Година

VIII.

Варна, 1О Юний J 89:> Г,

Бро][

20

БАРНЕНСКИЙ ОЕЩИНСКИЙ Вtстни~ъ
Писма, статшr, пари п В(.IIЧI>О щО е 33

Ивлива ТDИ ПЖiТИ въ Мtсецз,

b-hс'rШIr;а ctJ праща ДО Гра"сн:о-ОБЩIIНСRОТО

оБИl\:новенно на 1 ~ 1О и 20 числа.

у прав.lеНllе въ

За оБАвлении се плаща за редъ:

Цtната на вtетника за ГОАина е

На ПЬРВя. страНllца

4 .. ева.

втора

ОТАtленъ брой 10 СТ.

"

ПОПРАВКА.
Общ. В-Бстникъ", се ПропустнаJlИ CJl-БАующит-Б Ав-Б ва~flП пе

чатарски погр-Вшкп.

На първа КОJlопа, померъ по редъ 8·Й "Шпmр-та 38 спирт
нъ ПОСJ!-Бднпя ре,llЪ е казаш.: - отъ Шуменското
Търговско Дружество, BMtCTO: OT~ ШУ6lвенското Пивоварно
Дружество; п, на втора KO.;l01la, OTA-Б.;IЪ-"ЦВни ym-БренниЦ-въ
ни питил" -

редъ е КШJано:-пр-Вдвиденит-Н
11

пр.,

BMtCTO:

въ Ч.;I.

3,

пунктъ д, пра

пр-Бдвиденптi> въ

ПУIIКТЪ д, права отъ закона за насърдчение м-Встната
рия, ОтноситеJlНО отстжпката

350/0

1()

страНllшr

"

;)

етранпця.

"

Ст. П. ЩОМЪ се хване н-Бкоii, прокупецъ, че ку

Въ оБЯВJlението па БЪ.;lгарското СТЪКJlарскn Дружество,
притурка в:ъмъ МIIН..YiJlИЯ брой 19-й - на Еарнен.

ва за при:насянието

треТI\

I1

четвьрта

стот.

15

•

пувз- стока ве на опр'hд..вленuтi;

Д8Аено въ

десетия

Ilapll:l.

ч.лепъ

3,

:мъста,

се съставя за

него актъ и ще б8iде наказванъ СЪ г.10бз отъ 1 до
25 лева, СЪГ.I1aСНО съ Ч.1. 96 отъ "3:шона ва Градски
тъ Общини j"
Ст. Ш. Грижата ва JlСПЪ.1П€НUСТО тол ПРllкавъ
въвлагамъ ГJlавно на Общuнскит..в h'ОМlIIисари и над
вирателл надъ м'hркит'h

На първообравното

Il

тег.1И.1ЮJТЪ.

подпIiСЪ.-lЪ

BtpHO, CelcpeTapb:

ИНДУСТ

K~I€TЪ: К. Мирсни ..
Петранов-ь.

по·до.лу ,Ia прiшасянието И

пр.

ПРИКА3Ъ

.!\'9211

....-. НОВЪ Хотелъ "ПРИ~IОРСRИ"
II

Гр. Варна, 5 IOHIIi.i 1 8~5 година.
Отъ констатиранuт'h ВЪ пос.1'hдно Bp'h~Ie при рас

.я:вява:мъ на почитае:матапублиreа, че въ гр. Варва,
уч. , улица "Фердивандъ 1", ср'hщу ПРИ:МОРСl\:ата Гра

дина отвори хъ новъ хотеJlЪ lIОДЪ название "При:морски"
.въ ново и вии хубаво здание.

хвърлени ето поземеJIНИЙ

.

дина

......
Варва,

Ц'hни ум-Вренни

8.

Н. 1'.

върху .10ЭЯ

укзза,

че

едно

ДОВО.,lНО

значите.1EIО

i ~9:!

го

простран

ПРОПУСТНЖ.1И и остаН3.1И

неив·

м..врени, а слъдоnателно и незаписани въ над.1tжнит-В

.....

притежатеw'1Ь: Антонъ

се

ство отъ тtхъ еж се

Удобства най добри; прислуга бърза.

ва.10ГЪ ва

та грtшки по uзмърrщнието СffiЩUТ-n IJрtзъ

списъци.

Иа .. аЙАжиевъ.

Понеже съ необ.lзганието съ l\:азавпй данъкъ тия
Л(.Jзя, извъстнит':h само по Сl1ИСЪЦПТ..в се товары;тъ съ
по-вече
СЖ

ВАРНЕНСКА ГРАДСКО ОБЩИНСКА KOMMIICCIIН.

миссия

имъ

ИМЪ дО

сега, I=огато, ако

Д(\НЪКЪ

ще

се

наМЗ.1И

съвм'hстно

СЪ ко:ммиссията

по

k:OM-

раСХВЪР.1янпето

щото всички w10ЗЯ въ BapBeHClCaта Община да се ИЗ:МЪрIЖТЪ от нов\).
330 да стане обаче 'гова изl'tltрвание прави.lНО и
p'hAOBHO, беаъ никакви грtшкп, HapHCHclCaTa Общин
ска Rоммиссил на основание пунктъ 3-иii отъ Ч.1. 88

.;'1 549
20

тоя

тоя данъкъ-р'hши,

Прimuст.

Варна,

отъ п.1ащания

записани,

доста вначително, Варненската Градско-Общинска

ПРИКА3"Ь

гр

данъlCЪ

ВСИЧlCи

Августъ 18~8 год.

отъ "ВаЕона ва Градскитt Общини",

IIодписанний Еметъ на ВарнеНСЕата ГраАска Об
щина, за да б8iде възможно на мене и подведомствен·
пит-В на Общинското Управление l\:оммисари и други
ОБЩИВСl\:И агенти, за по-добро вагл'hждание и пров'h

Постанови:
Ст. 1. ВСИЧЮI'Т1> прйт'hжаТСJШ на .10ШI, хаВРIJ (не·
работени ловл) JI праf'ДНII l't!·r.CTn въ ВарнеПСЮlтt .10-

рявание мърситъ и теглилкитъ II промишлnnавие ва

вл, Н('l1ръ~!еI!НО,

качеството, количеството и ц-Вви'I'h ва общото продо

та сн табели, въ I,ОИТО да б,у;де ~ICIIO ваШН'aIЮ mието

волствие, съгласно съ п_ 31 на чл. 88 отъ "Вакова

и прtВIlмето на с'rопавина ва

sa Градскит-В Общини",

1

Забранява се на пр-Вкупцит-В (матрапазит'h)

гражданит..в ОТЪ

имъ ваl\:упуватъ

лозята,

идущи въ града

и

Kal\:BaTO и да било стока (яйца, ово

ЩИЯ, гроздие и пр) да имъ l\:упуватъ,
което имъ
се позволява да правятъ само на С.1i1дующит..в м..вста:
ва Rириловската площь сръщу новий домъ на г-ва

n

того да постarНi\iТЪ въ .1о:m

w'IOBeTO,

участъка

u .,\i

което съдържа лозето. Тия табели ще бждNi.ТЪ поста
вени на видни м-Бста, заковани върху п-ЕlCОИ ОТЪ 0-

въ Варна да излизатъ за напредъ и поср..вщатъ селя
вит'h и

10 ii

на дома му, въ l\:О:ИТО живъс, каЕТО и прострапството,

Постанових-ь:
Ст.

до

I

вош~итi; въ лозето или ва дървета, ако нъма овошки.

Ст. П. Веповивующит..s се на това распорtжда
ние на Общинската Еоммиссия .'IDца ще бждж.тъ на
l\:аввани, съгласно членъ !.J6 отъ "Закона за ГраДСl\:И
тъ Общини" съ глоба до 25 w"I€Ba.

Ст. ш. Нъ нагл..вжданието

Ба точното

ние настоящий приreазъ се натоварватъ

ИСПЪ.1не

старmит..в

.10-

варни падари и натовзренитъ съ оппсванието отъ Общ.

Н.
ровздалиевъ, на площьта l\:8iAi табахната отвъдъ
моста, на площьта О'l'вздъ църковната кжща при Дър
жавната Болница" на БаЛ8iкъ-Паваръ, Ченгене-Паваръ

Rоммиссия

и Муссалата.

ве

..'Iица,

кой неиспълнилъ
ва

накаваНИ6ТО

които се заДw"Iъжаватъ

протпвъ

тоя прикаеъ да състаВ.1яватъ
му.

BC..в~
ЦlCто·

Стр.

Брrй

"Вl\рпевский. ОБЩIШСКИЙ B-hстниКЪ",

2

удостовi>ряющи вдраВОСJlОВНОТО ~ъст()явие

ПРИКАЗа
Л1.

20

на ианоси

мия добитъкъ И произведенията !tIY, Т-hяи свид-hтел
ства ще се издаватъ само отъ окр;ьжаия ветеринарен'Ь

214

лi>карь на този оrсржГЪ, l'At.TO ПрОlIсхожда добитъка.
Безъ такива свид-hтеJlства добитъка и СУРОRИТ~ му

гр. Варна, 7 Юний 1895 ГОД,

При всичко че въ узаконеIIит-h неприсжтственви
дни КРЪЧМllт-h, кафенетата и въобще дюгепит-h, въ ко произведения (пастърма, с.уджуци и пр.) ПО никои: на
ито се търгува, спор-hдъ у~танопений p-hАD, се ватва· чинъ Hi>Ma да се пропущатъ иа11,Ъ граница отъ погра·
рятъ ва посi;щающата1'0 пубдика до отпуска на цър· ни'шитъ ветеринарии и митарствевни власти.
квата, обаче повечето отъ t-hХD, ако и затворени, по

стоянно биватъ прiшъдненu, както обикновенно, съ
посi;тптеди.

RОММИССlJята като има пр-hАD видъ, че цельта го
вима съ вакрuванието въ неприсК>.тствеuнит-h дни до
отпуска на църквата, ка~шнитъ вав-Вдения се недостига,
и че търгуванието въ посл-Вднит-h по поменатий на

чинъ, освенъ че е противъ доБРИТ'Е нрави, а е и въ
пр-Вки уставовенит-h ваконни

распор-hдби на

основа

ние п. п. i:!4 и 26 на '1."1. 88 отъ "Закова за Градски
т-В Общини,"
Постанови:

Ст. 1, ВСИ'lIШ кръч:ии, Rафенета, ГОСТU~1НИЦИ и дю-I

гени, въ

които се търгува.

пубдш~ата

да бsY>Д&ТЪ затворени

за

въ праЗДllИЧНIIТЪ неприсжтственни ДНИ точ

ВО до 10 часа сутривь.
Ст. П. Съдържате;шт-В на он-hви вав-hдения, кои
то се укажжтъ пр-Вдu опрiJДЪol"1евий часъ въ каванит-В
дни открити, ИЛИ

пъкъ rшо 1I

вакрити, но съ

посi>

тите."1И въ т-Вхъ, ще се шшазватъ съгласно чл. 970ТЪ

"Закона ва ГрадскитiJ Общини", съ глоба до 25 лева.
От. Ш. ИспълнеНl1ето на настоящий ПрИКd.зъ се
въз;raга върху Град. Общ. Савuтзрни пристави И а

Обаче, Ба по лесното и усп-hшното ПОСТПl'<iнне на

гонимата ц-Вль,

ОТ'Ь закона "за правото, което ще
дажбата

на

до:машевъ

Оеве.нъ това, повеже нi>&ои гpaAcКll и селски рб

щини сами не екtПЛоQтnрать вееманието па нуждното

право (такса) по продажбата на ДQмашния добнтъ&ъ)

а събиранието на това право сж отдй.oI"1И на пр1;дприе

JlЩЧИ, то В'Ь такъвъ случай ЮI. тия по('лi>двит-h да се

съобщи отъ страна на lIаД.'l-Вжвитi> Общински Управ

.пения, да янява.тъ Сi1>ЩОТU на &уаова'1ИТ-Ваа добит~.>к'Ь
н

по

тови начин'}. всички лича, които Иiщасятъ такъв'Ь

(добитъкъ) вад'Ь граница, било
собстпевпа

нужда,

и ва. паисrcаl:lията,

11 3IOIЛЕД~ЛlIEТО.

15 ~laЙ 1~9.-) год.

Въ пов-Врснното ыи Министерство постоянно по
стК>.пватъ О1J..1а~ванuя отъ разни търговци, прiJсе.1НИЦU,

работници и други ."1Ш~i\, че пограничвит-В ветеринарни
и JlШТНliчески в.nасти не пропущали добитъка UМЪ за

ивнасявие въ 1.'урция, понеже не били

неsваянпе

снабдени съ

отъ нnд.тБжнит-В ветеринарни

на ПОС."1-ВДПIIТЪ

стерството по тоsи

не прптежава'nIl по

распореждаВl1ята

въпросъ.

Отъ

топа

па

l\Iинп

става

явно

Господине J7 ПРflШlте.!IIО, '1е не е дадена lllшюсва г.nас:
ность между Ilасе."1евпето

на окр~,жното

JlШ

шзъ

ПОВ'вренния

прiJдпис:шuс

отъ

~3

Uu OJCpiЬrD
l\lapTD т. г.

подъ No 1181 и оrср,у,жuата те."1еграюха подъ
отъ

2

No 1796

того.

l\:aTo кuнстатпра:иъ факта, че распорежданията на
nOBi>peHHoTO Jl1И Министерство, по тоя '1'олковя' важенъ
въпросъ

за шшосвата

пемарватъ

ни 'rърговия

се и не на

не саJlЮ че страдатъ

Bpi>Me се

но рискуваме да ИЗt'убимъ

Aa1J,eTe

В;;ДЮlственнптi>

наЙ·годt.ма

добuтькъ,

за.

на нашитъ търговци,

едниqкий

ва нашия добuтъкъ въ Турция,
веднажъ да

на

испълннватъ, отъ което

интереситi>

на

т;,.

CiЬ

длъжни

пзпсюимия

да

добитъкъ.

Интерсситi> на нашата юзносва търговия изискватъ
най Сf'ри{)сшо

внимание върх-у настоящето.

Управw'JШОЩИИ Мииистерството Главеаъ Сев:ретарь:

В-Врио,

.А1. 1881

и че такива снидiJТСollСТIЩ

на пов-Вреппото МИ Миви
които

по отношеНllе

ва

11,;"111

да се нз

Секретарь при Нарнепското Град Окол. Управление:
Т. Джезаровъ .

IJКРЖ,ЖНО

лiJкари,

за търговия

cBoeBp"hMeHHo

(оод) с. R'араджовъ, ва ИНСllекторъ по 8етериаарната
Ч!lСТЬ (оод.) С. Деневъ. Скрепи .."1Ъ l..JeKpeTapb при Вар
ненското Окр' УПРflВ~'lеJlие: {под) Т. Pa~BЪ.

Ве~еринарна часть

cBUAt.Te."1CTB!\

ще мог&тъ

b-h<:ТRТЪ ва распореЖДRнието
стерство

да об'l,рнс;те

нуждвитъ

при про

вадължават'Ь

ИS~10женото распореждание на .мини,терствотu.

На първообрааното подписали: Пр-Вдс-hдатель Н.
Въ.lкановъ, Ч;lенове: .янко Gwlавчевъ и С . .явашчиевъ.

Ст. София,

да

чит-h, че ако изнасятъ купеиия дъбитъкъ за rl'урция:
Iми въобще юад'Ь граница, да се съобразяватъ съ rop'h-

генти, както Jl върху ПОol"1ицеiiскит-В чинове·

МПНIIСТЕРСТВО ПА ТЪРГОШIНТА

се взема

добитъкъ",

ПРОAlшачнт-В на добитъка да съобщаватъ на купува

И('ПЪ.1ШJватъ

Върно, Секретnрь: П. В. Петрановъ.

освеиъ всеобщото раSl'лае.явание, което

ще напраяите по въпроса, УМО.1ява'rе се да напов-hдате
на Общинскит-В Управлевия, които иsдаватъ свидt.тел
ства ва правособств~нно~ть, съгласно чл чл ~ и 3

важенъ

поканвам ь

ГJШСНОСТЬ

Ва мъ ()~ол. Нача.;J.НИЦИ и

пазаръ

Ви

още

чрезъ

под

Общински

Еиетове между интересующит-В се търговци и други
~lIlца изъ Окртга Ви, че на да може да Ш\IЪ се раз.
рi>ши свободно извасяние на добатъкъ и суровит-В му
п~оизведения ПI''Вэъ границата на България, т-В трt.б
ва непре.\Iенно да U'Ь.АК~ТЪ снабдеdИ съ свид-Вте~"1ства,

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО-ОКОЛllfiско УПРАВЛЕНИЕ.
ПроизшесrВИR сrаиаJlИ въ гр. Варна прtзъ м.МаЙ
ГDдина
1) На ] 5 Маи т. г. ПЪ 8 часа сутревьта. слугата
на Бар~енеца Содомонъ Гарсон'Ь имснуемъ Исакъ А

1895

ропъ ltарпусъ, отъ дюкяна на госп()даря си

като

о

l'раБИol"1Ъ отъ чеКМt>ДЖ(:JТО на една I\Ia('a j О банкноти
по 10 ~1.eBa! I fi 110 20 .1ena, 3 по 5 лева и други 25
лена 20 С'Г. въ СР'вбро и единъ елмавъ ва рiJзание
джамове, I1нб-Вl'а.1.Ъ пъ

нсиев-Вствость. Впосл1щствие

крадеца удовенъ отъ ПО,;'ШЦШIта и

пр-Вдаденъ ЮI. сж

дебнит'в Во1асти. Сторепата краж!5а възлива на 450 лева
и

20

стот.

2) На. 10 Маи въ 3 часа сутревьта се намi>ри:
са!IOуб"hсенъ у cTpi>xaTa на к&щата си Вари.енеца Стан..
чо llенчевъ.

3) На 20 того на растояниеединъ километръ вънъ
отъ гр. Варна, въ езерото се Н..tм-Ври удавено човi>шко
TiblO, 1\[iH~aTa на oI1Ицето и ржцет-h на KOe'l'O съвършен
но изгнили,

прiJдставлява на около

30--35

год. въз

расть, об.nечено въ паJIТО, ДЖИJIет~а и панталони отъ

Евро п е"
иска материя,

съ червенъ поясъ и

съ

вапр-Вт-

нати крачоли, вървани съ върви, босъ. Въ джеба

палтото се на:и:1;ри едно тефтерче БЪ което

н1;ма

на

ва.

писано нищо друго, освенъ н Б&ОЛКО цифри неграмотно
написани.

Град. НачаJIНИКЪ: НовеJlИЧ••
Секретарь:. Т. ДжезаРО8Ъ.

Брои

:;0

"Варненский Общпнский ВiютниRЪа:

НЕОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ.

Стр.

3

8лизакиеrо вь 80Аата.

В.1изанпето въ водата тр-Вбпа да става бърже, то

Наставлении за К.Yionание въ морето.

може да

се

прав"

по

много

Н!tqпна,

иди тиqеIUICОХЪ II

ако водата е Дъдбока само на н1шо..пro пе,l(И,

Наченванието на морекитt бани.

ти

она

които се К,fiпе, тр-Вбва да се пова ..Шj като пpi1дварит(3.'t-

Когато пристигне до краiiбр-Вжието,
человtкъ
-тръбва да почака, за да навикне па морския въздухъ.
Особенно за първата баня тр-Вбва да се избере най-удоб-

но си натопи гдавата, това ПОСJI..вднето пе тр-Вбва да
се забравя, з:\щото aKU не се паuрави, пос.'1-Вдва Г.lаво"
бо ..ще. Ако и·Вt.:ТОТО ва К'n:П8нпе е An:IUOKO и има едно

пръдъ пладнъ или на пладн'h,

ний часъ и добро вр-Вме. Не тр-Вбва да се почне иървата
баня въ лошо врiше. Тр hбва да се окжпе въ 11 часа

височко м-Встй, то оня, lCoiiTO ще се ка;де се хвър.1Л
въ водата съ главата по напр-Вдъ. По тоя наqинъ В ..'[и

споредъ вр-Вмето и м-Вст-

затъ въ морето ония, които 8HaЬYiTЪ да п ..1аватъ, а пъкъ

ностьта. Това тр-Вбва да се съблюдава строго, защото

страхдивит-В хора, които не CM-ВБiiТЪ изведнъжъ да се

повечето

хвърлятъ

ПlЬти

отъ влиянието

на първата баня зависи

по нататъшния резултатъ .130 'Л-ВlCуванието съ морски
бани.
Еоo1l~О връме тр-Вбва да трае едно К8iпание въ студената 1\'10pC~a баня?

I

i

или поваJlЯТЪ

въ водата, то дрУL'Ъ едцнъ га

зема НII ра;ц-В и ги потапя изведнъжъ въ водата.
Въ ВОД:1.та не тр-Вбва да се стои съвс-Вмъ неподвиж но, нуждно е да се правя тъ движен"я. и най-доброто е плаванието; на това МОl'8iТЪ да се уuражнSJ:-

Не 1\IOже точно да се оuр'hд-Вли КОЛКО вр..вме тр-Вб- I ватъ и старит'h хора, но разумiша се, че то ве тръбва
ва да се стои въ водата, защото това зависи ОТ'Ъ си-I да се продължава чрезм-Врно. Rогато морето е раввъд-

е

лата,

типерамента

и

..J.
б ОЛ'ьстьта

на чеЛО!1-В~3., КОЙТО се I

нувано, обикновенно

се зема такава ПUЗIJЦИЯ: ЩО'rо въ.!-

кiYiПt'; то зависи отъ те~fпературата на водата и отъ
т('мпеР:1турата на въндуха. Стоението въ водата не е

нит-В да биятъ отъ JCbJIb гърба на тол който се кжио.
ИЗJlизаllието огь 80Аата.

ПОо1агатъ 12 или 15 минути за д-Вцата, iЮ минути ва
юношитъ и старцит-В, 1 часъ ва пълновъврастнит-В.
изобщо това BP-ВM~ е твърд-В ДЪ.l:ГО. Ва правило тр-Вб·

веднага да се обвиваме въ хавлuи, безъ да се расхож:
Aa~le съ Т-ВХ'Ь, да си пстриеуъ ToВJIOTO и бърже да се
облечемъ, сл-Вдъ това тр-Вбва да се наuрави една ма.'1

eДHa~BO, ако 1\10рето бmде тихо или развълнувано.

П р-Вд-

ва да се приеме, че не тр-Вбва да се стои мнаса вр-Вме

въ водата, и Г.'ЩВНО не тръбва да се И.Jлиза пр-Вди
да почне реаЕцията .. И никога не тр-Вбва да се стои
въ водата до повторното треперание.

За начинъrь на кжпанието.
Ония, ROIITO дохождатъ за пръвъ ПmТЬ да се КЖ
пятъ въ морето и особенно
тръбва да
навикнатъ на

И,злизааието отъ водата тръбва да става бърже,

ка pacxoArca. ТутаКСII сл-Вдъ IC8iпанието не тр-Вбва да

се хранимъ, необходимо е едно т-Б ..'1есно движенuе ОТ'Ь
5 до 25 минути, така щото прi>ди да се сгр-Ве т-Б..'10то да не се Ъде.
Ако онил, които се кжuятъ не

да правят'Ь

вапия (масажи)

е по бо.'I-ВСТЬ, първо I появи;
морския климат'Ь, KiН~TO ТОП,.'1и

arco

правятъ по-х.1адви, догдiэто ДО~ТИГН;I'iТЪ

да

б8iД8iТЪ

обикновенни Х.1адни.

Да не се влиза въ морето никога СЪ пъленъ сто
махъ, т. е.

пр-Вди да C~ е СМЛ-В.'IО ястието. Ако се R:Ж

пим'Ь пръди 06вдъ, то тр-Вбва да се кжпимъ

3

часа С.1-ВДЪ сутренната ~щкуска. Д-Вцата. като

ИЛII

не

пъ състояние

растри-

r.=aTO сгр-Вванието (реакцията)
пос ..1-ВДНЬОТО
закъсн-Ве, дапатъ

се
се

питиета.

на морекиrt бани.

Има н-Вколко УСЛОВИЛ пъ свръзка съ възрастьта,
съ т-Вдосложеаието,

съ бо.'I-Встьта на

онил,

които

се

кк.пятъ 11..'111 ПЪКЪ съ с.'IучаПаит'h обстоятелства, зави
СЯЩII

отъ

иорето

и

темаературата,

чина за пр-Вкратяванието
или

които ставатъ при

на морскит-В

бани BptMeHHG

ОЕончате.lНО.

4

МО

сж

то на т-Вхъ се правятъ

Прtкратяванието

не вливатъ въ морето, даже по-слабит-В тр-Вбва да ва·
да

до

и ако това

вече се ~аза по-гор-В. 3аведнъжъ отъ първия день да
почнатъ съ ТОlI.1И морс~и бани, които постепенно

расходка,

Вр-Вяенното ар-Вкратявание на морскит-В бани тр-Вб

става по·с~оро, то на т-Вхъ може да се даватъ жидки

ва да става ~a женит-В по една ФU:ЗОО.1:0гическа lIРИ
чина т. е. корато иматъ периода си. Така женит-В ЩО~IЪ
ос-Втятъ, че lIериод~ имъ наближава, тр-Вбва да пр-В

храни, като бу ..1ИОНЪ

стаlIЖТЪ да

гжтъ да трантъ гладни и понеже СМII.1анието у тъхъ

часа пр-Вди

и други такива,

или

два

С.щбитЪ,

пр-Вди да се СmПЯТЪ, тръбв:\

да се по

т-Блото си, но тая расходка

не тр'hбва да се прави до уморявание.
въ банята,

събличанието

I~огJ.ТО се при

тъй СmЩI)

и

влиза

нието въ водата тр-Вбва да ставатъ СКОрО; отъ ~олиб
RИТ-В дО водата. да не се отива съвс-Вмъ
вавива

съ

едаа

BoAa'.ra
сж

ГОлъ а да се

хаво1ИЯ.

Наквасванието

на г.1Я.вата,

или сл-Вдъ

расположени

нр-Вди В.lиза!IIIeТО

въ

Ш:lЛиванието, е полезно за тия, които

на.

приливъ

на кръвьта

въ

qерепа.

Тия, които искатъ да завардятъ ушат-В си ва да

не в",ъве вътр-В морска
да

ги

вено

запушватъ

вода,

малка

пръдваритедно

па~IУКЪ,

тр-Вбва

потоuенъ въ дър

r.'IaBaTa

К.Yi.ПЯТЪ, и

не

24

1IfОГЖТЪ да

хора,

Roг.aTo

ще

се

RЖПЯТЪ

нахдуаватъ

си мушамбяна шапка-, КОЛТО завардва и у

шитъ, но тя е вр1щителна.

Др-Вхата (костюма) ва морскит-В бани тръбв],

да

ц-Бтъ И красата.
Та:мъ дъто морето е П-ВСЪЧJlИВО, може да се в.1ИЗа.

да

на периода. Отъ това прави.'IО аравятъ исключение
тия.

на

коп'rо кръвотеqението се

редно, т.

е

'l'ИЯ

!Соито

страдатъ

продъ.1жава

отъ

извън

;\Iетрорагиа,

ва

сuираЮlето Шl. което студенитi> морсr~и бани ПО;\ШГ8iТЪ
твърд-В мног{). Други Пр[l'шни ва пр-Вкратлва[шетопа
МОР~lCит-h б~IШ биватъ паТОЛОГИ'IеСКll (110 бо.;l'hСТI.) [1 ..1[{

с.'IУ'l:1.iflПl.

По бодiють на нiи~ои ОТ'Ь ОРL'аШIтh, иаПРll

М'врь въ ДllхатеЛlшii орга.пъ, !Сора'ГО юш К!ШI.'lИЧ3j ll'Ь
пищеваритеЛНlIТ-В органи, I~01'aTO юra uъдвашш, диа
рия,

pacTpoiiCTB!\

!СогатО

Ш\Ia

въ д-Вцата,

въ с;\шлапието;

В'Ь нервната СЦСТ6:11:а,

неРВIIО рt\здразuенпе, което често се с.1учаш\

когато

u;\штъ тр-Вскапо състояанеj и когато

женит-В захванатъ да yc-Вщfl.ТЪ БО.1КИ въ ~ореяа.

Bc-h-

вътъръ съ ДЪЖДЪ,

с.1абит{; И деЛlшатнит-В хор!\ не rр-Вбва да се R:mпятъ.
Силний заnаденъ n-Втъръ даже и когато не ~ придру
женъ съ дъждъ е вредителенъ до

бжде широка, да оставя свободни движенията на рж

uоqн&тъ

часа c.'I-Вдъ G:р-Вставапието

коги, когато Иllа силенъ западенъ

маСо10.

Н-Вкои

на

съ

се

се Е.Yi.ПflТЪ по рано отъ

расходят ь ва да СЪГР-ВhfiТЪ
стигне

единъ

сmпааието.

изв-Встна

стеnенъ.

Почнуванието на кжпението ПОСо1-В бол-Всть и особенно
ПОС.'I-В болiютит-В на дихатеднит-В органи тр-Вбва да стана

съ твърд-В 1'од-Вм3. прВдпаЗ.l:ИВОСТЬ. Обикновенно трая
нието на такова пр-Вrcратлвание зависи отъ бо.'l-ВСТЬ

въ морето съ боси крака, но там·ь д-Вто е кремъндиво,

та,

обуватъ се единъ видъ обуща отъ Со1ама оплетени.

до

!Соято
една.

е

стаН8iла

седмица.

причинаj

то мuже да се продължа

Стр.
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Употрtблението на Jlимонова сокъ като кървоспира
телно CptACTBO.

ОКОIГ':IВТ6ЛНО'}'О прЬрат.явапие на C'fYденитi; или
':l'оплитi; мор<'~И бани става :когато желаемотодi>иетвие
ва морекип бани пр1;мине границата си или !Согато се

с.луче болt.сть., ва хоято :море:кит-k бани еж вр-Вдителви,
ЕаТО силна :кашлица, гърлоболъ, силни болхи въ :ко·
рема и

пр.

Ония :които страдатъ отъ ревматизмъ, тр-В6ва да

прiа:ратятъ :кжпанието си що:мъ

Bpt.M.eTo

се прохладн.

(ИЗ8.il.-Бчевпе изъ брошурата ва l··Ha Д-ръ ПЮСКЮ"..'lUевъ:
~МорскптВ бани и :гр. Варна").

диеТИJlлацията

lJепаряюще

се

вещество,

една ароматиqеека
се

не

за

на

растваря

пръвъ

Nинералния

пжть

отъ

:катранъ,

:кристаллизирано

водата,

но

ее

:минутно

вай·напрi;дъ
ху себ-в. си и

върху

18

много

кръвъ,

сполучи.1.Ъ

като нацъркадъ

да

спре

въ носж му

съ една оби~повенна стъкдена ту ..'Iумба едивъ С?lli>съ
отъ ЛИJ\IОНОВЪ COICЪ И вода въ пропорция на 1 : 4.

Единъ другъ пжть, У една жена, коятО била пр..вд
расположена на кръвоб.'Iювание и която била безъ

Еидда
е

раетваря

сдно

на луепи, съ

въ

;

тои

спиртъ,

ва по- роВдовно лимоновъ сокъ,

ва

винжги.

(JIзъ "МfОuцun. СборllultЪ").

ОБЯВЛЕНИЕ No 41 ~ 1
г. Варна, 9·И Юнни 1895 год.
Въ дnпъ.лнение обяв.лението ('и подъ ~ 3735 отъ

чудесиа

Спор"hдъ него, бавната или доказаната ОХТИI\:а е едно

исчезнж."'lО

BAPHEHCKUTO ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕdIIЕ

год.ишния си синъ, посл-В вър
съ една

на

въ единъ случай отъ тi>жка болi>сть, УС.'Iожнена съ
хеморрагил отъ червата

по-посл'k въ своята клиентела, твърди,

че, въ видъ на пари, тои изцерява

ПОВТОРИJIО

Сжщото л~~арство е дало тоже добри резу."'lтати

отъ Ексъ, които го е испиталъ

бързина коклюша, С6000деU7J ото 6С/ЪКШС60 УСЛОJIC1leJluе.

Еръвоб.'Iюванието се

другия день, но щомъ жената почи&ла да употрi>бя

етеръ, ыаЗВl:fтi> и испаряющит-В се масла, топи се на 790 Ц
Г. Д ръ Шаверна,

теча.'IО

кръвотечението,

ЛИМО8vВЪ сокъ.

мирйзма ваllО~IlЯЩI\ лиляката

въ

на когото

тъи С16ЩО всл-Вдствие употрt.б.'lението за питие чистъ

коклюша СЪ наФтаJlИНЪ.

Нафталина, до6ит'Ь
"lрезъ

повикавъ да даде помощь на единъ '";Iов..вкъ, отъ 1l0СЖ

ник~къвъ успi>хъ л..вкувана съ обикновенвит~ въ по
добенъ случай cp~ДCTBa, кръвотечението се е спр~o'IО

РАЗНИ
лtкувание

г. Т. Бъ ртънъ (British l11edical jопrnаl), като би.1.Ъ

:Маи н. г. относите.лно

нам-Бреното

т-Б.АО въ ба.исана при гр

мъртво

С.Аивенъ на

t 9-й

непознато

21/2 часа расто

яние, въ синит-Б камъни, м-Бстностьта "бъqов~ата", ос·
ср..вдство, хоето позволява да се познае тая бо.'1-ВСТЬ венъ из.ложеаит-Б въ СnОМ'iшатото оБЯВ.Аение
н~щи
даже въ нейвото начало, по причина на непоносимость сж се укаЗ/l.ли и c..l-БДУЮЩИ'Ii>: Въ ржката на умърт
та на нафталина.
вений се е нам·Ври..\ъ и еди нъ рево.лверъ съ б-Б..\а АРЪШ
Ето по :кои начинъ се употр~бява тои: туря се ка подъ ,,~7282, еАИНЪ нике.ловъ часоввикъ ПОАЪ N-o
по 15-20 грам:ма нафталинъ въ едииъ фаянсовъ СС8iДЪ, 7396 съ б-Б.АЪ кордонъ опъстренъ съ ве..\еиа, морава.
парично противопоказание ва уuотр-Вблението на това

КОЙТО се стопля поле:ка върху едиаъ мангалъ съ

pai!-

горени въглища. Нафталина почва да се топи и да
распръсва въ стаята на болния ср-Вбърни пари, КОИТО
~& приятии и благотворни.

и б-lыа боя, едивъ меда.лионъ и пръстеuъ.
в"рненската Гр. Общ. ICоммиссия като съобщава гор

ньто, приканна РОАите.АИ'I-в. И.АИ родвивит.в ва покой
нии, ако жив-Бbl'iТЪ тукъ, .:\3 се :JВБYiТЪ въ С..\ивнен
ското Око"'-ииско У прав.ление да DО.л УЧШIЪ гОрнИт.в в-Бщи.
Ва IIр·Вде-Бдате.ль: Я. Сllавчевъ. Секретаръ: Петрановъ

rод~мъ СК,НДЪ ОТЪ 3ЕМЛЕД~ЛЧЕСКП МАШIIНИ

JI

ОРАЧЮI ОРЖДIIЯ BCТtKAKЪBЪ ВIIДЪ

ЛОКОМОВИЛИ Ir БЪРШАЛКИ
llЗЪ прочутата Фабрш;а

Ruston, Pr()ctor &

Со.

Limited

въ ЛПН1ЮJlНЪ (Англия)

Марката на IШ Ф:tбриката
Паз1>те се отъ подправпПIIЯ.

БСЕМИРНИ ПЛVГОБЕ, ИСТИНСКИ "САКЪ

Н

Шо.

7, 8 ц 10

lШ1\ТО И ПЛУГОВЕ ЗА ВИНОД1JЛИЕ ц т. н. И Т. Н.

Легки Косачки

"Oaysi"

ХаС!ЧЕ! ц епопо:вы'!A ЧКА

,rХSБАПDА Н (По6tАата)

СъНОКОСАЧRИ
съ ПРАКТИЧНА

"КР!ЛIЩАТА ПА МАШИНИ ВЪР3АДЮi"

конструнция

Изъ наЙ-ГОJ[1>~raта Фабрикана св1>та Ис. сошпек HARVESTING blACIONE

COl\IPAGNIE, СНЮАGО (America).

Винени прес.., МJlинове разни видове, сжщински Французски воденични камъни, триори, вi>търници и T~ н.
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