Година х.

Варна,

25

Януарш"'r

г.

1897

Bpofr 3.

ВАРНЕНСКИИ ОЕщинекий ВtСТНИКЪ
1I3Юl3А ТРII ПЖТII ВЪ )I'БСJЩА,

9Ппс)ш, статии, пари n ВСИЧIЮ що е за
в1>стнш;а се праща до ГраДCl'О-ОUЩПНСRОТО
Управление въ Варпа.

обикновенно ва 1, 10 и 20 ЧIIС.·'Ia.

Цtната на вtетника за Гn~fiHa е

1-

За обявления се ПАаща за реАЪ:
На първа страница

лева.

ОТАtленъ брой

ст.

10

ТЕЛЕГРАММИ

.

втора и трета страппцп

1!

четвърта

30
20

.

стрaпnца

504. Удобрана се ПРОIIЗНСДСllltii ва I G

I
ПОПОВо, за Лле1ll0-Варnа

11

търгъ за доставката отъ 1I1·jН·ТСIIЪ шаш;:,,:
ШI,

35

мундиря,

35

l\:аЧУ.l~П 11

стот.

50

"

3i'i

"
"

17-ii 'ГОГО

35 11<lIITa.1.0-

l;:ОЖ.ШП

1;:'1.1I1ацп

и

се UЪЗ.,laL'i1oТЪ ПЪрНIlТ'i;

(oauta.lOllllt-j:;, Ю1ЧУ.1.ЮIТ·'\; 11 ;\lYI1ДllрптJ:;) върху СТОЯllЪ С. Сгонпнвъ Ва 1225 .le 1111 , а
I:а.шацuт-Б за 12!) и 15 ст. ВЪрХУ Аuге.;JЪ Н. I~e.le·

l\Iuята сърдеЧEI~ б.шгод»рность Вй.мъ п ПИ l'рИЖ
данитl> за искаdннит1> б.lаГI>ПОЖЬ.ШНI1Я за рождеНIIИЯ
девь на ПрiСТОol1 ов aC"l'1>r'!. в Iша.

шевъ.

уДf)брява се прошmедеUlIii И<1

505.

I~НАЗЪТЪ

рпii н. г.

'гъргъ за отданашlt;то

5 и

6

Ноемн-

па предпрпемнчъ

за

ПрБВЪ 18!)7 год. О'~В-ВТ.tеUlJетU Ш\ l'p<it\l:I:IIT'll У.IlJЦll u
I

Софuл- Дворща
Т. Т.

Ц. Ц.

кренна .;Jюбовъ привеТСТНУВ:tllIЪ отъ страна на llace.lCниетu на гр Варна съ днешнии ВНalиеuате.1.енъ-т},р
жественъ день 1IIНОГtlобllЧНИП ни Пр1;С'ТО.;JонаС.;J·j;ЛIIИ КЪ

Н. Ц." В. ~нява Еорисн, lIа Когото 1II0.1ИТСТВУППlllЪ Все
добро и ДЪ.1.ги дни

ва УТ

ВЪРЖАаванието на народната ни Диюютия, ВЪ

Kpi.>ll-

костьта

н<1. ь:оято с с.шнята

и

Rе.;Jичието

на ЕЪ"lгария.

Да жив1:;е БЪ.;Jгарскии царстнующъ ДОllIЪ,
ва f{:мс'l'Ъ: ПОПОВЪ

ИЗВОАЪ ОТЪ рtшеНИ!lта на Варненский ГраА.
Общинский Съвtгъ.

502. 1. Удuбряватъ се проивведенит1> на 9, 1 О,
11, 12, 13 и 14 т. 111. търгове BR отдаваниет,. подъ
находящи

ДЮI:ЯНII

се въ 5-тяхъ части

П. Търгътъ

за юь.щата

и равни

баР'ШI1,

на града.

No. 1099 .въ Ш-и уча

стъкъ не се удобрява по причина ниската ц'1>на, иред
.1.0жена въ

него.

Ш. Дюкянитi:> въ

ГУ'-Н уч. "Татаръ-капия", ва

които не сж се ЯВИ.АИ конкуренти, както

при: ПЪрВИтi>,

така и въ ПОС.1.-Бдиит-В търгове, да се ОТАаджтъ чр-hвъ
тъгръ,
и

ВЪ

ако се янятъ

ТUЯ

търгъ не

<:е

же.1.3ЮЩИ да ги

на·е~ILYiТЪ.

Ако

ЯВЯТЪ наддава.чи, ВЪВ.1.8г<1 се па

Общинскотu У праВ.;Jение грижата да ги отдаде по доб
рово.1.НО СЪГ.1.асие.

ту'. .прошението на н1:>кои отъ касапит1:>. за да не
се удобряват:ъ търговет-Б на касапскитt дюгени, упо
lIIенати въ I-Ta статия, да се ОСТdВИ безъ ПОС.1.1:>дствис.
503. Т. Приеlllа се по принципъ шш1:>нението и
ДОIIЪ.1.нението "ПраВИ.1.НИI:а за Х.1.-Вбарит-h" въ града,
приетъ отъ съв1:;та пр-Б~ъ 1891 г. съ р-Вшение.ю 555.

П. 3а ПРИГ.1.-Бждание и внисавие въ него НУЖАнит-Б
ивм-Внения и ДОПЪ.1.нения навначава се IЮММИСИЯ отъ
Г. г. съв-Бтницит1>: Д ръ А. Есантовъ, Савва ИарI:ОВЪ

и Градский .1.'1>каръ Д-ръ ЯНОПУ.1.0.

П. Е. Шишковъ на

Общината СУlllМ;\

35UИ

.1.

заед

во съ Сiliдебнит-k и ДРУГИ рti3Н(JСЮI. които тои ВК.1.Ю
чите.lНО

съ

OBHaQeHaTa

сумма

е

осждевъ

д:!

зап.;1ЯТИ,

но съ УС.1.0вие, ако таи (Шuшк:овъ) я вuисе наПЪ.1.IIО
до l-й Януарии 1897 година.
507. Да L-e ОДЪрл:Ш отъ СУ;\l1IШТН, която ШНl да по
.;Jучава отъ общината предпрuемпча
по OCB-ВТ.lеНllе
Tll града .м. Д. Ео.1.ЭрОВЪ ва неllСПЪ.1.нениена ч..:l. 5 отъ
сtC.;Jюченпи

за тая Ц'lмI, между него и K~leTCTBoTU l:OHT-

рактъ, СЪГ.1.асно заДvlъжеН1Iе'l'О ~IY, ИВ.lожено нъ ч.;J. VШ

4 ..;JeB<I. на Фенеръ ва всич
II. г. Гр::JДСIШ ФеIIерII
на брои 942, И.1.И ВСUЧI\:О да му се ОДЪрЖihТЪ 3768 ~leBa.
508. удобряна C~ ОЦ'ВIII~ата 18 .1., дадсна ва вс1:>в:0:u:
О lI1e'I'p'!> на lII'ЬСТОТО, прuнаД.l'hясаще иа UeMxy.1.a А.

ки ваП3.;JеНll

на

по

11-и Деке1l1вриli

ПреiJеПТII, изходяще се пъ Ш уч. на града и състо
яще сс отъ ·279.80 О метр"', ОТХОАшце подъ у.·'Пщата
"Ох РIlДСЮ\" И раВр1ШI<IВ:L <:~ ИСП.НlIцаllие стоНностьта

18·П Декемврии 1896 година.

касапски

B'l.pXY ВарненеЦ:l Н. 'l'ап

.1.евъ ГUДИIUНО Шl..lенuс па ВС1ШII Фенеръ.

21

отъ СiliЩИJ!: I:ОНТРЮСТЪ -

Д<t ЖllН1И ЕЪ.lгаРllЯ!

наемъ градскит-в

по

fJ06. Да се опрuстятъ .lIIХВ1Iт1; на Д"lЪЖI11lIaта отъ

В. В.

Въ .1.ИЦ€ТО на А8густеllШIIТ'В родите.ш, нашит'В нъж.
дiменни Господари, СЪ чувства на н<\п сърдечна 11 пс

вишния да подари ВСlЩО

във.шга се това пр'1>ДПРIlЯТlIе
так:.;JЖ

l\Iy 5036 .1.ена.
509. 3а равдаШllIuето СiШО шt ПУЖД3ЮЩIJТЪ се Gtжапци--Ар1lIеuцu от'!> М'встниii по пастанянаuuет,l lllllЪ

I\:ОllIМl1ТСТЪ СУ1lШИТ-В, отпущани ОТ'Ъ СофuliСJi.OJ1l0 АuглuU

СКО il.геЮllсm60 ЮШllачава се I:ОМlIШСIJЯ, състояща се отъ
П. Кмета Г. Ив. Ноевъ 11 г. г. съв-Iпшщuт-h:
Марковъ и Иадатия Сукязовъ.

510.

1.

BapbeHCK:-lТ:-\

Савпа

Удобрява се съставеllИП отъ .;l-Вспичея при
О~ржж. ПОСТОЯlIна КОШIllСИЯ Г. Иu. По

повъ С1JlОnа1lСJШ 1tлаll:0 па

ООЩUnСJiаmа гора

заедно СЪ

придружающит1> го карти и описание ва сжщата гора
П. ТОЯ lI.;Jанъ З<lедно съ прп.lOжеНШI'Г1i му да се IIС
прати вь l\I1:стната ГОРСЕС<\ Иuспекчия ва препращанuе
въ l\Iинистерството на 3е~l.lед-Б.шето u ТЪРГОRията на
утвърждение.

511. д;].. се отпустнатъ отъ Общинската касса на
.Лi>сничея при Варненската ОI:рihжва Постоянна Еом
МИСIlЯ г. Лв. ЛОnОfJQ

500 л.-вошшраждmuе

за работата

по снетии отъ него ~ТОIIаНСlшii П.lанъ на Общинската
гора.

512. .прошението на Ат. Петровъ- да lIIУ се зап
.1.ати СТОIIностьта на наема на кжщата му БЪ V-й уч.

на града, С.1.ужаща ва учп~шще и ва С~1i;Дующит·.h 2
години npeAII.laTeHO сега, а ве въ края на Бс1:ша отъ

Стр.

DlJU.I1 ~.

"tlарненсхий U6ЩИНСХИИ tl'tстникъ"

2.

тия ГОАИНИ, както е пре,!!,ви,!!,ено

въ

kohtpakta,-Nl

се

вниее въ У чи.лищното Наетояте.лство за разг.лЪждание.

513. У,!!,обрява се СВ:ЛЮ'Iении меЖАУ Общинското

управ.ление и

Руссевсв:ии жите.ль Ив.

IСоте.лникuвъ

Е:онтрактъ за Аоставяние на 1000 къса (парчет.а) ка

=

ха" се прекрати.ла, а по коньет-В въ с. с. В.lаАИМИРОВО,
Дf)брпчС'ка око.лия е констатирана.

4) Появившата се бо.л-Всть "Шапъ" 110 еАРИЯ ро
гатъ ,4nбитъкъ въ с. с. Арнаутъ и ЕРАЖИЙ, Арнау1'
.лар~~а община, Юшик.леръ и Шекире, Разградсrcа 0-

за ПI.J

ко.шя, се е съвършенно преl::рати.ла. Прекрати.ла се е

.лигоннит1:> точки на К<lдастра.леатаенiшка на граАа и
разр1:>шава се исп.шщаниетоимъ по 3 .л. и 30 СТ. ПОГОН
иии метръ, НО с.л1>АЪ о~онqате.лното имъ прiщаВ<iние

ио онцет-В въ С. Арнаутъ, Рйвградска ОR:О.лия, С' • .нсен
ково , АБАv.лска
община и Хърсово, Rеман.ларскз o~o01

МЪНИ отъ ШаптаНАЖtlисв:ата в:ариера, НУЖАНИ

отъ предприемачп, по което всички равносв:и, ОСВ'ВНЪ
граЦСЕСит1> АаЖАИЯ: "октроа"и "бачъ", сж

за негова

см-Втка.

514. уАuбряватъ се куоеннт-В ОТЪ .монсъ Натанъ
ПО Аоброво.4НОсъг.лашение 36 реВL>.лнера "С. ЕI1.лманъ·',
ИУЖ,!!,НП ва nъоружението на Общинскит..в нuщни стра
жари и разр-Вшава се псп.lзщапие стоиностьта Иll1Ъ 648 .л.

515. Да се sап.латп Юl НАвоката Е. Ранкопъ ('У1l1
мата 115 .лева, по ш;пъ.лните.lевъ .листъ J\1 4962 отъ
И. г. на В"рневский Ок:р/ьжеuъ с&Аъ - СЖАебни раэ
НОСIШ ПО ,!!,1>.lflT;\ на Общинат;\ .м .Nf! 203 и 204 отъ
1896 г .• по описа Юl Ш ВарвенскиП: .мировиИ Сm,llИЯ,
завеАеНll прu'гивъ БеЕСИрЪ Яха и поржчuте.лIIт·1; му Г.
Ное въ II

А. Е. Боевъ на

наемъ на общин.

касапски

АюгеШf.

тоже БО.l1:>стьта въгенъ

(Antrax), която е н ьр.лува.lа

..1И3, PaBrp{lACKO Ов:ржжие.
~) ВЪ с. ЕаАЖ-Г~ЬОЙ,

Аитоска око.лия

по едрия: РО

гат ь добитъкъ е ко\·, "таТИр<:1.на БО.lоВстьта "Шапо" , а
нъ с. Бе:l\IИНЛ, Бургазска око"' ~fJ -rlо.л-Встьта "Шарка"
п() овцет'В.

6) По елрия рогатъ Аобиты;:ъ въ С. с. ICapa-Тепе,
l\Iед.лешъ. ТеrcеАже. Бе.левренъ

и Еая.ли, Бургаска 0КО.ШЯ е констатирана бо.л-hстьта "Шапо", а по овце ..

т-В нъ гр. Варна и с. Армут.lИИ,
вър.луна БО.l1:>стьтз "Шарка('.

Добричскз

око.лия,

7) Въ с. с. ЮГЮЕС..4.еръ и Хасанъ-терзи, РавграАска
ок().:IИЯ, е Еовстатирана по хоньет-В ба.л-Встьта
а по овцет-В въ с. Е.lисдарИR:Ъ,

"Сапъ".

Еуртъ-Бунарска

ОКО

.лия, бо.l-hстьта"Шарка".
3а КlIIетъ: К. В. ПОПОВ'Ь
Секретарь:

ВАРПЕИСIШ ГРАДСКО ОБЩIIНСНО УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯБ.;lЕНИЯ

oIV.
Варна,

11

ВАРНJ1.}НС~ИЙ СЖДЕБЕНЪ ПРИСТАВЪ

747

ЯвуарllП

lS97

ГОАнна.

Вс.л-ВАствие предписанието ва l'ОСООДIIва Варнев
екип Окржжеuъ Управите.IЬ подъ J,'i 428, Варненското
ГраА,СКО Общинсl'О ~T прйв.lе8uе об~lНява, qe съ ВIIСО
чаiiшиii укзвъ отъ 8-й

'l'urO

ПОДЪ .J1~

1,

е

Рl1стуреио

"ТЪрГОВСК(JТО меЖАународво Аружество" въ г.

ом
Варпа,

8

Варна.

Януариii

14084

1899

ГОАИIJa.

обя:вява се.,на насе.lението отъ гр. Вар

на ва знание С~l-БАвето:

1) Вър.лующата по е,!!,рия Аобитъкъ въ с. с. Ак

хаАан.ларъ, Анасчикъ, Сютчикъ, Еара Амур.ларъ и Еа

ра.шръ, Си ..шстренска
пр1:>ЕраТП~lа.

ОКО~lИЯ

бо.l1>стьта

"Шаnо'"

2) По едрия рогатъ Аобитъкъ въ с. с.

се

Снименъ
n Еостепъ, Еарвобатска ОlCо.лия, би.ла констатирана СЖ
щата БОо'l1>сть.

.;\9. 4101
Обн пявзмъ,

че C.,l-l>АОЬ

ДВ'В недiыи отъ

трикрат

пото пуб.шкувание настоящето ВЪ еАИНЪ отъ м-Бстни.

т'В В'hстници ще ПРОАаваJl1Ъ въ ПР()Аъ.лжевие на 31
денъ пубо'IИЧВО въ Еанце..1зрията ца Варнен. СЖАебно

ИllIОТЪ, ПРИН3А.л1>жащъ на

Варненец'! Георги Стои[~овъ, ва ИВДЪ"lжение дъ.лгътъ

BC~l1:>ACTBue писмата·на Г-на Варневскиii ГраА.
Нач:ынш;:ъ отъ 28-ц Декемвриим. г. ПОАЪ ом J\i 14'072,
и

Обявление

Приставство Л'J.Aуозвачения

167

Варнеиското ГР<lД. 05щине[~о управ.ленпе, вс.л'Яk
ствие UlICMOTO па Г-па Вирненскип Град. Начи.lНlШЪ
отъ :l-ъ того ПОАЪ ом 29, обявява ва внание на па
се~lеШIето въ гр. Варна, че по еАРllЯ рогатъ Аобптъкъ
пъ с. с. У рУJllъ-кьоii, l\:aVa-сака..1Ъ, Атанасъокьо:u:, Бур
газска осо.ша, с. с. Бъ.лгаръ-беii'ЕЬОИ, ШаХ.lаръ Кор
куджа, Туръ-беii-кьоii, I~OMapeBO, ЕаАЖlCЬОЙ:, Еарнобат
ска ОКО.;ШЯ, с- с. l\:ара-сар.лиii, :Ма~шо ченге, !\:ованъ
Maxa.le, Айтоска око.лия, се ЦОЯВИ.lа бо.л'lютьта "lliапъ",
а по овцет1:> въ с. Драка е констатирана бо.;{1:>стьта
,.,Шарка".

14073

п. В. Петранов'Ь

му кыlъъ Варненската 3ем.ледiыческ:а Еасса по исп'Ь.л
НU'l'е.:lНИЯ .шстъ .М 2663 отъ 18~6 Г., ив,!!,з,!!,енъ отъ
1 В 'рвенсв:ий 1\Iировии UЖАИЛ за 225 .-lева, .лихви и
АР, Т'JИ е: Едно о'lозе отъ 3 AeKaptt и 3 ара, въ Вар
heHCB:IIT-В .ловя м1>с1'НОСТЬ "Совукъ-Су.ларъ и, СЪС-ВАИ:
Христо Атанасовъ, Татаръ Не.ли, Еатина ТОАорова :и
ПЖТЬ, оцiшено ва 4~5 .лева, отъ която ще почне наА
,!!,аванието. - 3аинтересованит-В JlIОГЖТЪ въ ПрИСiYiтст
веннит-В Ани и часове Аа се явяватъ и наАдаватъ.

Варни, 31 Декемврий 1896 година

1-3

СЖАебенъ ПрИС1'авъ: Г. Захариевъ.

I-Iеофициаленъ Отдtлъ.
Н1ШОJffiО думи по поводъ на пиянствОТО
у насъ.

!Согата ЦИВИ.;Iизацията Ta~a гигантски

крачи по

ПЖТЯ: на прогресе", когато чов1:>къ все повече и пове
че (~e усъвършенствува,

то и

з.линит:h,

които

равяж

Аатъ че.лов-Бческия органивъмъ, че.лон1:>чес~ото общест
во, все повеqе и повече се уве.iIичаватъ. НаИ.ГО.;I1:>мото

в.ло ва сега, което съсипва чов1>ка, което съсипва семеист

3) Появи~шта се по онцет1:> въ с. с. Еупу,!!,жи вото, А<J.же цiми нации, е пиянството. НареАЪ СЪ ци
Maxa.le, Гьокче-Дю.лЮЕЪ, ЕохаРАжа, бо.лiють "Шар-~' ВИо'lИзацията върви ржка ва ржка а.lКОХО.лътъ, ЕОЙТО

UTp. 3.

"Jjарненскии Оощинскпй Н1;стникъ"

всичко унищожава на ПЖТЛ си: ума.-lомощя:ва способ·
ностьта, убива духа на чов1>ка, а заедпо съ това IJ
'1"1blOTO. Науката, тази в'Врна спжтница на че.-lов-Вче
ството, заедн')

съ б.-lf\год-Бте.1НИТ-В

.-lеснлватъ живота на че.10в-Вка,

открития,

прави и т-Взи,

го убиватъ. Наредъ съ е.-lектричеството
уката открива
да

се

и усъвършенствува

110.-lучава

които у
КОИТО

и парата, на

и способит-В

сппртъ отъ всевъзможни

какъ

П.-lОАове, дa~Ke

Тука съставнит-В части на тази машина сами се

раз

..1агатъ (ЛДliiТЪ се, alCO :можеяъ така да се иsраsимъ) и
това

раВ..10жение

на

е..1е~Iенти,

отъ

които

е

състзвенъ

орг~ншщътъ, A:\Bt1 СИ~lата, ТОП.-lивата И въобще живо
та на тави чудна машина. Храна'Еа тукъ С.-lужи саыо

ва да ПОПЪ.-lнл lIзрасходвапит-Б
стя загубеnото.
на

сърдцето,

Вс1>Е<:О

ВСlша

е~lемепти, за

наше движение,

наша lIIИСЪ.-lЬ

да зам-В

всiщо биение

се съпровожда

съ

ПРИГОТОВ.-lяватъ ароматичнит-В и приятни на вкусъ ко

раЗ.1.0жението на изв-Встно КО.-lичество материя отъ ор
ганизма. И до гд-Бтu органиs:.IЪТЪ е въ състояние да
ПОПЪ.-lня таsи загуба, до тогава той II жив-Бе. ОБIIК
новенно израсходванит'h е.-lеяенти въ нашитi> органи
се П(jПЪ.-lНЛТЪ веднага ПОС.-l-:В работата, въ вр-Вмето на

няци, .-lикиори, шампанско и пр' и пр., които Аа ус
.А.аждатъ иетънченит-В вкусове на Анешната разва.-lенtI.

ПОЧИВII:ата.

Ti\II:a

мъкъ

ХВЪр..1yrмъ,

и отъ просто дърво. А това дава възможность,
щото
тави отровна течность да бliiде достжпна и на наи

ПОС.-l-ЕАf:1:ИЯ
какъ

отъ

б13АНЛКЪ.
тави

Науката открива

отвратите.-lва

и

-

течность

М.-lадежъ. :Кои би ПОМIЮ.-lИ.-lЪ пр-Вди

способит1>

спирта,

Аа

се

ГОАИНИ,

50-100

че раскошнит-В хл-Вбни растения, които украшаватъ
.l.-Втно Bpi>Me ПО.-lетата и баи рит-В и КОИТО ЗИJlШО врiше
ПЪ.-lНЬYiТЪ хамбарит-:В на ТРУДО.-lюбивил зеМ.-lеДЬ..1ецъ и
С.-lужжтъ

за храна на самаго него и добитъка

въ едно

KpaTII:O

на

огнен на течвость, II:ОЯ го мори

еАна

вр-Вме се прiшръщатъ

.l.еА'.Iыецъ, които съ потътъ на

въ

му, сега

ФабрIIII:ата

ежщия

ТОЗII зем

че.,lOТО си е Аобuва.-lЪ

отъ sемята т-Взи хл'hбни върна?

3.-l0ТО, което при наел спиртътъ на чел()в'hчеството,

е ГО.-l-ВмО.

Спиртътъ обезобразява ЧОВ-ВК8.
хвър..1ИМЪ

само

единъ

на да се уб~димъ,

ПОГ.-lедъ

въ вего

're

Достатъчно

върху

пиянил

вече

H'hMa

е да

чов~къ,

нищо че.-lО

в~ческо.

Този, КОЙТО се интересува отъ живота па нашия
народъ,

на нашия ce.-lЛlIИНЪ, ще се

вата истuна,

че

тои бързо

уб-ВАИ въ горчи

пропада Mopa~HO

и

мате

раа..1НО. И не е Аа..1ечъ бdiAжщето, когато никой не ще.
бжде бъ състояние

Борбата

да го спаси.

ПрОТИI:lЪ

наl'ОАНОТО нев-Бжество

и

про

тивъ всичкит!; пороци, за сега, тр-Вбпа да се BOAU
само съ собственнит13 СИ..1и на нашата съзнате.-lна Ин

и

го

напр,

alCo
то

вемемъ съ ржка еДIIНЪ ка

с И..1.ата

,

колти

проявяваме въ

този С..1учаЙ, е реЗУ.-lтатъ отъ свипанието на J1ЗВ-ВСТНII
муску.,ш на ржв:ата, което ПЪкъ е ПОС.-l1Jдва.-lО отъ раз
.itо:жението на ИSВ$СТНО КО"lичество материл отъ самиrn
МУСВ:У..1И. Тази сега sагуба отъ MYCKY.-lИТ'В се подпъ~

ня веднага,

C.-lоВдъ

като ДОДтТЪ

'1'13 (MYCKY~lllT'h)

въ

спокойствие. И тъй, вс·jшо движение въ оргапит-Б на
нашия оргаНИЗЪ:lIЪ се оБУС.-lавя съ разрушението на
собственнит-В имъ е.-lементи и т-В се ДОПЪ.-lнлтъ, когато
органътъ се HaJlI'.hpna въ спокоjiно състояние .. Ето защо
е необходимо, щото вс-Бка работа на кой и да е ор
га нъ отъ пашето т-Б-.IО да се с~гlщява съ почивка. Това
е необходимо

УС~10вие

ЖИБОТНИЯТЪ

за живота.

органпвъмъ

е така устроепъ,

щото

вс-Бкой неговъ органъ, ПОС"l~ пвв-Встна работа, да има
и почивка, ТО.1.II:опа необходима, както вид-Вхме, ва не
говото сжществувани~. Даже органи като сърдцето и
б'h.-lИТ-В дробове, които ПОВИДИМОЯУ бес порно работЬYiТЪ~
П~lа'.гъ доста вр-Бме за почивка. Tal:a напр., СЪРАцето
ПОС.1.$ BC-ВIl:О свивание ираспущание (тупание) има 0'1'дихъ, който се равнява на 1/4. отъ bp-ВJllето, което е
НУЖАНО за Аа се извърши ц,НО негово ,БПtшие. А това
значи, че сърдцето въ 24 часа почива 9 часа. Б-В.-lИТ-В

те.-l.-lигенция. Тя тр13бва още за ДЪ.-lГО Bp'hMe Аа про

дробове ПОС.-l-:В ВАжхвание ii ИSДdiXвание на ВЪЗАуха и
матъ почивка, :I\:ОЛТО се равнява на 1/з от'!> Bp~:lIeTO,

АЪ.-lжащ\ своята сиsифова

което

работа между народа, кав:то

и въ турско вр-Вме. Не е удари..1Ъ още часътъ на неи
ВИЛ ОТДИХЪ. Да се работи, до като не е МИНЗ.-lО още

Bp13MeTO!

е

нуждно за да

нието, а

това значи,

почиватъ

7

стане ПЪ.-lенъ

актъ на

че б-:В.-lИТ·.h дробове пъ

диша

24 часа

чзса.

Но тав:а .-lи е съ :мозъка,-съ

нашата нервна си

стема? Тукъ работата стои ма.,lКО иначе.
:МОВЪRЪТЪ е единственниятъ орга нъ, копто не знае

СЪПЪТ'Ь И иеrопата хиrиена.
Много отъ читате.-lИТ-В като прочеТiiiТЪ въг~авие
ТО на настоящата

стаТЮI,

ще. Ю\ЖliiТЪ

въ

себе си,

че

I:зЕ:ъвъ .-lИ интересъ ПР-ВАстав.,шва съньтъ и неговата
хигаена, та е дотр-Вбва.-lО да се пишжтъ Ц-В.-lII статии
по

него.

Съньтъ, читате..1И, д1iЙствите.1.НО
~1>MЪ

и жизненъ

интересъ за човiша, а

тоговз, I:ОЙТО работи
TO.-lомва бързина,

особенно ва

умственно. При днешнята

вра

съ кеято се развива че.-lов-Вчеството,

при днешнята уСИ..1ена борба ва

сжществувание,

'то B~aд-:вe между ЦИВИ..1изованит-В
нервната

пр-ВдстаВ.-lява го

HapoAff,

система-зема наи-първото

кол

мовъкътъ

l\1~C1'O

въ борбата.

:мозы:тъъ е онви органъ въ чов-Бшкил организмъ, кои

то

наи-много работи.

нависи

и

растроена

работата на

Отъ неговата
всичв:и:

исправна работа

ДРУГИ органи.

AIW

е

нервната система, то е растроенъ и Ц-В..1.иятъ

органивъмъ. 3а да бжде здравъ мозъкътъ, тои трi>бва
Аа има

пр-Вди

почивката

на

всичко изв~стно

мозъка,-това

е

Bp13J\Ie

за

ПОЧИВlCа,

а

съньтъ.

:машина, въ

коят,) храната sаJlI{:шлва

ВЖГ..1.ищата;

обаче туlCЪ храната играе ma.-lКО ПО-Аруга pO.-lн,

1:0'1'0

ВЖГ..1ищата въ :машината.

ВЖГ.-lищата

ната проиввеждатъ

само ТОП.-lина,

а тази ПОС.-l1>Анлта

непоср..вАственно

а въ нашин

еаквото

'Iупстпуваме, I\:Ю:ПОТО

въ

кара

МИС~lИJlIЪ,-ПСИЧI:О

това е

работа па JlIозъка. Но пе стига топ;!. Ыозъr:ътъ упрап

~Шва и ВСIIЧI\:зта работа па пашит'.h оргашr. H~:lIa пи
единъ

органъ

ю\ пашия

организъм'!>,

ROll:TO

Аа ве е

подъ непосрсдственното в~шяние на мозъка i н-Вма ни
едпа работа, КОЛТО да сс Ilзвършва пъ нашето Tiblo,
безъ знанието и участието на нервната система. IIри

TalCaBa

грамадна

рuбота,

естественно,

че не е възмож

но безъ почивв:а. А та,ш почив~а 8а :мoBысъъъ е съньтъ.
Ние кавахме по-гор13~ че вс-Вки органъ има из

в-Встно Bp'hMe за ПОЧИВЕа, но туеъ ще заб-В.l-Бжимъ,
че тази почивка (въ врiиre на УСИ.,lена работа) ве е
Аостатъчна да попъ~ни всичката загуба. Вс.и.чlCИ ор
гаНII въстановяватъ
съня.

Въ съня,

своип раСХОДII само въ

C~~AOBaTe.,lHO,

кътъ, но И ц-R.-lИЛТЪ

почива не

оргаНПЗЪJlIЪ.

почивка,

колто

Bp'h:lre

на

само мо въ

Ето ващо съньть е

само

:може да

даде

пот

р-Вбното ва организма, за да въстанови СП.,lПТ-В му. Ето
ващо съньтъ е единъ отъ важнит-В Фактори на живо

OTKO.-l-

та, безъ в:ойто Сliiществуванпето

маши

Пом1> т1>зи пр1>Аварите.itНlI боВ.-l-ВЖIШ, ние иде мъ
да заповваемъ чптате.-lИТ-В си съ CmJЦHOCTЬTa ва съня,
съ съпровождающuт-h ГО ЯВ.-lенил и съ неговата хигиена.

ТОП.-lината-ш\рата,

органи въ мъ стана н1>що

ГА-ВТО мозы:ътъъ да пе работи. llсичко, КЗI\:ВОТО видuмъ,

едпнственната

Мнозина ОПРИ.-lичаватъ нашил оргаНИЗЪJ\IЪ на пар

на

пъленъ отдихъ. Въ бодърствующе състолние той бе в
спирно работи. Въ живота П'Ема ни едпо Jlшгваппе,

машината;

СЪВС1>!I[Ъ ДРУГО.

I~altBO н-Вщо е СЪНЬТЪ?

е не1lJИС.IИМО.

Стр.

СЪВЬТЪ

е това състояние на нашия животъ, въ

хоето органивмътъ ПРОАЪ.ilжава своята живвенна АЪЯ
но бевъ нашето съзнание И.ilИ, СЪ АРУГИ АУМИ,

Te.;lHOCTb,

ВЪ вр-Вмето
гани.

Брой 3.

"Варнепскии Общинсю~и Въствикъ"

4.

отъ

на СЪНЯ ФУНRциовиратъ

КОИТО

вависи

вншето

всички

нати ор

сжществувание,

а

се

Това чувство на СЪП.ilивость. Еоето нав-Бва сту-

дътъ, е ТРУАНО прiюА'МИМО, ~ащото то е приятно, К31:
то расказвптъ мнозина. Нюй-ИОр1:С'КИЯ проФесоръ Хам

JlIOАОНЪ ето ЩО раскавва по това:

"Азъ не веАНЪЖЪ

съмъ

СЪН.;lивость,

испитва.ilЪ

това

чувство на

което

пръ~ратява само COЬBHaTe.;lHaTa умственна А1ште.;lНОСТЬ.

ПАе ПОАЪ В.ilиянието ва СТУАа и еАИНЪ пжть безъ ма,;,.·

вр+'мето на

ко щеВхъ Аа Вагинж. Това се С..1.учи при моето въскач

съпя има умственна АЪяте.ilНОСТЬ, по тя не Аохожда
до нашето съзнание. На тави умственна д1>яте.;tность

нова Меl\:сика, согато температурата се понивu въ те

Ние кавваме

cOЬBHaTC.ilHaTa,

В<lЩОТО

и въ

се А.;lЪЖЖТЪ нашитъ сънища, за които, ВЩJOчемъ, вие
ще

ГОВОРИJlIЪ

напространно

по

нататъкъ.

И тъи съньтъ е това състояние
НИВЪJl1Ъ, въ което таи живъе,

на

нашия орга

во безъ A!~ съзнэва това,

Г.давната причина на съня, разбира се, ще ы;.
ТЪРСИJIIЪ въ това обстояте.ilСТВО, че JlfOЗЪКЪТЪ въ беl1
сппрната си работа се истощава И ИМ<i НУЖАа отъ пе
риодическо

спокойствие,

което

Аа му

АаАе

пость Аа ПОАПЪ.ilШI загубенит-В материа.ilИ.
ственната

причипа

па

съня

е

вото на КрЪБьта въ l'.ilавния
па,

"'le

всичко,

което

мовъка, прощmеЖАа

ВЪВ:МОЖ'

А непоср1зА

нама..1.явание

количест

мовъкъ. Отъ това С.;lЪА

нама.ilява

притока

ва

кръвьта

въ

сънь. Въ това ние .iloБCHO можемъ

да се уБЪАИМЪ. Така напр., топ,;"пната, когато Аъист
вува на ц·.Iыото наше ToВ.ilO, распо ..шга КЪJIIЪ сънь.
ВС'БКОll е забi •.;l-ВЖИ.;lЪ, че .;leВTHO вр-Вме ВЪ ГО.;lЪмит·В
ГОР'hщини, И.;lИ пъкъ зимно Вр1ше въ много ТОП.ilа
стая, на чов-Бка МУ се АОСШПЩ. И.ilИ ПЪR:Ъ, акО се гр-в

емъ ЗИМНО вреВме край огъня, то човъкъ заспива хак
то СЪАII ва CTO.;la. Причината на това е, че отъ топ
.;lивата Еръвьта

-I~ожата

ПРИ.ilива ВЪ повърхностьта

се зачервява

а, C.iloБAOB3Te.AHO,

тя се ваJlIа.ilЯ

Сжщото се заБЪ.il':hзва и П~И студа. Еогато е M3.;lхо СТУАено, Ва чuвi>I~а не МУ се спи, но щnмъ е по·

веЧЕО СТУАено, тои захваЩ:t Аа Е.ilЮJlIЗ. Това се обяс
Еяна съ обстояте.ilСТВОТО, че стуДЪТЪ у ЗАравит1> хора

(KRR:TO

и ОТЪ гор1>щото) на

nOBoьpxHOt;JTbTa на Ti.ilOTO: ..1.ицето, ржц-Вт1> и краката
почервепяватъ. А щомъ има при..1.ИВЪ на Еръвьта ХЪМЪ

външнит-Б органи, ТО въ вжтрiШНИТ'h има ОТ,,1ИВЪ, въ
:мозъха, C.,\oВAOB3Te.ilHO, ХО"lичеството на Еръвьта се ва
ма.ilява и

ЧОВ1ша го

K.ilOHlI кыlъъ съвь. ТуЕа, обаче,

Тр·.hбва Аа заG'h~liжимъ, че много СП.ilПИЯТЪ сту Аъ ПРО
ПЗllе~~Аа

пе вече

естествепъ

съпь,

а еАИНЪ

виАъ

упо

па ('·ыщ'.Iшъ nРОТПВОПО.;lОЖНИ ЯВ.ilения.
много СИ.,\IIШI СТУАЪ КрЪВОIIосttптеВ

А именво: отъ

cN;AoBe

Шt повърх

ностьта на тЪ.юто се свиватъ и ВСIlЧR:ата И~IЪ кръвь
ПРИ.ill1ва въ ВЖТрЪШНIIТЪ органи, а C.iI'.!>AoBaTe.ilHO и
въ МОЗЪЕR. Таково състоя вие на мозъка uроизвеЖАа
вече не съпь, а спячка (сота).
:мн()го опасно въ по.,\ярнит:В
Аа сж чува"ш,

ПОАобно заспивание е

страни. Читате.ilИТЪ :маже

че ВЪ русско,турската воина

освоБОЖАение много руссхп

за нашето

ние да си починж И еАИНЪ ВИАЪ н1>га ме натпснж, на
КОЯТО МИ се искаше всец1>.i10 да се ОТNШЪ, а чувство·

'1'0

ва

безпечвость

нап.първо

него

oB.;laAa.;lO n

зетото

огъня

и

го

Аа

се

ме

СТРЪJlыение

къмъ спuкойствие,

отнасямъ

ако

си.,\а Аа направы;. това".
и въ нашит'В страни ставатъ го.;l':hми

имахъ

СТУАове, та

ПОАобно l1".hщо може Аа се С.i1УЧИ съ вс1>киго. Ето З<lЩО
е неоБХОАИМО Аа -се знае (о тъ всички) С.I'Ь.щuuстьта на
съня, които ПОС.;lЪАва отъ СТУАа и неговит..в СЖАбо
носни ПОС.i1-Бдствия

.

Нека ВИАИМЪ още Еахви МОГЖ-ТЪ Аа бж.АЖТЪ при
чй:нитi> на НОР1l1а.;lНИЯ сънь.

Процессътъ
хръвьта

отъ

но

храНОСМИ.i1авието

Г.;lавния

мовъкъ,

като

сжщо

ОТВ.;lича

пр-БАраСПО.;lага

ХЪJlIЪ сънь. Ето защо ШIС..1.''& об1;АЪ чов-Вка го ОВ..1.адя

ва др1>мка. Това, върваме, всiщои го е исиита.,\ъ.
rO.;loБMa загуба отъ кръвь (кръвотечение)~ 1I1a.:lOr-ръвие (анвмия), сжщо раСПО.ilагатъ къмъ сънь. Въоб
ще С.ilабит-В, анеJlIИЧНИТ-В хора много спштъ, па ас.;lЖ
и пматъ

нужда отъ

сънь.

ниятъ СЪНЬ е необходимъ

та. С.;lЪАователно,

Нпе IША1зхме,
на чов-Бка,

Аоста тъчно

това спокоенъ сънь с&

че

HOPM<I.;l-

както и

bp-БJI1е за

храна·

сънь

първит1> УС.;lовия за

и при
доброто

ЗАравие. Които игнорира ПРИРОАата, тои BC1;R:Ora бива
наказанъ

отъ

неш.

Но при сегашнитъ
гашнитъ

вапр1;гавия

УС.;lовия на живота,па

гр-Вшжтъ проти въ т1>зи
и

повечето

пжти

скжпо

системи,

HepBHiiTa

сж

свързани съ

ПрИ

З3П.ilащатъ

за

се

мнозина

ОСНGВНИ прави,;,.а ва

Тука ние ще разг..\еВАате всички

живота

това.

ЯВ.;lения,

съня, ОТЪ кuито еАНИ МУ

които

б.;lагопри

нтствуват'Ь, а АРУГИ пр1>ч&тъ, а ваеАНО съ ТОва ще
раЗГ.ilедаJl1е и CP-:ВАствата, ЕОИТО Аа отстраняватъ т..вви

пръчки. Но ТОва ва С"\'БДУЮЩИЯ пжТЬ.

(Изъ "МеАицинска Бвсета")

ОБЯВЛЕНИЕ
ПРОАзва1l1Ъ собственното си JI1еВсто
метра, наХОАяще се въ

Лзi)ава Вар/ен.

отъ 560 XB3A~

участъкъ, означено по п.,\а

НОСна цеВна.

Варна,

3-1

спасп.ilИ.

Bapll<1, tlечаmmща на ХР • .н. ВоЙнuт.:ова.

V

пътъ .i\1J 39, бухва И., меЖАУ със-Вди: А. Овчаропъ,
ДИJl1ИТРЪ РаАИНОВЪ и Rапитанъ B.il3TeBOЬ, съ пай ИВ

таи

l\IО.Ш.1.Ъ Аругарит'}; сп Аа му ПОЭВО~Пttiтъ Аа пос'Р.Апе Аа
сп ПОЧllне, обаче т-В еАва съ го.,\еВмъ ТРУАЪ го дове..1.И
до

застаВ.ilяваше

СО';"Аати пръзъ зимата за

хоято е пма~lЪ въ Огненната земл, Щ1МЪ да загине,
ваедно съ Аругаритh си, отъ СТУАЪ. Той хазва, че kръ
Sоlашlег, хоито е участвува.;lЪ въ тави екскурзия, У_
ЧИ~lЪ Аругарит1> си, че T':h тръбва да правы;.тъ си.;lНn
АвпжеНllЛ, щомъ заБЪ"\ЪЖА1'ТЪ, че имъ се Аоспива, Щ,_
щото, кавва той, "ЕОЙТО coБ,.'l,Be Аа СИ почине: ще аа
спи, а KOllTO васпп, пiм:а !!ече Аа се проБУАИ". Но ;:ryп
на СЪВ.i1пвость

ме

раВВОАУШffО къмъ въвмояшитъ ПОС.i1-ВАСТВИЛ. Азъ на
върно би С.;l1>ва.i1Ъ отъ ХОНЯ,за Аа се пр-БА3МЪ на об·

спахж на Ба.,\кана отъ непробуденъ сънь.
Пжтешественницит1> по ПО"lярнит1> страни Ст мно
го Аобръ запознати съ СЪВ.i1ивостьтз, която Иl!Ъ на
въва СII.i1НИЯТЪ СТУАЪ П тъ справеА.ilПВО се опасаватъ
II се борш.тъ съ всичхитЪ СИ СИ.;lИ противъ неЫ>.. Еа
питанъ .к:УКЪ раСR:ззва, че въ П..1.аНИНСЕата ев:скурвия,

ството

ВЪ

ние на н1шо.;lКО минути азъ ве б-Вхъ въ СИ.i1а да го
ворш. Испитавит1>отъ менъ ус:Вщавия б-Бхж отъ при·
ятно свойство. Мене ме (}бве неПР'!>ОАО.i1ИllIO ctp-БМ.;lе

лшшuе, ПОАЪ I~oeTo той заспива и често П",.ТI1 (:шо ве

се спаСl1) ва Аа ве се проБУАИ НIшога. Това се А.ilЪЖИ

П.ilaIшната меЖАУ ЧеБО.ilереИ и Коверо

чение на 2 часа отъ fi2°-2!:1° F. 'Гuва произнеАе ва
Jllевь тзсова СИ.ilНО АеВиствие, че ако JllИ преВА.iliжеше
още Аа ПРОАЪ.ilжавамъ пж-тя си, то нав-:Врно щ-Бхъ Аа
загинж. Но. ва щастие, ГОСТИ.;lНИЦ$1та б-Вше б~lИЗО и
авъ на вр1ше пристигвжхъ, обаче още въ ПРОАЪ.ilже

на TeВ.;lOTO

ва въ мозъка и ЧОВ1ШЪ заспива.

проиввеЖАа сжщо ПРИ.ilивъ

вавие на

r p a"c7C1J

Общ. Уnp1Xl.7U!юre.
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