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Писма, статпп нари и вснчко що е за
вестника се праща до Градско-Общинекото
Управление въ Варна

Цена на вестника за годниа е
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2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

Изводъ отъ решенията на Варнен. Градско-Общински
Съветъ взети въ заседанията му презъ гоесецъ
Априлъ 1902 година.
77. Да се отдаде яа търгъ извърпгванието навига
цията на града, за която тгЬль натоварва общннскиц" инжияеръ да изработи поемни условия
78. I. Удобрява се исканието на предприемачите Анкови и Ставридисъ по пунктове 8 и 13 (извършени ра
боти на крайградския каналъ, които не еж били предви
дени въ привременните ситуации), като предлага на на
чалника на техническото отделение при съставанпето на
ситуация да предвиди за п. 8 — 580 лева 44 ст. и за
13-и п. 211 лева 35 ст.
II. По случаи честите променения въ проектите по
направата на канала, заявленията на предприемачите съ
които' искатъ срокъ за довършванието работите на ка
нала, разрешава имъ се да ги дозършатъ до края на
месецъ Май т. г.
80. По принцнпъ се отстъпва на Варненский Черпоморский Колопздаченъ Плубъ местото велодрома нахо
дище се въ приморската градина, за построяванпе на
анфитиатрални седалища, но съ условие, щото казаний
клубъ да представи предварително сметка, условия п
планъ за тъзи цель, следъ коего ще се вземе оконча
телно решение.
81. Да се направятъ общинските скотобойна и котърипт при сжщата по стопански начинъ, като разре
шава и да се отпусне отъ общинската каеса нужната
сумма, споредъ представената сметка отъ общинскии
архитектъ.
82. Да се отпуща за напредъ, всекога когато има
възможность, градската погребална кола за погребение на
починалите бедни болни въ тукашната държавна болница.
83. По принципъ уважава молбата на Варненското
гимнастическо дружество „ Черноморски Гь Юнакьи за да
му се отстъпи общинското здание, бивше помещение на
пожарната команда) срещу Съборната Църква, за извършвание гимнастическите упражнения на юнаците и за
ползувание отъ него, но съ условие предварително да
представи дружеството проектъ и цвльта.
84 За напредъ въ края на ВСЕКИ месецъ г. Бир
ника да съставя най късно въ първите селемъ дни на
следующия месецъ и представя на г-на Кмета кратка
ведомость за постъпилите презъ месеца сумми отъ не
добори, а именно отделно: а) отъ градски продадени Mtста; б) отъ наеми на градски недвижими имоти; в) отъ
глоби и г) отъ други общински недоборп.
85, I Да се приготви специаленъ проектъ на реше
ние за времененъ заемъ отъ 150000 лева, който проектъ
да се разгледа въ едно друго заседание на съвета.
II. За заплатите на служащите да се издадатъ пла
тежни заповеди, когато има пари въ каесата, за отъ 1
Януарий до 1 Май 1902 г., по размера както еж гла
сувани въ утвърдения бюджетъ за с. год. а отъ 1 Май

1902 год. да се намалятъ заплатите на кмета, помощни
ците му, Бирника и Секретаря най малко съ 9°/ 0 , на
служащите, които получававъ заплата невече отъ 100
лева месечно нап-много съ но 6°/ 0 и на озези, които по
лучаван, въ месеца не повече отъ 100 лева и не по
малко отъ ti0 лева, да се намали заплатата съ 3 % , а
на инжпнерше, лекарите, адвоката и градинаря Вовикъ
да се остави заплатата напълно, въ размера опредБленъ
въ бюджета за т г. Тъп преработена, щата да се внесе
въ общинския съветъ за ново гласуванне.
86. Да се назначи за Сашипарент, Ликаръ Д-ръ
Златаровъ, бившъ такъвъ, който получи най много гласа,
съ заплата 340 лева мЬсечно и съ условие, че въ ра
ботните часове за испълнение на длъжностьта си не може
да се занимава съ частна практика. Назначението му да
се счита отъ деньтъ на встжпванието му въ длъжнос.ь.
87. I. Да поиска г-на Кмета отъ бившия бирникъ
Д. Кнрановъ да даде на съвета въ 7 дни отъ иолучванието пистото на г-на Кмета обяснение, защо е отпусналъ
на бившия Кметъ К. Ранковъ 2000 лева по едно реше
ние J4 307/99 г., когато по чл. 40 отъ закона за град
ските общини, такива решения еж безъ сила, ако не еж
утвърдени отъ г-на Министра на Вътрешните работи.
II. Предъ видъ на случающите се неправплностп
при извършвание расходи, да се помоли г-нъ Варненский
Окр. Управитель да йеходатапетвува отъ г-на Министра
на Вътрешнитв работи, талкувание на последната алинея
на чл. 17 отъ правилника за счетоводството и деловод
ството на градско-обшинските управления, именно може
ли общинска ревизионна коммиспя или общинскии съветъ
да удържи отъ гаранцията на бирника неправилно пзрасходвани сумми, за каквию говори цитирания чл. 17,
или това остава да прави Върховната сметна Палата
при провврявание отчета на дадена година.
Само ако би се истълкувало, че общинския съветъ
е компетентенъ да извършна "самъ удьржката, ще може
безъ решение отъ Върховната Сметна Палата да се по
иска отъ поръчителя па едннъ бпрннкт,, доброволно mm
чрезъ надлежния еждъ, некоя неправилно израсходкана
сумма, какъвто о случая съ 2000 лева, конто бившия
бирникъ биль далъ на бившия Кметъ К. Ранковъ, безъ
да е било утвърдено отъ г-на Министра. направеното отъ
бивший общинскии съветъ решение, съгласно чл. 40 отъ
закона за градските общини.
88. Иь първите дни на вевки месецъ да се публи
кува въ „Варненский Град. Общинскии Вестникъ" кратъкъ списъкъ на всички пгбени, презъ истеклия месецъ,
х.тЬбари, месари, млекари и др. т., съ означение имената
и презимената имъ, извършеното нарушение и наложе
ната глоба.
89. За напредъ да се публикува въ „Варненский
Общ. Вестникъ" и всека заповедъ на кметството, отно
сително назначението, уволнението, повишението, пониже
нието и наказванието въобще дисциплинарно всеки об
щински служащъ, а сжщо постановленията на кметството
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относително разрешавание по чл. чл 44 и 45 отъ углав се внесе целата сумма въ банката на името на общин
ното съдопроизводство, за възбужданпе углавно пр*след- ското управление и за негова текуща сметка.
VII. Емисия и коммнсиона при сключванието на завапие по чл. чл. 421 и 431 и др отъ наказателния заемьтъ
не се допускатъ и следозателно. въ условията по
конъ по обвинение общински служащи.
този
въпросъ
и дума не може да става;
Публикациите да се правятъ колкото е възможно
УНТ.
Лихвите
за първото шестмесечие (пунктъ IV)
по скратени, но всекога въ пьрвия случаи съ означение
за
презъ
годината
въ
която се сключва заемътъ ще се
името и презимето на служащия и месечната му плата,
въ вторий случай наложеното наказание и размера му, одържатъ, но не и погашението, което редовно ще се
плаща начиная отъ месецъ Януарий на следующата год.
а въ третия характера на обвинението.
IX. Заемътъ като сребъренъ ще се получи само въ
90. Задължава се г-нъ Общинския Началникъ Инжинера да представи на съвета заявлението на градския сребро, а не срещу златни ефекти и съ разлика отъ
Геомегръ Добривой Затежичь, заедно съ нужните по него аджио, понеже това на последно време много вариира
по обширни и подробни обяснения, по пзработванието на по курса:
X. Исплащанието на лихвите и погашението ще станивелационний плат на гр. Варна отъ поменжтий Д.
ватъ направо отъ общинското управление, чрезъ пла
Затежпчь.
91. Удобрява се представената отъ Началникъ Ин- тежни заповеди на името на кредитора или дружеството,'
жинера сметка на сумма 6Г>0 лева и се разрешава по което е сключило заемътъ. Въ случай само, че общин
правката на водопровода на градските чешми въ мес- ското управление се окаже не редовно въ задълженията
си, тогава кредитора на общината ще се ползува отъ
тностьта „Ташлж-тепе" по ступански начннъ. 92. Да се делигира члена отъ съвета г. Петко Ив. правото на гаранцията, която му се дава въ (пунктъ -V);
XI. Заемътъ понеже се сключва за да покрий де
Бакърджиевъ, да отиде въ Царнградь и представлява
населението на гр. Варна, при отпразнуванието на 23 фицита на бюджета, чл. II § V, той ще се употреби само
того юбилея ?ia Негово Блаженство Вългарскшь Екзархъ за покриваннето на предвидените въ тъзи глава и параЛоснфя I по случай 25 годишнината отъ встжнванието графъ расходи.
му на Екчархийскп Пресголъ и разрешава да се отпусне
отъ общинската касса на г нъ II. Ив. Бакърджиевъ, за
пжтни и дневни по 30 лева на день, до като трае тър Заповеди издадени отъ Варненското Град. Общинско
жеството.
Управление
Това да се съобщи ппеменно на г-на П. Ив Ба
кърджиевъ.
ЗАПОВЪДЬ
93. Приемат ъ се напълно следующигЬ поемни усло
М 104
вия за сключвание на единъ кратко "сроченъ общински
зает огъ 150000 лева, а именно:
- Варна. 8 Априлъ 1902 год.
Поемни условия за е,\инъ общински заемъ отъ 160000 л.
Редактпранието на общинскнй вестникъ т. г. възлаВарненското Градско Общинско Управление възъ
гамъ
на общинскип библпотекарь Д. Дааковъ, за което
основание решението на общинскпй съветъ отъ 15 Феда
му
се плаща суммата предвидена въ тъзгодишния
вруарий т. г. (протоколъ Ж 9, решение М 40) и по
бюдясегъ.
'
становлението на г-на Мняпстра на Вътрешните Работи
оть 25 Мартъ с. г. иодъ Л§ 1725 за да покрий недоиЗАПОВЪДЬ
мжкътъ, койго се указа при съставанпе на бюджета за
1902 г. възходящъ на 143379 лева 85 ст. решава еключ'№ 110
ваннето на единъ краткоерочень заемъ въ горнпй разВарна, 10 Априлъ 1902 год.
меръ върху следующите условия:
I Заемътъ ще се сключи по конкурсень редъ съ
Вследствие заявлението ла подведомствените ми об
тайно малонаддавание за лихвите, като за това предва щински служащи: 1) лесничея А. С. Овчаровъ; иконома
рително се обяви въ „Държавенъ Вестникъ" и въ други Захарин Канарски и 3) статистика Злати Бяновъ, разр*главни вестници;
гаавамъ имъ по 12 дни отпускъ, който да се счита отъ
II Залогъ за участие въ конкурса се внася отъ 11 того и който ще прекаратъ въ гр. Пловдивъ, за взеконкурентите въ Българската Народна Банка, ЗемледЪл- мание участие въ юнашкия съборъ и игри тамъ, презъ
ческата касса или въ самата общинска касса, съгласно Великденските праздници тази година, като юнаци отъ
чл. . . . огь закона за публичните търгове и квитанцията Варненското юнашко дружество „Черноморския юнакъ".
се представлява съ офертата заедно;
Попълнението на икономската длъжность до завръIII. Заемътъ се сключва за единъ срокъ отъ 10 щанието на иконома Канарски, възлагамъ на секретаря
,
година, съ условие че топ може да се амортизира и по цри управлението ми.
рано или вкекога отъ дерьтъ на сключванпето му, когато
общинскпй съветъ намери за възможно това. Въ случай
ЗАПОВЪДЬ
на амортнзиранне преди срока, кредитора не може да се
• 'М 111
ползува съ лихви за останалото време, до истичанкето
срока:
гр. Варна; 17 Априлъ 1902 год.
IV*. Заемътъ е лихваносенъ най много съ до 9°/ 0
По закривгние на длъжвос.ъта му уволнявамъ деп лихвите както и погашението се пендаща.ъ на два
сятника прп общинегеата пожарна команда Димитръ Папжтп въ годината: 1 Февруарий u 20 Септемврий;
найотовъ.
V. За гаранция по обезпечение лихвите п погаше
Уволнението му да се счита отъ 17 того и испъднията общинското управление отстжпва приходите отъ нението на тъзи ми заповедь възлагамъ на началника
градската гора, които годишно възлизатъ до 28000 лева на пожарната команда.
отъ всеки годишенъ участъкъ, опредвленъ съгласно плана
на изсичание. Изснчанпето ще се отдава на търгъ и по
ЗАПОВЪДЬ
лучените отъ търга сумми ще служатъ нсключнтелно за
.
J5 112
лихви н погашения на заемътъ;
гр. Варна 18 Априлъ 1902 год.
VI. Щомъ се сключи заемътъ" по установения редъ
и се сключи контрактъ, веднага ще се реализира, като
Назначавамъ отъ днесъ на вакантно местно при
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общинската пожарна команда за и. д. десятникъ, съ 65
лева месечна заплата Варненския жптель Иванъ Млиевъ.
Испълнението на настоящата мп заповедь възлагамъ
на началника на пожарната команда.
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новило, че удавяппето на това лице е станало когато то е
искало да премине придошлата силна вода вь реката.
Горньото се съобщава за нздпрванпе на родителите
или роднините на удавения.

ЗАПОВЪДЬ
М

114

гр. Варна, 19 Априлъ 1902 год.
По важни домашни нужди, разрешавамъ на млад
шия пожарникаръ Д. Б. Станевъ 5 дни отпускъ, счптанъ отъ 20 того.
ЗАПОВВДЬ

м пз
гр. Варна 19 Априлъ 1902 год.
I Пазачи надничарите въ градско общинските гра
дини и на дръвчетата изъ града: 1) Иовко Димовъ, 2)
Никола Ивановъ и 3) Иванъ Шайгановъ, уволнявамъ
отъ 7 того, отъ който день ги назначавамъ съгласно
щата на служащите за текущата година за пазачи на
градините и дръвчетата изъ града, съ заплата по бю
джета за т. год.
II Възнаграждението (надниците) на горните слу
жащи ще се плати до 6 того включително, а заплата
«щоредъ бюджета — отъ 7 того насетне;
Ш. Испълнението на настоящата ми заповедь въз
лагамъ на градско общинский градинаръ.
ЗАПОВЪДЬ
№ 115
гр. Варна, 19 Априлъ 1902 год.
Разрешавамъ по домашни нужди на Юрданъ Жековъ, помощвнкъ на надзирателя на общинската житна
борса 20 дни отпускъ, който да се счита отъ деньчъ на
ползуванието и коптз ще прекара въ гр. Ески Джумая.
Кметъ Р. МатЬевъ

Министерството на Земледе.тието и Търговията е
распореднло да се държи на 7 и 8 Юяип т. г. въ гр
Варна практически, курсъ ио пчеларството, като за ржководението му ще командирова специаленъ пчеларъ. На
този курсъ ще се допускатъ слушатели —лица безъ раз
лика на поть, възрасть'и занятие.
За открпванието на курса Варненското Град. Овщ,
Управление ще разгласи чрезъ обявление, което ще се
напечата въ идущия брой на общ. вестникъ.

На 23 того, когато минаваше шествието презъ градътъ
по случай юбилея иа Негово Блаженство Българскпй Екзархъ,
на улицата е намеренъ едпнъ черъ дамски часовнпкъ (ренонтоаръ), който е вложенъ въ една белезникава прозрачна
кутийка за предпазваше отъ прахъ.
Горньото се съобщава за това, та който го е пзгубшгь
да се яви въ окол. управление тукъ и си го получи, следъ
като докаже, че е неговъ и опише особенните му знаци
или Л?
На 11 Декемврий м. г. е билъ намеренъ, удавенъ въ
Крвчимеката р£ка, трупътъ на едпнъ нвпознатъ човекъ на
възрастъ около 27 год., ръстъ среденъ, обйченъ въ шаечни
черни панталони и палто. Предполага се, че този трупъ е
на Селимъ Муаафовъ отъ гр. Пирдопъ, или на Димитръ
Мачевъ (или Ганевъ), отъ Панагюрище. Следствието е уста

На 13 того се заловили въ гр. Карлово, лицата Иванъ
Колевъ отъ гр. Колоферъ и Никола Донковъ Колевъ да пущатъ въ обращание фалшиви едно левови и 50 ст. сребарни
монети, които се отличавали по това, че ех биле направени"
отъ олово, груби по тъмни отъ другите, въ краищата на
едно-левата нт>мало „Боже пази България". Отъ направеното
разследванпе се указало, че тия лица ех биле куиплп преди
6 м-ца 100 лева фалшиви за 20 лева отъ некоп си Мпланъ
Тодоровъ, жпвущъ въ ст. София, който пмалъ у себе си
много отъ тия фалшиви левове.
1 орньото се съобщава за преследванпе на подобни
фалшификатори.
Съобщава се, че на жителя отъ с. Долнпй-Чифлпкъ
Димитръ Радевъ, е пзгубшгь пнтпзаискпй си бплетъ серия
17 — 1899 год. подъ М 3126 отъ 16 Августь 1901
год. пздаденъ му отъ Арнаутларската общппа, Варненска
околия, за покупка на едцо дапаче на 4 год., косъмъ епвочеренъ, съ особнп белези: десното ухо подрезано и опашка
черна, за което е снабденъ съ дубликата отъ 24 Аирплий
т. г. подъ М 685.

Разни полезни сведения.
Водата, като причина за заболевания. Още въ
старо време, когато не еж. имали ни най-малко предста
вление за заразителностьта на некои болести, е съще
ствувало убеждението, че ИЗВЕСТНИ, определени форми
страдания на организма дължатъ своя произходъ на отри
цателните качества на водата. Нечистата вода, която с ъ 
държа въ себе се множество разлагащи се и гниещи ве
щества, ка.о попадне въ стомаха или червата, предиз
виква въ техъ силно раздразнение на лигавата ципа, а
вследствие на това и тежки заболевания на храносмила
телния каналъ, съ всичките нмъ пагубнп последици. На
особено требва да се спремъ върху две тежки, често
смъртоносни страдания, на които едннъ отъ главните
източници се явява именно водата: това еж: коремния,
тифусп и холерата. Огъ когато е намерено органическото
начало на коремния тифусъ — спецпФичшштъ микроорганвзмъ, бактериолозите и хигиенистите еж насочили всички
свои старания да докажатъ ириежтетвието му въ нечи
стата вода; подиръ много несполучливи опити, най-иосле
тия изследвания еж дали единъ ноложителенъ резултатъ,
и затова сега едно отъ първите- условия за пресичане
на тифозната епидемия се признава обезпечавание населе
нието съ доброкачествена вода. I Цо се касае до холерата,
то Кохъ и неговите ученици еж успели напълно убеди
телно да докажатъ, че както почвената вода, така и оная
за пиене, може да служи като спгуренъ преносвачь на
тая зараза, при която този именно пжть се представлява
твърде опасенъ п устойчпвъ въ смисълъ на разпростра
нение болестотворното начало. Както и да е, но отъ горе
казаното става ясно, че водата изобщо требва да бжде
призната за единъ отъ най-важните източници на некон
заразителни болести, и отъ тая гледна точка очистването
й ИЛИ, така да се каже, оздравяпето й требва да влиза
въ числото на най-главните задачи въ делото на обще
ственото здравозапазване, а особено ако въ определена
местность се появятъ неколко или даже единъ само слу
чай отъ горните болести.

Какъ да се избегне сухостьта на кожата. Сапунътъ, който съдържа въ себе си лешия, се отличава съ
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свойството да разтваря тлъстпннте, възъ основа на което
е основано неговото приспособление при прането и изобщо
съ цель да се очастятъ некои предмети. Това именно
качесзтво на сапуна, т. е., ако можемъ така да се изразимъ, неговото свойство да „обезтлъстява" предметите,
се забравя отъ мнозина при употреблението му, напр.
при миеве лицето и ржцете, когато кожата на даденъ
субектъ и безъ това отделя малко тлъстина. И ето че тя
става още по-суха, почва да се лупи и скоро се збърчва.
За да се избегне това неприятно явление, препоржчва
се следнята помада: ланолинъ и вазелинъ по разни части
хубавичко се разтрпватъ заедно, слагатъ се въ чисто
кюпленце и ежедневно сутринь и вечерь се намазва ли
цето съ дебелпчъкъ слой отъ тази помада: като се остави
кожата въ продължение на единъ или два часа да попие
та;ш тлъстина, лицето грижливо се избърсва сь хигроскопичоски памукъ. Изобщо при силна сухость на кожата
сапунътъ требва да се употребява, колкото е възможно
по-рЬдко,

Брой Ц

удобенъ за малките деца, които лесно хвърлятъ превр Ъз .
ката. Разбира се, прп всеко нараняване, преди да Се
покрие раната съ кололиумъ, требва основателно да Се
промие съ некоя дезинфекцирваща течность г за да <.е
очисти отъ попадналите въ нея болестотворни организма,
Колодиумътъ може да се купи въ всека аптека и е твърд$
евтенъ. Порезеното место се намазва съ четчица нато
пена ' въ колодиума, или иъкъ този последниятъ се накапва направо изъ стъкълцето (обикновено еж достатъчна
2 — 3 капки). Подиръ минута течностьта се изпарява в
остава само ципата. Ако прп миенето ципата падне, т0
ранката пакъ се намалява. Требва само предпазливость
при огъня, защото колодиумътъ съдържа етеръ, който
бърже се изпарява и близо до пламъка може да пламне.
Стъкълцето съ колодиумъ требва добре да се запушва,
за да се избегне бързото му изпарение.

Колко е вредно да се гризятъ ноктите. Интересенъ

случай е описанъ отъ единъ французки медицински вестникъ. Единъ 25 годишенъ момъкъ почналъ презъ по
Отстранение лошата миризма изъ устата. Лошата следните 3—4 години да страдае отъ стомахъ. Най-посл$
меризма изъ устата не е самостоятелна болесть, а се явлва работата отишла до тамъ, че болниятъ не билъ въ състоя
като симатомъ на нвкои други заболевания въ устната ние да се храни, защото подиръ ядене се появявало из
куфина и храносмилателния каналъ. Въ едни случаи, като вънредно силно бълване. Болниятъ ослабналъ, побледнелъ
причина на такава меризма пзъ устата служатъ разва- и значително загубилъ отъ тежината си. Лекарьтъ, който
ленигпш гнили зжби; въ други —процесите-на разлагане го гледалъ, забълезалъ, че болниятъ си гризе ноктите.
и гниене, които ставатъ въ стомаха, подъ влиянието на Като му назначилъ съответното лекуваае, лекарьтъ му
нарушение на лошавата меризма изъ устата е възможно предписалъ постоянно да носи ръкавици, за да му отнеме
само следъ като се отстрани основната болесть. Чести възможностьта да си гризе ноктите. Минало се около
еж, обаче, случаите когато, като причина на лошава ме месецъ и болниятъ, за своя голема радость, се избавилъ и
ризма изъ устата, се явява нечистото държане устната отъ бълването, и отъ другите големи страдания на стомаха.
куфина. Въ такива случаи наместо рекламираните и скжпи
ТермОФОри. Въ числото на изобретенията, направени
води за уста, можимъ да посочимъ с.твдньото просто и
напоелвдъкъ
въ областьта на техниката, требва да заеевтино средство. Приготовлява се разтворъ отъ 2 части
матъ
особено
место така нар. термофори—прибори, които
готварска соль на 200 части вода и къмъ тази смесь
обладаватъ
способностьта
да запазвал, въ течение на
се прибавятъ 30 части ментова вода. Съ този разтворъ
дълго
време
веднансъ
получената
топлина. Тия прибори
требва да се плакне устата подиръ всеко ядене.
еж отъ различна форма, споредъ цЬльта, за която се
Колодиумътъ. Между публиката, кой знае защо, предназначавате; те представлявай, 'отъ себе си изобщо
съвсемъ малко е разпространено едно твърде евтино и двустенни еждове, между стените на които се слага запросто средство. Думата ни е за колодиума, който при държваща топлината соль. Достатъчно е такъвъ еждъ
малки наранявания, порезвания и одрасквания на кожата да стои потопенъ неколко минути въ врела вода, за да
често може да принесе сжществева полза. Колодиумътъ запази получената топлина въ продължение на около 20
е течность, която на въздуха бърже се изпарява, като часа. Както вече казахме, за различни цени има различни
оставя само една тънка ципа. По такъвъ начянъ нама форми термоФори, числото на които е твърде големо. Като
заната съ колодиумъ ранка или драсканица на кожата почватъ отъ големи котли, сгодни за големи болници,
се покрива веднага съ непроницаема пипа, която, отъ войскови части и др. т., продължишъ съ разни видове
една страна, стега краищата на раната и способствува еждини, чайници и др. т. и свършншъ съ мънички грелки
. за по-скорошното it заздравяне, а отъ друга страна този за краката, за поместване въ муФтите и т. н. — всичко
покривъ препятствува да проникне въ наранената кожа това е направено по единъ принципъ и напълно удовле
каква и да е нечистота и болестотворни микроорганизми. творява оная цель, за която е предназначено. Между
Последньото обстоятелство с особено важно, защото за целата маса термофори оеобенно внимание заслужватерцапването на раната лесно може да предизвика, нагноя мбфорътъ за запазване топлината на млекото. Този приване, което значително усложнява и :.аб<вя процеса на боръ се явява въ висока стенень ценно приобретение за
заздравянието и често води къмъ образуване големи грозни вевко семейство, кждЬто има малки илп голЬми д£ца и
ръбове; наи-после проникванието болестотворни организми кждЬто въпросътъ за подгрвването на МЛЕКОТО е свързанъ
въ наранената кожа е опасно още и въ това отношение, съ големи неудобства. Веднъжъ кипналото млеко налето
че може понекога да предизвика общо заразяване на въ термофора, който е продържанъ въ врела вода. 5 ми
кръвьта (гноекървие), което често води къмъ твърде пе нути. спазва високата температура въ течение на 15 - 20
чални последици. Известни еж случаи, КЖДТБТО нищожно часа. Нвкои медицински изследвания на така запазено
нараняване на кожата е предизвиквало гноекървие, а млеко доказватъ, че стерилностьта на млекото, т. е. пъл
следъ това и смърть на болния. За да се предадатъ на ната му чистота отъ всекакъвъ видъ микроорганизми,
колодиума дезинфекцирващи свойства, въ него може да придобита при първото киаване, напълно се запазва и
се прибави некое обеззаразваще вещество, като напр. въ термофора, '
сублимата,, салицилова киселина и др. Употребяванпе на
изъ сп. „Здравие' : .
колодиума, а особено съ примЬсъ отъ антисептически
вещества, е твърде удобно още и по това, че избавя по
некога отъ носене превръзка, която въ. некои места е
неудобна или не желателна. Така напр., при малкитт, по
Издава Варненското Градско Общинско Управление
резвания ва пръстите превръзката би могла да пречи
при работене, когато намазването съ колодиумъ съвсемъ
не сгЬснява движенията. Така сжщо колодиумътъ е твърде
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