Година XII.

Варна, СрЬда 22 Декемврий 1899 г.

Брой 31,

ШЕНСКМ ОБЩЯНСШ ШШП
ИЗЛИЗА ЧЕТИРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦА,

Писма, статии нари и всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна

Обикновенно всека Събота.

Цена на вестника за година е

За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
. . . 3 стот
„ втора страница
2 „
1 и
я трета и четвърта страници .

4 лева.
Отделенъ брой 10 ст.

Рачо Бояджиевъ
По семейни причини, не ще приема посЬщеппя
наимениий си день, Рождество Христово (Кол-вда).
Варненско Градско Общинско Упра

вление

здповъдь
№ 37
гр. Варна, 18 Декемврий 1899 год.
Заповедамъ на всички служащи при поверенното
ми Управление, да надзираватъ, въ свободните имъ,
отъ работа часове, хлебарниците и всички заведения,
в ъ които се продаватъ съестни предмети: месо, риба,
сирени и др. т. и за неиспълнение распоредбите по
общината, отъ страна на продавачите, такива пред
мети, да съставляватъ актове, които да ми представляватъ. Давамъ имъ. право да еледгьтъ строго за
точното прилаганис на всички издадени отъ общин
ското управление правилници, прикази и др., като
имъ внушавамъ да бжджтъ спрямо всекой нарушитель
на тия правилници вежливи и не докарватъ работата
съ такивато, до не приятности и скандали, защото
всекой отъ т е х ъ който съ грубостите си предизвик
ва подобни, ще бъде най строго наказани.
за Кметъ: Р. Бояджиевъ
Изводъ отъ решенията на Варненский Градско
Общинский Съветъ.

30 Ноемврий 1899 година.
299. Удобрява проивведений на 3-й того т ъ р г ъ .
по доброволно съгласие, за доставянпето: а) Н1 една
окладна книга отъ 150 листа; б) две партидни книги
(приходна и расходна) отъ по 300 листа; в) една кассова книга отъ 300 листа: г) единъ монетарь отъ
150 листа; д) единъ показалецъ отъ 150 листа и
1500 листа обявления, и възлага това предприятие,
съгласно образците — подвързани, върху печатаря
Кънчо Николовъ, за предложената отъ него най ниска
цена, 51 лева.
300. Назначава за допълнителни членове въ коммиссията, отредена съ решението подъ № 285 отъ
11 Октомврий н. г. за преглеждание и проверявание
лриходорасходните операции на общината, извършени
отъ бивший общински бирникъ Петръ Ивановъ, г-да
съветниците К. К. Божковъ и Гради Петровъ.
301.1-Да се съобщи на всички лица, претендующи
ниви въ общинската мера, да се обърнатъ за признаванието правото имъ на собственность върху тъкпва

къиъ надлежните съдилища и II Упълномощава кмета
или предовереното отъ него лице да води и защищава
предъ всички съдебни инстанции процесите, които
се заведътъ противъ общината за подобни ниви.

1 Декемврий 1899 година.
302. I. Да се уволни по собственно желание
градоко-общинский бирникъ Манолъ Ковачевъ, което
уволнение да се счита отъ деня на предаванието му
общ. касса. И. Натоварва съ попълнението на тая
длъжность члена отъ общинский съветъ, и. д. п.
кмета, Георги Аитоновъ и Ш . Приеманието на об
щинската касса, съ всичко иаходяще се въ нея,
което ще стане съвместно съ г. г. съветниците К.
К. Бошковъ и Юрданъ Мирославовь, г-нъ Антоновъ
да почне още отъ утре и свърши до колкото е въз
можно въ по кратко време.
При вземанието на това решение съветника Г .
Петровъ исказа мнение да се покани г. Ковачевъ да
яви причините, по които си дава озтавката и му се
предложи да 1ъ оттегли, а г. Г. Антоновъ — неиска
да гласува.
303. Да са отсрочи до 6 месеца исплащанпето
длъжимите отъ Теню Николовъ, -Петръ Куртевъ, Ангелка Панайотова, Тодоръ Гочевъ, Ив. Панайотовъ
и Стефана Щ^рева, сумми, за купените имъ отъ об
щината места, ако обезпечътъ внисанпето имъ, до тоя
срокъ, въ общинската касса, съ полици, подписани отъ
техъ и отъ по двама заможни поръчители и платньтъ
предварително следуемитЬ имъ за това време лихви
по 10% годишно.
304. Удобрява окончателното приеманпе работите
по шосираннето частъ отъ улица „Руссенска" и раз
решава да се заплати па предприемача па тия работи
А рифа Хасановъ остатъка отъ суммата за същите,
споредъ окончателната ситуация на Технич. отделе
ние, 346 лева и 68 стот.
305. Удобрява ироизведений на 15 и 16 Ноемврий
н. год. търгъ, за отдаванието подъ наемъ общинската
барака въ I уч. до зданието, въ което се помещава
Октроалното Управление и възлага тая барака, съ
гласно поемните условия, за време отъ 20 Ноемврий
н. г. до 31 Декемврий 1900, год. върху Костадинъ
Михаиловъ изъ Варна ва предложената отъ него най
висока цена, 604 лева.
306. I. Неудобрява проивведений на 25 Октомврий
н. год. търгъ за направата на една пристройка за
кухня на публичний домъ „Хотелъ Балчикъ". II За
тая цель да се произведе новъ търгъ къмъ настъпванпето на идущата про.тЬтъ и III Да се позволи на
съдържателката на тоя домъ да построи, временно,
на свои разноски, потребното й за кухня на СЪЩИЙ
домъ, помещение.
2 Декемврий 1899 година.
307. Упълномощава г. Кмета Коста Ранковъ да
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води преговори съ желающите да сключътъ четире-

милионний заемъ па общината финансови группи и
въ даденъ случай сключи тоя ваемъ, при резерва обаче,
че всичко каквото направи по това, ще има сила само
следъ удобрението му отъ него (Съвета) и утвър
ждението му отъ надлежната власть и II Въ случай
че за сключванието на тоя заемъ стане нужда г.
Кмета да замине за странство, да му се отпуенатъ
отъ съответствующнй § на бюджета за 1900 година
2000 лева за разноски.
308. Да се произведе на 28 съ переторжка на
29 того търгъ, за отдаванието на предприемачъ осве
тлението на град. улици за презъ идущатъ 1900 го
дина подъ с ъ щ и т е условия, подъ които се експлоа
тира презъ н г., следъ като обаче тия условия се
лреработятъ така, игото да гарантиратъ едно добро
осветление на тйя улици.
309. Да се опрости на проститутката отъ хотелъ
„Адрианополъ" Василка Василева длъжимата й за пра
во проститутство и за доставеното й отъ общината
8а преглеждание, огледало (спекулумъ) 32 лева.
310 Прошението на бивший откупчикъ на град.
берий октроа и др. г. Атанасъ Каракашевъ изъ София,
да му се заплати стойностьта на построените му презъ
н. г, бариерни бараки, да се остави безъ последствие.
311. Да се в ъ о р ъ ж ъ т ъ общинските нощни стра
жари (пазвантпте) съ по единъ револверъ отъ систе
мата на тия, съ които съ въоръжени полицейските
стражари; II Доставката на тия револвери да стане
чрезь т ъ р г ъ и III потребната за т е х ъ сумма да се
вземе отъ съотв. § на бюджета за 1900 година.
312 Въпроса, относително снабдяванието пазачите
на лозята съ установените отъ закона униформа и
окръжие, да се внесе за разрешение следъ утвържде
нието бюджета на общината за 1900 година.
3 .2 Да се издадътъ възъ основание неиеплатенит е до 1-й Юлий т. г. платежни заповеди нови отъ
превидения за тая ц/Ьль въ текущия буджетъ § „расходъ за сметка на сключени бюджети", съгласно чл.
19 отъ правилника за счетоводството и деловодство
то на Град. Общ. Управление.
Преппсъ
П Р И К А З Ъ
№ 328.
гр. Варна, 26 Ноемрий 1899 год.

П о с т а н о в и х ъ:
I. Предприемача на осветлението град. улици
Никола Тод. Т ъ п т ъ к л ъ , житель изъ гр. Варна, за на
мерените изгаснали на 18 и 20 този месецъ 146 сто
четиридесятъшестъ фенери да са глоби съ ио четири ле
ва за всеки единъ фенеръ или всичко съ (584) лева петстотинъ осемдесятъ четири.
за Кметъ: Р. Бояджиевъ.
Издадени постановления за снабдявание съ крепостни
актове за притежаеми отъ турско време недвижимости
(ЧЛ. 4 отъ Закона замен. турските документи и пр.)
пр*зъ 1899 г.
(Продължение отъ брой 30.)
1296). На ГЦеряни, Теолого, Костадинъ, Фрусаня,
Димитра, Деспина и Ставра Скулеви: за елинъ дюкянъ
въ II у к ъ на г. Варна подъ Но. 1201 при съседи:
X. Георги Димитровъ, Фрусаня Георгиева, Църквата
„Св. Архангслъ Михаилъ1- и улица 27 Юлий (поста
новление Но. 143).
1297). На Аведисть Гнрабетовъ 1) за едно лозе въ
местноста „Руппи" при съседи Сократъ Данесовъ Ангелъ Георгевъ, Овсепъ Оханезовъ Бакърджи и п ъ т ъ
състояще отъ 2100 • метра; 2) за едно лозе въ мест
носта „Св. Никола" между съседи: Козма К. З а л ъ моглу, Домна Георгиева, Братия X. Товмасиянови и
Петръ Панайотокъ, състояще отъ 2160 П\ метра и 3)
за едно лозе въ местпостьта „Франга-дере" между
съседи: Манолъ X. «Девтеровъ, Майрямъ Хубесприянъ,
Мардирозъ Хазарянъ, Каролина Митранова и Никола
Томовъ (постанов. ,№ 144 )
(следва).
Напомнямъ на лицата, до които се отнася, за испълнение, а на надлежните общински чиновници и
полицейски чинове, за надзиравание да не се нарушава,
— следующий:

ПРАВИЛНИКЪ
Зи риботнитн, часове на мало.шпшипт
работници
ой фабрикати и работилниците въ Вар
ненското Окрлжие.

Чл 1. Въ разните фабрики и работилници (занаПодписаний Варнен Г р Общ. Кметъ на осно
вание актовете подъ Вх. Но. Бо. 14006 и 3 4005, със ятчийницп) въ Варненското окръжие не се допущатъ
тавени отъ Началника на нощната стража, отъ които работници съ по малко отъ 12 годишна възрасть; а в ъ
се конетатирва обстоятелството, че на 18-й срещу 1 9 й питейните заведения не се допущатъ по-малки отъ 16
този месецъ, часа по 11 преди полунощъ фенерите годишна възрасть.
предназначени за осветлението на гр. Варна подъ
Чл. 2. За всекий работникъ отъ 12 до 16 годиш
Но. Но. 250, 352, 335, 391, 385, 382, 337, 321, 300,: на възрасть, който постъпва въ фабриката или рабо
222, 299, 304, 298, 302, 209, 257, 256, 324, 244,317,! тилницата, ступана на заведението е длъженъ да
320, 255, 293, 294, 227. 275 : 276. 279, 280, 20, 3 1 , ! изисква правилно свидетелство за възрастьта и меди
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 32, • цинско свидетелство за здравието му, които свиде
.45, 46. 48. 27, 50, 56, 57, 59, 543, 544. 555, 558, 559, ] телства е длъженъ да ги показва всекий п ъ т ь , кога
562, 563, 554, 462, 553, 547, 548, 564, 562, 326, 325, | то се поискатъ отъ общинските или полицейски агенти.
323 479, 476, 412,. 430, 376; 433, 475,474, 407, 406, |
Чл. 3. Въ неделните и оффициално приетите в ъ
4 8 9, 487, 410, 411, 742, 765, 745, 744, 759, 751, 746,, княжеството неприсътственни дни, забранено е да ра750, 739, 753, 675, 522, 538 и 502 и на 20 срещу 21 | ботятъ малолетните работници въ фабриките и ра
тоже текущий месецъ часа въ 12 !/ 2 после полунощъ ! ботилниците.
фенерите подъ Но Но. 30, 35, 37, 38, 42, 41, 43, 47, !
Чл. 4 Забранено е да работятъ въ фабрики или
49, 31. 33, 34, 44, 321, 320, 219, 324, 580, 577, 570, ! работилници работници отъ 12 до 16 годишна въз
578. 579. 749 839, 837, 764, 744, 767, 750, 83-:, 840 ! расть нощя, отъ 8 вечерь до часа 6 сутринь.
746, 747, 870, 849, 950, 866, 851, 323, 317, 326, 3..7. |
Чл. 5. Работниците отъ 12 до 14 годишна въз
325, 253, 254, 2л5, 257 и 256 по немание газъ биле \ расть не тръба да работятъ повече отъ 6 часа на день;
изгаснали и чл. VIII. отъ поемнпте условия подъ I непрекъснато могътъ да работгжтъ най-много 2 часа,
който е отдадено това предприятие,
| следъ което се дава почивка най-малко по 1 часъ.
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Чл. 6- Работници отъ 14 до 16 годишна възрасть
не трФбва да работьътъ повече отъ 8 часа на день.
Непрекъснато могътъ да работкьтъ най-много три
часа, следъ което се дава почивка вай малко единъ
часъ.
Чл. 7. Забранено е да се заставятъ работници
отъ 12 до 16 годишна възрасть да чистятъ машина.
когато тя е въ действие.
Чл. 8. Всекой фабрикантъ или занаятчия е длъяеенъ да държи залепенъ на видно место въ заве
дението си списъка на малолетните си работници, съ
обозначение на имената имъ, годините имъ. работни
т е имъ часове и видътъ на работата имъ
Чл. 8. Всекой фабрикантъ или занаятчия е длъженъ да има часовникъ въ заведението си, по който
да се ръководьътъ работниците и който требва да е
натъкменъ по градския часовник! .
Чл. 10. Работниците не требва да прекарватъ
определените за почивка или хранение часове въ ста
ите, гдето работятъ.
Чл. 11. Деца съ по-малка отъ 14 годишна въз
расть, които не съ свършили науките сивъ основните
училища и родителите на които съ въ състояние да
ги поддържатъ въ училище, не требва да се приея а т ъ за работници въ какво и да е заведение.
Чл. 12. Всекой фабрикантъ или занаятчия, който
има малолетни работници, е длъженъ да държи зале
пенъ на видно место въ заведението си настоящий
правилникъ.
Чл. 13. Работата, за която е условенъ работника,
требва да бъде съответственна иа възрастьта и фи
зическите му сили. За превишавание на тъзи съразмерность общинските агенти донасятъ на кмета, кой- I
то назначава коммиссия отъ три лица (въ градовете |
влиза лекарь въ коммиссията) да реши въпроса, като 1
състави за това актъ.
\
Чл. 14. За нарушение на настоящиятъ правил-Никъ ступана на фабриката илнработилницата се на
казва по постановление на местния кметъ съ глоба,
за въ полза на общинската касса, съгласно закона за
общините.
Чл. 15. Испълнението на настоящиьътъ правил
никъ се възлага на общинските и административни
полицейски власти.
(Настоящий правилникъ изработенъ отъ Варнен.
Окр. Хигиенически Съветъ, е обявенъ отъ г. Кмета
съ приказъ подъ Ко. Зй4 отъ 24 Септемврий 1895
год., отъ който день е въ сила и задлъжителенъ за
всички фабриканти и занаятчии въ Варненската об
щина).

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЯ

Стр. 3
№ 14173

гр. Варна, 11 Декемврий 1899 год.
Варненското Градско Общинско Управление, честь
има да обяви за знание на населението отъ г. Варна
че въ с. Голема Кокарджа, (Семанларска околия, е кон
статирана болестьта „Шарка* по овцете.

за Кметъ: Р. Бояджиевъ
Секретарь: П. В. ПетранОВЪ
Приходорасходенъ бюджетъ на Варненските народни
основни учнтища за идущата 1900 година.
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РАЗСХОДЪ
1 Заплати на учителите за
6 месеца
2 Заплати на забавачници
те за 12 месеца
3 Прислуга на училищата
4 Наемъ за училища
5 Отопление, осветле
ние и пр.
6 Учебни пособия
7 Библиотека
8 Училищни потребности
9 Учебници за бедни деца
и др. потребности
10 Канцеларски разноски
11 Възнаграждение на учи
тели
12 Непредвидени разноски
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П р и п о в т о р е н и е:
Приходъ за 1900 година 100000 лева
Разсходъ за 1900 година 100000 лева

НЕОфИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ

Р А З Н И

№ 14174
гр. Варна, 11 Декемврий 1899 год
Варненското Градско Общинско Управление има
честъ да обяви на населението отъ гр. Варна за зна
ние и предпазвание, че въ Руссенский Банковъ клонъ,
при раздаваине заплатите на служащите за месецъ
Септемврий т г. между другите монети се указало
и една фалшива 20 ст. никелова монета.
Тя се отличавала отъ действителните по това,
че била по лека, малко нещо по тънка, ц в е т ъ възсивъ, буквите и венеца груби и зацапанп.

Новъ източникъ на газъ (петролеумъ.) Сиоредъ
съобщенията, направени въ секцията ио Естествознанпето въ Виена, по всека вероятность, на скоро
ще се открие единъ новъ Баку, на срещуполож
ната страпа""на Малоазиатскии брегъ, срещу сегаш
ния Баку, гдето съ намерени нови извори на каменно
масло. Въпросътъ, както се вижда отъ онова, което
генсралъ Венюковъ о съобщилъ на Парижката акаде
мия на науките, е отъ голема важность. Новнй пзворъ се намира близо до местностьта Анаклпя, до ус
тието на реката Ипнгуръ, която се влива въ Черно
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море. Местностьта принадлежи на Мингрелийския
князъ, но едпнъ капиталистъ отъ Москва е добилъ
правото на експлоатация. Двама геолози, испратени
още отъ средата на м Май м. година на това место,
с ъ сполучили да намерътъ месъчни пластове, напоени
съ нефтъ, посредствомъ водата, която прониквала
презъ почвата и била покрита съ пласть отъ течна нефть. Обстоятелственнотоизучване на пестностьта чрезь
сондажа пгЬло да стане наскоро, следъ което ще се
почне добиванието на каненото масло. Венюковъ мис
ли, че местностьта Анаклия щела да задмине прочу
тия по петролей градъ Баку, тъй като тъзи местность,
поради расположението си на Черното море, отъ всич
ки страни ще бъде свързана съ параходно съобщение
когато града Баку, расположенъ на Каспийското море,
е отделенъ отъ такова съобщение.
Двуглава ЗМИЯ. Въ Ню-Иоркъ има една двуглава
8мия, която възбужда любопитството на хората. Това
уродливо пълвяще, както съобщава „Зйеттйе Атопсап,"
е намерилъ некой си Фишеръ при пътуванието си въ
централна Америка. Фишеръ, поразенъ отъ необикно
вения видъ на тази змия, ьъ. взелъ и занесълъ въ
Ню-Иоркъ като редкость. Д в е т е й глави, не по голе
ми отъ ) 5 с. метра, съ толкова дпбре и пълно сформируванп и отделени една отъ друга, щото човекъ би помислилъ, на пръвъ погледъ, че въ една и съща об
вивка има две змии; нъ местото на срастванието на
главите ясно показва, че т е принадлежътъ на едно
и също пълзяще, което, по своя родъ, съставлява
редко явление. Всека глава действува самостоятелно,
вънъ отъ всека зависимость отъ страна на другата
и се подчинява въ движението си на самостоятелни
инпулси. Кожата й има тъмнозеленъ цветъ, а става
червеникавъ, когато се раздразни. Очите й се отличаватъ отъ очите на другите видове змии по своя блесъкъ, а тя се отличава отъ ВСИЧКИ ПЪЛЗЯЩИ по необикновенната си пресметливость. Когато Фишеръ отивалъ къмъ стъкления съндъкъ, гдего хранелъ змия
та, тя бързото отвива свитото си на колело тело, от
правя се къмъ своя хазайнъ, устремява върху него
двата чифта блестящи очи и, въ знакъ на радость,
д в е т е й глави изваждатъ своитЬ вилообразни езици.
Нужно е при хранението да се поднася храна и къмъ
д в е т е глави, иначе т е се нспохапватъ. Фишеръ че
сто е гледалъ, какъ д в е т е й глави с ъ се милвали и
си играели, когато змията е била весела, и какъ с ъ
се хапели, когато е била раздразнена. Тази змия е отъ
рода на малките змии ,,Иег.ег(1оп зстггшз", дължината
на които въ редки случаи е 4 фута. Обикновенната
имъ храна е млеко, риба, месо, сурово говеждо месо
и пр. Змията е много пъргава, движенията й с ъ мно
го бързи и, безъ да се гледа на малкия й ръсть, има
доста развити мускули (мпсци)
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СтарОСТЬТа на орлите Въ Хърватско е билъ
убитъ неотдавна единъ орелъ съ необикновенъ равмеръ. На шяяга му имало пръстенъ съ надписъ 1646
година и гербъ, нъ той едва личелъ. Следователно,
орела живелъ 250 години следъ като му е оставенъ
пръстена. Този орелъ е поместенъ въ Харватския на
роден ь зоологически музей.

ИЗЪ ЖИВОТА НА ЕДИС0НА.
Американците наричатъ Едисона ТеМоп'8 рара
(баща на телефона) и се интересуватъ и за най-мал
ките подробности изъ живота му. РапортьоритЬ на
вестниците, за да удовлетворятъ любопитството на
американската публика, се домогватъ до разни хитро
сти, за да влезатъ въ дома на Едисона, който се намира
въ Ню Джерсей, половина часъ далечъ отъ Ню-Иоркъ.
Не отдавна на единъ американски журналистъ се удало да посети Едисона и да беседва съ него. Той
расказва за своето посещение въ „Реагвоп'3 Ма§агте"
и за изнесените впечятления изъ „дома на електричес
твото".
Домътъ на Едисова е доста големъ, едноетаженъ,
построенъ на единъ хълмъ, отъ гдето се открива
прекрасна гледка. Иредъ дома има лрелестня борова
горица, която въ дни за приеми бива осветлявана с ъ
милиарди електрически лампи; които по чудесните си
форми ве приличатъ една на друга.
Лабораторията на Едисона, споредъ думите на
посетителя, представлява единственото фантастично
место на света. Въ нея Едисонъ прекарва 16 часа
отъ денонощието, а по напредъ и по 20 часа, занятъ
съ своите изследвания и опити „Азъ непомня да
съмъ билъ некога боленъ, казалъ на своя гость, и то
ва отдавамъ на моя „методически неправиленъ" животъ.
У мене нема определено време нито за ядене, нито
за спане и не съществува каквато и да била привичка".
Едисонъ е вегатарианецъ въ правата смисълъ на
думата. Вместо пития, той употребява грамадно ко
личество чай и кафе. Никога не пие вино и счита че
се е предалъ на излишество, ако би си позволилъ да
изпие въ месеца 2 — 3 чашки ромъ съ чая. Той пуши
само цигари и то твърде много: запушва една и, зае т ъ въ работата си, я забравя, следъ което взема друга
и т. н.; по такъвъ начинъ той израсходва на день
около д в е кутии кибритъ, и по всичките му мобили
въ лабораторията има нахвърляни огарки отъ цигари.

Въ сегашно време всичкото внимание на Едисона
е заето съ радиографите и той казва, че и за т е х ъ е
изобретилъ по простъ апаратъ посредствомъ които
хирургътъ ще има възможность да разглежда, ка
то на огледало, поврежданията и на най-дълбоколежащите ткани въ нашия организъмъ, Едисонъ не
испуска изъ предъ видъ и други изобретения; той е
заетъ съ осъвършенствуванието на способа за преда
ване на далечно растояние рисунки, гравюри и пр. ;
ХИЩНИЯ НръВЪ на ОСИТе Единъ Ирландски нату а пъкъ като за развлечение на глася ваединъ апаратъ
за пзтребленио въ домовете всекакъвъ видъ паразити,
ралисъ забележилъ на една крава големо количество
нощни бръмбнри и пр. Музиката за него е като необходиоси. Почуденъ отъ присътствието имъ, почналъ да ги мость, презъ време, когато работи, за която цклъ е
наблюдава. Оказало се, че те_ш оси ловели и се хра и поставилъ въ главната лаборатория единъ автомати
нели съ мухите, що съ нападали и хапели кравите. чески оргавъ, репертоара на който е разнообразенъ до
Следъ дълги наблюдения виделъ, че осите обикаля безконечность Всекогз, когато работи, а особенно ноли най много белите крави, а по-малко шарените и щемъ, свири този органъ.
черните, понеже на т е х ъ мухите не могътъ да се за(изъ сп- „Природа") 1
бедезватъ толкозп добре. Осите изели въ растояние
на 20 минути около 300 — 400 мухи.

