Година

V

Варна,

1О

СептеМПрIlI[, 189:J г.

БроН

26

ВАРНЕнакий ОЕщинекий Вtатникъ
Излазя три пжтя въ M~cвдa,
обикновенно на

1, 1О

и

20

ПJlС)lа, стаТIШ, пари п !'СIIЧКО щО е за

П'hСТНlша се праща АО Градщсо-ОБЩI1l1СКОТО

ЧIIС.l:а.

управ.tСllпе въ

цtН1та на вtстника за година е

4

BaplJa.

За обявления се пnаща по

пева.

15

стотинки

на рtдъ.

~ Въ Варненската Градско-Общинска болница има вакантно
MtCTO за единъ аптекаръ, или аптекарски помощникъ
съ 160 лева мtсечна заплата. Желающитt да завзематъ

тая длъжность да прtдставятъ

нужднитt документи

Общинското Управление.

въ

I If

ИаХllIУДЪ Itр,у}')fClшii, 1~ОЯТО да проп'hри

1~.'IЮ·IешIC,
ouceulJ.'lOЬ

постъта
години

ШllIСТШШ ."ш сарафа

Атан"съ

11

даде

ва

Григоревъ е

11 посади.'IЪ ва .10ве
едно мъсто въ lt['hCT• Св Нш~ода", С.'IУ~I~аще още о'1'ъ np'hAII -10-50

за

п",ть.

260. Спор'вдъ р'вщепие No а63 отъ 1889 г. оста

ПРИКА3И ПО ВАРНЕНСКАТА

ОБЩИНА.

rPAnCKA

Септемврий,

Емета на града Варна, )сато
'че за 1/2 ки.юграмъ
Аробнит-В стотинки

8
24

1892

1.

взехъ пр-Вдъ впдъ,

б·В..tЪ
х..t-Вбъ не
с&ществуватъ
3/4" както е постановено съ при

на пом-Внатий

n
Ст.

1.

о с тан о В и х -ь::

Първотu качество (б-Влъ х-л-Вбъ) единъ х-л~·бъ

1142

грамма

и да се

Аава за· 20 ст., вм-Всто единъ Gи-лограмъ за
3а Кметъ:

про

171/2 ст.

С. д. СnаСО80

ПРИRА3Ъ

.,t1. 22l
Гр. Варна,

3

1892

I'.

Подписанний Кметъ на Варнеп. Град. Общипа,
като взехъ ПР'вдъ видъ рапорта на ОБЩИНС1\:иii Лiз
в:аръ варегистриранъподъ вх. No. 7064, съ който съоб
щава, че между насе-лението, особенно rrlежду ма-ло
~-Втнит-В, вър-лува tp-ВСGа вс-л'вдствие го-л-ВмиТ'h гор-В
щини, които сега В..tаД'hЫiТЪ въ града, ва по-лвата
sдравието на ученицит-Б и съг-ласно п. 23 на Ч..t.

на

88

отъ вакона ва Градскит-Б Общини
Ст. 1. Всичкит-Б основни учи-лища, общински и
чаетня въ Варнен. Град. Община да се вакриЫiТЪ ва
пос-Вщаванието имъ отъ ученициТ-В до второ распо

приказъ паАа

върху

неиспъ~нение

учи-лищнит-Б

на

този

настояте..tи, както

и върху У1JИТВ..tит-Б.
CT~ IП. Прi>uиси.. отъ настоящий прикавъ дасе
учи-лищня
насто.я:Тtмства
испратБКТЪ
до ВСИ1JКИтВ
въ

ti

града.

Еметъ: М. Ro.л.ОНU

се

е

отне.'IЪ

отъ

него

В. 3арuфl.I€Ъ и Н. ДЮШ'1'роnъ
това заявление е неn-Врно 1I

11 УТnЪРДИ.,1Ъ върху

- понеже р-Вченото въ

ВЪЗ.1аганuето пр'hдприя

тпето върх.у ПОС.1-ВДНUТ-В дnа)I& пр-Вдприе:lШЧJI е

ИЗВОАЪ отъ рtwенията на Варнен. ГраА· Общ. CDBtn.

15 ЮЛИЙ.
Назначава се коимисси.я:, състоящаотъ единъ

IWетски поиощни:в:ъ и членовет-В Ни:кола Трифоновъ

ста

Съв-Вта, пр11ДЪ

2ii::!. Съставя се ко:шшссия, състояща отъ еДIIНЪ
кметски ПОl\IОЩНИКЪ, чденовет'i;: НИКО.,lа Енчевъ и I~.
С. :Миросдавовъ и градскиil: инжинеръ, кuято да даде

Jlш1>ние, кому и какъ на~шра ва добр-В да се ОТСТiЪ.ПII
оБЩИПСGОТО JlI-ВСТО No 95 въ м'hстпостьта "ИДДiЪ.зъ.
Табия" , което JlI'hCTO пр-Ввъ 1887 г. е бшю подарено
на Стаnрп С'1'ефаuоnъ, но 11 до днесь не евастроено

1\ Спасовъ

и Петъръ ДИlllИТРОВЪ ва равпшрешlC па дnоропетi> им'!>.
263. НаiJпачапа сс КОllШIIССШJ, СЪСТOSIЩ!\ от'!> еДIЩ'I:о

ЮЮТСIЩ lIOlIЮЩtIllI\:Ъ, 'MCllOnOT'B: Махму ДЪ ItрiYiМСlщii JI
Русси l\{ат'Iювъ 11 l'paдCt~lJi[
отчуждеиото

79

JШШJшеръ,

ва урсгу дирatШСто

t~OSITO да Оl\'hшr

па у.1lщата

40 I~n. метра, приш\дд'hЖl\ще па 'Гоох. Л.

264.

Упълномощапа се

чрiшъ пр-hдов'hрено отъ

ЮlCта саlllЪ

Hel'ona

]\[·I.cTO

отъ

АП"ЩПНДIl.

.,11IЧНО,

IfЛII

страпа .1IIце да ваЩIl

щава интересит'h на Общината пр-Вдъ СiЪ.Д1t.1ищата въ
процеса противъ Дере:къоiiскиii Жllте.,1Ъ Панаиотъ Ста
ПОС.1-ВДНИ.я:

частъ

отъ

общинската гора.

265.

Остава се бевъ пос.1-Вдствие прошението на

Е:к. К. Itожухарова, съ което моли отпущанието

мощъ

250

.,1ева ва да си lfСП."1аТII таксит-Б

ва

въ акушерското учи..1Ище въ Петербургъ,
ва такава Ц-В.1ъ

н-Вма

пр-Вд.виденп

сум:мп

u по

учение

понеже
въ

тазгод.

бюджетъ.

266. Повволява се на варн. жит. Парас"епа 3а
фировъ да ископае :каН3,,;1Ъ отъ двора си до общия ва
истичание въ него неЧИСТОТШlт-Б, "ато вапдати град
ско право 1ОО .1ева, платими въ два срока отъ по 6
и-ца,

считани отъ

днесъ - понеже това негово

приятпе е по-л-Взно нъ хигиеПllческо отношение

259.

J~ЪМЪ

ва ДОIIСПtl1аща1ше едно

ОП"lаква, че търга за поправката на Сандровскиii ПiЪ.тъ
lIепр:\Вuлно

тевъ, ва искореняванпето отъ

поетанових-ь::

ва

ст.

още, JI I\:OCTO ссга се lICJ\:a отъ съседитi> д.

Септеr.шриЙ,

pi>ждание.
Ст. П. Отговорностьта

11 95

надо всл-Вдствие утвърждението отъ
ВIIДЪ р-Вmенпето No 252 отъ т. г.

прикаsъ

Аа се пригuтв.я: на т-Бг-ло

л.

261. O~'1'aBa се безъ llосд-Вдствие ваяnдението на
прf.дприе:lшча Димuтъръ :\нге..10nЪ - съ което той CQ.

г.

казъ No. 206 отъ
Августъ т. г. за Hl:lpGa на х..t-Вба,
за у..ti>снение на насе..tението и въ ИВlII-Внение п. А.
отъ С·I'.

74

I{Иl'SШII Мано

прости ДЪЛl'а

градско м-Всто .

.;11. 215

2

тя r.Юдlf да се

)\:00'1'0

Оuщината отъ

ПРИКА3Ъ

Гр. Варна,

ва се uuзъ ПОС,'I-Вдствие прошението па
лова-съ

пр-Вд

n

по

неже въпросни.я: 3афuровъ е б-Вденъ.
267' Равр-Вшава се на кМетс:кnй помощнu:къ Ж.
Георгпевъ 15 дневепъ отпусь.-ъ, начиная ОТ'Ь 16 Т. и.
и на и-Встото му се набра съ тайно Г.'fмоподаваН1I6

Ч.'fена ЫаХlllУДЪ lСрiЪ.ис:кпii.

Стр.

Брой

Варненский Общински:И:: Вi>стникъ

2

26

1) Че като се спзднахж израсходванит-h СУММИ
26:;. Съг.'хасно мнi>нията на Градский и Окржж
споредъ документит-В отъ постжп ...tенията, покавани въ
ний ин жп нери JI ч.'1. 65 отъ "прави.лата з<i строение
квитанционната книга, оказа р-е на.tичностьта b-hрна,
частни здания въ rpaAoBe'!i>" издава се на варн. жит.
.яни Н. Прамuтаровъ

ФОР;\Iа.'IНО ПОЗВО.'Iите.лно,

според ъ както

въ t'и

е показано въ кассовата книгu, а именно:

лата на което да се приематъ отъ над.'1i>жнитi> учреж
дения въ гр. Варна за утвърждение съставеннитi>

въ ср-Вбро

" м1>дни

:му П.'1анове ва частни ПОСТРО:ИJШ.

всичко

269. Опрi>дi>';lЯ се въ наИ-непродъ.'IжитедноBpi>Me

търгъ за

отдавuние

на

пptдприеll!а'lЪ

ка.1даржмъ въ у.1Iщата
това

СУl\ша ВЪЗ.'1lша

направата

Нllт1> документи Шl.м-Врихж се, че сж записани въ 1>:ас

"Чирпанска ". Потръбната за

на

около

соната и партиднит-h книги,

.1ева.

1300

270. Да се отдаде поправката на

86 л. и 16 ст.,

напрi>шната цi>на никой
вземе

търга

ТЪИ

пр1щприемачъ

отъ гор'!; СИ и по

тая.

не

15557 .teBa

като съ
иска

НlШЪ на И. l\1жнsовъ,

на.я

да

:м1>сецъ,

причина, и при

лева

72

П

ст., стоиность за

61

11

ст. споредъ

()мощницп

ПОЗВО.'Iява се на Дшштръ

TpaKoo.'Iy

тая

вода

да

тече

достатъчна

ва

удовдетворенпе

да съ

. стотинка
.януариЙ

прохоДящитi>
бжде повече

120

TpaKoo.'Iy тръбва да остави въ Общ. в:асса

тия

273.

разноски.

Общинското УпраВ.'Iение и на притi>жате';lитi> на 1I!а
данието

вре:менно,

по

варятъ

по

простраиството

СИ

Mi>cTa,

на

и У.'Iицата;

2)

за

на

се

ПрIыага

КЪ1IЪ

що на

3)

Прll

за собственность,

cBllA1;Te.'ICTBa

което

издаванието
а

истекающи

отъ тi>зи sаДЪ.'Iжеuия:

се проваждатъ

за

сте събра.tи

изоб

особенно за

въ техническото

ПРОIПенията

отдi>.'Iение,

което

си

Ао

като

да се пази.

Вии сами .tично ще

ItMeToBe

въ

rpaAoBeTi>,

а отъ ОЕ:о.tията Е:акво

е по

въ

натура.

.)11. 16476, 27 Августъ, 1892 год.
(Под.) за Окр. Управитмь: Т. .Раев?>.
В-Врво, Фин ан. Чиновникъ: Добрuuовс1CU.

да
да

съобщава при нздписъ, да .'Iи прптi>жанието е обl\Ii>тано съ нi>ка:кви задъ.'Iжения

.tозето

т-В да ввшшватъ .tицата, които д.tъжжтъ на хавната
да не проnускатъ търговцит-В да събиратъ земанието·

ще се

прi>ди издаваl1ието

собственность,

събирание недоборит-В.На не-·

стжпа.lO щете.tеграфирате вс-Вкасамо сжббота. Еметове-

такива сгради, обмi>тани СЪ ваДЪ.'1жителни, да станатъ
С.,'li>дующптi> бi>.'Ii>ж:ки за правата на общината, про

на свидi>теo'IСТВОТО

Нека Об

ще държа отговорни за с ...шбит-h постжп.tения.
Ще
те.tеграфирате вс-Вка ср-Вда и сжббота вечерь, какво.

такпва построикп

задъ.'Iжите.'lНОТО,

съхранява въ общпн. касса;

правЫ>.тъ

даждията пъ градоветоЬ, и Васъ вм1>ст-В съ г.

Д~ се изисква П.'Iанъ само въ единъ екземп.'IЯРЪ, които
да

да.

ваб.tюдавате и ще взематеJ\I'hрки, които закониТ-n въ
cTpaudTa Ви .даватъ Пр<iВО да се уси.tи събиранието.

хакво обезщетение ва сградата, въ с.'lучаii на уреГу.с1И

1IIi>cTaTa

къмъ

'Гова строго тр-Вбва

правu.1!1та за строенпе частни здания, (Ч.'I. 12 бyr~ва
б 11 в), срi>щу задъ.'Iжение на ступанптi> :къмъ ОБЩIlН
CI~OTO ~7прав.'IеНIIе, че T'h Hi>Ma да претендпратъ НII
ранието

тр-hбва

не си е нап.tати.tъ до СТОТИEIR:а даНОП.tатецанедобора•.

които не. отго

постановлеUIIЯТR

не

никого да не пропущатъ да си бере

позв()лява се съграж

мi>стнпй обичаи: сгради за дю

I'енп, та даж~ п ]\[а.'II~И КА>.ЩИ, въ

Еметовет1>

J\lap.HIBIIt-h кметоне приспособ~яваите ч.t 73 I)ТЪ 38,кона за се.tскПт-В общини. Градскит+. Общ. Еметове

гу.'Iаченъ П.'Iанъ ва града и прi>дъ впдъ ПО.'Iожение на

1)

т. г.

ги п()дкавятъ

Прi>дъ видъ нi>манието кадастра.'Iенъ и ре

.л:омi>рнитi> м1;ста, рi>IПава се:

до
l-й

щинскит-h кметове да разбержтъ веднажь за випаги,
че недоборп'тi>, които' .tичжтъ по т-Вхнит'n об.tагате.tни
квиги, сега тр-hбва да' се пр-Вчистятъ. та да в13:матъ_
иече никакви г.tавобо.АИЯ по събиравие недоборит-h._
Пратете въ вс1>ка община по единъ по.tицеЙски стра
жарь, яа да дава бързо съдrВiiствие на кметоветоВ и да

.1ева депозитъ за направеНIIтi> раЗНОСJШ при ис

за

Пр-ВЧИСТЯТЪ

всички ведобори. -които се д.tъжЫ>.тъ до

успорява н1>ма да се зеЩi нищо въ внимани&

само

харвание водата на явi>, до като се направи точна C1l1i>Tка

Ново-седо

ВИКОJ\IУ и за нищо отстжпки, който даноплатецъ н-Вщо

въ такъвъ С.1учаЙ да има право 'Гракоо.'1У да отбие п за
хъмъ дворътъ си една часть отъ водата. Същеврi>

менно

Л. Лuе8?>.

01СО.llийС1СоJlt у uача.iZUU1СУ.

ПibТЬ,

тая нужда, то

Ба.iZЧU1С?> , Лравадu,я,

Сбга е най-згодното време да се

иск.1ючпте.1НО

въ градската чеIП1IIa за
IlО.1зувание на
по п.n.тя и, чакъ ако въпросната вода
отъ

Добрич?>,

до.лепена

до хьошка 111)', водата, тi>чаща по Rастиричскпи
щото

Rрл...мс1СU·

ПpetlUC3

бере на своп разноски въ гp~ДCKaTa чеIПма,
ус.10вие

JJf.

Бирникъ;

lии

съ

f

Ч.tенъ ва Съв-hта:

111,

не 1200, а 1180.!; кв. м.

но

сж записани въ

'L"
С. д. Спасов?>
.l\JlIIeTa: 1 Г. ..ив..
Т;!
Н
'JC8?>

което пос;ri>дний е куппдъ отъ Общината по 3 ,;1. П 80 ст.
:Мо се е ОIсаза.'IO. с..i>дъ направенптi>справки и llзмi>рвапия

272.

KOo'lKOTO

иа1lгhри:хж се реАОВНИ раеписки.

С.'Iавчевъ, повърен

191~~ кв. метра Mi>CTO, ТЪИ като мъст ото 1200 кв.

65

и

депозитната книга, а \За повърватит1> пр+'зъ истек.tиа.

ТРIIl~ратното обявление той не се е СЪСТОЯ,;lЪ.

:Н j. ВЪiшръщатъ се

yE:a-·

УпраВ.tениа.
3) Оставенит-h въ lI,епозитъ и на съхран~шие СУММИ

като се постави първонача.'Iна цъна за мi>сецъ 100011.,
понапрi>шна'га

по настав.tенията,

смi>тоноснитi> зани въ праНИo'lника за счетоводството на Град.·Общ.

хола п пожарнит1> саки на прi>дприемачъчрi>sъ търгъ,

BMi>CTO

Суммит-В по квитанционнит-h книги и расход-

2)

на

14749 .teBa
60 СТ.
14749 .t. 60 ст.

и.'II! не.

НЕОФИЦИАJI:ЕНЪ ОТДЪЛЪ.

I

по винодtЛИЕ1'О*).

АИТ'"Ь.

Ко.н\:ото повече зрi>е гроздето, TOJlR:OBa повече сеУГОJl-Бмя

ва неговата т-Бжина и обемъ, п TOJlKOBa по'много етаватъ за
Дне("ь, първиii Септемвриii 1892 година, ДОo'lОПОД харьта u екстрактuвяпт-Б вещества, 11 КОJlичеетвото на киеми
ПИс~ни~г1; ПUМОЩНJlЦИ на В;lрнеНСЕ:иii Градско-Общин ната и джбовото вещеетво се намаJlява Що се отнася Ао буке-

екии Еметъ Георги Ив. Ноевъ и Спасъ Д. Спасовъ
и "менъ на Съв-Вта МаХМУАЪ Rржмски и въ присжт
ствието на БПрНИЕ:а П Я:невъ, проиввеАохме срuчнu

1>евизия вьрху операЦПИ'!i>, извършена ОТЪ пос.ti>дниИ

l-ий АО 31-ии Августъ 1892 ГОД.

и haM-ВрИХ1lIе :

та (мирп:шицата) то топ, повечето п.ib.ти наrrъ.il.НО

I

само въ АОСУЩЪ .озр-Б.юто ГрОЗАе.

се

развива

3а6-БJI-Бзано е, че· въ ПОСJl-БДНИJI периодъ на озр-Бванпето на.

ГРОЗАето, въ 3-4 АНИ се образува I\ШОГО rrовече захарь, ОТЪ KO.il.кото въ b-Бко.il.КО нед'1МИ АО тоя периодъ.

*) Иаъ лllра1фlU'Ч.·J!lJ"OS' BUHoгpai)cmsa U вuноUir.ifUЯ" О'1'Ъ В.7С. Вuн6ерг-.-
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Варвенсв:пi.i

Общивсв:пП:

В-nствив:ъ

Стр.

Пр-Взр-Вванието на гроздето не подобрява а вапротивъОАО-

mеВява П
качес.гвото
- -ва

то м

у.

о тая причина гро<!дето тр-Вбва да се бере начаса щомъ

като Еапъ.1ВО озр-Ве. Ако гроздето още не е всичко озрt.'0 а

пъкъ едва часн, О'IЪ- B~ГO вече започва да

остави
да озр-Ве добр.1.
-в
-п

зе.1евото,

а пъкъ

гвие
да

то

'

ве

да'

за

,

ставе

се

зпанъ

~p .10ТО. събиратъ ГВП.10ТО и правятъ отъ врго ВИFО ОТД-В.1но.

НИ.10ТО грозде бързо МО.1епсва Ц-ВJlОТО .10зе, за 'IУЙ то Тl'-Вбва
на вр-Вме безъ-друго да се обере.

Ако одари студъ 11 С.1оБдъ това времето се СТОПJlП то гроз·

Аето тр-Вбва начаса СJl1>ДЪ -СТОП.1юванието да се обер: ЗIЩОТО
Аруго-яче то ще почне да гние
С

'

•

пореАЪ ИЗСJl-Вдвавия. правенп въ ТПРОJlЪ гроздето пма най-

rOJliIMa т-Вжива и обемъ, вай-много захаръ n в;Й-ма.iКО Iшсе.11lНа
въ вача.10ТО на м. OKTO:lIIBpnn. Прпб.1изите.1НО и у насъ ще б&де

това вр1>ме.

ВО.1кото ПО-ТОП.10 е връмето отъ цъвтрнието на гроздето до
бравието му, TlMKOC'}, по-добро бива качеството на гроздето. Ще
се рече, равното

цъвтение

на

гроздето

объщава

добро

вино.

Честит-В дъждове, а Ср;ЩО тъй п сушата понпжава качеството
на сока.

-_ ството

Ако

при ГО.1-Вмата суша и да се уголъмява RО.шче-

ва захарьта

въ сока, во заедно

съ

това,

още

по-много

се УГО.1-Вмява въ него и КШ·И.1ината, тъй щото шарата става lI:исе.1а
П р-Вмиваванието изведпажъ отъ дъждъ n студъ къмъ жега
и еуша, а еж що и наопаки, забавя озр-Вванието на

гроздето

и

развитието ва букета.-Дъждовното и студено време въ пос.1i;д
гроздето понпжава процента на

ния периодъ на зрънпето на
захаръта

въ

сока.

Да.1И е ОЗР-В.10 гроздето се познава по С.1i>дующит-В признаци:
1) Зърната ставатъ мегки, а кожицата ШIЪ-ТЪНIi:а и прорачна.
2) Кожицата ва цв-Втнит-В зърна, fiaTo се растрие между пръ
ститi>, болдисва ГИ.
съхне.

4)

3) Чепката става УЖ.1ътна п започва Аа

Аесно се отд-БJIЯТЪ,

както чеПfiата отъ .10зата, са;що

rьй и зърната отъ чепката -Но още по-точно се опр-Бд1МJ! ПЪ.1
ното озр1;вание на гроздето чрезъ неговил сокъ. Именно, зна
емъ, че Ао като зр-Ве гр()здето, захарьта въ сока:му става се по

много и по-много; ЩО1l1Ъ гроздето вече вапъ.1НО озрi>е,

)TOJli>.

млвавието на захарьта се спира, и отъ това време насетн-В аа
почва да се нама.1ява .. -За да се УJlОВИ точно деня, когато

за

харъта е най-много, то пр-Взъ Bpi>Me, кога гроздето зрi>е и на
БJlИЖИ да озр-Бе, бержтъ по н1,Ко.1КО чепки отъ разнп м-Вста ва
.Ilозето, истискватъ

ги въ

eAl'a

павица и M1;pЫiTЪ ко.,ичеството

на захаръта въ СОIШ чрi>зъ захаромi>три. Това се повтаря Пу-Ваъ
вс-Бки 5 дни, до като вай-сетн-Б захароыетра покаже, че yrO.1i>мяванието па захарьта

се е спрi>.10,

lI.1ll

даже започна.10

да се

вяма.1ява. Щ01l1Ъ се З'J.бi>Jl-ВЖИ това. то гроздето вече ТрЪбв? да
се бере. Но разбира се, тр-Вбва да се ВНШlaва, да не 61I yroJiiI.
мяванието на аахаръта да се е спр"ЕJlО отъ недоброто време и
да се направи 1Jогрi>шка и забере .10зето.

Бранието на гроздето тр-Вбва да става въ сухо врЪме. ВЪ
МЖГ.1J!ВО И ДЪЖДОВНО

Bpi1l1e

И, ако

и

се OTK&CB&~Ъ

чепкит-Б бпватъ 1I10КРИ и оквасени,

ста;пч&~'Ъ,

понижаватъ

качеството

на

сока. Вода може да се набере по чепката отъ 5% до 10%', II
КОАКОТО гроздето е по-рi>дко, ТО.1кова повече BO,J.a се наыира· по
него. Освi>нъ това, гроздето не тр-Вбва да се бере с&що тъй II
СУТРIIНЪ рано и въ студено вр-В1l1е, аащото студения сокъ

дъ.1

го време не започва да кипп. Особенно е ВаЖНО да се бере чер
веното грозде

lJaПЪJlНО

въ ТОll.'Ю

усвоява

Bpi>Me,

RраСИJlНОТО

къй

ItaTO

вi>щество

топ.ШН

СОБЪ lI1НОГО ПО·

(боята),

oTltO.1KOTO

студения.

При бранието ва гроздето тр1>бва да се пази, щото берачи
т-В ВНПlllaте.1НО да

ръж&тъ

чепкит-В.

безъ

да

оставятъ

по

.Ilозпт-В Ц-В.1и чепки, И.1И частъ отъ -тъ хъ, и да не сва.1ЯТЪ чепки

тв ПО земята, защото прашното грозде разва.1Я впното. Осв-Ввъ

това трi>бва да се пази, щото кошнпцит-В и

други

сс&дове за

бранието на гроздето да се ЧИСТЫiтъ и измпватъ, защото пначе
по Ti>x'}, се набира ка.1Ь и даже се образува Бисе.1пна, а това

е вр-Вдно за виното.

За да се ПО.1учи хубаво вино, тр-Вбва

бираяпето на грuздето Аа се ОТД-ВJll1 БОJlНОТО,

начаса

CJl-ВДЪ съ

rH11JlOTO,

разваJlе·

.ното и неозрЪ.10ТО грозде, iI: вино да се прави оТЪ АОСУЩЪ
ОЗР-В.10'l'О n здраво ГРОЗfl.е. ОТД-В.1еното недобро грозде 1I10же да

се употр-Вби и за правениевино ~TЪ ПО-ДОJlНО ь.~чество. Отд-В

.ilяванието ва гроздето е особевно ваЖНО при ПРПГОТОВJlението
ва червеното виво, тъй като ГНИJlОТО IJJlИ деже lIJУХ.1ЯЕОТО

грозде СИJlВО ОСJlабва боята на червеното впно. Ако се с,'учи,

щото такова гви~\О грозде да се яаРОДl1 в-Вкоя ГОАина твърд-В
много, то тав:авото грозде тръбва дз се ТЪDче ОТД-ВJlВО отъ АРУ
гото, сока да се ВА-Ве въ качетата за кипение, а праЩИНIlТ-В да се
вр-Вмахв&тъ, повеже rHlf.1I1~o}; ШЮШJlЮПИНИ не CaI\10 че пе у

го.i:1;Мяватъ боята на виното, во даже ыi твърд-В много

",яватъ.

8А

'

вивото; и при това вама.1нва II:О.1пчество-

вама-

(C.\tABa)

3.

TPtCKATA*).

Тр-Вбва Аа се прави раз.шка между два Вllда тр-Вска: rptJc1Са от?> haCmttHh-а, И.Ш ПрОСТО нар-Вчена настинка (салГ'Ьнъ) и
nерuодttчеС1Са' fIl]Убmа, б.lаmна mptcKa, ИJlП тр-Вска чр-Взъ зара
зянание отъ тр-Вскавата миазма.

отъ настинка, настинка.

1. TptcKa

Тая Tpi>cKa се появнва, кога чов-Вь.'Ъ настине. О'Г.ШЧIIте-t
НllТ'Б
БЪ.'I.-ВЗИ с&: )'грушвание въ ц'Б.юто т-l;.ю, .,'БЮI тръшш,
огънъ II Jlппсвание на lIщахъ за -Вдение. Но CaI\lO тогава тпн
бi>.''Бзи тръбва ла се С~Ii;татъ за б-В.1-Взи на TpiIcRaTa, когато
с& причпнеЮl отъ настиваlше, студень в-Втъръ п др. т., И ко
гато отъ тЪхъ не се раЗВllва НИКОЛ "руга 60А1;стъ, а напротивъ

u

наскоро пр1;мипаватъ.

Tpi>cRaTa отъ настпваппе и.,п настинката обикновенно
ПР-Вllшнава твърдъ CROpO. C.,i>A'}, день и.ш два отъ нача.,ото па
са.,гъна, появява се обll.1енъ потъ и огыIJI П nСИЧЮI ('jо.,·Взненпп
припаАЪЦИ пр·Ьминаватъ. ВЪ Н'}ШОП С.1уЧ31I наСТIIнката се при
дружава и отъ хрема (храпотшща, мангафа), ГЪр.10бо.ше, сърце
бо.ше, СЮРГЮ!lJlЪКЪ 11 др. Т. ВЪ "акъвъ с.1учаЙ 60.'I.t.CTbT3 I\IOже
да се ПРОДЪЛЖII н-Бftо.н;:о дена и сс паРllча гасmРI,чеС1Са, ката
радна,

Uдll ]Jев.:иаmuчеСl\а

'Jpf;cl\a.

ПрlI гаСТРlIчсщt1iТ3 'rpl>cK3, Uо.ШIlJI досущъ lI-1губвз ищаха
CII за 1>AeHlIe, mшка му D.)6i>.1'18a, II Ги хвър.'I.Л въ _огънь. При
катара.шата ч)'k:r~а се появява хрема, Itаш.нща, .\еltаGОJl1;стъ II
че)JвеНIIlIa

въ гър.lОТО, а IJОII'!ШОl'ашь

11

на стомаха.

paJBa.'I.ell1lC

Въ ревмаТИЧ(Jската tp-всRа 60.вшя паЙ-l'.1авно сс оп.\ЮШз.
)'бптостъ п угрушепостъ въ Щ;.ют() т+'.ю т. е чувствува се,
то казва Пl'ОСТIIЯ народъ .,l~aTи въ чутура грухапъ",

Jl-ВСТЪ въ муску.штi;
Юl тия прпзнаЦII

на тр-Вската

и

II

Н(Jсвободпо ЛВН:КЕ'НlIе на ставптi>. Всnч

пастжпватъ

се

06П1шовенпо

изгубватъ

често, като че въ СВЪрЗRа
ПОJ!влватъ

отъ

ItaKос-Вща 60-

с.,i>дъ

съ

по сл']; ПОЯВllваНllето

ИСПОТJIВ1\ПИСТО.

пр1;rtrатлваrшето

се П&ПЧИЦII по Yt:TНlITi>,

Olto-to

на

Твърд'!;
бо.1i>стьта,

носа, УШIIТ-В,

по

Jlll-

цето. За ТIIН П.iY>ПЧIlЦI1 ПрОСТИJ! народъ казва "пап.1Ю.'l.а го тр-Вс
п т-В с& знакъ за оздрав.яние. Т-Взи П&ПЧИЦIl ПРlI.,ичатъ
на чеСТl1 др-Вбни ПрНЩIIЦИ, ROIITO по-пос.,'Б се прi>обръщатъ въ
же.1товати СТРУПII. С.1ЪДЪ наП.lюванието на тр-Бскатз IIp-Вмина

ltaTa"

ва С&ЩО тъп каш.шцата, хремата,

гър.lОбо.шето.

ЦtJренuс 'На HaCmUHl\ama. Понеже тан 60.\·};сть сш\да въ чи
С.10ТО на твърд-В .,екит'!>, то ~IНозина JI оставятъ досущъ безъ
ц-Врение. Ти '1, които пска;тъ IIO-CKO)JO да оздравятъ тр-Ббва да

употрi>БJ!ватъ

1101IlогоннIt \"р1>лства т. е. да ШIЫiТЪ' чай оп -tп

IIОВЪ цв-Втъ l1.1И отъ СВIIрчовина (б,ъзе), да се
камфоренъ спиртъ, да се ПСПОТЫiТЪ и др_ ARO

растриватъ съ
бо.,ния 1I11Ia п

гър.юБО.1l1е, те 1I1Оже да се тури ва шията му, отпрi>:~ъ, нагр-Б
та на огънь Rърпа и да взе~ra гаргара. Ако има II катаръ въ
СТОllIаха,

трiбва да пие н1;що рас.,абите.ню,

като

напр.

К,\СТО

рово мас.lО, ревеllЬ 11 др. т. Ако ПЪh.'Ъ ос1;ща твърд-В си-tенъ
сту дъ п СИ.1НО угрушванпе на т·Ь.lОТО, то добро}; е да вземе не·
lIIНOГO хининъ (по 3-4 грана 2 ПaiТИ на день).

11. Периодическа, блатна TptcKa, TptcKa.
Тая

Tp');clta

трае дъ.\ГО нр'1>мс

11 11 О Il'lиtОl'аШI,

е твърд'},

пасно. 1'11 нс сс 1I0лвлва 0'1'1:> наСТИlша, а отъ l'.\'ЪТlJaIIИО
занис въ кръвьта П:l т-ьй пар'l;qСIIЗТЗ ml'f;Cl(aOrt .ЩЩS.на.

о

11 B-tlI-

1) CGOi/CTOO Hlt Тllvшавапu), .Jша8.на. ПерllOДllчеСltата
Tpi>cRa с заразите.ша бо.\Ъсть, но се 01'.Ш'1:\1:а отъ ЛРУГl1тi; ПО
ва.ШИ (заразите.ши)

бо.,1;сти

зана съ 1!очоата 'На да,'{ена

по това, че нсНната аараза о свър

.II'1icHQClIlb;

тал МШ1<!~Ш 11С

lIIоже Аа се рас

П,'ОДJ!ва въ организма на чои1>ьа и пеможе Аа се Пр'}шася отъ едно

М-ВСТО на друго нито отъ хора, нито пъкъ отъ вi>щtl. МttаЗllШ
т-Б на периодичеСRата

tp-ВСRа се раз~шожаllатъ

въ ЗС}fJIТЗ, рас

пръсватъ се отъ ТУRI\ изъ въздуха II почватъ да .'-ВTЫiТЪ l1ЗЪ
него, а често попадатъ п изъ в()дата. Що мъ чов-Вкъ Г..1.:&тпе
·таь.'Ъвъ въздухъ, 11.\11 вода, !шаз}шт-В в.'I.изатъ въ него II той
се разБО.НJва отъ пеРИОДI1чеСRа Tpi>cRa. l'li>стностит-Б, въ които
сжщес,!-вуватъ
ричатъ

ус.lОВИЛ за образуваНl1ето

на хил миаз~ш

се на

тptJch·a81t .

2). 1'ptcKaBu .:иtсmноrтu.-Перподичеекатаtp-БСltа е твърд-В
OTKOJl-Вшна бо.\-Всть. Тя е би.\а Ilзв'Бстна отъ пезаUi)мнени вр-В
1Ilепа п л ИI\tа 110 ц-Влото зе~IНО Rъ.1бо съ IlСlt.iючение, може би,
на вай-с'l;вернитi>, по.\нрнит1> страни. ВЪ ВСПЧIШТ-В час1'U ва
свъта,

въ всичкит-В

царства

и

об.,ас'l'И

се

намиратъ

~ акпва

Tp-ВСRави м-Вста, ка;д-вто тая болъстъ се сръща твърд-Б често п
въ наП-.юша ФОР~J3, тогава. когато АРУГИТ-В 1I1-ВСТВ()СТII, често
~-ВжаЩIl наредъ съ HeЫi сж досущъ свободни отъ тая БОJl-ВСТь.
Въ БЪJlIарIL't тр1;СRЗта се срi>ща нап-мноГО въ краЙ-ЛУIlаВСКllТ'!;
БJlатпсти градове, а особенно въ ВПДllНЪ.

3). КО.'КОТО по-вече б.laта има въ една lII-ВСТНОСТЪ, ~
по-често се сръща изъ неЫ>. Tp-ВСЕата. Но прl1 това, б,.
ВПН&Гll произвеж.~атъ

тр-Вскавит-В

lIшазми- За Аа

*) Иsъ "Л1;че6U!I1Со ().'1Я IltlpO()Hazo умmре(J.деllllЯ
Ф.\оривскпii:.

U

1:.

