Година Хl.

Варна, ВТОрНИRЪ

2 Юний 1898 г.

Брой

20.

ВАРНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЯ ВtСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ЧЕТИРИ ПЖТИ ВЪ М'ВСЕЦА,

Пвсма, статпu, пари

в:hстиика се праща до Градско-Общпвското

Цtна на вtетника аа година в

За обявления се плаща за дума:

4

упра.в.п:енпе въ Варна.

На първа страница

10

ст.

-

148. Да се позволи на ВаСllЛЪ Георгuе60 изъ Варна

ИЗВDДЪ отъ рtшвнията на Варнвн. Общинскии Съвtтъ.

Аnрuлuu

27

1898

съ иамiшенията пр'вдвидени въ пост&пилит-В по него
писменни

залвдения.

144. Да се отпустне отъкредита на непр-Вдвидени
т-В

равноски по тъзгодишний бюджетъаа улеснение

на приходлщит-В въ града по екскуреиu ученици отъ

Държавнит-В у'шдищн,

лева.

200

145. 1. Суммата. 51)8 лева и 54 СТ" внесена пр-Ввъ
1 Н98

год. въ деПО8ИТЪ въ общинската каеМ.ОТЪ Сарра
Маиеро ср-Вщу стойностьта на общинското м-Вето въ

ПI уч .. :за

което сс

отнася

рtшснието';u

еж щата година, която еумма бивший

никъ П

412 отъ

общинский бир

пустне въ общин.

градекии каналъ, находящъ се
въ ул "Драгоманъ", ltа1lала аа llеЧUС11l0muuтJЬ на кжща-'
та си въ С.riщата у.1ица подъ N 12 i 9 С.1-ВДЪ като ва
П.1ати

и НА иска да ПDвърне~

общинската

касса

пр-Ввъ

--

да се iJапдати

идущата година, въ

па това такса ~oo лева,

149.
мин.

удобряна uроиввtдениU: на

18

1~97 год. търгъ за продащщието

19

11

Ноемврий

на общинското

праздно М-ВСТО находяще се въ IV уч. ХХХ -та диния
подъ .,\9., ,,'1. 140 и 141 11 ВЪВ.щга това M:UCTO, състоя
ще

отъ

292

кв. м. ВЪРХУ

н;\ддаВRЧЬ Сташu

1\1.

ил' I 8СII 'IKO ва

15;).

посл-Вдниii въ тоя търгъ

ДШИl1llрО60 по 3 .1еп~ и

1153

Удобрява

.1е1Щ и

40

95 ст. кв.

ст.

проивв l;дений на 6-й того търгъ

за отдаванпето на предприеиачь напраната на 500
lttал/(,u феuерчеmа ва ОСВНТ.1явание равни м-Вста пвъ
града

въ търже~твенни празднични дни и

НЪВ.1ага това

пр-Вдприятие върху ПО~.1-Вдниii пр-Вдприемачь ВаСllЛо

I Д1МlumрО60 п·)

ст. ЕДНОТО фенерче И."lИ вспч[~ит-В за

49

2Н> лева,

К. Шишковъ въ качеството си такъвъ е 8ЛО

употр-Вбилъ
отъ

да

годи'Ilа.

143. Приема uа6uрател'ltuй сmесо'Ко на общината
за 11)98 год. както е
съставенъ отъ иабраната му,
съг~шсно Ч~. 9 отъ Иабирателний 3аконъ Коимиссил,
и

3 стот.
2 "
1"

.
" втора отраница
" трета п четвърта страници

лева.

Отдtлвнъ брои

устни

всИ'lКО що е 8а

n

Обикновенно всъка С.&бота.

151.

удобрЯВI

произв-Вдений

на ~·и мин. м. Ап

рИJШЙ Н. Г. съ таила конкуренция търгъ ва доставката

на нужднит-В

дор(Jе1tlt lttamерuаЛll.

на ,1бщинското уп~

бюджета на която, при съставянието му, да се пр-Вд

равление ва пр-Ввъ

види подобенъ,кредитъ.

и ВЪН.1ага върху посд-Вдний конкурентъ Дuшtшро Геар
еuе60 съ нама."lение 6 % отъ първонача."lната Ц'ВН2 ва

П.

Да се

вав-Вде пр-Вдъ

надл-Вжното

~aiДИJIище

ИСКЪ противъ П. К. Шишковъ И пор&читеJIитt му:
Лазаръ' Димитровъ. Миху Жековъ и llаве.п, ,Димит
ровъ ва събиранието на тая сумма. У пъ.1НОl\lОщава
Кмета или пр-Вдов-Вреното 01:'ъ него лице да sащищава
интересит-В на общината прtдъ ВСИЧКИ Сihдебни ин
станциu въ княжестлото.

и

ПI. Да се съобщи въ м1ютнии прокурореКI1Й
ва възбужданието углавно пресл-Вдвание
противъ Il. К. IIIишков;ь И даванието му въ СiYiдъ ва
извършенотому В.1Оупотр-Вб.1ение съ въпроснатаСУМ1\Ш
парке'l'Ъ

146. 1.

Да се сключи

отъ името и ва см-Втка

на

Варненската Град. Община отъ БЪ.1гарската Народна
Банка еди'lt'О aaeltto ото. 248,03;') лева ср-Вщу ва.10ГЪ на
градскит-В доходи; октроа, кантарие, бачъ И м-Врение
храни (ШИНИКЪ парас,ь) ва ИСПJIaщанието ДЪ.1говет-В ва
общината

къмъ

СiYiщата Банка, направени въ

равни

вр-Вмепа, въсходящи всички сsnщо на такава сумма,

П. Тоя ваемъ да се ИСlJлати въ

пр-Вдвижда

вс-Вка година въ

15

I ) Единъ куб

и

m.

по

Упълномощава

l'

51 л. 70 ст.
.. 51 л. 70 ст.
"
3.)
n
ДЪСК1I га.iаЦК1I
.. 37 л. 60 ст.
"
"
и 4.)
n
"
,. чам Гi'lЛ. гринди
,,42 л. 30ет.
152, Неудобряпа произв-ВдеНllii на 21, rI 22 IО.шir
1897 год. търгъ аа продаваНllето на ОUЩ1lIlСКПТ-В m-Вет:J.,
подъ М ЛР 2!! и 15 въ IV' )''1. кварт. IV и V уч.

да

153. Удобряпа проивв-ВдеН1Iii на 22 1\1. м. Априлий
в. Г. търгъ ва отдаванието на пр-Вдприе:\шчь

2.) една книга
3.) една книга
4.) една книга
5) една книга
6.) 1000 акта
7.) 500 акта
8'.) една книга
9.) 1000 списъци
10.) 3000 оБЯВ~"lенпя
11.) еднаКНИГI\
12.) една книга
13.) една .книга

подпише ВСИЧВ:И

отъ наз

Ha'leHaTa за това КО1\I1\ПlССИЯ1 извършенит-В 0ТЪ пр-Вд
приемача ВаСltЛ'О HaYlrt060 работи по шоссированието на
уд.

отъ

»Червенска

"

стойностьта

и

равр-Вшава исплащанието остатъка

ИМЪ и

освобождението

депозита и

гаранцията дадени ва т-Вхъ отъ сжщий Наумовъ.

напечатва

нието. спор-Вдъ обравцит-В пр-Вдвидени въ uраВИ,.1нпв:а
ва счетоводството
и д-Вдоводството на Град. Общ.
Управления;
1.) 1000 дек.шрации обравецъ .М 4.

общината

Удобрява окончатедното приемание

чамови

вр-Вмп.новъ търгъ,

по това (сключвание) книжа.

147.

"

Да се произв-Вде ва с,у,щата Ц'Ьдь, въ IlСЩ>ОДЪ."lЖllтелно

Кмета на направи нужд

сключв нието тоя заемъ и

метръ мешави дървета за

2.)

сумма.

ното

настоящато година

вс-Вки кубически метръ разенъ дървенъ материалъ, Еакто

ваедно съ лихвит-В му и съотв-Вствующата за погаше·
ние

на

слi?два:

години .като се

Бюджета на

течението

и

въвлага

това

напечатвание

» " 32.
" " 37.
" " 40.
» " 38.
, , » 43.
" " 4д.
" " 44.
" " 42.
"
,,11.
""
7.
, , » 27.
, , » 36.
върху

пос.wДнпп:

наддавачь К;r.llЧО Ншr.oЛО60 за 125 дева.

t,.A.c
JIIa.:IO

u.. "1,W'

Стр.

"ВарненCI~ИЙ

2.

154

Да се позволи ср-Вщу установената таЕса, по

ставянието, ва пр'hвъ севона на МОРСRит-h бани, въ
правднит-В м-Встз ОRОЛО Х. Панав:о, баракu ва търгувание.
155. Неудобрява проивв-Вдений на 8·Й Априлии н.

оградит-В да бiYiДiYiТЪ до самит-В
..Iflвята

ОТЪ

Ст.
ДИТ'В

къмь

П.

еж

пост~неВII

премiJ.стЫiТЪ

ва .1'601-."'0

пмъ

градекumn

чеuмеи дървено

Jtасло. Подоб·

во Mac~o, Еогато се яви вужда да се в:упува, отъ гд-Вто
се вам-Ври съ най НИЗСR8 ц-Вва, отъ коммиссия състоя

ща отъ еди нъ Помощ. Емета единъ общин. Съв-Втвив:ъ
и Град. Икuномъ.
156. Да се поправЫiТЪ въ публичний домъ "Хо
телъ - Ilлевр-нъ" потопа (дюшемето) ва салона, едnа

тия

съ T~XЪ

ва

въ

ОНIIЯ "tОЗЯ,

отъ

rv.

на

се

кои'l'о

огра

iJilд"tъжаватъ

и освободIЖТЪ

да

навветата

пжтищата.

Ст. т, Нарушите~ит'В

Пг.

чукави (Е:ЮТЮЦИ) на

ПЖТlIщ"'та,

си огр"'ди

часть

1tазваm1J съ глоба до
BЪ!M~гaMЪ

20

пжтя

СтопанитiJ.

г. ТЪрГЪ ва доставв:ата на потр-Вбното пр-Ввъ годината

на

Бр.

ОбщинCJ~ИЙ В-ВСТНПЕЪ~

тоя

ми

IIрИRавъ

ще се nа-

лева.

50

Испълвевието наст()ящаТiI ми распор-Rдба,

на старшит~~

",,()варНII

надари.

I\:метъ: Жеко Ив. Жековъ

врата, 'Черчеветата на проворцитiJ. и вънкашната .;nа

8itлка, нуждната, ва RОИТО поправв:и, сумма, 250 лева, да
се ввеме отъ ~ УШ на тъвгодишвий бюджетъ.

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ПРОСВ~ЩЕНИЕ
м

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБщинско YllРАВЛЕПИЕ

19

5038
1898

ий Май

г.

София

ПРИRА3Ъ
ом
гр. Варна,

До Господина ВарвеВСRИЙ

135

Май

27

градски кметъ.

гидина.

11;98

T~MeTa на гр. Варна, ва IIспълвевие
общ.

34

с·!.в-Втъ отъ вчера

Съ

р-Бшението на

и иа основание

п.

30

на чл.

отъ "ваЕ:опа ва градсв:итiJ. общини.
П о с тан о в И х ъ:

Ст.

Отъ

1.

28-иИ того до второ

распорiJ.ждание,

ивваждании ва проданъ въ града хлiJ.бъ ще се продава

по сл'hдующитiJ. опр'hд'hлени ц'hии (нарЕ:Ъ):
1'80 l\:ачество хл-Вбъ (от'ь J't! 2 валсово

900

грамма

20

рп Rачество б'h."'IЪ х"тВбъ. 950 гp~MMa 20 СТ и
R!\честни хл1>бъ (ов:алжкъ) 1 килограМl\1Ъ 20 ст.
Ст. П. НарушитЕ'.."'IИТ-В на тоя прикавъ ще се на

m.
Ст.

1.

.лева.

50

Испъ .."'Iнението

гаиъ върху градскитiJ.

нит-В полицейски

настоящий

ПрИRавъ въвла

санитарни пристави

ТОГО Г. Директорътъ на

13

нася ва ИiJхода на е~Rурзията, пр-Вдприета

на въ

началото

на тови

м-Всецъ

отъ

и юшърше

ученицит·н съ

учителит-В отъ сжщото учидище, прибавя, че пр-Ввъ
вр-Вме на пр'hиинаванието имъ Пр-ВВ'Ь града ВИ. Ti> били
приети

J'i1I:10ГО добр-В,

нахранени

брашно)

стотинв:и,

еъ г ..1()ба до

рапорта си отъ

Бургаското държавно триклаено УЧИЛllще, Еато ми до

наСТ:;Iнени

на см-Втка

на

по

хо'~елит-В

пов-Вренвото

Ви

даже и

оБЩИНСRО

упра вление

Il

Еавватъ

година.

н надл'hж

По тови С~'1учаи Министерството
приятна

.л1>мата

обнваность,

ГОС[J()диве

си благодарн()сть

Еметств(),

на ГО.1'hМI1Т-В

направени

на ученицит-В

ми счита ва своя

кмете,

да искаже

го

Вамъ и на пов-Вренот()

УЛt!~Rения
и

и добрия

учителит-В

отъ

Ви

приемъ
Rаяаното

училище. у RОИТО е&. били ивнесеви добрu въспоменания.

на града

Ни и общинското

Ви управление.

Министръ:

чинов~.

Г.'lавенъ Секретаръ:
Началникъ

Ив. Вазовъ.

С. Н. ЛаФЧtlев'Ь.

на Отд-Вдението:

д. П. Анге"овъ.

"~ 141
гр.

13ар5В,

19·иU Май

1891;' година.

Подписании Еметъ па град:-\ Варва,
чл.

64 п. ~2
допъ..1невие

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УllРАВ~~ЕВПЕ

на основание

отъ "вакова »а градскитiJ. общини", и пъ

на

прика,щ

ми

.AI 79

подъ

отъ 18-и

ОВЛНJIЕНИЛ

Мартъ т. г.

ом

Пое.тан овихъ:

Гр. 13арна,

СРОЕа ва заzраждаnuе nраздllU1mь мпста 'u двори
щата, опр-ВдiJ.левъ> въ цитиравии по

ropiJ.

ПрИRaНЪ "ро

(h,Лжава.Н7J съ още два м'i;сеца, т. е. отъ 1·иЙ идущий

Юний до l-uй Августъ н. година.

че

ГОАина.

Покавватъ се ВСИЧRИ стuuани на "t<:НJЯ.
стави

градини

СЪ

ве~енчукъ,

та((ива

СЪ

виви, бо

П..Iодви

се явятъ нся~ой единъ ~UЧНlI наи кжено до

т. Г. въ Общин. Управ~ение (Отд.

.Ni 143.
3аб-В~1iвано е,

5 M<if. 1898

лръ

веса, .пи вади, веми, вас':hви съ Фасу~ъ, "tеща, RартоФи,
ф&с'гж((ъ и АР. т. въ веМoI'Iи.щето НИ Варн. община, да

ПРИI~АЗЪ

Гр. Варна, 29 Май

5483;

1898

16

Юний

Финансово)

ва да

дaД.iYiTЪ всички св':hдения ва пос-kтитВ и ва садениТ'h си

година.

веми

прите:жатtмитВ на ..Iовя Rр3И

еъ

всички

равни

веr.ши проивведениа, Еато

въпроси в-Врно

отговарятъ на

и точно, каквито ииъ се вада

оградитВ имъ тав:а, щото часть ОТЪ пжта да· в~иsа въ

ватъ отъ яадл-ВжниТ'h общински с""ужащи.
8а да ожде ваписванието точно и р-Вдпвво, авава

..Iовята имъ.

нието на стоuаuuт-Б се распред':h"tя. 'l'8КЯ:

пжтищата, при

огражданието тия

си

.пова

поставБYiТЪ

~aTO имамъ пр-hдъ видъ, че Ol'раждавието по та
~BЪ начинъ ~OBaTa сrВuнява пжтищата и

ора ви не·

възможна цирку~аЦПЯТI\ по '1'-RХЪ, пе само съ

Ro"ta,

и съ добuтъв:ь. на основание Ч.l. 64: отъвав:ова
общини, и въ допъ~вение на прикава ми подъ

Ji 146/91

r.,

нъ

ва град.

постановихъ:

Ст. 3а напр-Вдъ ограждаnuето 'лозата, находящи
се Rрай

ПiYiтпщ>\та: ще става тав:а,

щnто

RO..IOBen

па

Отъ

1

"

П

"

" ""

""

"

"

IV

"

""

"

20
"
"21,, 26
It
"27,, 2 Юний

""

"

,,3"

"

т

уч. ·ще се ЯВЯВ1t-.Ъ отъ

"У"

"

7 ДО 12

Май.

"1iS"

8"

I1аракеНДOlматцит-Вотъ други общини, RОИТО притежават'}, вас-hти и взсадеви веми въ Варнен. Градси:а
Община ще се явятъ отъ 9 до 16 Юний т. г.

Бр.

20.

nВарненепсgий ОБЩППСJ:ПП В~СТПВJCЪU.

E~TO поg:швамъ стопанит-В да поср-Вщватъ тая

работа съ ГОтоввость И доБРОСЪВ'hстно да даджтъ ис

teанит-В имъ ,?в-hдевия, предупреа~давамъ ги сжщевре
менно, че gоито

отgаЖtJ И~lИ се опита

да ивб-hгне да

АИАе CB-ВАения и.,\и би далъ такива во невi>рШI II неточни, тои се наgазва съ г.,\оба до 100 .,\ева (ч.'!. 16
отъ sagOHa зn Диреgц. на Статист.); осв-Внъ това по
и

тови

,

начинъ

става II причина

казванието на

ва глuбявавието и

натоварения съ тая работа

на

С.,\УЖRЩЪ.

Нiща БЖАЖТЪ ув-Вр~ни всичg:и СТОUlши на зас-k·

Стр,

3.

npi>MeHa. l\I.I-Бкото е БИ.IО употр-Вбяваво въ чов-ВшкаТfl
меДИЦIIО<\ у старит-В индийци, у гърцит-В и уримдя,
нит-В' Въ срi>АНИТ-В в'вкове, неговото употр-вб.,\ение
като "\оЬкарство,
.,\ъж.,\иво

е би.,\о

МН1шие,

псхвър.лено,

вс~i>дствпе

което се б-В расиръсна.ло

кит'h C~(1eBe на обществото,

че

M.,\'hKOTO

пъ

еАНО
всич

съдържа

отро

ви п може да ПОС.,\УЖII като ироводникъ на разнит1.
бо.,\'hСТlI отъ ЖИПОТНlIт-h на хората.
Истинското и сис гематичво въвеждание на М"l-В
кото, g3TO .,1-БкаРСТlенно в-Бщестпо се А~ЪЖИ на .А.епеIC/\

тит'h и садени dеми, че тия свi>Аения, които сж пр-Вд

и БраИТI1,

навначени да с.,\ужжтъ ва въ по.,\за на ~татистическата

оргя.ническит-В бо.л-hдувавия: на три отъ haU-внжнитt.
органи на челов'hчеСЕ:ОТО тi>.ло: б-В~ит-h дробове, сърд
цeTo и бъбрецит·h. С.,\авата ва рацпона.,\ното ~1-БЕ:ува·

наука и ва изв.личание ПО.18а и М'врки ва

ПОАобрение

и процъвтявание на зем.,\ед'h.,\иетони отъ което ВСИЧG:И
очаgваме поминъка си, Ост:шзтъ тапна въ учреждени

ето

и

никои чиновпикъ не см-Ве д~ съобщи никому

нищо отъ т-Вхъ (отъ св-Вденията), ващото такъвъ чи
ПОВНИG:Ъ

се

15

наgэвва, съг.ласно ч.л.

отъ вакона, съ

ватворъ Ао 2 м-hсеца и съ г.,\оба до 500 .,\ева. ()св'hнъ
това о(iявявамъ, че спuреАЪ ч.л. ] 4 отъ сжщий ВIШОНЪ

тия св'hАения, ICaICTO и други по статистик:ата.

не мо

ние

на

gОИТО иаучиха

вжтр-БШlIитi>

и покавахEi.

органи

и

въ що съ~тоят'Ь

кръвоносни

ссждове

чр-Ввъ м.л'hчвиИ режимъ, може Аа се отдаАе безъ иро
тиворъчие, нии мис.,\uмъ, на Serres, Guinier, Pccholier,

Earell, Jaccoud, G. See, Hanot, Henri Huchard, Debove
и на цiЫRта п~еflАа бо.,\нични медици, gоито,
Аа

се привнае,

сж нам·Ври.ли равумни

тр'hбва

пос.\..вАовате.Нl

нъчно обреJllенепие, нито ва ДОG:азате.лств() предъ рав
нит-h административни и сждебни учреждения. Тъй
щото н1>ма основание НИG:ОЙ да се страхува отъ подоб·

измежду практикующит-Б въ провинцията.
М.л-Вкото, l-шето е храната на A'hTeTo раг excellence,
би тр'hбва.ло Аа съставлява единственното му питие,
чаG:Ъ до 6 -.7 ГОАишната му пъврасть. То е тоже пай·
ПО.А.-hвното ва старцит-Б питие, Н<1 ICОИ'IО КРЪВОНОСEJит-h

ни МИС.,\Иj

ССЖАове еж винаги много п.ли ма"\ко ваТВЪРА'h.ли и на

гжтъ

по

НИICОП начинъ да пос.,\ужБYiТЪ

за .лично Аа

B~TOBa и всiщои, би.лъ той стопавинъ, би.лъ

ТОЙ наемате.,\ь, тр-hбва да даАе ИСЕСанитi> му св'вдения
в-Брно, точно, бевъ Аа С'l\:рие ни наи Ma.,\G:o Отъ самата

Считамъ ва
се.,\ението

своя д.лЪЖI:JОСТЬ и ва вапаввание па

отъ г~оби и ннкнвания,

по статисти&атl'I,

пр-БДВИАени

въ ва

N' обявя и това uбстояте.,\ство,

че коитu отъ стопанит-Н не дойде самъ .,\ично да днде

сн-Бденията ПО тая С'I'атистика, въ равстояние на 10
АНИ отъ ОВН<lчевит-Б въ тон» обявление cpO~OBe ва у
частъцит-Б

и па р<l ке 1:1 до п.л атцит-В, -ще бжде докарванъ
редъ, което, равбира се, и е не
и недостол-Бпно на кагото и да е.

по аАминистративевъ

же~ате"\но

qe-

сто равва.лени. Кой Бнае, спор-Бдъ ICои необяснпмъ пр-Вд
равСЖАЪКЪ често ICзвватъ: "ви вото е м.л-Бкото

истина.

ICoHa

които бжбречнит'в и чеРНUАробни фунgции, сж тъи
на

ста

рит-Б ~. 01'Ъ всичкит'h пития, НИICОИ не му сж тъй ги
бе.,\ви. ICaTO Фермевтнит-Б: вино, цидръ, бира.
БъвстаНUВ.,1ението на м.л-БI\:ОТО, като пъ.лна храна,
като оБИICновенно питие на д-Втето и стареца, като ц-В
.,1ебно Cp-hАСТВО е НI\Й·оправдате.,1НО. 330 ('ъжа.,\ение само,
че ПОАчиненит-В на M.,1-hчниИ режимъ бо.лнп, го поч
ватъ много кжсно,

и.ли отr;:авватъ

и

Principis obsta .•. -

да го с.л'hАватъ.

-

с.,\учаи отъ смъртвость д.лъ

жими на откаввание на мл'hкото, като еАlIнственна хра

на, ВЪ в-Вкои бо.л-Бввени състояния, сж многобрuйни И
Аобр-h ПОБuати.

.N! 9'i30,
Гр. Варна,

28

Мий

ОчеВИАНО е, че ва н'hgои "\ица мл-Бкото има ив

-

1898

в-Встни несгоди: то не се понася добр-k отъ НСИЧG:И'l"h

година.

стомаси;

то

Аава

стомашна

ICИС.-1еННОС'l'Ь

BapHeocICoTo Градсgо Общинско УпраR.ление, честь
има Al\ <-бяви ва ваИНТtJресошшит'в Г. г. граждани, че

виит-Б и пр.

регулационния

чр-Ввь прибав.ление на минера.лни ВОАИ:

п.,\~шъ

Юl

qисть

отъ града вНI\:.лючающа

се m-hЖАУ У..1ицит-В:
"Св. Е.лиментъ, Княжеска, Фер
АинаВАЪ l-й, СICе.,\ята и ЦариграАска" е готовъ и е на
распо.,\uжение на ВС-РICИ, въ T'hXH. ОТД'lыение. СЪГJlасно
ч~_ 8 отъ ва кона ва благuустройствоио, п.,\:ша ще бжде
ив.,\ожеnъ два

(2)

m-БсеЦI\ наqиная отъ Авесъ.

то

АОICзрва

АР.,

на

Аиарея

ICонстипира,

Нъ .,1-Всно е да

варяна

вода,

на

атинь, (Henri Huchard)

сода,

11

и

спореАЪ

оригвания;
ИАИОСИНICра

се иsб~згва нсичко
на

тона

Vals, Vichy

пепсинь,

на

и

паНICре

АР,

-Крапьето м.,\-БICО, ICaKTO е вече внайпо, е еАна ПЪ.,1
на

храна,

на

много ВИСОG:Ъ,

ICоято

ICоефицента

на

сми.,\аемостьта

е

gOeTO

го и прави много хранитс.,\во. Като

.л-hgовито ср-БАСТВО,

то има ПИЕ:очогоните.,\пи ц ОТ.,1ъчи.

те.,\ни качества, Аобр-В установени. AICO Aa~ICe при страж
АУЩИТ'В отъ lIOPOICb на сърдцето, то не ИБ?tl'Бства упот·
р'hб.,\ението на дигита.лиса, И.,1И па негонит-Б проивве

.Ni 6541
гр. Варна, 29·иЙ Май ,1898 година.

Аения, то е необходимъ помощuикъ

ВарпенсICО Град. Общинско Управление обявява ва

При В('ИЧICиТ'h

на това .,\-БICарство.

бо.л..всти на чървата,

търсятъ не·

8нание че въ с. С. ~yлаглий и Иситлий, Еарнобатска говит-Б храните.,\ни и ана.,\ептични сноЙства.
ОICоли.я,

бол-Бстьта

nш а р IC а"

по

oBцeТ'h

е

вече

прiнсратена.

Еметъ: Ж. Ж е IC о в ъ.
СеICретарь:

Неофициаленъ

п. В. ПетраНО8'Ь

Отдълъ

При ВСllЧICИТ-В отuци, при сериовнит-Б набирания,
употр-Вбяватъ го ва Аа уси.ли бжбречното пр-hчиствание
и автоматичната почистgа на че.лов-hчесн:ата :машина.

Г-н'ь Н. Huchard, YICaeBa въ своит-Б М:НJгобройни
ИВАирванил, на ПО.,1ученит-Б щастливи реву.лтати отъ
MJI.-БчниИ режи мъ при ваТВЪРАението на червенит-В жп.,1и
и ВЪ всичgиТ'.h

страАания

При qернодробнит-В
на и хипертрофиqна

МJdKOТo употvtбаваио като Вкарство.
употр-Бб~ението

ва

~иАъ ва ъы-Вчна Аиета,

м.,\-Бкото

като .1iH~apCTBo въ

е ивв-Бстно отъ

невапамятви

на сърдцето.

бо.л'Встп: конжестпя, атроФич

цирона,

въ в.,\ъчното ICамъкообра·

вувание, както и вЪ неАостатъчностьта

нуванието

ICOTO

е

на бжбрецит-Б

Аа.,\о неочаICвания

рену.,\тати.

и камысобра-

ВЪ б-h.,\тъчниП неФритъ, !ы-В
ОПО.,\УICИ

и наЙ-Н~ОЖИАаеми

Стр.

Подаграта и пикочний диатевъ, БОJL-Бстата на "хора,
които живiштъ много добр1>" и МУСКУJLНИЙ ревматизмъ,
сж- подведаеми на m.."I-БчвиЙ режи мъ. Херпетичната диа
теза u-Бма по-с~риозенъ антагонис.ть оть MJL'hEOTO. EOJLВ:О

такива

подагрични

ев:вематичви

и

ДР'

сж

се

нами

раJLИ добр-Б, и.1И сж щм-БкуваНlI ~Т'Ь това си състояние
чр'hзъ употр-ВБJLението иаМJL-ВКОТО, .като питие ИJLИ
като единственна храна. Ва б-Бднит-Б, ИJLИ поне ва хора
отъ ср-Вдня ржв:а, МJL-Бчнии режимъ може да зам-Бсти
съпроводеното
на

термаJLНИ

винаги съ ГОJL-Бми разноски,

uжтуванце

сж

се

хваJLИJLИ

съ

р А

3

23'3%.
Ауха

вависи

дига,

съ

ЖИJLищата,

ЩО~'о

въ

теJLВИ

ва

органивма,

то

ИЗ.lишниятъ П.1.ачъ

може да

пр-Бдизвив:з тжжно, меJLаНХОJLичеtJВ:Онастроевие, пораАИ

което и тр1>бва, по възможность, да се ограничава. Въ

ПJLача, между ДРУГО'ГО, тр13бва да се отб1М13жи и още

1

-

една

вс-Вв:ав:ви други въвв:ащни вещества.

Каиъ се зацапватъ паритt. Ав:о [JРIJСJL-ВДИМЪ ,дВИ
жението

монета ОТЪ два
JLeBa прави въ
4 Д~Ha можемъ даза б-В.l-Бжимъ да

което eДH:l

ПроАЪJLжение

само

H1>KOJLRO

минути I~e загн-Бздява

въ една хубава

и нечиста

сесия,

H11EOJLEO други монети отъ
СJL-Бдъ TOB:I. съ вея се ЗIШ.ltlща

4

ГА-ВТО има ва

съмните.ilна чисто
единъ

пакетъ тю

въ едво чекмедже;

при разм-hна,

на н-Вкой

я туря въ единъ кътъ

ета ръ

на кърпата

На другата сутрива охтичавия я дава на с~уги
нята си ва ,1,1-\ отиде и му купи JlЫ-ВКО: С.lугинята я
туря въ уста,

и про

,1,01',1,11 СИ вавърже в:ърпата на г~aBaTa,

е haJlI-Брено, I отива при 1I1JL-Вв:аря, В:ОЙТО туря между зжбит-В си по
дадената

(ИJLИ повече)

СИ.1.но

стая

в:оито

ке

на пайтонджията и ми

си, гдято тя Прlшощува.

тя

се

отъ СJLугинята

монета,

сията си и повърне остатъв:а.

съ една стая

18.8,

смъртностьта тав:а

ЖИ.lИЩ8'l'а съ

носа и Г.1.ътката, като отстранява ивъ

СJLУ8Ь'l'а и

нъ св:оро е повърната,

отъ особенноститi3

стаи

мива куфината на

т-Бхъ

охтичавъ,

Еакто се вижда отъ тув:ъ, съ равва4ата на въз

въ

UBTeJL.leE-

тия ПРОЯВJLе

на емоция, то '1,-В сами, ОТЪ
tf аКи излиш
нuятъ см13ХЪ пр'Вдиввиква емоции приятни и БJLагод-В

та;

Н и.

жите.lИ. въ ЖUJLI1Щi\ съ

12.3,

че

пр1>дизвикатъ,

Aa.bl5.

ТЮ)IЪ и тя ПОЧИВ:I. Н-ВКО,,\КО минути

сторностьта на ЖИJLището. Приб.АивптеJLНО

1000

се ПIIМНИ,

ния, поврже еж реЗУJLтатъ

своя страна, могжтъ

нава въ друра-стара

ПВС.11;дваНИЯj особенностит-Б на ЖИJLището И, ГJLавно,
неговата проеторность ИJlШ твърд1> ГОJL11МО ВJLияние ва
здравието ва живущит-h въ т1>хъ. ПО-ГОJL-Вмата ИJLИ по

отъ

A:I.

другари

ЖИJlището И смъртностьта.-Споредъ досегащнит'в

че

Тр-Вбва, обаче,

СИЯ; по('л-R съ вея се заПJLаща

нит'В КОТJLети п бифтеци. ("Изъ меАИЦ, сборнииъ")

стаи умиратъ

ва вжтр13шна емоция, чувстнепна ИJLИ

Tya.lHa.

на

се отровятъ съ винаги ивоБИJLнит1:> птоманви въ в:ръв

смъртность

не само в:ъмъ ПJLача, но изобщо В:ЪМЪ I1СИЧll:ИТВ прояв
JLения

приБJLизитеJLНО СJL1:>дующето:
Първия день тя ИВJLИЗЗ чиста и неопетнена изъ
недрата на кассата на Н1ШОЯ банка и въ продължение

него.

На свърщпаниена тия редове, нека кажемъ още, tIe
JlfJL-Бв:ото трi3бпа да се избира добрi3, да му се внае
проивв13дението, т. е., качествата и здравьето ва кра
вата, що го достаВJLява. Съ здравото мл'hв:о, слабо
здравитi3 сс ваЯГЕчаватъ св:оро. бевъ да рискуватъ да

MaJLEaTa

20.

една Аобра страна: оБИJLНОТО течевие на СЪJLвит1:> про

станции.

Може би, че н-Бма ни една хроническа БОJL-Беть,
проти въ която, еправеДJLИВОТО употр'hбление на MJLi3в:ото, като ИСВ:JLючитеJLенъ ИJLИ см-uсенъ режимъ, да не
бжде пов:азано. И болнит'h, които го понасятъ. и сми
JL8ТЪ, СЪ ИJLИ бе зъ подправка дО EOJLKOTO знаемъ, вс1>
кога

Бр.

"Варпепекпй Общипский Вiютпикъ"

4.

догд-Вто

Сл-Бдъ

развърже ке·

единъ часъ мо

нетата l\lOже да мине въ една Е:(У;.ща Т'д-Бто
отъ JLОЩО

пов

гър,,\о,

отъ св:а}J.lатина

ИJLИ

имn БОJLНИ

тежв:а

БОJL'hсть.

И ПО ТCJЯ начинъ монетата може да ПРОДЪ.lжава CRoeTO

е два пж-ти

по

rOJL1:>M3, OTKOJLKOTO ПЪ ЖИJLИЩя.та СЪ. 4 стаи. Ta~a
СЖЩО ,1, ЬJLбов:ата старость въ ЖИ.lищата съ 4 стаи е
БJLИЭU 2 пжти по-го.t-Бма, OTKOJLKOTO въ едностаини жи

с.tужи като разноситель на н1:>в:\JЯ заразитеJLна БОJL1>сть.

.tища. Че на RСИЧВ:О

паме

RЪЗДУХЪ,

се

това е вивовнив:ъ

вижда изъ Факта, че

пжтувание от:ь ржка въ ржка, отъ джебъ въ джебъ и да

3а това добр-В е да СИ ОJlIиваме ржцiп-В кога пи

разваJLениятъ

у обитатеJLит-h

еДНОС'l'аини жи.шща има наи-много катар ръ на джха
те.ШИТ'j; оргаНJI п въспаJLение на бiмит-В дробове, t:ир.
бодестu. конто нап-много вавис.ж.тъ отъ разва.1ения

повече,

па

26'·'

OTKOJLEOTO

10'000 Жlfте.ш,

ИJL.lюлrации

СВ:И

неговото

нервно

води hЪ1l1Ъ сж

кав:то и вп~аньето и п1:>нието.

D.tияние

е

внаЧl1теJLНО

по-важпо,

незнаемъ.

по,,\учевъ

отъ единъ

и съобщенъ на

Everett

70

JLичество

в:оето

храна,

но

тъii:

като ТОЙ вС'Ъкога въвбужда енергията п nодоБРЯН!i ~a
мочунствнето. Не напра~дно Ааже народнит-h ПОГОВОРВ:I'I
кавва.тъ, че онзи, конто се много см'ве -т.tъст-Бе, и че

ония, hОИТО ни правы;.тъ да се см-Вемъ, СЖ общественни

БJLаготuоритеJLИ. Тр-Вбва да ваб-БJL-ВЖИМЪ, обаче, че чр-Вз

апг.lИИ~

Царското

години, J\Iuже да изяде Ta~OBa ко
пu

тяжестьта

Си

EVCl'ett

равнява

на

счита че ВС-ВСИЙ здравъ чов-Бкъ изяда

l\IOже да <'е достигне

I

се

ПК.ТII неговото собствевно теГJLО.

по едно В:И.1u хд-Вбъ на день, ако това

Смtхътъ и плачътъ като Фактори на ЗАравието
ЩИТ'В IIoc.t-ВАСТВПЯ,

г.

апетитъ, жив-Ве

Г.

актъ,

реЗУJLтата

стаТИСТИЕ:Ъ

1280

в:жд1>то има само еАНЯ стая.

Смtхътъ J:aTO джха тс.tенъ

происхождението

Единъ че.lов-Бкъ съ вдравъ стомахъ И съ добъръ

На това може

да се помогне чр-Бвъ наii:·ГРIIЖ.швото пров-Втрявание
па стаит-В въ вс-Бв:о Вр1mе ЩУВВЪ годината, а наii:-:uногu
тамъ,

КОИТО

дружество въ .АОНДОНЪ.

СJLi3дuв: з1/2 пжти

въ ГО,,\'ВМИТ1, ЖlfJLища.

на

цtЛИR си животъ.
Подъ това заГ.lаJLие Revue ае Вооuеа пуБJLИВ:Ува съ

Н'Ь8АУХЪ. Нъ ЖИJLища съ 4 стnи умиратъ изобщо Ьтъ
тия UОJLести 7' 8 на 10'000, а въ ЖИJLищата съ една
стая Уl\шратъ

пари

Колко може Аа ИЗЯАе и испие единъ човtиъ прtзъ

на

въ първит-в

да се надмине ПО-ПОСJLi>.

Тъи

,Е:ОJLичество

1 О години, то може

щото въ

ПРОДЪJLжение

ва Ц-ВJLИЯ си Животъ чов-Вк:ъ вв:арва въ стомаха си

I hвинтаJLIl

Х.l·вбъ. Ако прi>ДПО.ifОЖИ)IЪ

<:а наедно,

ще ни тр1>бва

не

_255

всичв:ата тая мас

една ст(ш ГОJL1>ма

куб.

400

метра ва да я ~ъберемъ.

M-hСОТО, в:оето чов-Бкъ изяда првзъ живота СИт
може Аа се

пр-Вдстави съ

единъ

ВО.ifЪ които

т-В~и

1800 КИJLограШIIt и имеющъ повече отъ 5 м. височина.

м-Брно СИJLВUЯТЪ см-Вхъ, при БО.ifести на сърдцето, \
При едно ср-Вдве ПО.lожевие човi>в:ъ изяда OKOJLO
може да бiYiАе вр1.;денъ. Плачътъ, "да си ее наПJL~' 40000 яйца.
чешъ" вначи наПЪJLПО да се успов:uищъ и даже да
Накъс:!о, ТВЪРАата хрнна която чов-Вв:ъ изяда пр1шъ
ваСllИЩЪ. Ваб-БJL-Взано е, че хора, в:оито JLeCHOCe рас Живота· си ВЪЗJLиза на 53000 до 54000 В:ИJLограмма.
ПJLав:ватъ, за ДЪJLГО вр-в:uе оставатъ
м..tади,
защо
то нищо Вс остарява чов-Вка тав:а бърже, сата не

обходимостьта

дава

исходъ

да се бори са1l1Ъ съ себе

на

нервната

енергия,

соято

сп,

и да не

се е натру

П3JLа по СИJLата на неотстраВnJlШТ'Й вънв:ащнп импу JLCU.

Впроче1lЪ, това ежщото JlIOже Аа се каже по отношение
Печатница на Хр. Н. Ноиниковъ

EOJLEOTO ва жидкостит1:> съ които се ПОJLива твър
дата храна, като се см-Втатъ по

JLuватъ па

51000

2

.ifитри на день, ВЪd

JLИТрИ за цiмияживотъ, съ които

могатъ да се ШШЪJLНЯТЪ повече отъ

200

бории.

Отъ статистав:атс:. на г. Everett ИЗJLиза че чов13къ
жив-Бе на вемята за Аа испълви стомаха си.
ИздавИо Нарненското ГраДСЕ:О Общ. Управление.

