Тод. XV.

Варна, Срйда 30-й .Януарий 1902 г.

Брой 3

М С Ш BtCTHZRl
ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ MUCRIU
Обпкнзвенно на 10, 20 п 30 числа.

Цена на вестника за годниа е
2 лева.
Отделенъ брой 10 ci.

Изводъ отъ решенията на Варненский Град. Общ.
Съветъ взети въ заседанията му презъ

месецъ Януарий 1902 година.
1. I Отменява решението сп Но 250 отъ 28 Декемвр.
миналата година.
II Да се произведе новъ търгъ за общппскпя доходъ
„Интизанъ" съ първоначална цепа 26000 лева, каквато
предлага конкурента М. Куновъ, съ изменение на поемните
условия за това предприятие.
2. I Да се заплати на Атанасъ Пвановъ за отчужде
ното му место, за разширение улицата „Сливница" схетояще
отъ 151*50 кв. метра по 27 лева 50 ст. на кв. метръ, плп
за всичкото 41GG л. 25 ст.
II Да се заплати на Петко Ив. Бакърджпевъ за отчуж
деното му место въ III уч. улпца тПанагюрска", съетояша
отъ 57*86 кв. метра по 17 лева 50 ст. кв. метръ плп за
всичкото 1012 л. 55 ст. и
' III. Да се заплати на Никола Боевъ за отчужденото
-•му-пес1а.-въ.ХТ-.у.ч-_.ул.. яЕололи.а _У1 и "VII ЛЕНИЯ, съетояще
отъ 83*14 кв. метра по 17 лева 50 ст. на кв. метра плп
за всичкото 1454 л. 95 ст.
3. I Да се пзработятъ нужпите поемни уеловпя отъ
постоянното прпежтетвие за отдаванпето на търгъ изспчанието на останалата не изсечена презъ тжзп зима гора.
II При съставяние на яоемпите условия да се има предъ
видъ тия уеловпя, изработени за тая це.ть отъ правителството.
III Следъ като се удобрятъ поемните условия отъ Съ
вета, да се продаджтъ чрезъ публпченъ търгъ на корвпъ
471-те декара общинска гора, определена за изеичапио презъ
тжзп зима, за ползувание на членовете на общината и оста
нали неизсеченп. Изсичаппето па това пространство гора да
се продаде на декаръ.
, 4. Удобрява напълно редакцията на контракта, който ще
се сключи между Общинското Управление п Началника на
Варненската Телеграфо-Пощенска Станция, д4йствующт. за
сметка на главната Дирекция на пощите и телеграфите н
Г-нъ Кмета, който е натоваренъ отъ страна па Съвета, за
отдавание подъ назмъ общинското здание за помещение на
тукашната Телеграфо-Пощенска Станция, за време отъ 1-й
Януарий т..г. до 1-й Януарпй 1903 год. съ годпшенъ наемъ
5500 л. н то въ предплата, както е казано въ горното решеняе.
5. I Касапеките дюкяни въ I уч. на „Балъкъ-пазаръ"
подъ Но Но 9, 10, 11, 12 и 13;
II Каеапскпте дюкяни въ IV уч. при „Татаръ-капия"
подъ Но Но 2, 3, 4 п 5;
III Касапеките дюкяни въ III уч. при „Събор. Църква"
подъ Но Но 2, 3 и 8, сжщо и вепчки дюкяни п бараки,
които до сега не ех паети, понеже последните пмъ копкуренти до сега на еж ее явплн да сключатъ контракти п
вяесътъ наемната сумма, то да се поканятъ до сегашните
имъ наематели да се. явятъ и сключатъ контракти, като пмъ
се дадхтъ подъ наемъ на техъ, ако даджтъ последната по
лучена въ търга цена, макаръ и да не бадмъ каеапп.
6. Удубрява п приема взетите отъ постоянното прпектегвие меркп по събпранието дохода отъ: пнтпзапа, кръв-
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ппната, мерките и теглилките, подиечатванпето картите п
пр. до утвърждаванпе търговете станали за техъ.
I За събнранне общипский доход1], отъ „кръв шитата"
до утвърждеппето на търга, да остане сеганшнй общипский
чиновникъ Лнастасъ Стояповъ, съ елшата заплата и кантарджпята Д. Радуловъ.
II 8а събиранпе дохода отъ интпзаиа да се натовари
писаря нри Секретариата Хр. Георгиеви,.
III До нроизвеждапио на търгътъ за отдавание на
преднриемачь подиечатванпето на картите за игра, .мерките
и теглилките и нр. тия берии да се събиратъ отъ общин
ските фнпансовп агенти за сметка на общината.
7. Удобрява произведения па 4 и 5 того търгъ, за
отдавание на преднриемачь сбора отъ градекнй доходъ:
Нодпечатвание картите за игра, билярдите, таблите, доли
ните u отъ мерките и теглилките и възлага това пред
приятие върху конкурента Михаидъ Фплииовъ, за предло
жената отъ него сумма 19565 лева.
8. Удобрява произведении на 3, 4 и 5 того търгъ за
отдаваппе подъ наемъ за по една година време, начннае
отъ I того общинските бараки въ газното влагалище нодъ
Но Но 2, 3 и 5; кафенето въ I уч. ул. .Цариградска" иодъ
Но 103 п обшинскпй касанскп дюкянъ прп „Ташъ кьопрю"
подъ Но 4 п възлага речените имоти вьрху слБдующите лица:
Петко Жптаръвъ, барака въ двора на газното влагалище
Но 2, за 160 лева. Михаплъ Куновъ, барака въ двора ла
газпото влагалище Но 3, за 205 лева. Иепю Житаровъ,
барака в.ъ двора, па газпото влагалище Но 5 за 320 лева.
Манолъ Ковачевъ, кафене въ I уч. ул „Цариградска" Но
103 за 1KJS лева. Мптю Димптровъ, касанскп дюкянъ нри
„Ташъ-кьопрю** По 4 за 223 лева.
9. Да се отпусне отъ общинската каеса номощь 50 лева
на Неделя Неделковл отъ Варна, за поддържани»! сина си
Александръ Минчевъ, за довърншаиие образованието си.
10. Да се поднови контракта на общипский градинаръ .
Лнтонъ Новакъ но досегашните условия, като се има предъ
видъ, щото при разглеждание и ирпе.мание бюджета отъ Съ
вета за т. г. да му се определи но прилично възнаграждение.
11. Но предложението на члена г-нъ Крьетю Мирски,
натоварва г-нъ Кмета да раснореди, щото резервоарите п
казаппте на схществующпте води за чешмите въ града, да
се прекгЬдватъ и пречиствате редовпо въ края на всеки
три месеца, а въ случай на нужда и но често, отъ коммнепя,
съгласно чл. 3 отъ правилника за водопроводите въ градо
вете на Варненското окржжне, като за цельта винаги се
съставя по едплъ малъкъ актъ.
12. По предложението на члена г-нъ Бакърджиевъ,
което се прие на пълно, да се натовари ревизионната коммпсия, която произвежда ревизия на каесата, къмъ ньрвии
Януарий т. г. да распредела наличната сумма оказана въ
касеата п да направи распределение за расходваппето, като
mm предъ видъ предложението на г-па Бакърджиева за
пеплащанпе закъспелпте заилатп на общинските служащи я
да ее заплата дължимата сумма па Барненката Тодора Зафирова, за отчужденото й место за урегудирваппе улицата
,6-н Септемврпй".

Варненския Общинский Вестникъ

Стр. 2

: ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
JV2 700
гр. Варна, 22 Януарпй 1902 год.
На основание чл. 83 отъ избирателния законъ, обявя
ва се на всички Варненски граждани ползующи се съ из
бирателни права, че съгласно ВИСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ отъ
10 того-подъ Но. 11, на 17 идушип Февруарий т. г. ще
се произведат* избори за XII ОБИКНОВЕННО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ.
г. Варна, който съставлява Варненска Градска избира
телна околия, ще избере 2-ма души Народни Представители
съ следующпте разпределени секции:
а) Първа секция се състои отъ I и III градски учас-.
тъни и избирателите отъ тия" участъци ще гласуватъ въ
основното народно училище подъ название „Старата Гимна
зия" находяще се въ III уч.
б) Втора секция се състои отъ II и V градски у-ци
и избирателите отъ тия у-цп ще гласуватъ въ училището
„Св. Клилентъ", находяще се въ II учаетъкъ, ченгене пазаръ.
в) Трета секция се състои отъ IV градски у-къ и
избирателите отъ него ще гласуватъ въ училището „Ов. Ме
тодий", находяще се въ IV учаетъкъ улица „Владиславъ"
срещу хана на Недю Боевъ.

Брой 3

килограма семе и че въ добра година може да се получи
отъ декара 200 килограма, отъ които земледелеца ще по
лучи 40 лева — приходъ доста значителенъ нри яесравнено
малкото разноски, които ще направи.
На тези отъ земледелците, които предприематъ да
засеятъ това растение, ще дамъ допълнително отделни на
ставления.
- '
гр. Варна, 5 Януари! 1902 год.
Инепекторъ: Ив. П. Бързаковъ
За презъ настоящата пролетъ на сметка на Варненската
Окржжна Поетоянна Коммисия еж нокупени семена отъ лю
церна, пролетна раппца и Японски памукъ, които ще се
раздаджтъ даромъ на заинтересованите земледелци. Казаните
семена ще се раздаджтъ само на земледелци отъ Варненский
окржгъ, които заявятъ съ заявление до канцеларията на
Варненский Районенъ Инепекторъ по Земдеделието и лозар
ството, въ което да укажатъ и пространството, което желаятъ да засеятъ съ исканото отъ техъ семе. На тези
земледелци ще се даджтъ, при предавание на семето, от
делни наставления за сеидбата, отгледванието и прочее на
сжщите растения.

g.inxo$i-09

Кметъ: Р. Матеевъ
и. д. Секретарь: П. Атанасовъ
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За да се подобрятъ търговските ни сношения съ при
ятелската, съседна наша държава Кралство Румания, Г-нъ
Министра на Вжтрешните Работи съ окржжною си предпи
сание отъ 29 Декемврий мин. г. подъ Но. 7354, е раеиоредшгь чрезъ 0кржашп..е Управления да се възтанови на
пълно редътъ, които е сжщеетвувалъ по рано между двете
държави, преди миналия конфликтъ еъ Румания, колкото се
отнася до паспорните наредби, сиречъ да се дпгнатъ ежщеетвующпте спънки, поради пзпскванпе консулска виза или непризнаванпе пограничните билети, издавани по рано за сно
шенията между пограничното население и отъ двете страни,.
но безъ да се отменяватъ разпорежданията относително руманскпте евреи (окржжни , на Министерството Но. Но. 5533
1899 г. и 3295/1900 г. '
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ОКРЖЖНО
До Господа общинскшть кметове въ Варненский
Земледгълческий Райопъ.
Варненский гражданинъ Търговецъ Господинъ Иванъ
Попиовъ, съ заявление отъ 26 Декемврий м. г. като мп съ
общава, че ималъ въ гр. Свпщовъ за продань пролетна
раница, отъ която могълъ да достави на нуждающите се
по цена 12 лева сребро едната крпна еъ всички негови
разноски до Варна, молиме да разглася това на заинтере
суваните земледелцп. Това като явявамъ на Г. Г. Общин
ските Кметове въ поверений ми Районъ, моля ги да го разгласятъ между заинтересуваните земледелцп въ общината
лмъ, та да могътъ последните да се въсползуватъ отъ слу
чая и си доставятъ на време семе, отъ това толкова доходно
растение. Нека знаятъ земеделците, че за посевание едпнъ
декаръ пространство съ това растение е достатъчно 2у 2 .—3

<

•Ен

6-1

сз

в
•и
сЗ

ntid'tj

nnd^x

, .
O 1

1

• o нь иoе
^do.VUH ИШПГОХ 0 8

£

о

o

В
ft

a
o

и
О

0

<LX

0

0

«bXQ

«Hntfox j i x o иятгек о ц

Is!
H

инояпгтд

" CO

o
CO
CO

co

mnigmdy
to
E-i

HTIUjfj,

03

O

.4

CO

OO

ft

03

аз

o
co^
"co

nxooHtfoduH nxA'd'u'

EDld'LJ

Й

Ю

иаонож

W

о

Himiroj 0 9 — 0 ^

г х

ПНИ^ОХ Q — X

On

Ф

СЗ

г х

mmVoi 03—Q " " 0

a

o

4.XQ.

пнтгох 08—09
HHnVo.t Qf—03

S

t—

MdB.nT4.CT

<D

н
оз

ИГШЗНйу

л

L

ю

ngdajj

•

m ;"

J?

в
1Н
« •н
В
в
н
&,
ез
са

ЛОЗАРСТВОТО и ЗЕМЛЕДТ.ЛИЕТО

©

га
3

ей

ВАРНЕНСКГШ Р А И О Н Е Н Ъ И Н С П Е К Т О Р Ъ

nxoOHtfodim п.г.Мт/

H

H

03

кв

iiHonrjr'pjr

ndttXEag

_(M_

t-

o
OO

CO

HHOtfod ияиж оньиад
HHxd4.H

P.

HHOlTOJ

иапнг
HHOffOJ

HHaffodoHHOHBeoji
BHOffOdOHHOaBf;
HHoVodoHHoaesoji
HHafod oHHOireg

00
1—.

Брой -3

Варненскпй Общинскпй Вестникъ

Гнойното възпаление на очитй у новородените.
Това е едно отъ оние заболявания, които често водятъ
печални последици, а именно—силно ослабване за зрението
или даже пълната му загуба. Поради това къмъ гнойното
възпаление на очите требва да се отнасяме твърде сериозно,
да го предупреждаваме доколкото е възможно, а щомъ се
появи болестьта— да вземемъ всички необходими мерки, за
да предотвратимъ пагубните за зрението последици.
Тази болесть е заразителна и заразяванието става не
чрезъ въздуха, а чрезъ докосване; у новородените заразя
ването става въ врвме на раждането, ако майката страда
отъ гнойното възпаление на половите органи. Достатъчно
•е най-нпчтожяо количество гнойна слузъ да попадне въ окото
на детето (а въ време на раждането това е, разбира се,
твърде възможно), п възпалението на очите е почти неиз
бежно^ Обикновено болестьта почва да се проявява още на
втория или третия день подиръ раждането (понекога по-рано,
понекога малко по-късно). Клепачите на заболелото око еплно
•подпухватъ, червенеятъ, на пипане биватъ горещи. Под
пухването на клепачите бива дотолкова силно, щото съ голема
мжка могатъ да се разтварятъ. Въ такова състояние очите
биватъ день или два; следъ това подпухналостьта почва да ее
намалява, а изподъ клепачите почва да се отделя гнои. Тжзп
гной е доета редка, жълта или тъмнозеленикава и въ доста
обилно количеетво; често при разтварянето на клепачите тя
пръсва на струя пзъ окото (това требва да се има предъ впдъ
и да се пази да не пръсне въ другото око и да преди звпка
и въ него заразявание). Сега, когато подпухването се е на
малило, клепачите вече лесно се разтварятъ и като се очистятъ очите отъ гнойта, може да се види, че самото око
. очната ябълка) малко се е изменило, но затова пъкъ заднята
повърхность на клепките, т. е. лигавата имъ вжтрешна ципа
е силно подбухнала, червена и неравна; отъ тази именно
лигава ципа става отделянето па гнойта, тя е главното
огнище Тга 7 болестьта. Въ по-легкитв случаи болестьта съ
това се ограничава; гпоетечението малко-по малко се нама
лява, така че червенината и подпухването въ кратко време
минаватъ п настъпва оздравяне. Но често болестьта взема
другъ обратъ—нагнояването минава върху самото око, в.,рху
роговата му ципа. Щомъ нагнояването мине върху тая ципа,
явява, се сериозна опасность за зрението. Върху ципата се
образува гиойникъ, рапа, която се уголемява на ширина и
дълбочина. Образуването на раната често се съпровожда съ
силни болки; ако даже съ време заздравее, то пакъ върху
ципата остава известна мхтнота, която може силпо да ослабп
зрението. Но биватъ и такива случаи, че раната се разпро
странява все по-далечъ и по-дълбоко, най-носле пробива
роговата ципа и води къмъ значителни, опасни оеложпенпя,
къмъ заболяване па по-дълбоките части на окото, даже къмъ
нагнояване на делата очна ябълка, а подобни оеложпенпя
обикновено се свършватъ съ пълна слепота.
Ето къмъ какви тежки последствия може да поведе
гнойното възпаление на очите.
Предъ видъ на това, явява се преди всичко въпросъ:
не може ли съ некакви мерки да ее предотврати това опасно
заболеване, да се запазятъ отъ него одите? Може, разбира
се, и такива мерки сжществуватх и се приспособляватъ доета
често, но, за съжаление, още не навеекжде, тъй като те
още не еж на всички известни. Тази болесть се явява вслед
ствие заразяването, т. е. попадане въ очите гной; следо
вателно требва да се постараемъ, щото гнойта да не попадне
въ очите. Поради това ако жената, която ще ражда, страдае
•отъ гнойното течение изъ подовите органи (бленорагия), то
требва, оеобено въ време на самото раждане, да ее отстрани
гнойта посредствомъ промивания (епринцувания) на влагали
щето съ топли обеззаразващи течности. За тая цель могатъ
да послужатъ разтворите отъ борова киселина (чайна лъжичка
на чаша вода), марганцевокиселъ калай (неколко зрънца на
бутплка вода, така щото течностьта да получи ясно-виолетовъ цвбтъ), или пъкъ разтворъ сулеяа (1 на 3000 части
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вода). Но тие мерки още не предпазватъ съвсемъ отъ за
разяване, а требва да се погрижимъ за очите на детето
тутакси подиръ ражданието му. Преди всичко изтрива се съ
чистъ (аптеченъ) памукъ, натопенъ въ обеззаразваща течность,
главата, лицето и особено очите, за да се очистятъ отъ
прилепналата слузь; като се направи това, капнува се въ
вееко око по 2 — 3 капки отъ некоя течность която убива
заразата, ако такава е могла да попадне въ гбхъ; най-верно
средство за това е разтворъ отъ лаппсъ (2 части лапнсъ
на 100 части дестилирана вода). Промиванието на очите и
пускането капки въ техъ най-добре е да се прави преди
кжпането на детето; въ време на кхпанего требва да се
пази, щото водата, кална отъ слузьта, да не попада въ
очите. Отъ какъ почнаха да прпепособяватъ тази предпа
зителна мерка, числото на заболеваппята отъ гнойно възпа
ление на очите у новородените значително се е намалило,
отъ което следва, че тази мерка е твърде действителна н
остава само да се пожелае, щото приспособлението й да стане
колкото е възможно поразпространено; а това е толкова поизпълнимо, защото това средство (т. е. изтриване очите ж
капяуване капки отъ лаппеовъ разтворъ) е твърде просто,
на всички достжпно п не изисква ппкакви особени познания
или изкуство.
До сега думата ни беше за какъ да се предупреждава
гнойното възпаление на очите. Оега се явява въпросъ: що
да се прави, когато възналепието се е вече появило? Въ
първите дни, догдето клепачите ех още силно подути и
отделянето гной нзъ очите'е незначително, всичкото леку
ване се състои въ слагане студени компреси. За тая цель
се употребявате чисти платнени кърпички или памукъ (апте~
ченъ), натопенъ въ стутена вода или, което е още по-добро,
въ студена борова вода. Компресите требва да ее правятъ
по-чеето, на вееки у 2 — 1 часъ, натопената кърпичка се
оставя върху очите неколко нпнутп, следъ това се заменява
съ друга и т. н. По-късно, когато изъ очите почне да тече
обилно количеетво гной, изисква се особенно грижливо гле
дане. Тукъ, разбира ее, не му е местото да говориагь за
онова лекуване, което изисква специални познания и изкуство-.
(както напр. пригаряне лигавата ципа на клепките), ще посочимъ само ояпе мерки, приспособлението на които е до
стъпно на всекиго, т. е. и на нелекарь. — И така, -щомъ
се нояви силно гяоегечеяяе изъ очите, студените компреси
требва да се оставатъ и да се заменятъ еъ топли. После,
требва да се стараемъ колкото е възможно по-чеето и по
грижливо да очистваме очите отъ гнойта. За тая цель се
па i опна чистъ памукъ въ разтворъ отъ обеззаразваща теч
ность и се изтриватъ очпгв пай-напредъ отвъпъ, а после
предпазливо се разтварятъ клепкяте и се отстранява гнойта
п извжтре, като се прави това колкото <$ възможно ио-иЬжно,
за да не се закачи очпата ябълка. Най-добрв е да се прави"
така: като се измие окото отвъпъ, разтварятъ се клепките,
патопва се ново.парче памукъ въ течностьта п се пзтпеква
надъ окото така, щото течностьта да тече въ окото п да
измива гнойта. Освенъ това, твърде полезно е да се капнува
въ окото два пжти на день по 2 — 3 капки слабъ разтворъ
отъ лаппсъ (1 на 200 или даже на 400 части вода), но да
се прави това предпазливо, за да не попадне лаписътъ не
посредствено върху роговата ципа; най-добре е да се пускатъ
капките въ вжтрешния жгълъ на окото, като предварителна
се отстрани гнойта. Промиването требва да се повтаря твърде
чеето (напр. всеки 2 часа, а въ елтчай на твърде обплпо
гноетечение — още по-чеето), а между промиванията могатъ
да ее слагатъ топли компреси (кърпичката се оставя на окото
неколко минути, догдето изтине, следъ което се заменява,
съ нова). Това лекуване требва да се продължава презъ
всичкото време, догдето има силно гноетечение; когато това.
последньото почне да се намалява, то топлите компреси мо"
гатъ помалко да се прекратятъ, а промиванията да се пра-вятъ по-редко. Предъ види на това, че честите компреси:
и промивания, а така сжщо отделяната гяой силно раздранежната кожа на клепките, полезно е тие поедедпитЬ
да се намазватъ по малко съ масло (най-добре съ вазелинъ)^
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11алко-по-малко гноетеченпето се намалява и гнойта взема
лшгавъ видъ; но червенината и подпухналостъта на лигавата
дина на клепките остава още доста дълго време; требва,
следователно, промиванията на очпте да се нродължатъ, макаръ и не така често (3 — 4 пхти на день), още неколко
време подиръ прекратяване на гноетечепието.
Ако заболяването премине върху роговата ципа, то
опасностьта за окото става твърде сериозна и своевремен
ната помощь на лекаря се явява тукъ твърде важна, жела
телна и даже необходима.
Въ заключение считаме за нуждно да посочимъ още
едно обстоятелство. Отделяната отъ болното око гной е за
разителна; ако попадне въ здраво око, тя може да предиз
вика въ него ежщо такова гнойно възпаление. Това требва
да се пойни и да ее взематъ всички предпазителни мерки
протпвъ такова заразяване. Поради това всички кърпички
и памукъ, които ех се докосвали до болното око, требва
подиръ употреблението пмъ да се изгаряте; ржцете, замадани, еъ гной, незабавно да .се измивате грижливо съ топла
вода, сапунъ и още съ обеззаразваща течность; сятото требва
да се прави и съ ония предмети, върху които случайно е
попаднала гнои и които не могать да се горятъ. Ако у де
тето е заболело само едно око, то требва веекакъ да се
лази отъ заразяване другото; за тая цель нап-добре е да
ее елага детето наребро, така щото гнойта изъ болното око
да не може да се стпча въ здравото. Оевенъ това, здравото
око требва да се пази отъ заразяване чрезъ превръзка,
която отъ време на време да се снема, за да се види, дали
е здраво окото и, ако се е заразило, да ее лекува, както
и другото. Ако по некоя случайноеть попадне гной отъ бол
ното око въ здраво (било за детето иди на некой отъ окръ
жаващите го), то това око требва незабавно да се промие
съ обеззаразваща течность и следъ това да му се капнатъ
една-две канки разтвбръ ( 2 % ) отъ даппсъ, въ противенъ
случай лесно може и то да се зарази. ,
(Нзъ „Медицинска Беседа")
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храносмилането едва що се е започнало, когато у последните
то било напълно завършено. Следователно, покояте несъмнено
спомага на храносмилането. Но спането подиръ обедъ не
требва' да бхде продължително, не повече отъ половина часъ;
не требва схщо така да се лежи хоризонтално, а по-добръ
е да се почива въ полулегнадо положение, или пъкъ да се
седи въ удобно креело. Продължителниять еънь забавя хра
носмилането, поради това вредно е да се спи дълго следъ
обилно ядене, а оеобено за лица, които употребявате и
спиртни питиета
Вредата отъ дългите рокли. Неотдавна вь Римъ се
е еъбралъ конгресъ отъ учени, на който се разгледалъ и
въпросътъ за женското облекло. Между другото докторъ
Казагранди е показалъ нагледно, колко вредна е модата да
се 'ноеятъ твърде дълги рокли. Следъ като накаралъ неколко
дами съ дълги рокли да ее поразходятъ единъ часъ изъ
улиците на града, той подложилъ роклите имъ на микроекопическо изследване и се оказало, че по всека отъ техъ
се намирали цели колони всевъзможни болестотворни микро
организми, като: на инфлуенцата, тифа, охтика и пр. По
такъвъ начинъ Казаградни е доказалъ, че майките, жените,
сестрите често пхти. внасяте дома си заразата и по косвенъ
начпнъ ставатъ причина на заболеване. Остава само да се
пожелае, щото прекрасната половина на човешкия родъ да
обърне внимание на тия доказателства за грамадната вреда,
която се донася съ дългите шлейфове, и да престане да
носп такива, особено по улпцпте. Но мигъръ е леено да се
боримъ съ модата? Още дълго време, вероятно, тя ще гос
подствува, напукъ на разехдъка и изискванията на хигиената!

Какъ требва да се пазятъ четките за зжби. Упо
требяваните обикновено за това фарфорови закрити еждове
ех нецелесъобразни, зашото четките въ техъ мхчно изсъх
вате и не се проветрявате, поради което добиватъ неприятенъ, гнилъ дъхъ. Най-добре е да се държатъ тия четки
въ висящо положение (на закачалка или пъкъ-на особнп
подставки): тогава станалата по техъ течность лесно се изтича
и четките бърже изсъхватъ. Ако пъкъ държпмъ четките въ
хоризонтално положение, то требва да ги туряме надолй
съ четината, та по такъвъ начинъ водата да се стпча отъ
онова место, гдето е заловена четината за рхката; иначе
клеятъ се топи малко по-малко и чатипата изпада.

Вредауа отъ ездене на велосипедъ въ ранната
Възрасть. Изследванията отъ поелЬдньо време доказаха, че
езденото на велосипедъ въ твърде ранната възрасть твърде
често води къмъ заболеване на сърдцето. Опасностьта се
увеличава още и еъ това, че първите появи па болестьта
бивате попекога твърде незначителни и поради това леспо
можемъ н самата болость да не я забележпмъ. Въ нежната
детска илп ранпата юношеска възрасть, когато развитието
на разните органи още не. е добре завършепо, излишното
техно напрегане лесно водп къмъ ослабване п даже забо
леване. Велосипедното ездене е вмеипо такъвъ видъ спортъ,
който пзпеква усилена работа на сърдцето; тоя органъ, който
е още незаг;репналъ у децата, скоро се преуморява и ослабва.
Поради това на децата, пеяавършшш 14 годишната въз
расть, би требвало съвсъяъ да се забрани езденето на ве
лосипедъ, или пъкъ да имъ се разреши, но твърде умерено
да се ползувате отъ него; още по-хубаво би било да се
отложи занятието еъ тоя спортъ до наетжнването на зрелостьта, т. е. до 17—18-та година.
..,'•'
З а спането следъ обедъ. Не само за болните, но
п за здравите хора усиленото двяжеяпе или умствено надрепше веднага следъ яденето ех вредни. Нагледъ отъ са
мата природа е предназначено еледъ ядене да се почива;
опитите, направени въ това отношение, схщо така потвър
ждавате благотворното влияние на почивката. Така напр.,
отъ неколко кучета, приблизително еднакво здрави и отхра
нени, едни еж били карани следъ ядене да тичате, а дру
гите ги оетавяли да почивате. Издедвапе съдържимото на
стомаха пмъ следъ известно време е показало, че у първите

На жителя отъ с. Салашъ, Белоградчикска околия Си-,
мо Еленковъ е изгубена една кобила'съ белези: Ч годиш
на, рхетъ обикновенна, коеъмъ черъ.

•
На жителя отъ с. Гунпци, Анхиалска околия Петко Вън| ковъ е изгубено едно малаче съ белези/ 2 и половина гоl дишно на двете ушп отзадъ има' белегъ „упма" на челото
има бело на две места, опашката на края бела и леви заденъ кракъ отъ китчицата на долу бедъ
Подъ надзора на Русекаетренеката общипа. Бургаска
околия, има задържани следующите добитъци (юва): а) Кра
ва на 8 дод. коеъмъ черенъ, ръсть среденъ, рога чивга н
и, на. десния кракъ има знакъ „ А " б) Крава на 7 год. ко
еъмъ червенпкавъ, ръсть среденъ, рога чивга, и върха на
десното отрезано'. в) Телица на 2 години, коеъмъ белъ, ръсть
среденъ и дееното ухо отъ върха отцеппно.
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