ГО,J,ина

XIIl.

Варна, петыlъъ

I ,~rЫ~~IВрпi1 [ПUО г.
.

'Т'

ВАРНЕНСКИИ DБщинекий Б13С rникъ
---

- ---

-т;;;

на.ШЗЛ ТР/I IIЖТlI пъ JItСJЩ1

1IIIС)I:1, CTaTl111

'уllраВ;IСШIO

Цtна на вtетнина за година е

3,\

обявления

10

..

-

_в._

---z::-

щО о З3,

BCII'II:0

въ Парна

се П.нща за f~Y"'J.,

На lI'Ьрва страшща

лева.

ОТАtленъ брой

З'-

вt,стшша сс Нр:llIЩ ;1.0 l'pa,:l.cno-О6ЩIllIl:I\оТО

Обшш;}венно на 10, 20 u 30 числа.

4

lI:1рll ,.

.. - -

CI.

С\ СТОТ

,

" втора етрашща . . • .
" трета lf ЧСТIIJ,РТ:I. СТРз'IIlIll,1f

:2"
,

"

. BAPIIEHCICO ГРАДС[{() ОБЩИНСКО ~УПРАВЛЕНfIЕ.
555R5

$

4_"=а

'

,'.'

.--

ОБЯВЛЕНИЕ
\"~ 1'{ [ (}iJ·f!.

1,

Гр.

Варна, 21.Й

V

Ноемвр",й, 1900

ГОАина.

На 18 ДеЕемврии Н. Г., соь переТЪРi[~I~а па 20 С.ll;lциfi М'Б
сецъ, въ пом13rцението на оБЩ[lНСI~Оl'U управление вт) г. Варна,
ще се произведе т'ърг'ь, съ тайна RОНЕуренция, за отдаванпето

в'пр1;I~УПЪ сбора OT'L граДСЕит'-j; берии: тсгдеНllе стоки (l~аI-l1'арпе),
бариерно право (бачгь) и l\НLгаsина,iliП О'I'Ъ ВНОСIПНI1,t въ обll~. СI~ла
доnе леснозапалителни вещеС'l'ва: газъ, I\ибритъ п пр. за трн го
ДИНИ (ОТЪ I Яниарий 1901 год. до ;)1 )J,еЕ8МВРИЙ 1903 год.).
Прrвдложенията (офертит rl;) по 'l'OB~ П1УI;дпринтне, J~aI\',TO па
18 TaH~a и на 20 Декеl'IВJ)fli1, lце се ПрIIематъ точно чаеа до 5
вечеръта.

Ва право участие въ търга се ИСI\"а: 1) ;залогт) 10000 лева,
въ удостовi;рение отъ БългаРСI~ата Народна Ба{)J~а или общ.
I~ассиеръ и 2) СВИД"Бтелство за честность.
Чузд и т'1; подданиици ПIу.Бдстав.ят'ъ и деI~Jlарация, редовно
.'/

л~гализирана, че се отн:азватъ отъ Н~ОНСУЛСЕ:а заЩlIта, въ случаи

на каI~ЪВТО и да било процесъ, по I~азанит13 берии.
Пое:мнитrБ условия еж на располоя\:ението на г. г. интере

СУIОЩИТЪ се всrБЕИЙ присжтственъ часгь въ

I~анцеларията на

ОбщинеЕОТО Управление.

3а Еl'Iет'ъ: Р.' БОЯАJИиевъ
СеЕретарь: п. В. Петрановъ.

тз

Стр. З.
рия

Т. vIеондиеви: за магаЗията въ

уч. на гр. Б!\р'

1

на ГОР'lшаsавпii

срокъ, неПрЪ:lIЕ'ННО

да се снабдятъ

на, подъ М 370 въ у.lпца "ГОol1':1и.Ia Търговска", при
съсоВди: НИКО.1а Т. Таптжклж и отъ тритоВ страни

НУ~ДПilтt

патенти

питиета

тютюнъ, ва прi>зъ I1дуща'J.'а

пЖ'гь. (Постан. ом' 96)

въ противенъ

13U5) На Ее.1ПЧКО Хрпrтоиъ: 1) зп JlfнгаЗИflта въ
1 уч: на rf.> Варна. подъ М 102, при съ<:ъдп: Ха
савъ Беи, Рива Bt'ii и 3еiiнети ХаНm}IЪ Арифови, Гръц.

пar;~mlНТ1е пръдппдрно въ 'Ы.

с.тЬдъ I1СТI\чаЮ1ето

кото УЧИ.1ИЩНО Н'I\.~тоят('.lетво

15 j"I нуа p'lii 1901

2]

т1; страБИ ПN.ТЬ;

ва

сжщш'! уча~тък ь подъ

"Су.IIIНI1" и отъ Д81>

П().101311на

М

()тъ

:lJягавиятя,

въ

.1IН~t'ii(~/шт'Г,

И

се на г

година,

1901

С,i;ДЪ

ои:о.ll1iIСI;l\ТЪ НаЧ:l.1В1IЦИ,

1',

на горниii сро",ъ 'Го е

Отъ

filtЦШЩII

стра~I-;:ари,

КОIIТО

ОТЪ

деНII

3820 кв. :метра, uри съсъди:

и тroТЮI\Ь, да са със'гаЮIТЪ НУЖДUlIт1; актон!'.

На Иванъ

13!-J6.

13ре.щвъ

:\lокаиъ:

за .1Овето въ

:![ъствоетьта "l\lавастиръ" (СВ Н:ОlIстадивъ). състояще
О'l'Ъ 4712 кв. lIJСТРn, при със'Вди: .иВНI:IЪ ППНf:ОНЪ,
Шереофи Дt'lIШРОВЪ, Зоii Щf'РЫЩ u 13аТрБШО дереси
(Пост . .м

J\Ш

На Су.1тана

КПРОlJl\: ва

.1oReTO

въ lI1ЪСТ'

ностьта "l~еlllС~Ъ Дере"
еъстояще
отъ 2708 кв. М.,
при със'.hди: ЯИ:ИlI1Ъ АИlI!f)ВЪ, Са.l!! f\.а.1ф 1 Барудовъ и

ШlтеНТII,

1;

I~OIlTO

о'Гъ

спuя

да

CTpal}H

IlI!Тl1CTa

\"1.

ПРIII;аЗ1.

:1111

тис

да \·с I\С·

I/0111;РРIIОТ()
рil('IIР)Jедъть

ТЮТЮIIОII[J:lдаВНИЦII в 1, uи:о.lIliiт·J;, 'IP-Вl:Ъ

tI

и

вр \.;\ cиa(~

а търгуват'!>

о'гъ lIаеТО:JЩllii

ре

3'Ш'!ЦСIJII:1

1'. Око.lиii(·Iштi; Н:lча.lI1I1IЩ въ

/'.

О!;РihЖl1е,

l1il-

lIад.lеж

l:Iитt ГР~IД~ЮI

и Сt'.lС1Ш uБЩIIНС[Щ Юlстове. l'р. Варllа,
НОЕ'J\ШРШI 1900 ГОд,llllа, (поДшн·а.lII.) ВаРНt'Ю'I\IIТЪ
01:р,ыкенъ ~ТпраI3ИТСТI,: 1111. 11. ДII.\\lIТРОIIЪ !t АIЩ11З ,нъ
НаДЗllраТt'.lЬ: П. Х ДЮIIIТрОВЪ.

ВАРНьНСl~иil С.cllДU;i;ЫНЪ ПРl1СТАllЪ

НЕ'дю Георгевъ, Христо ШОТОБЪ и l\lариiil~а Стефа
нова и 2) Ш\ .1UЗ')ТО нъ С,ьЩI\Т(I, lI1ЪСТВОС'ГЬ отъ :>850
кв. м. ПРИ със'.hди: Христо Шот()въ, ИЛИЯ НЕ'дълковъ,
Бенетия R:. Теохарона и пжть. (пост М 100).
На Димитръ П.

въ Варнен.

ТЮТЮНСВI/

И 'ГЮТIOНОI1РОДfilllllIЦIIТ-В

НУЖДНIIТ

ва

11

да еа РЯЗl'.l:1СI\ съдържаЮIСТО )Iy JlJ'JИf;ДУ UCII'II~llТt,

отъ' двътъ страни ПN.ть. (пост .iW 9~),
1398 ll<t Яна~n Атанасов'!: 1) эа .1Озсто въ lI1-n'
стностьта "Св. Никола" от .... 2230 кfЗ. 1\1.. при съ(':.вди:

1399.

/lИТIlt3

LlрыlIсъъ

прати

lHITeiiHI\

10

98.)

1397)

4;

Щ;II11Ю/

по

да C(~ ПРОI'ЗВ,J,\,

А. Стамбо, иявъ, Х. Веки ръ д"РВI'ШJI3Ъ и п,у,'IЪ !\ 3)
за .10"ето въ Jl.JЪСТНОСТЬТIt "Св. Нико.1а" съеТ('ЯЩе отъ

съ

до

1

година, да Р<l~LJоредатъ ч pi;H"!'

на

I~ОСТ:\ДИI1РВЪ Ча
ушъ, дИl\1И'ГРЪ П. Ч!\.1ЖКИ, Васи.1Ъ Георгиевъ 11 1\0сти Димовъ. (DO'~T . .JW 97).

за

атъ Я:Н;ОПI1 :щ ТЮТЮfIЯ;

6S

ВI1З"Я

OrH'J'lt

съ

спиртни

с."1учаii, ще се ПРЪДfiватъ на

Нъз.1ага

3)

съ

ПЙ}JС"ХЪ

111

ПР!\ съсъди:

u

ва право търгувавпо

лоня, въ

Филириди: ва

Е'дно .1озье

lIlъстностьта "Св. Нико.1а" ()тъ

ОБ5Ш.дЕНIIЕ

.JW 10367
Н·.!

осВDвание Ilротmщ.lа

O~p. С;у,дъ отъ

I1ЗД:lденъ

отъ

Д~I):еМВР!lЙ 18!Н! г. за

15

имота, оетава.1Ъ отъ

В1.рнен.

продапаНllе

покоиния Джепаf.>Ъ lIсмаидовъ

2380 кв. 1It., GрИ съсъди: l\'остаЮI ФI1ЛIlРИДИ. Смараи
ди Атанасова, l'аrяб~дъ А Шириянъ И Яви Н. Ас

отъ гр. Варна, оБЯВЯВl1l1IЪ, че о'Г'Ь пос."I БДIfUТО AByl:paTHO

ПlJИОТИ. (пост. М

пуб.1l1кувание в:\стоящето

въ

ПРОДЪ.1жение 'на

еъ uравонаДД:lвание въ

101)

l~Oo. На Н:иряК'и АталаСОlJа за .•1о"етовъ lIIЪС'r':
1l0етьта "Чаиръ" отъ 3127 кв. метра, при съсЪДIl.
Георги Станковъ, Щерю ~. Па1'РИКОВ'J>. Наргюлъ
Ые.lконова и Джофп ГарабедоЫ1. (ппет. .м 102) .
(С.1Ъдва)

чаСff

3L

ДНИ

ще прuдава1lЪ пуU.1UЧIlО:
Едва кжща въ гр, Варва rY' У-R:Ъ подъ

и ДIOГЩIЪ .м

]480,

Кihщата

JlIt'Tpa и

въ

расаредЪ.lе1Щ ва

дн()ра

1I:\lенний си день.

8соВЮ1

книжата

ПРИСN.ТСIIСIIЪ

гр.

Варна,

ЧЛ. ЧЛ. 48 и 38 отъ

заКОI1ИТоВ за
отъ ~!aKOHa

4-й ОКТОllШрИЙ 1897 година

подъ

3аповоВдваlllЪ:
патенти ва право търгувание

СЪ

спиртни питиета и тютюнъ, проВзъ идущата 1901 г.

да вапочне отъ 1 идущиИ: :моВсецъ Декемвриii т. год.
и да свърши до 30 С8iЩИЙ: :моВсецъ Дев:емвриЙ:.
3адлъжаватъ

се всички

въ повоВреното

КУIlЯТЪ

по

!Н[()та

прnдаж6ата

деш.

11 'шстъ

~Б OK'l'UlllВpIlii

могатъ

и

да

да

пр-В

над;щпатъ

въ Iщнче.1НРIIJJта :lШ.

1 иоо г()д.

С;;,дсбеIlЪ lIрlIстаllЪ Ст. '1011011'1.

ГРАДСIЮ ОБЩИНС[СО

УПРВvПЛIИЕ

гр. Варна, 27 Ное.мвриЙ 1900 год.

1543.

2)

кв.

.JW 13746

35.

ва окржжвитъ Управители И околиисв:итоВ Наqалници
и СЪГ.1асно ОКРЕ.жното прi>Дписавис на Финансовото

давници

по

1400

ОБЯВЛЕНИЕ

IC А U Ъ

акциза върху питиетата и тютюня, ЧЛ.

Издававието

и хаятъ

о"одn

УПРАБJ1ЕНИЕ

l3APHEHCI\:O

1)

стаи

П ървова.'Jалва оц1;НIШ 1ООО JlР[Щ.

11

Но.

7

дп()ръ

[.

К.lаденецъ.

jltе.инощитЪ да

глеждатъ

l\Iинистерство отъ

Jt1 336

Григоръ Атlшасовъ, и отъ три СТljаllИ п.v.ть, построе

не ще :може да прием{} ПОС'Бщенин на

На основавие

24

на отъ смъсенъ материядъ, а дюr;еня оть ТУХ.Ш безъ

Н. А. РаЙRО:ВЪ

Но.

въ

подъ еДI1НЪ покривъ, при съсъди:

крити СЪ lI1ЪСТВП кеРПМIIДИ с

ПРИ

ВЪСТНIIКЪ

50/0

маза,

ВАРВЕн. OfCP. ФИНАН

м1;ствиlI

питие и

:ми ов:ржжие въ

тютюнопро
ПРОДЪ.1женпе

Обявява се за знание ва г. г. интересуlOЩИТоВсе,
че на 15 ИДУЩИll ДекемврUII, часа въ 3 пес.l'В п.щдвi>,
съ перетържка ва С.1ЪДУIOЩИИ день, по СN.щото връм:е,

нъ по:мъщението на Общинското Управ.lение,
пр(\иэведе

ще

се

пуб.lиченъ търгъ, съ явно наддававие,

ва

отдаваНllето подъ нае:м'Ь общивската барака въ 1 уч.
(" Ске.1екапусу") до ПОl\lъщенuето на бившето .?RTpOa.1.во управ.1евие, за 1 година (оть 1 Я:нуарШI до 31
Деке:мврий 190 1 година).
Първонача.lната цi;ва е 500 .1ева. .искавия за..10г'ь,
ва право участие търга, е

5 О/О отъ тая цЪна.

За Rметъ: Р. Бояджиевъ.

СеI:ретарь: П. В. Петрановъ.

Стр

Gp()ii 31-32.

Ва РНРН('Iшii Общпнсв:ии В'1;СТШIIZЪ

4.

==~======
ва:IЪ

НЕОФИ--!J· ОТд~лorъ

единъ пк,ть не иожахъ да уста

гж да. ДОllусгиа, че лсuрата, както II

виси

28)

огъ

наслtдствснностьта, но

не могж да докажя посл'вднето положени е, обаче а·ъ CЪ~lЪ

Въ

Ro:rera!

98

принуденъ да взе:.ra

l.

гатъ отлъчителни

отговоръ на вашето ПИС:'IО,
постарая

да

гато

бо:lВИТВ

отричаме
БЖДN\ТЪ

страната

м'kрки

иматъ

езви

на

чие.l0 на леUРОЗНlпt;

ВЪ конференцията по лепрата пр'Взъ lIItсецъ Октомврип

сгtпень

е

може

востьта на тазп болесть. l\Iнозпна отъ насъ, коптопри
състnувах:.!е на Т0311 конгресъ, бt '\Ж контатонистп (т. е.

.'tIалава

числото на лепрозииrt

е заразите:IRа. В.

Пр.) п едип

ничена ст'Впень, други пъкъ съвършенно отричаХN\ иеи·
ната
наС:Itдственн()сть. Защо повечето отъ лепро:ю
зитt днесъ сж контатонпсти? За туи ЛII, че Ганзснъ
откри БОЦIl:IЮ'а на тази бол<,сть, 1I:Ш

се

Tt

нещастие

ав горитстп

росъ. Прпимете

неuнит'В, чисти развъдки и чрtзъ опитъ да се докажs;,тъ

БО:Iезнетворни

които

признаватъ

гра~raдиото

ибактериология:та,
ваУIШ

значение

на

отъ

вието на БО.1еСТilтt.

констаТИРЮlЪ,

право отъ боленъ върху

на бо:rесть

е твърд'!;

спрюш

UрЩЪ:Iж.ите:Iенъ,

болнпТ'в

отъ депра

трtбва

Виена,

1 f)

Съ почитание профес. Е
Ное:.rврuИ 98 год.

че

аз'ъ нито нъ еДIIНЪ слу'l:J.П не
че

)IОЛЯ

:reupaTa е

наса:\гъ

прtнесена на

да извинитс

закъснtваlll1ето

MI1.

ПО въпроса до каква стtпеRЬ е зараЗИТС.1Rа :rепра

здравъ, И.'IU върху нtкоп отъ
Г<1СЪ

шra:'lЪ въ К:IlIника;га са една

~rНОЗIIНСТf!ОТО отъ ученитt не прпзнавахж,

rO:ItMH

пр.) llЪ
неШJН3llенп

(отъ

съпршшсновсние
едно

п ЩJII туп

дъщсра

Ето

съ

дъщери

на

БО:lНата,
тв

на :lCи

чр'В.JЪ

!lСрЛ',тъ

си

дрt,ХlIтt

го;!.,

6

Сf,ВЪРШСННО

Haii

ВНIШilТС.1IIОТО IШЪ прt·

3;Iраш!, IJЪ

по 1'1>.1ОТО
И;НJ

ЕДII ,та

23 Il ;1.8Ъ ·:\[<1:1101 МОШI

друеото па

;-).

J\ъзраСI'Нlп-Б

\1

още дtца: T-ВХНОlУ :цравис

нервната

затвърдпвашю,

за·

с,\;

се жеНСlll!, но Ht~laT'!>
здрава,

([;орна

PC~{Y:IТaTa на :\!Осто 113С.1t;Iпанс.

пр'J;в,);схо;J.НО

шеnно
то

НЪЗ.l0Шlтата

с на ~5 1'0;1., другаi'n' на

ченца: едното
е

Il

,ОД. БО.1на която сграда

a~eHII; тв iКIШБJ! ГЪ ВЪ наii·б.lIIЗI~О

ВСll'lIщтt

което азъ се убtДIIХЪ

глеждаlIll~

45

тпърд'Ь
раСПОСl'Рi\нсна ФОIJ~Ш \1 съ
буци по тв:! ~TO. ТЯ IIШJ. 4- дiЩ<1, отъ

IШИТО ДВ'!; ек, възрастни

IШЪ

си HЪ~laTЬ

.1спроаНll

С!lСТС~Ш

НIlIШIШИ

туберRу.1l1:

е

съпър'

петна,
отъ

НН

носътъ

не ЮIЪ тсче НПКaI~Ъ кръвь. :Ыаюштt ~!ОШlченца не прtд
стаВ.lяватъ нищо IJо;хоэрите.1НО нъ туп отношение. Лж
жътъ

па

БО:lНата

llрll:зпаци
отъ

30

е

'l'ш~а

не п::шtрихъ

['О;!,.

с,ыдо здравъ,

у него, ~IaRаръ

нrшакви

тоН н да

лшвtе

насаыъ съ жена си: тоН С ЦllгаПIlНЪ, свири

II ШlOго ПIIС blafiRaT<1 на GO:IHaTa УЫРЪ.1а на
1 О;) iодuшна ВЪ,Il!:lСТL и прtзъ цt.шя Сll ~Im~OTЪ здра
внето 11 БИ.l0 OT.lil'IИO.
Нита, се: 01'1. I,л~;хt п по I,а!,ЪВЪ

начuнъ нашата 60.1на се с зара·НI.1а съ .1епра'! Ниii това
понса\с

пъ онази часrь

на града,

БО:lпата, нвщэ, lIImатшо :IСПРО3НО огнищс.
да .Ш тап:

.1

:.IO;l-,<1:0[С

.

GO.1ecTJ.
да

.

нс с наСХЬ,1,ена,

у;щаС~I1.

ппщо

r;xtTo живtе
OTHOCIITC:IHO туп,

нпi! въ

I~oгa.TO

IJUel'O,

с.lучап не"

ПО.10~ЮlТе.lНО.

.! 'IЮ,<l, азъ ПQвтарЮIЪ СJi\ЩОТО, което ЮШХЪ чесп,
;'1,11 lшжа п въ IШНlI'сренцппта въ Вер:ПIRЪ: до сега въ
ВСIlЧI:Jп-Б 3:> С:IУЧ<1.11 отъ .1спра.
RОИТО азъ СЪ:'1Ъ .тБRУ-

това

1I

болесrь

Резу.1Татuтt

R.1Iочuватъ

раЗ:IН 1 IНИ

се,

възглсдп.
че

на

бер.1llНСI~ата

rшнференцпя

на п че тя е способна

Ilзпtстнпт-В

пе!ШIl~

60:1-

съставлява

да се

прtдава

ОТЪ

че.l0вiщъ. Uюro начииа на прtllасянието
"(r!et· ШО(!llS (lщ' yelJel' t!,[lППllО''') остава

Д.1ЪЖСНЪ ст.~rъ, обачс,

на уче

заразиге.'Iна,

че .1спрата

-

лепрата е

е

съ:нн-Вние,

nCBI:aKBo

То

не е далечъ

Bpt:\le

сега чпс:rото на прпвърженнпцитt

че тази

пшнство.

pa:J ,ира

по прtди

зараЗIIте:ша,

ис·

е ва разпте.l
че.l0вtI'Ъ

на

на' заразата
неизвестенъ.

забt:Itл:.а, че ЮЮЗИRСТВО!'О отъ

;1;;],

~[eIlЪ авто ри сж на :lfиtнис,

че само при пз~·

фОр~l\l на :JenpaTa зараз~на се Ilрtllася направо,

И.lII непосрtдствснно.

Нетнн, с, че и до днсшенъ день
нпiI Ht:.Ia~IC НССЪШI'!ЩО до/:а:lатс.lСТВО за нъ ПО.1,Щ на то

ва :.шtние, Още но Ma.ll~o ниi!
фор:.r l на .lспрата '".JлitiflНr))·ш
преJК;J.еврtыенно :'lНtHlIe

110

3Hac~[ъ за ПЪрПlIlJната
,!ее IJcpt'!l"), И I3ctI~O

то:щ uъпросъ, споре;~ъ

~leHe,

е прЪдно.

Понеже

.1СПроНИ

на ЩIг\"лка

нс :шае~IЪ,

l:ill~C'I'

III

лепра, по нiшога ДОРI! по!Чнпи и СЪ я:нш. Ба сега азъ

Icpra tllbcl'v:-; \

ОТ.1ъчи

l\lt рки.

та, сжщесrвуватъ

рата, п.

да се 8зе

прtдпазrпе:IНИ

бо.:rнпчнитt С.1Ужите:ш, които се досвrатъ ДО бо:шитв отъ

отъ

по този въп

IIон~же зара.зuте,'Iносты'а
на .'Iепрата е почГ!! без·
то :\faltapТo и ИНRубационнпii
(скрптпя) перподъ

телни

ПРИЧ\lнигель на

но и до днесъ, иакаръ че отъ12 .ГОДИНИ
болни,

никакво рtшею!е

.многоуважае~шfi I\'o:I:Jera!
Едва днесъ, по ПрПЧI1На че отсътству!Захъ,
l\IOr;v;,
да отговаря на LЗашето любезно писмо. Н ап· покорно ВИ

е БО:IсзнеТВОРRlIН

ползувю!ъ Л1ШРОЗНU

и при какви обстоятелства.

спорна,

съ тъхъ въ распознава,
и всинца,

ИЛll на·

П
Иногоуважае:.rиU КО:Iлсга!

матъ

ГIIсrологията

Азъ допуска:\IЬ, както

бацп:rата на Ганзена

можахъ да

тtзи,

увеличава,

въ

този

л пр.

понеже се занимаваыъ отдавна съ тtзи

и сtки день си служа

лепрата,

Азъ съ \lЪ

cBoiicTBa.

въ

Профессоръ Петрини·де-l'а:IaЦЪ

'н!\ бацплата и за да се приеме, че та:щ баЦИ.1а е един·

получжтъ

статпстnка
само

Жалко е, че и до днесь КО:.IпетеНlIтит-R

не сж приеЛII

основаватъ

трtба да се

знае точното

е че нип иtма:.ш точна стаТИСТПЕШ на ВСИЧКllТ't

лепрозН1! С.lучаи.

гинта нс' :'lOже да се удовлетвори СIl;ЧО СЪ откр"ванпето I
на лr.прата,

се

да

HtMa

ПО Т0311 начинъ слtдъ нtколко ГОДИНII ще се узнае да
ли тази бо:rесrь е нас.ltдствена, или само заразите.1на. 3а

неоспорими доказателства? Но бактериоло

ствеяната прпчина

ще

тогава

понеже

да се рtши да ЛII

ко·

наuъ:шо

да с ~

HtMa

прtд;rrа

с.lучаптt,

ако

между това такава

С.'lучаfi

че лепрата е наС:Itдствена болесть въ огра·

за

леuрата,

неоБХОДlша,

раЗRUТ'В мнhния по ПрIlЛ'!ШЧП

подържатъ че лепрата

които

Tt311,

п ето защо:

никакви мtрки и

,;eTII

висока

Г., гдtто азъ чухъ

на

шш над 'оръ

заразитслноетьта

стьта на лепрата. Ка'ао ви е изв'hстно азъ участвувахъ

HeUHJlTt

би е по често

(Прtнодъ ОТЪ фреНСJШ)

фОРМУЛIlра:'IЪ своето lIIнtние по въпроса за заразително·

ва нtI~аltви

може

контатозна - придобита чрtзъ зара JЛвание. Ыакаръ п да

lIIакаръ туп и да не е тъп лесно, азъ ще се

признаваХN\

туберкулозата, за

1
В!}fiуреЩQ) 30 llое.JlВРllй

1897

Ыоже

но въ всiШII случаи не всички. При всичко туи, азъ мо

8арааifтелна IШ е? lIРlь,.{ll({Зllте.1ll1l .юьрюt.

У важае:.шU

пито

бп нъкои отъ 60лнитt да ми сж дали неточю[ свtдtНIIН,

ЛЕllРА.ТА.
(ПРО.:\ъ.1женпе ОТЪ бро!i

п наблюдавалъ

новя, че бол:естьта е придобита чрtзъ зараЗflвапе.

стспень

е

ОТЪ e.l:Ha страна,
зара:ште.lна

прtнася. :заразата п
тази болсеть,
НП,

а

са:.1О

~.ШС.1Я:,

каRЪВЪ

до I~aIша
наЧП8Ъ

се

фор~ra на

напштt възгледи ве сж НlIRaIiЪ

опр-Вдt:IС'

с3ыа

по себе

че ОТ.1I!чите.lIIП

щу nСПЧIШ

по

IiaIша с пърионача:шата

хипотетични;

на .1спрата

по uъпросптt:

.1епрата,

лепрознп

а

отъ

сп

ыtрки

за

i1.pyra,

заразптелюстьта

насъ

трtба

С

несыш'Бино,

да се

'Гаюта :'1'ВРКП

пзпматъ

то

cpt-

ск, желатс.1НИ, по

нежс Hilii зпае:.!ъ, че този, I\OllTO ноен :зара:зата, Toii Пi, п
раепространява.

Нип СЖЩО йе знасыъ, да

.1I1

ТUЧССi>ата

ВIJДЪ на

IЮНТО

срtща въ

и въ

петна

.1епра,

еъпършенно ЧIIСТЪ видъ,

в 'hTl. яараlllтелни язвсни

и при апесте·
рt.;що се

МОl'ЖТЪ да се пол

:lItcTa? Поради 1ТП, ОТЪ Г.lедна
II на ABtrt фор:.ш на лепрата

ТОЧIЩ ва зара:ште:rнсстьта,

Брnи

:11-32

ВНРНРН('Ю1И Общин1'J.::ВП Вf,I:RПIС••

_туберкулозната

и анестетичеката

'{р вба дit 'се гледа

-

като на опасни. [Сато се има в ь прtдъ видъ тази часть
ва т-Влото, д-Вто се наиира лепрозното сграданп~, болни
могжтъ да бжджтъ сортированн на по малко и пове·

ri

че зар I;!итеЛНII. А за да се

пр-Вдпазп обществото отъ

распространението на тази болесть, нищо по добро н:Jша
отъ туп да

отлъчишъ болнит-В отъ здравит-В.

Като Br1
къмъ менъ,

uлагодаря за дов-Врието, което

и въ

удовлетворятъ,

надежда,

осгавамъ

Вашъ проф. О.

че

съ

моит-В

ИСlC;lзахте

б-В"l-ВЖКИ

истински

почетъ

ще

Ви

преданъ

Lqssar.

IV
l\fногоуважаемиi.i: Коллега!
поради неточния адрес ъ,

Вашето .'Jюбезно

cer.L

получихъ едва

и

ПИС:\lО,

чива болесть.

Разно се мислlТ само относително

ката форма на
нежели

ние в стtпеньта,

признаци

не

разбира

се,

ли.

лепрозни

Не

чителна.

I,B1\ItCTHO

'Га:ш Оl1асность

МllР,НIЪ,

це е

форма

С'lЪППТЪ

'.Ъ

да Жllвtе

.слуrпнптt

.J:a

IШЪ

Опаеностьта

ro:rtMa,

тыl

но по

лепрата,

често се ср-В

при

необ 'ОДИ.\IO

ко

да

азъ на

11'0

се

Отлъчванпето
обаче,

на

пер,);тъ,

нанр.

но

;ш носъ

Т'БЗII

п Т. н.

условия е

HtKol'a, разбllра се, тази l\ItpKa
L е прtДПОЧlIте;ш'J, не кели за

на ле·

е

тов

IIЗ.10

зинст,о

виждате, че

BB!i
г;-rаВНlI

в:шието

черТII

з

по ТОЗII

начпнъ

разите.1носrьта

на

азъ подържа.\lЪ
лепрата

и

ОТ,1ЪЧ,

нания, шra:\lЪ чеСТL да ВIl БN\Д.\\ дълБОIИ ПР'вдадеIIЪ: д.рь

HCL'lill 18 1[ос.\ш. 98 год.

1 ':-'t'f.
V

blногоуважаемпii Ко.'lлсга! БN\Д'вте ПС:I1ШОДУШНII II ми

ПРОС'I'Бте за
шето ПIIС:'Ю

до сега НС.\lожахъ да отговора на Ва
отъ 18 OIao.\1 ~рпli. lIризнав Iмъ се откро

AtTO

венно, че прtТРУl1анъ

мсж;t:у

другптt

Колкото
то

uзъ

си ПIIС:'Ш

се отнася
СЪ)IЪ

съ рабо ra азъ

Но за да си улсните

6tXb

сдва днесь

11

до моя .1иченъ

UjJII6opJlfXmJlIll;J"

го

че

го

ВЪ'згдедъ

лепрата с

llзг.\'UIJ:ТЪ

нанtl'ИХЪ,
по

ВЪ\Jроса.

)IOята гледна ТUЧIШ, ПОЗВО.1етс ~Ш

l\IОСlша

29

BII

Но~~.ш

УС:Iужа винагш

9 -)

ГОД.

Бtл. Въ писиото сж ПРlI.10жени

105

А.

Поспt:IОВЪ,

И

i 06

страfl.

въ Парuжъ

НЮIЪ

нито

II

да не

еДIIНЪ

ни се е

nailHa:ro

да

на ,mРПJfllШllllС

ра (между това мин "лата l'о,:щна азъ ЮIaхъ:20
отъ тази болесrь),
ЯIНша

зара:ште.1Ностьта на

неСЪ~IНtна п по

)!О~:IIО

.'lепрозенъ,

ДОШЪ:IЪ

I ми

MtPRII

ще бжд.\\тъ взети

отъ

Наб:IЮ

въ

страна,

противъ лел

пристанища е 'забранено С.lII:шнето
Rорабптt

дра['иii

ПаРI!ЖЪ

увврение

KO:I:Iera,

I 9 Hoe~IВ, 98

въ дъ:rбоката

Проф. Н 1llорсiШ.

\"[r
Многоуважаеыии hоллега!
Възъ nснова на много ЛСIJ!JOЗПИ С.1учаи пъ разнитt
пмъ ПРОflВ,lСНПЯ (l:opI'[\, tпlJеl'оs;t et :11lf\с"tеtiсз) IШIПО
азъ наб:rюдавахъ въ монта ItнlIж~а -пъ А.1еl,саНДЮНСIЩ
та ба lница, отъ които чеmСjJll.

. на

('луч,ш Ст

отъ jIШТС.1lпt

гр. Харковъ, [,оито нш,ога не сж lIЗ:I'Бзва.1П lIЪНТ. ОТ'Ь

този

градъ,

додох'!. до

с:rtдов. сж отъ

)ltcTHa

ЧIICТ)

ЧIIС.10ТО на

зара:нпе:rНlIтt болеСТII, поне

ыатъ 11 при

СN\щеСТВУЮЩ'lтt

ус:rоmш

прtдава отъ болни I на ОКО.:lнитl;.
на~ltри

.lеПрОЗRlIЯ

баци.1Ъ;

I,Ъ)(Ъ

пъ папша I,ЛИ

11

.\!Оже да се

}{(:

ВСll'ШllТt )1011 слуцаи

б'вха изслtдвани 6актерио.'lОГU' IССЮI отъ

11 TO!i

ле пра, ал.

заключеНlIе. че леuрата IIC ПРlIнад:rtжи

I/PO!P. ЛШ'OI'-0m/lm

а СДIIНЪ

отъ

тtзи С.1У·

чаи биде аУГОIIСllрапъ от'1. lIpo:fi. lijm.1O(Ji)
ВинаГII готовъ да 13п УС.1ужа~ осrаВЮIЪ уваЖ:lю.ЦI1U
Васъ А. l-l:узнецовъ (профес.)

"П
3 Нuе.\I'lрпii 98 г.

Казань,

~[ногоуваж [(·.\Ши

Въ

прtдъ

Д \;1'0

HOCТJ"

ВllДъ на туп,

Ht~ra никar~ъ

KO:I:Iera!

Ч' <lJЪ живtя

~ItCT

СЫIЪ наб:IlO

д:ша.l'Ь 'ГВЪ 'дt ,\[алl'О .i.е!IJ.lОЗНП С.1учап; то

еД'Jа ли )!Ое·

то инtНllе
азъ

ще

на драго

лепра

въ

u че азъ

Ви послужи

сърдце

въ Ц!\i:iлопъ

свободна

ПОДПl'ъ

11

МН ,['О, но

ИСПЪЛНЮIЪ

Азъ СЪМЪ наб.1юдавалъ
ЩII въ :'ltСТНОСIЪ

при всичко

вашата

с.1:учап,

Tyii

просба.

:J.:пца ЖIIВУ'

l.o1'aTo

nтъ .1спра сж

ОТIIва:ш

напр.

lп години еж се връща:rи

10 -

Tt

вечс страдающn. отъ :IеПJЩ; оцеilПДНО

су, се аараЗИ:l1f.

Отъ друга страна, СДllа :Ш~ta ВЪ тсченпе на нiШО.1КО ){"Б
сеци

)IOHTa КЛllIIика трима леПрО3IIII;
prpt въ 1'.lИIIKaTa п ПОС.1УЖII аа

лежах,,,

въ

отъ ,[,Ь\'1. дорп
на

ДllсертаЦIIНI'<I. на

13НУI'ОВЪ

--

ДОС rax~le
туП ЩС
ва

с 1.

60ЛlllIтl"

IllНlбавн

аабо j'П,1Ъ

01''1.

;IlllOfO
азъ

l' о;н 111 11

)IIIC.1:1,

нс

.1спраТi1,

ВСII""II
да

:11\0"

тази зара:IПС:IНОСп,

"

че ТОВ:1 става

IIIl УС:IОВlШ, IЩIIТО НЮIЪ

Ci\;

со

Кып.

6'1; ~IОIIaХЪ,

)IOPC п
:'lblI<1CTllpa,

'~aTO С:III'НlВЮ(Ъ

Тl1ърдt С.1аба

Въпросътъ

BC}:;I:II ,'t:CII!.

въ l:аСПlliiСI:ОГО
въ

едона

ПР'Jщ

:'ЦШIJIlIстраторъ

сс :lара:щ отъ ,1епра.

;1'11111>.1'1.

Ч:

сг'lJlIСlIьта на

. ната

БИВШII

още, че e;UIII::J. о гъ 60.111111'1,

.1спра

;щ зара:ш И·ПI:О1'О.
ТII.

.\!ОП

п IIlшоii отъ насъ, ющаръ чс

ПОД\lР""
6сл.

то

обаче

подоБНII ф.н.

с

;щра311I'е:Illа то

Tp'1;ija
e,Olo

при ощifJ ~·h:re·

;щ 6,)\,l,С щшз-

още IICII:~B·hCTII\I.

да :IП лспрат<t

е наС.1tдсгвеНН:l

болссть,

;13'1 счптанъ за ОТЩJIПЪ. О fносuтелно въпроса;щ се за

ДЪ:I:tiUh.ТЪ :ш :IеПРОЗНIIТ'В 60.1НII да постъпятъ въ
това б"ЛIШЦИ

! тази

, че

болесть

-

:rепрозсрп, то JlСТОрШIТа н 1

въ ep-I>J.Rптt

ntl:oBC

па 11

нарочн" аа
борбата съ

сега, ПОI:а3В<l.j

лспрозершпt сж н же:rаТС.1Н11 н цtлсеъобра:ШJl.

Пршшет,,:', )[().liТ: другаl'СIШ поз;(равъ от'1. професора

ПРо'l,есоръ

}{одсга!

с:rучаu

че

Hact-

чрtзъ

б.1ЪХliтt.

JX

\71
:ЫНОL'оупажаемиii

П.'laНЪ з!!разлвянето

cTpaHII,

А. Ге.

отъ учебюш\,

:Мa~apъ

въ горещитt

прtданность.

ЗIlРUЗUIi/С,7lIГ1.

да Вп fiСП;J[\Т.: съошtтнптt страНИЦII отъ тоя ~KpaTЪKЪ
УQебникъ по IЮIJШIlГБ БО.'lеСТII" I1здаденъ въ 1896 г.
Готonъ да

късно

П РПЮlете,

метъ

на 60ЛНllтt.

Готовъ и за напрt;J;Ъ да Ви уеЛУЖN\ съ :.\lоигВ поз

Mi:\X

рано, I!:Ш

явява

да

жишъ здравитt на Оl1аеностьта да се заряз IТЪ, ~лнит-В
отъ леПl'а едаВ'l Богу, еж малцин'тво, а здравит-В МИО'

въ

доказватъ,

рата, Въ френеIOIТ-В

на

нито на

ceMeiicTBo,

при

на пр ;,въ

бо.'lесть

д-Вто таЗII 60лесгъ не стществува. прtдава тази бо:(есть
IIa <,воптt 6:шжнп. Азъ
съмъ убtденъ. че пъ ФраНЦШI

да по

IIрtпор,,,ча

кърпитh

да се sараЗIIМЪ

денията

на тази

ко:,шритtj'а у насъ чрtзъ

състоятелнит-В

да се

всрtдъ здраво-

азъ тур ЮН.

комит-В и

отлъчват ь

че азъ подържамъ строгата от Iъчка

ПРОЗПIlТ-В. По
жестока

по-малко;

на

I:-iе.\lоже,

леПрОЗНIIЯ

оuаспостьта езна

ще се ечитатъ щастливи

60:IНIщата.

е по трудно.

и сtкпене

ХИ.1ЯДII бац 1-

('11

разбира се, заразяватъ

ЖfIвувание

беЗУС:IОВИО

болнитt. Бtдпо-60:rнитt

за ОКОЛRlпt.

кашлепе

носа

пред'

е по-ыалка Прll аJlестетпчсската

форма, която се изезвява

ща възловатат~

болни

отъ

ВСIIЧКИТ-В т-Взи uацили,

чов'tкз; но при с

отноше

К.'ШМТ!IчеСКlIтt

опасность

KllxaHe,

взхв ьрлятъ

туи

съ леПрО!l1ll ЯЗВ~I

извtстна

Нпп знаемъ, че при вс 1;ко
:мнозина

заразителна,

е вь

сж' се развили

БОЛНlIтt

I"тtпеНL'

анестетичес

по малl'О

безразлична

до която

на болестьта.

ставляватъ,

Разбира се, че

леuрата е "'IRОГО

възловатата;

расuространявание

затова

ВИ МО.1Я да извините закъснtлий ми oтroBopъ.
Вечъ никои не се съмнява, че леuрата е прилtп
та на тази заразителность.

болнитt се явява едничкото ер I'>дство противъ раеuро ......
странението на таЗII болееrь. О гъ nсичкитt наЧIIНИ на

на :rепрознптt

Берлинъ, 28 Поеыврип 98 год,

Стн, fi

",rнtние

тази

ВI1ДIШЪ

отъ

:Iell-

С:1У чап

БО:Iесrь

се

ОТ:Iъчванпето

на

ДОI;:rадъ,

Аа вtнеюп;в

завърна отъ
тукъ ще

:\1.

псчатаI:IЪ

11

:rtlШРИ на

:IеПрО3l1ата

прпведт.

:;.лра~тсрпп

l{апо;щ

П:1IПJ,lШ

(Висна)

~liI

IIспраrп сион

:,01'0
1897 г.

нъ зас-Вда'JIIСТО

КОНll)СР~ПI(UЯ пъ

Бер.1ПНЪ. Азъ

прочетенъ

Hoe~l.

5

освtнъ
отъ

отъ

този

fOPIIIlTt

Н:

,1;ОR:Iа,1Ъ.

с:rlцъ

l:aTO

сс

I[tl;ОП други по

Стр. f;.

На стр.
съмнени

7. "Безъ да се гдеда, че сжществуватъ не

фaI~ТИ,

когато ч.:rевове

живущи въ чисти отъ леира

вали въ

ОIЪ здрави

като сж се заселя

Mtcra.

дtrо има лепра, сж зболявали

MtcTa,

БОJН сть и че, отъ
чаи; когато въ

uтъ тази

друга страна, еж извtстни сжщо слу

здрави ('емеиства, слtдъ като еж влиза

ли лепрозви болни, еж се появявали

болесть

еемепства,

болни

отъ сжщата

между другитt членове на семепсrвото

Iштt изс.:rtдвавин

свидtтелствуватъ, че

всич

-

:тепрата, ако и

всичко туп тъ сж на :мв;;ние,
ни дor.азате.'lства

подържа и распостранява

И това никакъ ве трtбва да ни удивлява. Не трtбва да

ната зараза; в;;що повече, т1; l\IИСЛffiТЪ,

че заразител

ностьта

на

лепрата

встъпватъ въ брю:;:ъ."

На стр.

}О

сж

понятия

идентични.

Азъ ще си послужа съ еДIlНЪ подобенъ примъръ, които
азъ ПРИIJедохъ

:МЪДllЦU нско
l'ическата

пръди

въколко ГОДIlНИ

с.бщестсво

сеI<:ЦШI

не

11

отданна

НЪ

B;;IICI<:OTO

въ дер~што.l0

на ХП международенъ

медиц.

кон

l'ресъ въ Ыосква. Ра"пszщ\ (келя1 JH'l'pe:; tОПSIll'аllS три
вущиiI лилии) и Pitiriasi:; yersicolor (равноцв;;тенъ .'JИ

. . ши) СЖ три бо.1ести
осоБНll

гл-.бички.

почти въ видъ на

СИ.1.ата на в..вкои

Fayus

(l (Кt'.lЯ) 'lъзи г.ъбички,

чисти раЗВЪДКII нн. цЪ.l11

парчета

съображения, ,л,а

ВЪЗГ.l:едъ

върху

пскаа~емъ

ПОw"Iожението на

по
ра

ботата.

"Но въ всъки с.'IучаИ
тр-hба да се вдигi1. ШУl\IЪ
върждаваики че

по

да

."Iепрата е

твърдятъ, че лепрата

болесть, то

никак ьвъ

и да се

начинъ

не

пр-hувеличава, ут

въ висока стъпевь зара

зителна бо."Iесть. Защото, ако

лъкаритъ би

ПОЧЮl."IИ

е несъмнънно заразителна

това нъма да ба;де съгласно съ

llВВЪСТ

нитъ намъ факти.

ва кожаТR, чиито ПрИЧИЕИ.ли сж

При

пише:

Ыоже би, на въкои l\IОИТЪ мисли ще се покажжтъ
твърдъ оптимистични II че uи би.l0 по-своеврiм:€нно,
въ

на думата ве

стъпевь невначителна,

че н!:> нея не тр;;ба да се обръща никакво внrшание,

песимистичевъ

СМИСЪ"JЬ

е,л,о та.кава

че HiMa нужда отъ никакви законни м-hрки, нито да
се ОТЛЪЧВItТЪ болвитъ, нпто да Иl\IЪ се вабрпни да

l'робна болесть е вепремънно и зараЗi.lтелна и 9е варани

ката

болесть се

на специфич

се забрява саыо, че не вс'Вкога едва бациларна или ми

те.'Iностьта (iпfесtiОSНit) БЪ патологическат<t С3lИСЪ.IЬ на
думата и зараЗDте.lвостьта (contagiositat) въ К.;шничес

че 'l'ави

благодарение

да е заразителна бо,;rесть, заразата се прtнася ca.flO при
60 6ZlCOIia сmоиеllЬ peA/l,'lL iL особно блаzonрtlЯТ11IL УСЛО6ия.

че н;;ма още достатъч

ва да се приеме,

ПОС.1Ъ, лъкаритъ сж Д."IЪЖШI да б;у;джтъ логиче
ски послъдоватеЛ8И въ своитi> тв',ьрдъния,

ВЪ проти·

венъ случай това ще ваправЬhТЪ санитарнитi> В.lас'rи

:МОГil'ТЪ да бжджтъ снети отъ ПОВЪj!хнинагана ГЛ<tваТR
и чр1Н!Ъ тъхъ (Гibбичкитъ) ний можемъ да посъемъ

и дори саllJата

невно. Въ

за ни въ гостилница, ни въ болница, нито пъкъ да

( върху чюждо тъло) ке.1Я и да го п о.'IУЧЮIЪ искуст
cel\leiicTBaTa бо.1fстьта прилъпя, во ве осо

бно често l\lИкаръ че тя ПРОДЪ.lжава съ години.
Въ бо.1.ница'Iа, поне въ вашата, ве е И~lа.l0 още С.1.у·
",ай на заразявание съ FаПlS (келъ). При стригущиiI
.1.ишЙiI (пеl'рер tоnsпrапs) гжбичкитъ се намиратъ дъл

боко въ епидермата,
помоща

това

ги

открием'!,;

вь в..вкое

семействr,

и.'Iи

се появи е,л,инъ С.'Iучаii отъ тази кожна

зара·

пансионъ

бо.lеL\ТJ"

вед

IIara ще бждn.тъ варазени МН( звна отъ съжитеЛИ'l'i.
Най П.ОС.1..в, pitiriasis yel'sicolor, при която гжбичкит;;
..1.ежжтъ ТО.'Iкrсъ повърхностно по кожата, че съ вокътъ
:могжтъ да бджжтъ

свети,

шенно везаразите.1.на

Сжщата
рата,

по

комически

се явява съвър-

болрсть.

аналогия

.

сръщзме

и при .1.епраТ:J .•,;Теп

BciiI~a в;;роятность, може ДR бжде пръвесева

при в..вкакви ('И исключителви условия, но ПЪ всiки
с.1.уЧНИ BecpaBHt'Ho по-трудно неже.'1И сифИJJИСfJ; та и
едва-oI'IИ

:може

:между тъви

да се

двi

пряви

.БО.'Iести

K'iIKBGTO

И ,да

е

('равнение

отъ Г.1.t'дна точка ва зара

зите.'Iностьта.

При
двевно

всичко

снов.'Ьтъ

туи

между

хиляди
здраВllтi

сифИ.1ИТИЦИ
хора,

както

с..вки
и

въ

бодницитъ по между другитъ бо.ши. hОЙ отъ насъ е
вид..в.'Iъ да се зарази нъкой съ сифилисъ

обстояте.'Iства?

ни Het жел..в,.шица. ве трi;бва да вли

като ТВЪРДИl\IЪ, че

лепрата е беаусловно заразителна

бо".есть, ний въ вашия хуманенъ в-hкъ, подхвърляме
нещастнитъ

болни и тъхвитъ роднини

на

което

не

тъи,

всичкитъ

Не мислете, че азъ ьh прЪка.lявамъ. РаClотата стоп
както авъ каввамъ. Тримата лепровни болни,

които Д:ръ Грюнфелдъ водъше отъ Ростовъ-на-Дону
ва

да

демоистрира въ

,л,ерматологическата секция

неотколъшнияинтерниционаленъконгрессъ въ
бидохж арестовави
ция до

.москва.

отъ вачалството

По поводъ

на

на

1\locI<:8a,.

на трьтята стан

туй,

ва

мое

удин

ление, нъкои се покзззхж весело настроени
("Heitel'keit"). .iНКilритi> сами обявяватъ пръ,л,ъ цъ~ия свътъ,
че .'Iепрата е краино варазителна и посЛ1; се чудятъ,
че грижливитъ власти искатъ пръди ВСИЧI<:О да опавятъ
са:митъ л;;кари да погледнжтъ или да се допрn>.тъ до

леПРGвнитi>. И това се върши тогась,

когато (авъ ис

камъ да повторя още единъ ПЖ'JЬ) не ви е иввiстенъ

нито единъ случаи на вепоср-hдственно варазяване съ
лепра и

става

когато

знаемъ, че прънаСI:Jнието на

крайне рФдко и при УС.1.0ВИЯ на

васъ

заравата

съвър

шенно неизв..встни."

при по,л,обни

Между това варазите.1ностьта
опитъ,

.'Iепрозния,

съда заедно съ цругитъ на трапезата; съ други думи,

между

болестъ (Ьегре::; tonsнral1s) е тв'! рдъ

зите.lва и щомъ

ни на параходъ,

покрити отъ КОСJИИТ..в и саЗIО съ ,сръднеВ;;КОRНИ теГ.1uла.

ва Микроскопа можемъ да

тави

публика; а това вначи, че

или дори подозръния З t такъвъ, не трi>бва да се качи

.1.иса едокавана

чрiзъ

:каже за ."Iепрата.

3а прихващаве на СИфИ,,1.исъ

на СЕфи

може

,л,а

се

заразата

Като ученикъ ва
присъединява:мъ

проф.. Rапози, ззъ вапълно се

къмъ веговитi>

ВЪВГ.'Iеди, които

сж

тръбва да бжде
което въ

дълбоко хуманни и логично послiдователнп.

редко и при ус.'Iония на годъма неЧИСТОШIЪТНОСТЬ.
Отчетътъ ва лепрс звата комисия в'Ь Индия (Ве
pOl·t of tlle Lcprosy Сошшissiоп 18ЯО-1891 (рпblishссl
Ьу Xational Lept·osy Fпncl) испратево отъ Еоуа! Colleae

всестранво изучевf1. и когато ще ни бжджтъ изв-Встни

прiнесена направо върху Бдравото
практическия животъ и при обикно
веннитъ УСol1.0nИЯ на vбщежитието се ср;;ща твърдi

Tii."IO,

оЕ Pllycicians ROyRl college of surgeoIls пщ1 БхеСllti~е
СОlllшittее· of tlle Каtiопаl Leprosy Fпnd) llЗ.1ага тiзи

факти въ <.;.l..вднит-R характерни заК.l:ючите."IВИ думи
(DI. с. pag. 265):

lI Ыака ръ т..в (Ч."Iеновет-h
Т<1l'Ъ, че лепрата

на комиссията) и да сqи

може да се прi>даде

отъ БО.1енъ на

~дpaBЪ чръвъ пр..внасене на специфичната баЦИ.'1а, при

Разумната
въ

девя,

борба съ лепрата ще бжде възможна

когато

тави

бо."Iесть ще бжде

напълно и

всичкитt условия, КОИТО благоприятствуватъ за веи
вото

распространение.

(Научное обозрiвiе

JYi 9,1900

г. Д-ръ

I. Гербсмавъ).

Прiвелъ: А-Ръ СТ. Златаровъ..

Броп

31-32.

ВарнеНСIШЙ: ОБЩИНСICIJU HъcTнrH~Ъ

РАЗНИ
ИЗ8ънрtдна

че

ПJlОАО8ИТОСТЪ.

пиянствОго

До сега се ЗНJеше

-

една СИЦИЛИЯНR':R,

.ла вече четиредесеть

Синiiора

XI

таДII

отр')ва, а П')С.11>-за .1t~HP~TBO uрогпвъ

про~тр

ПОС.1'hдвали

отъ

ДРУГО едно

сети'В едно

четири

вече сем'hЙство.

д'hqица

Д:1.

Il

Наи-посд'h,

на многобройнотu

пр'hДII

радостьта та подари на :\I",Жf\
тоя п,у,ть И

--

три, И

(',

Синиора Граната прибавяю\' ту по Дв'h,

ту по три И.1И

'зва'Iета,

отъ

отъ четири б.1И3Нt\ЧGта. Н:'Ш:ТО

всяка година,

имала

раЖДliнне

разни'ги.

lШlЛКI)

вр'Ь~и,

още пет!>

('11

ПАтьтi; МОМИ'JеТ<L,

тя
б.1И

съ .които

-

наедно, числото на д1>цата имъ, ДОСТI\ГН,U.lО да
четиридесеть и

си

б,"Ъдf'

Борбата противъ АJlКОХОJlизма.
наторъ на гр. lIRрИЖЪ

е

Св'!; 1,ЪН'IЛ г;\

ва ротнит'h I~O'

мавдири да раздаДmТЪ па СВОI1Т-В ВОИНИЦИ една ма.1ка

Е:вижка, ЕОЯТО

обяснява, каR:ВИ ГU.l'lиш повреД!1

Прl1

чивява ва ФизиqеСR:ОТО If умстнениото здравие ва 01'-

д-Блевъ чов-Вк:ъ и на ц-Вд()то общество употр-Вбявание

ТО ва алкохола.

п,)степенно
вя га

И

e~Г,'

R:.lIОЧ ш

Тъни Кlшжка. ЕОЯТО е одобрена отъ

медицинската аЮlдемия. има

32

страници и

воси име

ото )СИl'е.1IIО

IIрОНIIКВВТЪ

дя. се Bae~HTЪ

още

с,шо

не е вр'lЦfJНЪ,

се ве ппе твър_\1>

мн

у6-Вждени~

но е даж~

Е:Э3f1рМИТ-В а.1R:охола,
И3,J,аm1ТЪ

въ I~aR:BaTO и да е форма.
на

наее.1снието

Пре

наетаВ.1енпя,

~II

дано 1,

Y,~1'aH )Вени отъ

3"lJ~.1IОЧ,tIЩ

науЕ:

В.1IIЯН:lе,

Bpt.J,HHO

съ

сл-Вдствия отъ употр'hбяванuето на аЛR:охода.

\1'11.,

въ

не само нс

се В3 шатъ

ви R:аК:ВII М-ВРI~И противъ

раз

пространяваниетона аЛIщх.'J.1uоrо уп,)тр-Вбение, а

на·

Т.,

се

пр')я ВЯ ва

-

;т.РУГi1Т,1

настжпва

1'1)

ОШI'ЩВАТО

весе.10

печ \,ЛН

J

Н lС1'РО~НИj

l\l'lЛКО ДРУI'ОЯЧj
LIИТИf',

съдърж!tЩf!

с,>.

и със гоянас

т.

о \Р

Г()РЧ[fва

ви

и

RlTO ПШШОТО СЪ~Т()~IНие нз се ПРОДЪ1ЖllШ
:\IHOC.), то C.1-ВДъ 1I111Ю1Вflнет,) му ВСИЧJСИ ВР-ВД

н 'прия

ЯВ.1СЮIЯ

rH11

ПО ~ гспенво

опrllJ"tНС

"P''l.TfIOTO

нрио t<~я

к;')и го оБШCRовео)
п<)веч~го

ШIеано

ОТЪ

прi>СГ;Бп.1РН'lЯга

СЪ'Jтояние.

J, TaR:OBf"l

пос l-ВДСТIЗI1Я

HII 1'1>

пр:]

11

ОТЪ

про ~Ъ,lЖПТГ'ЛНОТU

Ак:о 'IOвtl'Ъ

вр-В {11. главно

n )qНЗ

Тови

в-БЕЗ, е

пр'hдрас<YiДЪ~Ъ,

ДОВО.1НО

Оставаше

тиче('КI1

~a1l10

разпространенъ
да

вачинъ

длъжность

би

че виното

c~

1I

дава

НС1 во1iНIIЦIIТ-В!

било ю/, 110еНВIIТ'!;

U."'Iияние пр-Вдъ когото

отм-Вви

Нf1ХИ['иевичеСК1

се подобри

храната

на

на чо

общесгвото.

по едпп'Ь

СIfСТС;Н[\'

Пu Нfнпе

1I1Н'ВНllе,

л'hючm да УПОТр'h·

бятъ своето
тази

сила

между

внушаГЩТОI!

раюlЯ,

1I1·BPI~н.,

тр-Вба,
ю/,то

Ш1 да се

ЮI-ВСТО

нея

поiiвик:а.

Медиц. Д-во)

употрtОЯlI:l.

тугаl~СИ

пцпрь

Rtчшанието

npt\le

С;~31I()К'lI1~TB) и uе3сыl.lр,'
и

подиръ

'rlle при шаЧ'1 се ВЮ~.lIO·

ДРУГII

а с.l-ВДЪ

р tзстр )и~TBa.

П;IНIIlIЦ'1. ее ОТ.lIIЧ\IЩ съ OCOUOLlO 1IЗ·
L1,)L'.l'Щ'I. r ь :11)", J~oii го по напр'В.J,Ъ

.1111\~TI:

е UUЛЪ ;ЮI'JЪ,

(~['аIЩ MiI. ('1'111.

'1"РВСН-В ~ отъ II

11 )lIзр.1311 ['еденъ,

JI

ы t.1ЮIТ'В

.11

ВЪ.1НСIIIIЯ

}{

.Iш\с

H:lI!-:l[\.lIЩТО

uап;iвгше Н1 Ш1С111г'l>, ('N\1,o:!'~l't Нl с:тр:ншгt

(GУЗliГ'S)

сс рit'!ШiIРЯШ\ТЪ.

OCOUCll'f.

'I';ша

ЩО го .11Щ ~TO

РУ~IШIЪ ни .1,'1>. К Jгат·) UО,IНШI1'Ъ

п,).lУЧ ша

се раJВЪ.1IIУ83,

по .1П·

цето му сс Зlбh.1hзlЗ.-\l'Ъ ТРСПJРШШЯ Н:1 1\IУС:КУ.ШТ'В. По

-

и.зраж!3нието

б-Вдна

В:1

.1I1Ц-ЗТО

суха, .1ЮЩU ее,

11

става IЮЧ'l.1ПО,

П,Щ ПЪ'{Ъ

Н:ожата

придобива

3)-

.1ИНИСТЪ, ЖЪ.1ТСНIIR:авъ ЦВ'ВТ"Ь, когато вечз ХР::ШО:~Ш:IJ.
аето

Вр1Щно дtfiствпе на алкохола върху орrаПШПIa.

.1СГ,,0

I IРИlШЧI!lШ ГЪ
то

наб.ПОд:lва1'Ъ

прп; !Нци 01'Ъ' ОТР1ВilВЗ П 1 ор

H~

наст,у,пн\,тъ

р:t~I~('IШ ~ на

пuс.1'В

(Изъ сп. на Софийското

ПО'ШIR~1'Ъ

ВЪ

всч~

ПЪRЪ вр вд

С9

s.10упnтр·Вб.Н'Н!tето. а сл!цъ ff-hг~о.1К:О

'l'OHrt

П3ВЪРШfНТЪ

СИСТ'~1"l.тичаСR:II дft

пърrшт-В

ч Ш<lТЪ

съ

се

му упо rp-ВОд,оние.

сида,"

се

съ ПО~Т,Yiп~и

С)б~твено

H.1R:OXO ,1И JЪ

поя вяв iU 11111'0 Н'\ тоя Н lIJПf~Ъ.

ва воIIuицит1;.

1I3Г.1аЖ.J,f1ТЪ.

(IHB hрШ'Щ ЧlпtfCЪ В Ь ПИЯНО състо

т'!; се дава два П<Yiти въ нед-h.1ята Пр-В3Ъ .1-ВТОТО впио "З':1
ГОЛВ\I:1 C/f.,1f\"

сс

Сиъртъ наеТЖПВ:"l ptJ,RO, п t If акО н!\'ст."пи, то е IЗс."'I'В,J,
С1'виа Н 1 ва~ТIIНК 1 /f.1И <~PYГ'! ,,-в:оа ПрllЧLIва. Е..1,О')

Hf\

д1tвалн. по

С1',ШillII:Ш

Л:fRЬ')РЗ:.

Тъп

l'.lНпшft

U-ВR:ога се З1м-Внявало виното

а

па ДЪ,1

ЛВ.1еIlIlЛ га отъ опив шета съ

еС('Н!~IlЯ:

щение за поивицпт-В, а юш .:;р'В.l,ъ СЮI:1та J~азаР\Iа нда

по

ФОРШi: eд,иaT~

нас гр'Н!НII<1 и Uъ.1flуваиuе,

ния отст,ышни за I~ръqми. Н-hщо повече, на воii:ници
;:t

се

б'JIИ п IД'lне въ Н ~ев'S·ъ.

а.лко;(о.1Ъ, т)

"би.1а

именно

,оп!шn,ле".

н ,H-чесl'О бпва пъ дв'!;
вь

въ

противъ се поощрява IСЪ~1Ъ това. Напр. въ ка JЗРМИТ-В
на Софиfiскит-В п-Вша полковf' п-Вма достатьqио пом:-В

Е:ОЯТ()

що

IсоетО а.lIСОХО.1ЪТЪ 'ПРОIВ

Ако н шсднъж ь се [шппе гО ,11> \10 КI).1rlчеСТIЮ ра[~IПI,

нп';

А какво става У насъ? Тъюrо противното. У насъ

U.'ii-

върху ЧОl11НURгJЯ орr,IНИ3 ЬМЪ.

ВИ'10 и др,

вниманието върхугрознит..впо-. 1''В,

в:оито му обръщатъ

НС

о:юбено ако

ПI)fН\дИ това ио 1езно Щ'J

)1'0.

о :оuеио

феЕтит-Б

ПОС.l-Бд

де да по ~ОЧЮIЪ точно И опрt,J,1>.IeН), Ш\ ОСВ)В.\Ние псич

Въ ПОС.1-ВДВИО време борбата противъ ft.1КОХО.1ИRма
въ Фрзнция С'с е УСИЛИ."'Iа твьрд-В много, Г~вераДlIт-Б
надпр-hварватъ въ тави борба. Н:ор

а.1ICОХО.Щ

ч~ a.1(~OX).1ЪTЪ

ПО,lеаснъ,

Н'lСТОПК:f1 И В ·t~fШЬВЪ ВИJ,ъ йо:еlIТI1 11

пуснит'h комавдири 31ПР-ВТЯlШТЪ да се продава ОК:ОЛО

ОТЪ
но тая

cЪ3HlВ

то на воИвика.

и префектит-h се

~ltPKII

'\ яен) в ь Щ) И.\1':НН) се ва
a.1R:\)XO.1f1. Често ~10Ж пе да чуе

не

t npt.J,al'a ОТЪ
'/0 И~[~Р:JНо

Ч,

в р-Вд,ата

въ пуб.1иката,

'Г~ съвърш'н

В)еIlНИЯ'ГЪ губер

3 ШI)В1н~а"lЪ

щl)т() (~ Нf:ООХ'ЦЮIO

181:'00

вежда

,il,l:I-h!

всич

ВОЩ н'\ жпвота).

з~ борба съ орго.

це; но, десятъ м'hсеци подиръ това, тя се освободила
момчета. и пеrьт'h живи и добр'h

Отначало него го СЧIf~

C~rt злоупоrрtб~~НП1ТО съ a.1KOXOД~ е ДОТО.1КОВВ р13

Граната

се БИ.1а оженила на 26 ГОДИШIШ възрастъ. Една го
дина сл'hдъ оженванието си тя добила едно JIIомичен
отъ псть

3L

ВВКЪ отъ аf.Jабитt.

прагот-

вен ) I,Ъ

ЕСи б').1ести (Allllq vitae, еап йС vic -

СИНИОр:1 Грш\\та. която юш

и дв'!; д1ща.

рнзпрг)Страпево, щого съвс1>'IЪ'

НОВ)ТО ПИГИ!" н\реч'но а.1ЕСОХО.1Ъ, е би.10

Sally Shivel' огъ ЖfОрЖ'fЯ [Съединенигt Щати) е
жената, която е народилн. НfiИ-МНI)ГО дiщq, '27 на
брои. Сега обаче ИJвtетяватъ, ч ~ ПЪРВ<JНСТВОТО
\.1 го
ОТНИ!'dа

до ГО.1ЕСова

з"пр-В1'И 1Ъ употр-Вб.1ениqто на вин')то.

е

си.ШО разстроено.

Апетитътъ

се

наИ'1.1лва, ВЪ

трт.пqlIВЪ ВI~ycъ, 'Л3I1RЬТЪ

crn'Ba

устата

бt,lЪ и

се ПОilвява

ватрупан ь;

Вр-Вдата отъ Зv10употрtб.1епиетосъ феР~lевтируlO' I ПОЛВЯВf1 се вр1>НIIС възъ гьр.10Т(), осtЩ'1IНIe горэщпнi1.
ЩИ питпета е би.10 иаввстн\) още ОТДНВЮ1

Юl стариг-В

евреи, еГИUТЯН8 и гърци; ир-Вдъ видъ Шl това, въ ста

рптъ вр'h~Iепа даже законодате.1Ill't C.h обръщ:t.1II впи

мзвие върху веум1>репото употрtб.1енпа ва впното
Спарта

дIlI~УРГЪ,

робе,

да

m1

пинветво го.

СЪ С~IЪрть.

по

думит1> Н1

13 ь

П.1Уl'арха, опива.1Ъ

И гризена въ

CTO:llaXa;

наfi·ПОС.1t

('УТРЩ{f1,

при станане

отъ сп'ше, ОЩf! ННГ.1аНО сър.:ще Ш\'Сl','<\пвn. бъ.1Вn'lIе БI;
.1а, лnп.1IfВft теtlUОЗТЬ (б'S10 бъ.lва!.Iе.): Пр-ВДИ 6Ъ:lазпоrо
ЕШ БО.1ПIJЯ

СIJ.1НО

ЛЪЖИЧЮ1та

u

:lIY

се гади, чувс гвуна па,l'Sг:tне

по;;,ъ

ЩШПВf1не св'Втъ.

ПОII-ВI~оТ'а БЪ.1ВОЧЬТЪ бава :\Iжrеuъ, ГЖf)ТЪ 11 съ ac~
:
.1СНЪ
чвtтъ отъ ПрШltсъ на Ж.1ЪЧ(~н. (аеЛ9НО 6ЪJл;ше).
Въ АтИв:-t дР:ШОНЪ н:щазва.1Ъ иияп~твото

ВEIУШII

Въ

н' граЛЦfl.Нетt

Арабия проро~ъ

отвращенае

R ы.IЬ

Ыух':шедъ НЮi'ВР[I.1Ъ

11 [одиръ бъ.1ВfНI8ТО Н1СТ,iiпва об:rе1'ченае.

Хранос;uп.:rа-

Броii
нието

се

З<lтрудвява:

на 'ТШR( сть,

подиръ

нр1шие БЪЗЪ

НlJЯ'IЪ дробъ
вав\:',

''''"ГР

31 =-32.

УВЕ'.·шчениет() на тия

лвява ЧУВСТВО

оригване.

да.1акътъ забод-Вватъ..

II

осв-Ввъ

яден, то се

Гl.Р.1е,ТО и

Il

Чер

това заБО.l'.h

органи ьъ обе1ll.Ъ,

се lJзрnжаВ<l съ общо ИЗПУСТ,IДЯВ:JНf', ЖЪ.lтевица и кръ
вотечение изъ
стоявиf', ИЛИ

BOeDj
пъкъ

нап
се

ВО,ilЯНКfI, която ТЮЩ

п< лвлви

с<У.що

дишането, храносмидаНС1О

ЕДНОВрЪМЕННО

наеТ,У,ПВ:l тр( Сь:аво сЪ·

lIOe.lt

съ

подуване

ВОДИ къмъ
и

къмъ

на

корема и

Зfl1РУДНЕ-ние на

pascTpUUCTBa.

Прtди всич

ко се появява въ пръс'1 ит'.h ва KpflKaTfI (по-р'.hдко ва
lМ;ЦЪ'I t) чувство Hl побоцкнане и ПЪ.1зене мраВlI:П, а
особено НОЩНО вр-Бме. Н'! зприеМЧИliостьа къмъ бо.1RИТ
т-В ОТЪ начадо се уве.·Ш"JаВflТ,ъа C.1'.kJ,l> това съьърше·
но

изчезва

и

се В3111'.hнява

ствите.1НОСl ътn, особено
та н:), мусr.у.шт-Б

Съ

ПЪЛНа.

загуба

въ СТiliПа.Jaта

се Н;Нlа.аява

яsикътъ му

Tou

рятъ.

и гърба.

('в.1а

Аа пробуждането,

е.

вижда в1>ща,

хане,

щава,

нпт-В и ПО .:lI1Ц~T(). Достатъчно
си ва да каже вtщо,

u

захваща ТlJеПf'ряне най

напр-Вдъ на НО3ДрИ1"В, а nO~Jli; и на ус'[нитt. Тия тре
вс'В[\ога пвдаватъ пиющин; доста'гъчво е да

въ

повнаетр. Пон'Вкога се поражава

'1

У,·КУ.1ЪТЪ

Tal\a ЩОто р'.kчъта се 3'1труДIJява 11

Нощемъ
ватъ

на шзик

се явява

често се япяватъ коввую'ии,

1,

ваекване.

к( ито наруша

съня.

I\ожата става б.;I-Бдна, BIlOJIe'IOHa и

студена, ИJlП

пъкъ наопъки-червева и гореща. llодъ В.1иявието на

паЙ-ма.1КОТО ВЪ.lнение Чf'.10ТО и I\paKtLTa се ИВПОтяватъ.

По кuткит':h и СБИрКИТЪ се Появяватъ ПОН1Ш('Га упор
ни

струпеи

потоци.

Душ~внит-В разстройства се заК.lючавctТъ

въ U! з·

съние, сънуване II БЪ.lнуване. Безсънието е упорно и
ивнурява жертвата си. ПР-ВДМtТИТЪ на С'.Ioнищата вай

:вапр'.hдъ биватъ СВЪРЗf\ВИ съ видътъ на 3'Ш3ТИСТО, НС'
пос.1.-В придобиватъ особевъ мраченъ и ШIaшащъ бол
нил характеръ. Ако запитате пиющия ва rъвищата му,
той отнача.)lО не ще И~ка да ви отговори, н,) ПОС.1-Б
ще съзвае, че бълнува за занятията си, за обикно
вената си работа; С.l'Вдъ това .му Се (трупа, че пада
:ВЪ пропасть, вижда
опасни животни.

чудовища,

напр. Лъвове,

;ТР:IШИII

призраци и

IШИИ, КОВР,

бикове II

др. т. Ако сънува хора, то т-В вс-Вкога бинатъ 81шак
ви раабоiiDllЦИ, въоржжени СЪ ножове и пр.

ПРИ пробуждането си, на БОJ1НИТ':h доста често
и:иъ се завива

св-Втъ, .I1етятъ

имъ искри

и МУШИЦИ

пр1>дъ очитi; ПОн1шога 1'1> 'се OUJlaKB3'l'l> оп. ШУМЪ въ
ушиТi;, И.1И юIъ се чува шумъ о'{'ъ дъждъ. Обuнзв'ис
то ма.'шо се lJз:u1>нява
ПО.l0ВОТО ЧУВСТRО М :.I1ко по.
:ма."1КО

изгасва.

у хора, които често и l\ШОГО пиятъ, От'Ь вр-Вме
па Bp'.hMe се появяватъ ПРИl/3ДЪЦИ подъ на~lВание "б-В
.1а треска". Особено често се появява'lЬ тие припадъци

.'1-Вт1>, въ горещинит1>, и при това у хора нервни. За
вастжпването

на такъвъ

то

да

пuющиятъ

припадъкъ достатъчно е,

ш!стинеj

И,;lИ

СИJ1НО да се удари,

що

ИJIИ

да ге забlМИ гърло (така напр. ангина), И.'lИ да му
се пр1>пъ.iТНП СТО1llахътъ, или да се развъ.·шувз СИJIНО
отъ н1>що,

Бъ.'шуванет·ь

р-Вдко настжпва

му

трепе
потр-Бб

че се наХВЪР'-1ЯТЪ
lJ.1И

халцuвации

въ дъй.СТВПТl:.1НОСТЬ
даже

чуна

и

ВИI\3.

дя в 0.1111 ,

на

които

ПОJИощь,

ваПЩJ.шuтелни

ИСIШТЪ

се З~1ЩП

учпствува

Г.1асове

и

все се м;r,чи да поб-Бгuf', да се

1\

ги н1;

върху В('ГО ПЪ.-l

имъ

с'<рашпит'.k си привид-Бния.

LJУВСТRите.'1НОС'1ъта на БОЛllИТ'h е ПрИТ<У.ПСН3j н-В
кои се ОПlIтватъ да ходятъ дпже съ пр:hчупенъ кракъ,
И.10 пъкъ,

ак:о

С'-'6. ранени,

снемя.тъ

пр-ВвръзК':ата и

оГО.1В<-\ТЪ ранат::\.. llон-Бкога Ю\СТ<У.ЮJaТЪ даже конву,1.
И

припадъкътъ

може да

часа съ емъртъ.

се продължаватъ отъ

4

драnяне, то

нсичко

'1'0

~тановлев"е

П!Jtди

на

до

6

се

свърши

въ

течение

По-силнит-В припадъци
деня.

Ако Васт<У.uи

се изражава

чръз h

Тiliженъ,

'\ нuщемъ въ

етраХJIИВЪ

u

безпокойство,

мраченъ;

ц'h.1.ъ

съня.

Ивходътъ отъ постоянното отравяне съ Н.1R:fJХОДЪ
е твърд'h печаденъ, тъп като lIf.'r,чао е дн сс nтуча'гъ

болнпт-Б отъ пагубния имъ нави къ. Тукъ е вапълво
приспосоБU1llа поговорката: "гърбатия гробътъ Г,) иа·
правя". Б-В.1.Dта треска твърд-В често се ПОСoi1-ВДВ!i

:Iего 1'0 Мmчатъ всемъзможни халюцинации.

но, то това може да остиви

ш,нi;КОГIl

твърд'.!; вр-Вдни

ПОСJl-Бдствия въ ОрГJНИ81lla lIIY, Осв'.hнъ това настива
нето въ пияно състояние е твърд-В опасно, Ако отро·
вениятъ

съ алкохолъ

остр:\ аар:->зителна

дробъ, I\оременъ
въ състояние
та.

както

.. орган1'IЗЪМЬ

зйоол-Ве

отъ

БОJlЪСТЬ напр. въвпаление

тифусъ и др. т.), ТО

тl'и

да се бори така енергично

sдравиятъ

оргаВИВЪ1llЪ,

и

не е пече

(~ъ

затова

н-Вкоя

нn. б-Б.'1ИЯ
БО.lестъ·

всички

отравивето

съ

алкохолъ

е

опаС'но

още

нъ

'.сова

отно

шение, че пр':hДРi 1 зполнга къмъ
3J10употр'.kб.lението
рр-Вда не

. ци,

эпБОJI-Вване отъ ох'гпка.
съ спиртни питиета принася

ca:uo

на пиющия,

во и на неговит-В

тъй като

ш\ '1 ъхъ се

пр-Вдаватъ

всеВЪВlIlOЖНИ
ТО.l\ЩИ'Ji
вость

БО.lt'СТИ.

особено

ва пиявицаТ::1

къмъ

нервни.

се заб'.hJlЪзва

sлоупотр'.hб.lение съ

ПОТОlll-

по нэсд-Вдство

Най-раво у пО,
ШlКлои

BpOAeHf\

спиртни

питиета•.

ОUИRновеьо този навикъ аахваща да се проявява меж~
ду 15- 25-та годива.. Споредъ Сl1()ЛУЧJlИВОТО иараже·
вие на единъ французки Jl-Бкарь, "въ е.д,инъ пр1>кра
сенъ день нещастниятъ юноша, на когото ТОВ::1 е пр-В

допр-Вдtлено отъ сх,дбата, с.1учаИно изпива чаша ви
но, намира вкусътъ МУ приятевъ, сл1>дъ това повта
ря

свон

опитъ

И

малко-по-маJIКО

се

отдава

на

ьъздържа хората отъ пагубната имъ страсть.

изъ сп. "Медицин. Б-Всъда"

H'k-

Пон-Вко

ПРОДЪ."'1Ж!lва и

ос1>

отъ нощь на

llцава. Варяеясl\O ГраДСRО UБЩИПСI\О Управ.'1енпl':

този

пагуб~нъ навикъ. почва да се отравя". 'Гова Н:НJл1>д
ствено пръдаване пр-ВдстаВ.iява едно отъ най-гибел~
нит-В ПОСJI-ВДСТВИЯ на продължителното влоупотр-Вбле.
ние съ спиртни питиета. Само това би тр1>бвало да

ща неприятна lиеризиа.

Безсънието нее се

по~

до бни бо.l.ССТИ У пиявцит-В обикновено се свършватъ
.много по-доша, откодко'То у здравитъ
Осв-Внъ това т

въ поть;

['3 се ОП.'13Е:ва, че го ругаятъ, хапнтъ, или ПЪЕ:Ъ

отъ

емъртъ. Даже ако човi;I~Ъ веднъжъ се само напие сил

често се събуж

об.1ЯНЪ

08--

във

~lKO дена пр1>ди появяването на припадъка БОJlНИЯТЪ
гава

ОТ

отърве отъ

внозапио, а почти

1>кога се подкрадва въ течение на дълго вр1>мс.

не·

бузит-В и

ЧУВСТВУl'а

че той страда отъ

пожаръ

сражения,

говаря,

пернени

го видите въ връме на разгоьоръ И.1И СllItхъ, ва да го

l~раЮl.та

1I

кревата п

~CHTO

l\lИШI\:И

ВlJжда

на н1>ко.-шо

устата

му се,

котки,

сии

11 есобt но въ уст':
е ПI<ЮЩИЯГЪ да OTHot-:И

Б'-'.1Н1IЯТЪ

устнит-Б,

да го Мiliчатъ, хапятъ, ,той: скпча и иска да

заб-Б.1.-В3ВI1 въ китr.ит-В н

ржц'h'I'.k.

ПО-~И.JНО,

движи.

игрантъ, РffiЦ-В'I'k
скача ('тъ

ДУlIIит-Б 111)' се вижда,

('1'.

а 110с;rБ става постоянно. Треuерянето hau-напр'вдъ се
L

се

востъ да ходи, Оgитъ 1IIУ бл-Бщатъ, D1Ш1ТЪ свирепо
'113рпжение и еж нп.liти съ кръль. Отъ по( т,у,пкuт1> и

на чув

II сс ПОЯIJява mреllеРЛllе,

отнача.l0 само сутрина, иъ 1\10:\1\ HTi\

говори и

1I1а), струва

емъртъ.

раsстроиствата ва храНОСМПJ1а

вечо наСТi'Ьпватъ II нrРВlJИ

Н( щъ В"1збуждението става
пр-Бстанно

s.

В:tрп:t, I1счатнпца Хр. Н. ВОЙВIIRОВЪ

