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ЕАИПЪ брой

ст.

10

Варна,

Юний

15

1890.

БАFНЕНСКИЙ DЕЩИНСКИЙ Б1зСТНИКЪ
Излазл обикновенно R'ЬMЪ
отъ вс'kкии м'kсецъ.

1

и

\1

15

Писма, пари и

-

Цtната на
за

всичко ва' Вtстника да се праща до
Градско-Общинското Управление въ Варна.

"

11

Варна,

За всtк3IСВИ

2 JleBa,

други държави

31/2 "

15

унищожение,

наДJltжний
г.

1890

Градско·ОбщинскиЙ киетъ, ва

испъ.шение

pt-

споредъ

Общинското УпраВ..lение

заКJlючението на Г-н а

(1890)

на

з·й

15 отъ

кит-В

l\Iай,

СЪГАасно

N-o 330,

общинскпй

изисква

Указъ

съ

наоснование

'едно

което

.шце у

,lМит7> ИJlИ

става

отъ

RaTo

Съвtтъ и

отъ

чрезъ

Г., за да се

1879

и които

пренасянието

JI

1

то

се за

HaMtpsa

Пl1мtАНИТ-В

та

гд-Бто

ги има,

да се

тера на заразите..lНИТ-В БОJltсти, за косто може да со

раЗД-ВJlЯТЪ

заразите..lнитi,

бо.l'kсти

иа

ABi>

Г..lавни

Itатегории:

1.

.ирочее),

БоJ1,tстu, които на всtlШЙ начипъ I1зuскватъ

'ХаЙ·строга деВUnфСlщшt, кшt8lIТО еж:

Аата (шарката), огиицата (tурlшs

JlaTa

XOJlCpaTa, парпо
exantematicus), гни

жаба ИJlII дпФтерита (JlОШОТО гърJlO).
П. БоJ1,tсmu, ИрJI Б:ОИТО дсзинфекцията се прави

Запретено е да се продаватъ стари
об..ltКJIа, завивки и

чеJlовi;ка БО..l-Бсти,

Фектирание трtба да се обръща внимание на харак

на всичко Ш3JIожено обявявамъ:

Ст.

че н-Вкои

чрезъ девuнфеЮfия (обеззаразявание). 3а добро дезин

чрезъ дезин

вещитt

еж доказа.ш,

уничтожа~атъ съвсtмъ. Това може да се извършва

Н..lИ чрезъ УПО'l:р-Вб..lение ,обеззаразитеJlНИ nещестна (ка
рБО..lова кисi>JIина и други дезинфектанти), иредъ видъ

риви, вс-Вкакви

споредъ

произвеждатъ разни ПРИ..ltп

подобни микроорганизмп, И.1И

отъ

Фекцил И..lИ обеззаразявание вещит-В, въ които се тi;
намиратъ, т. е. чрезъ огънъ, дЪ..lГO време дtйствующа
на тtхъ горtщина (изваряваяие

.пева, и..lи ще се

ки'ва вгщества, които не ПОЗВОJlяватъ развиванието на

ПрИJl-Впчива БОJ!-ВСТЪ,

се умъртвяватъ само

науката и опита

чиви и опасни за

',IlPyro живибактериит-В (микро органи

организ~щ

ВИНОВНИТ-В ще се

нужда да се употрtбяватъ ,противъ

микробитt), ЕОИТО сж ПрИЧИНИТeJIИТ-В на

тая ИJlИ,оная' зараЗИТeJlна И..lИ

.лtкаръ, а

закона

отъ м:икроорганиз~шТ-В

JlОШОТО. гър.ло-диФтерита-и

rJlaBHO

П~IЪ, И.IИ за

Върху дезинфектираннето.

няватъ въ житеJlИТ-В зара,ште..lнитt БО"l-ВСТИ (охтика
други),

ст.

НЕОФИЦИААЕНЪ ОТД1> . IЪ.

въсирепяствува ио' възможности ,17," се нераспростра-

-та, шарката-vаriоlе-,

10

R:uетъ: Ер. Ив. 2JIUрС1(UЙ.

общественното здравие,

N-o 151

на

както се иа:utри за нужно отъ

наказание,

36 отъ ПОJlицейс

изработени отъ Върховний Медицинский
утвърдени съ

СТ., а за С.ttдующит'k 110

предаватъ на сждъ за по-го..l-вмо
се

п.tаща

год., съобщено въ

Санитарнийзаконъ и ст.

ПраВИJlа за. опазвание

се

букви за I1ЪРВIfЙ П;§О,ТЬ

25

както

Варненский Общинский ГАа

веьъ ..ltкарь отъ 6-йтого подъ
'lJI..

40

наказватъ незабавно съ г.7!-оба до

шението на Варненский Окржженъ ХигиеничесJtий
Съвtтъ отъ 27-й Мартъ т.

Qбнв.tенил

единъ редъ отъ

Фектпраие за cAI-втка на ПрIIтежате.1ИТ-В

141.

Юний

6

броя:

Княжеството

ПРИКА3Ъ
М

24

llptxu,

непремtнно, ca~lO ако то се изисква отъ ..ltкарл П.lИ

посте..lКИ, кои·

друго АJlЪЖНОСТНО

сж НОСИ..lИ хора' бо..lЯИ и умрt..lИ отъ КОЯТО И да

.лице, както при корем:ний тифусъ

(ileotyphus), сiар..lаТИШlта, еПИД~~IИческата дезинтеiшл

6И..lО варавите.7lна БO.7ltсть. (Това предписва изрично

(кървавий дрисъкъ),

отъ вишеозначенатаст. 36 на цитираннит-В санитарно

И..lИ' Jlошатакаш~ица (туспсъ конву.lсива) и туберку

ПО..lDЦеЙски -праВИ..lа.)
Ст. -П, Вс-Вкакви

Jlозата (охтиката).
ЗараЗllтеJlНИТ-В

ветошини (дрtхи, -заnивки

'-

п

пр. ,дезинфекцията тр-Вба да 8земаМ-ВрБ:JI на 'всичко
това

JI

заради

това

тя иска:

1) Най·годt.uа 'Ч1lстота иа СЗ:l1ИЙ БО..lt;НЪ,

ирекарани' 'ирезъ съотв-Втствующето обеззарasпте..lНО

на

хората, които сж при него, на ~Iебе.лптi; и пр.

вещество; тоже е запретено да се продаватъ, даже и

2)

въ -крал на града.

АРУГИ вещи, пом-Вднит-В ще се прпбиратъ въ опред-В.
..1LeHOTO отъ Общинското УпраВJlеl1ие М-ВСТО за дезпн-

распространяватъ:

хората, които еж въ ирямо, сношение' съ БОJlНПТ-В

бо..l-ВСТЬ, П"Ш че сждезпнФектираНJI, т. е;

Ст. ПУ. Когато би се хваИ>liJIU ц-Вкого въ Варвети неПJlомбирани (неподпечатани) дрtхи U

се

иражненпята ШIЪ, чрезъ мебе..lИТ-В, ястиетата,др-БхпТ-В,

прамение, за доказатеJlСЕО че не сж отъ хора съ вара

на

бо.l-ВСТП

чрезъ УИР-В..lпт-В, чрезъ сампт-В бо~н~ и чрезъ ис

юргаuu -иосте..lКИ-.дюшеци-,иокжщнИI1И - , (~Iебе
.ш) И вс-Вкакви други вети вещи), които не еж снаб
Аени съ И..lом:ба ИJlИ съ печатъ отъ Общинското У
ЗJIте..lва

~!Орби..lИ (брусницата), КОК..lЮша

Да има въ стаята на БО.lНшI

BctKora

чист'Ъ,

въ:;духъ, и

3) Да се upe.1taXflam'O впнаги бързо всички вара

I

Bttme.71'Xu

вещества.

Споредъ из.lоженото, извършва се дезинфекция

та тъй:

Броii
Аа

1)

БОJlНИЙ трt.ба да се чпсти

щ:t.кидневно,

,i\ft си прои-Внява веднъжъ ума по-често б"R.шт-В ДР-ВХII,

постеJl.КИТ+'
стаята

да

заВIIВКIIт-Б;

II

се

Ilстрпватъ

ДЪСЮIТ-В' и

ежедневно

IСОИТО кърпи. К1ШТО И б-В.шт-В
на

пос.lt.

да

часъ въ

ГОР'];ща

се

КОЯТО

И.Ш ЗС.lснъ IШ.ШСПЪ сапупъ

пъ

пъ

варятъ

пола,

съ

др-БХII

бо.шиiI, да се ЮlICllсватъ

КIIСJl.ота,

МОIСрИ

п

до

пъ

кърпи,

посте.шит+'

5%

карбо.юва

наЙ-иа.нсо

ПО.lОВIIНЪ

3

да се

(20

ст-Внит-Б

съ черъ

cMt.cBa

грамма Ii:а.шевъ сапунъ

.'lIlТрП во"а).

10

Ай

:1)

Про~гhIIJIВаl1пето

въздуха

въ

стаята

на

бо.lIшii става,

111\:0 сс отварятъ по Hi;h:O.lh:O II<h'I'Я еже
дневно прозорцптt. п вратптt.. (:К~нстатпраIIО е, че
I,oraTo ВЪЗАуха въ стаята бпва съвсt.иъ ТIIХЪ, всич
китt. бактерии 11 прахове падатъ на земята, споредъ

което

~ъздуха въ стаята се пречиства

съвсt.мъ за

въ еДlIНЪ до два часа. А най чпстъ въздухъ БЪ ЖII
.lището

сп ~IOже}rъ

да Iша~rе, ако въ единъ

часъ

се

. въздуха еедеиь пжтя.)
Ad 3) Уничтожаванпето заразитеJl.нпт-Ввещества

nромiшява
може

да

става:

а) Чреsъ го,л'fJ.ма суха 1Il01l.ЛUNа и,ли
пара,

СЖЩООlllЪ го,л'fJ.'Иа

топ,лина

01'Ъ

'Чl!СSЪ водuа

mО1t,лlmа .. Знае се,

най-ма,лко

Д.,

1000

единъ часъ; увичтожава
паii-иного т1Jзи,

Стр.

ВарпеПСIШП ОБЩlIНСIШЙ: Вi;стНIШЪ
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като

че суха

~-Вйствува

~шкроорганизиит-В

които се нахождатъ

и пр.,

повече

а

на по

тиио.,ъ, Бреозотъ, ацидуиъ СaJIllЦИ,лш_умъ,

2.

аJl.IСОХО.lЪ

(спнртъ), хлоръ, ферумъ су,лФУРИЕСумъ (саЧlIEжбрузъ),..
ка~шаРIIе ХИПОХ.lороса.

.

u

СуБJ1llмата д-Впствува на lIшкроорганпз~шт-Б наи-

добр~]:;,

защото,

даже на

20

ако се взеllIе една

хийядп

части

ВОАа,

часть суб.lшraтъ
не

може

вода да се раЗl!пватъ lIШRрооргаНИЗllШТ-В,
щество не може

винаги

lIIоже

чеJlов1ша.

да повреди

да се

7 ая

въ

но това ве

употр-Вбява,

защото

Осв-Внъ горнпт-В вещества, може да се употр"R6ява

пара отъ х,лоръ, бромъ, ацидумъ нптрику~rъ, СУ.;l.Фуръ

(тефь, тююортъ)

II

,пр., но простраНIIП ПО)I-БщеНIIЯ не

lIIоже съ т-Вхъ да се деЗlIнфеI_тпратъ

сигурно.

д) Чрезъ ШJгоряваuuе.

Когато нс е ВЪ311IOЖНО
ницата бо.lНИТ-В, които

да се отнасятъ въ бо,л_·

страдатъ отъ пt.Ii:ОЛ

заразн

теJl.на бо.l-ВСТЬ, нужно е да се държж..тъ Т1; въ отд-Б.ши
стап, а у който ДОИЪ8-Вма

за

това

отд-В.lIШ

стая,

както ·се СJ1учва много IIЖТИ.У ·ио-б-Вднит-В, тр-Вба да
се занасн' бо.лниП въ

н-Вкое особенно

ПОllI-Вщение

за

заразите,л'ни . бо,л-Всти, ИJlИ въ· отд-В,лението на бо.ши

цит-В

за заразите.ши

бо,л-Всти.

~[HOГO житеJlИ иыа,

на които

КJiщата

състои

почти самоотъ една стая, въ колто жив-Вятъ повече

души, ито
затваряни,

съ Jl.оши прозорци,
съ

чистота' у

съ врати

стаята,

а

не

много.

добр'k.

пжтn ц

върхностьта на пред~r-ВтитiJ, а на он-Взи микроорганизми,

на самит-В хора наЙ-J10ша,. и съ въздухъ въ пен съ

ъ:оито

вс:в~rъ разва.ленъ, Саыо по себе си се разбира, че ако·

се

по-добр-В

намиратъ

по-дж,лбоко

д-Вйствува

водната

отъ

повърхностьта,

пара сжщо

отъ ОКОJl.О

1000 Ц. Осв-Внъ това, водната пара не раsва.Лл TblI
нредм-БтитБ, както сухата топ,лJIна.

очаква тамъ никаква ИОJl.за ·отъ

Водната пара' се проuзвеЖАа въ парни машини,
копто сж.. ИJl.И

~lOби,лlIИ

т. е. може да се

ТР'l:ба, IIJI.И биватъ пом-Встяваии

l'At.TO

деЗlшфеК'ПIраНИСj

парна

lIшшина,

когато

можс да

пе

се

е

много

често

възможно

иострои

на~ПIратъ

пренасятъ

въ злание ~a
да шrа~Jе

ГОJl.-Вма

(Фурна) з8. произвеЖАашIC суха ТОП.;l.пна,
Анесъ

се с,лучи въ такава кжща нъкаква' заразите.'lпа

пещь

каквито се

въ по-малкит-В

пейски градове, които .H-В~Iатъ достатъчно

евро

бо

JI.-Всть и ако останж..тъ бо,лнит-В .въ нея не може да се·
дезинфеБЦИЛ,

и ос

B-ВllЪ . това поражда се нап-го,л:Вма опаrшостъ пза,

другит-В хора, които жив-Вятъ въ. нел кжща. 3а това
неоБХQДИМО е въ такъвъ СJl.учаЙ даже и съинитеJl.

нит-В бо,лни да се испращатъ непремi>нно въ БОJl.юща,
а стаята и всички' иреАИ-ВТИ Аа се

. I\езинфектиратъ.

Когато се разбо;Л-Ве Н-Вкой отъ хо,лера, варио,ла

(шарка), коремнийтифусъ,

диФТеритъ, скаРJl.атина

парични

ПJl.И дезинтерия, трt.ба да се оставятЪ. всичкит-Б ме

ср:Вдства, за да си доставятъ скжпит"R парични машини.

би,ли въ стаята, въ която· се е HaM-ВpНJI.Ъ боJl.НИЙ, но
ако въ c..lучаЙ не е, възможно т-В да се • задържжтЪ

За такива пещи n за стабu.lНИ дезинфекционни
едпитБ да се докарватъ ппфекциранит-В (заразенит-В)

тамъ, а потр-kба да. се изнесжтъ въ друга стая, тр-Вба
незабавно да ее дезинфекциратъ. Съ др-Бхит-Б на

вещи (др-Вхи и АР.), ао съ АРУГИТ-В ко,ла Аа се отнасятъ
дезnвфекцпранпт-В (обеззаразенит-В ILШ пречистенит-В).

боJl.НИЙ съ посте,лкит-Б и.кърпитЪ, които сеупотръ
бяватъ. за истрипание ct-ВнитБ и пр., тр-Вба Аа се

:r.raШИНII нужни еж дв-В особеННИКОJlа, отъ коитq съ

б) Чрcsr, варе'Ние въ вода.

. В) Оъ 5% карбо,лова

направи, както се ИЗJl.ожи по-гор:В.

кuс.лоmа,

която става отъ

cM-Веванпе една часть тъй наречена

100% карБОJl.ова
ЕИСJl.ота (Acidum Carbolicum depuratum) съ 18 части вода.
г) О'" 2% карбо,лова Кltс.лота, състояща отъ една
чаетъ карБО.;l.ова КПСJlота и 45 части вода.
Осв-Внъ IIоменжтаТа кш.:,лота, ,има още и

друга дезинфектанти, т. е е.

жаватъ

~ПIкрооргаНП3}JИТ-В,

много

вещества, копто унищо

но т:В пс сж

вспчки за

уиотр-ВБJl.явание, защото отъ Н-ВБОИ отъ т-Вхъ тр-Вба да

се взема го,л-Вмо количество, други разва,llЯТЪ много

предм-Втит-В, а трети могжтъ да ставатъ

вредитеJl.НИ

ва че.лов-Вка.

ТаБива

вещества

сж

напршr-Връ:

суб.нrnатъ,

пражнеНИJIта на Jl.Пца,

ОтноситеJl.НО' ис

които страАатъ

отЪ, ХОJl.ера

тиФусъ, .дифтеритъ, екаРJl.атина 'и деЗИIIтерия, тр-Вба.
т-Взи исnpажнепия да се събиратъ въ особенъ с&дъ,
копто да е наПЪJl,ненъ. до четвърть съ 10% карБОJl.ова

КИСJl.ота,

и ПОc..l-В да се ХВЪРJlЛТЪ

въ нужницит:В.

Препоржчва се .зз вс-Вка к.жща, ГД-ВТО ,нужницитБ не
сж съединени съ кана.лъ, да се наиравлтъ нужнuци

отъ бъченна система, Qсобенно тр:Вба да се нзправя тъ
таквизъ нужници въ УЧИJl.ищата и въ всички зданиЯ,

гд-Вто се СЪ,биратъ много хора, защото .бъчвит-В ~ro

гжтъ да. се измnватъ по-.wсно n н-Вма ГОJl,-вма опас
ность да не се зарази зеМJIта, а презъ нм и водата,

което е особенно важно за епидемиит-Б на ХОJl.ера. и.

Брой

Колко с,к onаСНll нtщата

-

охтичави хора.

om?l

Въ градъ Хамбургъ презъ дене си умр:БIlО едно мо·

миче OKO.ll.O
Т-Взи

15 годишно, отровено om?l едни обицn.

обици на него би.ll.И

IIодари.ll.И

родите.ll.ит:Б на

една мома, умр:Б.lа отъ охтика. Щомъ момичеТI) иоч
НЖ.ll.О да носи обицит:Б,
надуватъ.

ушит:Б му

захванж.l1И да се

се пренесла у него

OXTltKama

отъ т:Бзи

обици, и то много скоро. С.II.-Вдъ н:Бко.ll.ко време единъ
.Il-Вкарь констатира.ll.Ъ, че се

пренес.ш охтиката и въ

бi>.ll.ит-В дробове на ~IOмичето. Не подиръ ДЪ.II.ГO време

З.ll.очестото момиче

YMpt..i10! (Romanul, 14. 6. 1890).
cpt;Il..:mBo "тиокаъrФъ"

Вово обезsараsltтелно

-

РаUНОЛДС?l
ср-Вдство,

на

изнам:Бри.ll.Ъ

което

ново

обеззаразите.шо

СЖЩ6ствепната

часть СЪСТОЛ.ll.а

отъ една мокрота, образувана
на камфора

Стр.

ВариеИСЕИЙ Общииский В1;стниь.-ь

16 (51).

и с:Брниста

отъ взаШIOД7Jйствието

кис:Б.II.ина

(acide sulfureux).

Направенийотъ РаЙНО.ll.дса иреиаратъ

"тиокамФъ",

съдържа.ll.Ъ въ растворъ и други вещеСТ13а, изв:Бстни
съ своето разрушитe.ll.НО

д:Бйствие на вс:БRаКЕП баR

терии. Въ запушени СТЪЕ.II.ЛНЕИ тол състав';Ь МОЖa.ll.Ъ

да се пази ц:Б.II.И години. Ако се ПОД.llожа.ll.Ъ тол пре
паратъ на д7Jйствието на твърд:Б тънъкъ C.II.Ой въз

ЧИCJLото на 6акте-

Проиехожденпе на водит:Б:

РIIIIТ$ въ 1 .tитръ

Cг~eTCHa пара ОТЪ атмосФерата
Вода отъ АспиеРСIi:lIЙ дренъ .

900
48,000
Дъждовна вода
...•..•.
64,000
Вода отъ р. Ванна (ба.ссеЙнъ :Монружъ)
248,000
Вода отъ р. Сена (надъ Парижъ)
4,800,000
Вода отъ р. Сена (подъ Парижъ)
12,800,000
Вода отъ гириза (при К.Ilиши)
• 80,000,000
Т:Бзп циФри предстаВ.II.лватъМПНШlума, тъй като

геризната вода, когато задържи на едно M7JCTO, гние
ПОВ<;J'Iе, и ТОГЗ3Ъ. зачн,Жтит:Б зародишп се размножа
ватъ Ао TaIi:aBa стъпень, щото бактериит:Б въ н:Бко.llКО
денл ставатъ хиляди nжти по-многобройни. (La Grande
Encyclopedie, т. IY, Bacteries, стр. 1107.)
- Бактериологическо U8C.7ltIlBaHue на м'лtкото.
Докторъ l\fиккe.IlЬ попскa.'lЪ да узнае, Еато KO.lKO ми
кроби може да съдържа въ себе си най-чпстото и
пр:Бсно ~1.Il:Бко. И сторенит:Б отъ него наб.lюденил да
.II.И С.II.:Бдующпт:Б поразитe.ll.НИ реЗУ.llтати: М.II.-Бко, И3
доено сутреньвъ 6 часа, C.II.:Бдъ четвъртъ 'Iасъ, до

като се занесе въ .II.абораторилта, съдър~а.'lО въ вс:Б

кий кубический сантиметъръ 9000 бактерпп,
единъ часъ 31,000, C.II."hдъ 2 часа 36,250,
три 'Iaca 60,000, C.II.:Бдъ 9 часа -120,000, а
едно денонощие - 5,600,000 бактерии. При
престоя.llО една нощь, при раз.ll.ИЧНП

с:Брниста

времето,

обез

заразитe.ll.НИ вещества. Т:Б3I1 газове и шiри, ЕОИТО се

распростирa.ll.И бър:а~i;. въ ОRО.ll.НИЙ въздухъ, се ПО.ll.у
Чa.ll.И въ

КО.ll.ичество на

120

.Ilитра на .единъ ЕИ.ll.О.

граммъ отъ преиарата. Вато се е~I·:ВСЛ.II.оJ КИ.llограЩIЪ
тиокаМФЪ съ

4

за,опръскваиие

.II.итра вода, по.луча.ll.О се СИ.ШО
варазени предм:Бти,

1

IШ.llограШIЪ.п

ПО'C.II.збърас.

е и

туп;

гд:Бто

(No. 20 отъ Т. 1'.), новото туй обеззара
CP7JACTBO CROpO щ:lыо да почне да. се про
защото се БИ.ll.а

образува.lа

HoБKO.ll.KO кант арл ТИОкамФъ.

Пракншческо обе38ара8uтел'Но вещество е фени-

'Чеcкut't np~m,. състолщъ отъ
ci>.II.ина (acide phenique), 20

rpaMMa скорб:Б.II.а

5 грамиа Феническа ЕИ-I
граима спиртъ и 200
(KO.lla, нишесте), H:OllTO ирахъ ~c .

прави,

се

като

първо

тури

въ хаванъ сиирта

и

EJI-

сi>.ll.ината, за да СА растворп ПGС.ll.:Бднлта,C.II.:Бдъ което

се см-Бсва Сl'рuО:Б.II.ата п тал смiюь се растрива, AOK.Il"h
се разбърка

всичко

тъй,

щото да С6 придобие

ПОДПЪJl.на СМ7JСЬ, колто да сс пази въ добр"h

въ Варна струва днесъ

65

пжти

вci>ШШВП

-

Па день,

заразпте.ll.НИ

225

постелки,

чаршави

бм7Jсти. (Д-ръ

п пр;

De Baut).

Ето ед·но по-точно понятие 8а

реЗУ.ll.татп:

. Имаме честьта даВи пр:Бдизв"hстимъ, че по

довършевието срокътъ на СЪдружиическото ни УС.llо

вие, то. Фирмата Ар. Г. ДИЛСИЗИЯН'Ь. & Х. ТОРОСИЯН'Ь се

пр:Бкратява да с.жществува отъ днееь.-

Вато Ви б.ll.агодарюiъ за Дов-hрието, което ни

ПОЕазахте, бързаме да Ви ув"hДОМШIЪ отъ днешна
дата за новит:Б ни пр"hдприлтил и' ВИ МО;ЛИМ'Б да
приемите исв:ренпит:Б ни поздраВ.llениЯ.

Ар. Г. дилсизянъ & Х. Торосеянъ.
Макаръ

че Дружеството, състолще

отъ

съ

дружницит:Б/ Хартюнъ ДИ.llсизиянъ & Хампарцумъ
Торосилнъ п Оханнесъ РюстемИJlНЪ & C-ie въ Варна
е растуренопо разд:Б.Ilванието 01'ъ Дружеството Ха

рутюнъ ДИ.II.сизилна & ХампарцумъТоросПJlНЪ въ Ца
риградъ отъ 31 Декеюзрий 1889 год. (виждъ горньото
ЦИРКУ.llлрно.)

H-R-. това дружество, вършл.ll.Ъ аКтове (работи) по;i,ъ съ-

при

'ЧUC.7lото па

бакmерuumt 8?1 вО/lаmа. l\IпкрограФическото изучва
ние на ПарИЖЕИТЪ нодп е Aa.'lo на Д-ра :rtIИЕке.llЛ
C-l-:J;д)ющит:Б

1" . • . . •

Научавамъ се, (,'Ъ скърбь, че . Господинъ . Xaъrст.) Феническийпрахъ I парцумъ
Торосилпъ, C.II.:Бдъ датата на растурепнето на

се употр-Вблва ,,\а се посппватъ СЪ него, дажР. по

11:0.11.1,0

една

зах.ll.уп

вано стък.'lО. (Въ аптеКJIт-Б таъ.-ъвъ съставъ .отъ·

rp.

Цариградъ, 1/lsЯнуарий ·1890.
Rючюкъ-СаФранъ-Ханъ•.

"Pe]\leC.II.ell-

една компаНftJI, Еалто щ:Б.II.а 'да вади въ недщнта по

-

)Iикг:с.ll.Л, минува.llИ въ M.II."hKOTO най-вече отъ въздуха.
(" Теmрв ").

обсзва

jl<1

нал газета"

дава по ум:Бренна ц1>на,

при

КО.шчество 1оIИкроорганизми, по зar;:.II.ючеНието на Д-ра

тиокамФа Шlа.lЪ добра миризма. Споредъ

ЗИТe.ll.ПО

часа,

въ 1 кубический сантиметъръ, а С.ll.:Бдъ едно деноно
щие - 6.000.000 бактерии. Съ подиганието темпера
турата до 35 градуса, ЧИC.II.ОТО . на бактерипт:Б въ М.II.:Б
ROTO, 20 часа С.ll.:Бдъ И;JДолванието, вече бп.ll.О до

вещи, I;:ОИТО е,Ж бп.ш въ. с'ьприкосновение.

съ заразени .IlIЩЗ. За заб:Б.l-БжваШlе

15

петнадесеть градусна температура, 1.000.000 бактерии

етигЗ.llО ОКО.llо.180.000.000 бактерии. Туй безбройно

вам:БUlI раетвора О'rъ карБО.llова lшс7J.шна
разянание

температури. на

С.ll.:Бдъ

CP7JACTBO

.lИтра вода можа.lЪ да

10

ПОЕаза.llО се въ него,

ва обеззаразлва

вие ВОДОСТО'IIШ 'оГр..ь.бlI (геризи) и пр,
тноръ отъ

С.ll7Jдъ
С.l:Бдъ
C.II.:Бдъ
друго

едно ИЗС.ll.:Бдвание на кравепшо ы.Il:Бко, издоено ве'Iеръ и

духъ, образува.ll.а се въ съраз]\!:Брно ГО.ll.:Б1I10 ЕО.ll.ичество
ЮIс:Б.Ilина съ шiри отъ други си.ll.ни

4.

Дружно

ИllIе.

.

Това ПО.llожение на работата въпрi>!>fl Граждан-

cx.-ит:Б Наказате.lПИ Закони е въ ущ / .
моито};
ероъ на
,
, то пр дпазвамъ се въ този С.IlучаЙ и
оставлмъ ВСИЧEi:И отговорности върху изъвршившnтi>.

интересИ:Б
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