_.
Нмепнвамъ въ обязаность на Г. г. Градски и Селски.е
Кметове въ иовераний мч Акцизенъ раионъ да дадътъ най
гр. Пловдивъ 3 Августъ 1905 г.
широка гласностъ на насюящето ми чрезъ общинските
ся глашатаи, а — подведомственните ми акцизни агенти и ре
Окръженъ Управитель: (и) П Маиоловъ.
дписваиъ да следятъ за точното му исаълнеяне.
Секретаръ и ) Зелковъ,
Акцизенъ Началн>.къ: II. Стаиковъ.

СвЪрилъ преписа Секретаря при Вар. Окр Уоравясянй.
(и.) Джезаровъ
Верво, Секретарь при Вар Градско Окол. Управление:
Сим' С- Арааудовъ

щающо значение ви смисъль на млекогонно действие
Нанротивь химическото строенпе на бЬлтъчните тела, като
че ли nrpje ропь, задното ние видимь че амидитъ про
дукти оть рл.шада на белтъчните тела) обладаватъ такива
действия като едестина, които се намира въ намучеяото брашно,
Щ> се отнася, до одестина, то това гело е било така
«аречено отъ Osborne, който многократно го е изследвал?..
Съ практическа цель едестина еъ го примвнякалп Zadie
м Ilaiismann
Едестина съдържа 42 3 % отъ всичкия азотл, на бр;чн«ото и състава му е следующий: Въглеродь 51*17, По
дородъ 6 86, Азосъ 18 64, Сера 0 62, Кислородъ 22Ч7.
Фитовителннте, къмъ които принадлежи едестина,
отличавагъ се съ голЬмого съдьржание на а.юта и мал
кото — на кислорода При разпадането имъ образува!ъ
се големо количество диампнови киселини т е. такива про
дукти каквито се подучаватъ при превръщането на бел
тъка въ развпвакнците се-растения.
Ако млекогонното действие на сладовигЬ израсп.циг
както казва Mlircker зависи отъ ампдите то съ това се
обяснява и млекогонното действие на едестина, предъ
впдъ на това, че триптическото вреваряване на едестина
дава същите продукти, каквито се образуватъ въ сладовите израстъци подъ влиянието на енчимше, действующк
въ растителните клетки.
Недавно пабликуванвте резултати отъ количествения
хидролизъ на едестина, произведенъ отъ Abderholden'a подъ
ръководството на Е Fischer1a като че лп даватъ указание

какъ да се обесни СЧСС»Ф:!Ч действие иато «а вещество*
Той намерип, че едеешна съдържа т«ърдй тодемо
количество аргининъ
слинъ отъ тритиосновни яродукти при разпада на белтъчните леля, — а «менш* IJ'7 0 /^,
д» като глобина на кръньта го съдържа само о 42°/ 0 А
пъкъ съдържаниею нт двата лруги OCHOBWI -продукта при
развала — днзмнъ и гнеридинъ е било необикновено «изко --- 1 % и L i % ср*ту 4 2 8 % и 10 9G% иъ глобина.
Предъ шиъ на това може до мъкжде съвероятиос^ь
да се нрЬдлчжи, че снсцифичсгкото действие -на едестина
Va отделянето па млвкою зависи отъ различието пи хи
мическото му сгросние съ тичность 0!феделиеио количеетвенно.
Азъ не се наемам ь да реша въпроса прел изви кзатъ
ли усиленото оивлнние на млеко бе^а:шитствте вещества
изтеглени 01ъ Птмучною брашно, частно .мелитоязга мхосипозата Но не може да се изключи «ъ^можносгъта, че
това лело което химически, наричатъ хексатрио»а ^3 18 Щ%
01в или продуктите на разпадл му — леке фаза ле иуд ода,
галгкгоза обладаватъ млекогонно действие
За определянето млЪковонкото дестан« «а сОсадучеиото брашно, азъ направихъ цЬлъ редъ щателни OIIUHI, л;>*
което се ползувахъ съ Лактаюлъ Този сръв*ратъ се при
готвя отъ вазогенната ф;брика на Гглгтч «и С~ *тт» Ха-агбургъ и представлява сухо ншлечеипс o n . язмучеиото
брашно, съдържате действующ.пе му съставни -qacut <въ
концентрвранъ видъ Този дребенъ желт<4«бе1ъ « р а х ъ е н е *
разтворимъ въ водата, но при рззбъркване <??ь «ода яо^учава се подобна на емулсия жидкосгь» сът^ар.зак^^о.^и^^,
а съ млеко даже доста приятенъ вкусъ>

Иренисъ отъ настоящето се изпраща въ .Варнен
ското Кметсво за разгласявание и на г. г Полнцеипските Пристани за сведение за испълнението му.
гр

Bpoii 13.

Шрпенеки Общински Вестнпкъ.

ътр. *.

Варна 20 Августъ 1905 г.
Бар Градски Началивкъ; Ив. А. Михаоловг.
Секретаръ: Сим. С Арнаудовъ.

раслите му. Спрямо нарушителите ще се пос»жпва съг
ласно чл 38 отъ закона. Нсеко нарушнние ще се консгатирва съ актъ.
Точно съблюдение и изпълнение на настояща!а ми*
заповедь възлагамъ на подведомствените ми администра
тивни и общински власти Въ пренисъ да се еъобши тази.
ми заповЬдь надлежно. Окр управитель; (и) В. Поиовъ
Верно, за Секретарь: (п) Д. Симеоновъ. Сверилъ преписа
Секретаря при Варненското Окр Управление: (v) Пканъ.
Павлов?»

Верно,
за Секретарь при Варнен. Грлд. Окол
Управление: Д Сгамовъ

Превпсъ отъ пренпсь.
1Пуменско Окръжно Управление

Иснланъ добитънъ- отъ 11 Августъ до 21 слщий 1905 г.
ЗАПОВЪДЬ
1

JSs 321
гр. Шумснъ 11 Авгусп» 1905 год.

I
1
1

1
11

Г-нъ Поповския Раионенъ Инспектор?» по земледЬ- 1
лнето и отраслите му сь писмата си подъ И$ 327 п 330 1
отъ 12 и 13 Ангустъ т. г. съобшзва, че въ лозята на ее1
лать: Крепча, Зараено, Гърчиноно и Сендъ, Иоповскя I
1
околия, констатнралъ филоксера. Това като обявлвамь за
зоание на населението отъ повереното MIS окръжие, въз?» 1
основание чл. 25 отъ правилника за прилагане закона за 1
1
мерките прошвъ филоксерната зара.**а и пр.
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—
гО Н

^
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s"^JS
ш

Забранявамъ изнасянето другаде огъ заразените мес
та на всекаквн лозови пръчки, грозде, нръщини вино,
мъсть, круши, ябълки, череши, вишни, капинп, градински
растения, земледелчески семена и растения, овощни дръв
чета и пздънки отъ техъ ? зьрчени произведения и пр.
Който иска да изнесе каквито и да е отъ гореизброените
произведения, предмети отъ незаразените места отъ зем
лищата на речените села требва да се снабди съ свнде
телство отъ Районния инспектор?» по земледелието и от

,
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Вари Общ. Ветеринарен^ лчъкарь: Планидовъ

За опитите си надъ животни имахъ па разположе 3'9% т. е. увеличило се е на 34%, а второто отъ 3*1%
нието си три крави, местна порода, 01Ъ които едната на 3 6% т. е. приблизително на 16%,се е увеличило
беше въ началото, а двете вь края на дойния си периодъ,
Благоприятните ре.*утга*н, достигнати съ животните,
Доиха се утрина и вечерь, а нонодената на първо вре иодбу шха м-1/ да изпитамь .млккогочиото де !С1нче на Лакме и по пладне. Изследваните проби се вземаха отъ см Ь- таюла и на човека, следъ кат* го опигахь на себе си,
сите на денонощното количество на млЬко.о на всека роднините позна«ите убедихъ с*< въ пълната бе.шр£дность
крава отделно. Анализите се произвеждаха по сиособл на този преиарлгь и отсъ?ствие на какви да е странич
предложень въ „ Vereinbaruvgen zur nntersuchung von Na- ни явления
hrungs mid Genussmitieln*, азота се определяше но KjtlНм1Йкп п;Фдъ видъ, че денонощното количество на
dakl, факторъ за намерения азотъ — 6 37 мастото се млеко у кт.рмнща жена е близо 15 пяти по-малко отъ
определеше при помощьта на 6>г/>егговата центрифуга по
ко кою това на дойната крава, то и дозата на Лактагола
известния ацидобутирометрически сноеобъ.
за човека е 15 пятп по-малка отъ гази на кравата; около
Определянето на маслото отъ време на време се 10—15 грама на веднъжъ въ денонощие.
проверяваше по Adams'osHH способъ, при което не е би
Абсолютната. невьзможнос!Ь да се пригчгви ирепавало намирано същесвенно отклонение.
ратъ
сходенъ съ женското млеко, големата разнпца сжПри даването на 100—150 грама Лактаголъ на всека
ществующа
пежду, женското и кравето млеко й накрай
крава въ денонощие количеството на млекото и съдър
трудностьта
да се прокара правилно изкуственно хранежанието му на азотъ и масло равномерно се увеличаваше
ние
стлласно,
съ физиологическпте и хигиеначеекше ис
и отново се понижаваше въ зависимость отъ Лактоюкания
—
благодарение
на тоя безвреденъ препаратъ, стрем
ловата доза
лението иа лека])ите да заставя*ъ майките сами да си
Разбира се, действието настъпваше не тутакси, но
кърмя гъ децата въ едно скоро бждаще ще се осъществи
за това при прекратяването дажбите на Лактогола мене
напълно.
всеки пъть ме норажаваше факта, че усиленото отделяне
винаги се продължава още неколко дена, до като въ на
Бгьлгъмна на пргъводача. Настоящата статия се печати главно
чалото на дажбите всекога минаваха 2—3 деня догдето съ цель да се възползуватъ ступанпте, копто пматъ кравн и се прене настъпваше усиленото отделяне на млекото. У ново- пптаватъ отъ продажбата на млекото пмъ.*
доената крава количеството на млекото вече следъ две
недели се подигяа огь 13 яа 17 литри т. е. то се уве
Варненски Общински Ветеринаренъ.
личи на 30%, при едновременното увеличение съдържа
нието на маслото и азота: първото се дига оть 2.9% на
Лекарь: Плакидовъ.
Издава Варненското Грасдко Общинско Управление
Нечатница на Хр. Но Войниковъ — Варна.

