Год. XVI.

Варна, 20 Апрплъ 1903 г.

ИЗЛИЗА Т Р И ПЖТИ ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

Цена на вестника за година е

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.
Червено-Брежско Селско Общинско Управление.
О Б Я В Л Е Н И Е

М 448.
с. Червенъ Брегъ, 27 Мартъ 1903 г.
Червено-Брежското селско общинско управление има
честь да обяви на внтересующите се лица за знание, че
на местната ни гара „Червенъ-Бргъгъ", прочута по стова
рището си на разни ьърнени храни, където има ежедневенъ пазаръ, Министерството на Търговията и ЗемледЬлието, съ заповвдь М. 278 отъ 15 того благоволи да
разреши, щото за напредъ да сгава секи «едмиченъ
дгнь прЪзъ годината пазаръ въ среда за продажба и по
купка на едъръ и дребенъ добитъкъ и за продажба на
домашни пгици, яйца, масло и др. т.
Пазара ще ст<.ва на площада предъ магазиите и
хотелите
Известява се също на господа купувачите п прода
вачите, че гарата ни, ...ато центръ между реките Искъръ, Панига и Витъ, на пазара ще се намерва за про
дажба много добитъкъ отъ прочутата Искърска порода.
Посетителите ще намерятъ за себе си и добитъка си сички удобства.
При гарата има устроенъ полицейски участъкъ и т.
и. станция, която ще улеснява търговците въ сички па
рични зделки. -- Пазаря начева отъ У Априлип н г.
Червено-Брежски Общин. Кметъ: И. Върбановъ.
п. Писарь: Хр. М. ПОПОВЪ.

II 3 В 0 Д Ъ
отъ

Брой 9.

Ипсма, статпп, нарп п спчко що е за
вестника се праща до Градско-Общппското
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:

На първа страница
3 стот.
„ втора странпца
2 „
„ трета ц четвърта страница . . 1 „

отчужди за обществена полза имотите (ниви) на Хасанъ
Бей и др , находящи се въ землншето на с. Кадъ-кьой,
граничущи съ Варненската мера, се оставя безъ послед
ствие. между другото и по причина на бедното състояние
на общината въ финансово отношение.
236. Намалява се глобата на Варненския житель
Джерафъ Мустафа, наложена съ постановл. № 272/901
г., за нарушение закона за благоустройството и пр., отъ
25 на 5 лева.
237. Заявлението на Варненската жителка Роза Кирякова, съ което моли да се отмени постановлението шЛ1
12/902 г.,' съ което и се налага 5 лева глоба, за двто е
нарушила санитарни распоредби, се оставя безъ послед
ствие, като неоснователно.
238. Глобата, наложена на Варнен. жителка Пелаи
Иванова, съ постановление № 364/901 г., се намалява
отъ 20 на 5 лева. Това намаление да стане и по кни
гите на общин. каса.
239. Заявлението на Варнен. жигель Дикранъ Тю-февчиянъ--подъ-ВХ.--.Л? 1037/902 г., съ което се оплаква,
че неправилно билъ глобенъ съ посган. Л0" 551/901 г ,
сь с 0 лева глоба, за нарушение закона за благоустройствоте и пр, се оставя безъ последствие, като неосно
вателно.
240. Отменява се глобата по постанов. Л2 108/901
г., като неправилно наложена на Йовка Н. Георгиева.
241. Заявлението на Варненскии житель Симеонъ
Бошковъ, вх. № 790/902 г., съ което иска да му се оп
рости наложената съ постановление Л? 518/901 год. 20
лева глоба, за вадене ексикь хлвбь, се оставя безъ по
следствие, като неоснователна
242. Следствие жалбата на Варненеца Сгсианъ Кснартмянъ падъ вх. .№ 574/902 год, отмЬнявл се поста
новлението № 30-7901 г, съ което е наложено на Кенарлияна глоба 25 лева.

решенията на Варнен. Град. Общински Съветъ.
Варненска Градска Общинска Библиотека.
28 Септемврий 1902 год.
232. Молбата на X. Султани Трандафилова нзъ гр.
Варна, иодъ вх. Л* 4238/902 г., съ която моли-да й се
отстъпи но доброволно съгласие "едно праздно градско
место отъ 250 кв. метра въ V уч., за построяване на
жилище, се оставя безъ последствие.
233. Намалява се глобата на Варнен. житель Хри
сто Георгиевъ, наложена съ постановление М 66/901 г.,
за дето е изваднлъ сергия безъ позволително, отъ 25 на
Ю лева, по причина на красната му бедность. Това из
менение да се направи и по книгите на общин. каса.
234. Молбата на Варненския житель Василь Атанасовъ подъ вх. № 584/902 г., съ която моли да му се
подари праздно градско место за построяване жилище,
се оставя безъ последствие.
235. Заявлението на Варненските граждани подъ №
2208/902 г., съ което молятъ Общинското управление да

Презъ месецъ Мартъ т. год. Варненската Градска
Общинска Библиотека е била посетена въ читалнята спч
ко отъ 3960 души (миналата година презъ същия ме
сецъ—1814 души), а книги за домашно четене съ зелп
439 души п за четене въ читалнята на Библиотеката —
260 души.
Посетена е била Библиотеката отъ: 1769 ученици,
909 свободни, 429 чиновници, 246 работници, 194 учи
тели, 108 търговци, 47 земледелци, 32 адвокати, 31 тех
ници, 23 войници, 20 ЖИВОПИСЦИ, 18 лекари, 18 пропо
ведници, 18 книжари, 13 златари, 12 офицери, 10 прошенописци, Ю учителки, 9 инжинери, 9 фотографи, 7
фелдшери, 5 аптекари, 3 актьори, 3 журналисти, 2 ту
ристи, 1 търговски агентъ, 1 консулъ, 1 гравьоръ, 1 милосердна сестра. Но народность: 3756 българи, 69 гър
ци, 56 арменци, 42 евреи, 10 поляци, 9 русей, 7 итали-
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анци, 3 черногорци, 3 френцп, 2 немци, 2 белгийци, 2 рените нмъ като еж свързали земята, еж запазили поле
тата отъ наводнения, предпазили еж се пораслите кло
турци и 1 американецъ.
Четените книги възлизатъ на 845- (миналата година нове отъ ветъръ, който пй-рано свободно е хлуялъ по
презъ съшия месець - 108 книги), отъ техъ: на българ полетата, люл*ядъ е клоновете, изсипвалъ е зърната имъ
ски 673, на руски 134, на френски 31, на немски 4, или е повалялъ клоновете. Листата на бориките, като ех
падали на земята, служили еж й за наторяване, отъ ко
на английски 2 и разни 1.
По предметъ най-много книги еж четени но белле- ето тя се е нуждаяла и горите еж зели да даватъ про
хлада и нодслонъ въ горвщото летно време.
тристпка и периодическите издания.
По напредъ жителите еж топлили стаите си съ сла
Бпблнотекарь: Н. Георгиевъ. ма, а сега тя служи исключително за храна на добитъка,
а, следователно, се възвръща въ земята въ видъ на торъ.
Народътъ въ тази страна нап-много се занимава съ
ПОЛЕЗНИ СВЕДЕНИЯ.
обработване на лозя, съ които така се слави Шампания.
Тукъ се приготвя шампанското вино, което се разнася
по целия светъ и което е дало на Шампания громка
ШАМПАНИЯ.
известность.
(Область въ Франция).
Тези лозя еж повдигнали цената на земята до грамадна
та
циФра
20 хиляди лева захектаръ. Ненливостьта и гръм-.
За Шампания природата твърде малко е направила
ването
на
шампанското вино произхожда отъ това, че пзи, при сичките разумни и деятелни усилия на местните
егисканата
мъсгь (гроздовъ сокъ) не се осгавя преди да
агрономи, Шампания би останала бедна, ако не еж биле
прекипи
въ
единъ еждъ; най-напредъ я държатъ въ залозлта да обърнатъ най-лошите й земи, най-голите й хъл
смолени
бъчовки,
дето тя захваща своето кипене, но него
мове въ златни рудници, които еж много по-сигуни и по
свършва
и
затова
спазва въ себе си значителна часть
неизтощнми отъ рудниците на Калифорния. Тази страна
въглена
киселина.
Като
очистятъ виното отъ гъсгината и
служи за превъзходенъ примеръ какво може да направи
като
му
се
даде
прозрачность
чрезъ рибенъ клей, наличовеческия гений за втзбуждане плодородие въ почвата.
ватъ
го
въ
бутилки.
Твзп
бутилки
ги запушватъ много
Не е тъй далечъ времето, когато равнините на Шампа
здраво
и
ги
турягъ
надолу
съ
гърлото,
за да може така
ния справедливо еж се славили съ оскждностьта си и еж
да
се
уседне
лигавата
часть
и
сичкия
мжтнажъ.
Подиръ
представлявали печална гледка на безотрадна пустиня.
неколко
недели,
сека
бутилка
внимателно
се
отпушва,
Пжтешественникътъ, който е минавалъ по техъ, е впждалъ само едни тебиширенп (крейдови) върхове, покри ги изваждатъ утайката и прибавягъ въ виното лнкьоръ, кой
тукъ-гамъ съ кичури отъ пое гала трева или дребни мж- то е съставенъ отъ желта захаръ (небетъ шекеръ), расховп растения. Почвата на секжде е била бедна и без топена въ конякъ.
плодна. Върховете на хълмовете и склоновете нмъ ис
Подиръ това вече бутилките окончателно ги запуш
ключително еж тебиширени; въ долините тебнширътъ ватъ съ гъби, гжбпте и гърлото на бутилките ги обвърз(кредата) е смесенъ съ варовитъ песъкъ, кой го често ватъ съ телена жица и отгоре ги обвиватъ съ тънъкъ Г
го ипокрива. Земята на секжде е легка, поема много металически листъ. После това бутилките ги нареждатъ
вода, която секога е недостатъчна да напои земята. хоризонтално на дървени подложки, подъ които поставятъ
Тукъ-тамъ еж се срещали села, конто едвамъ еж съ еждове, за да се втича въ тФ,хъ виното, ако некоя бу
ществували. На тази суха и посгала почва се е р ж- тилка се пукне. Тьй че нвялипи еж само тези вина, ко
дало, и то като <^ почивала неколко години, не голвмо нто свършватъ кипенето си въ бутилките. Въ минутата,
количество отъ хлебните растения, които еж съставлява когато отпушватъ бутилката, външния въздухъ влезва въ
ли обичната храна на жителите. Случвало се е, че дъж нея и набрания отъ кипенето въглекиселъ газъ съ свой
довните грамотезични облаци да еж изпивали цвль по- ствената му сила и бьрзина изкача на вънъ и пзблъсква
токъ, но водите се еж изтичали на грамадни порои, безъ съ себе си и течностьта (виното). Шамчанското отъ Фран--;
да съживим. Голла почва, а само еж напоявали нивя.а ция се разпраща чвърте много по цвлия све.ъ; макаръ ;
и обработена 1-ь полета; злопо .учнпятъ аемледвлецъ никога че производството му сека голина се увеличава, но пакь •
не е билъ уверенъ, че ще ет.б.-ре храната, която е на не досига за сички жел пощи и затова не само въ дру
расла предь очите му.
ги.е страни, но и вь самата Франция твърде много проВъ некон година нткъ лишени:е отъ растителность лаватъ, подъ видъ, на шампанско различни вина, некога
разнини еж изгаряли отъ слънчовите лжчи и житните твърде искусно подправени. Искусгвенното шампанско:
класове еж изсъхвали до коренъ, безъ да доизрастнатъ тукъ ириготовлнватъ отъ захаръ крушевиця, сокъ отъ
напълно. Въ това именно не много далечно време селе цариградско грозде, влнпатъ му разни леки вина, вкар-*
нинътъ е топлилъ пещьта си съ слама*а отъ жетвата: сь ватъ въглекиселъ газт., който му дава пенливостьта и,
една дума'сичко се е съединявало за да се обърне тази играта на шампанско или твърде много вещества, но нема
пров 1нция въ пустиня. Тя е била почти пеобпгаема, а ни една капка гроздовъ сокъ отъ лозите на Шампания.
жителите на съседните области съвършено заслужено
В ь стколностьта на РеГшсъ и Еаерне еж построени
били й дали названието: Скатрадпе роиШенге (въшкава грамадни тьби за запазване на вина, понеже тези изба;
Шампания). Една стара поговорка е казвала, че една де еж разположени въ центра на най-добрите лозя и на земя
сетина земя, въ която би се срещналъ единъ заякъ, е стру благоприятна за направата на добри изби. Т е еж направени
вала тамъ два франка, т. е. тъкмо толкова, колкото стру твърде широки и тъй здрави, като че гп подкрепятъ камени
ва заякътъ. Но даже зайците тамъ се срещатъ редко: сводове. Трудно е човекъ да си представи колко гра
те нема де да поделонятъ семействата си, нема съ мадни и широки еж тези изби: те образувагъ единъ видъ
какво да ги нахранятъ.
лабиринти, въ която е трудно да се намери пжтьтъ безъ
Ироизводителностьта на страната се е изменила въ провождачъ. Бутилките еж расположени твърде изящно'
40 години. Тамъ, двто е никняла постала трева, сега на и еж . разеортировани споредъ времената на наливанего;
секжде се виждатъ чудни покривки на разнообразната имъ. Пръзъ известно време на годината твърде е опасно
зеленина н хлебни растения. Тази бърза и благоприятна да се сгоди въ тези изби, поради честите пръсвания на
промена ее е случила отъ това, че еж биле насадени бу- бутилките. Ижтешествениците, които желаятъ да ги вирови плантации, даже на най оскъдните земи и стръмни дятъ, турятъ телена маска, а работниците, които въ бър
склонове. Насаждането на тези гори е ИЗМЕНИЛО не само зината си да отидатъ по-скоро да нареждатъ бутилките,
климата на страната, но даже много условия въ живота забравятъ да турятъ маски, твърде често получавагь
на народа, бориките еж дали на жителите дърва, а ко тежки рани отъ стъклените парчета.

Брой 9.
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Но работата на винарите е твърде тежка. Въ своите
лозя те прекарватъ целъ день, приведени надъ земята: обкопаватъ лозята, разсаждатъ ги, обрезватъ, повързватъ,
събиратъ гроздето и пр.
ПрЬеодъ о/пз руски,

НАСТАВЛЕНИЯ
за пргьдпазване отъ заразителнитгь болести, изработени и
одобрени отъ Върховния Медицински Съвгътъ.
(Продължение отъ брой 34—35)

Правила за училищните настоятелства, учители
и директорите.
§ 1. Въ началото на сека учебна година подътъ,
вратите и прозорците на училищното здание треба да
се измиятъ съ отровна вода: а) Карболова (5 грама карболова киселина на 100 грама вода) или б) сублиматна
(2 грама сублиматъ на едно кило вода), или пъкъ в) съ
синъ КРМЪКЪ (50 грама синъ камъкъ на едно кило вода),
а стените треба да се варосатъ.
§ 2. Презъ ваканциите по Коледа а Великденъ въ
недъждовни.е дни прозорците треба да стоятъ отворени
или махнати, та да се проветрявать стаитв.
§ 3. Сека неделя нуждниця!е треба да се измиватъ
съ отровна вода (вижъ § 1).
§ 4. Предъ училищните врата и предь сека стая
треба да се постила рогозка или парцалъ за истрпване
на обущата.
§ 5. Щомъ учениците напустнатъ училището, стаи
те треба да се отварятъ и да се държатъ отворени по
неколко часа.
§ 6. Стаите я чиновете секи день треба да се чистягь: дето е възможно това чистене треба да стане съ
мокра кърпа, а не съ метене.
^ 7. Вь сека стая треба да има плювалннкъ (паничка съ вода или песъкъ), въ който да плюятъ и храчатъ учениците. Водата или песъкътъ отъ плювалниците
треба да се иехвърлягъ въ нуждника и чисти секи день.
§ 8. Въ училището треба да има не стомни, а по
неколко ч..ши за пиене вода, които да могатъ лесно да
се пдакнатъ.
§ 9 Не присадени деца не-треба да се ириематъ
за ученици
§ 10. Щомъ се появи болесть въ мвстностьта, дето
е училищею, веднага треба да се съобщи на надлъжния
лекарь н да се разгласи за появяването па болестьта иьъ
между наеслениете, ча да не се посещавап. болнитЬ.
§ 11. Училищата и забоначннци.е се затиарятъ в"ь
сички случаи, посочени за тия дЬлъ вь тукъ приложе
ната таблица и учениците и учителите, ако болес.ьта е
УагШа ьега, веднага ое пресаждать.
§ 12. Училището треба да се отваря съ разрешение
отъ лекаря и следъ пълна дезинфекция, като се измиятъ
пода, чиновете и нуждницитв съ отровна вода, стените
се варосатъ и погънтьта се посипе съ варь
§ 13. На болния, на неговите братя п сестри уче
ници и ония, които живеятъ заедно съ болния, се заб
ранява да посещаватъ училището.
§ 14. Ученикъ, боледувалъ и напълно оздравялъ,
може на ново да посещава училището, следъ като се на
прави дезинфекция въ къщата (вижъ § 30), ученикътъ
се окъпе п преоблече въ чисти дрехи п се измннжтъ отъ
началото на болестьта толкова деня, колкото съ предви
дени за тая цель въ тукъ приложената таблица.
§ 15. Ученици, другарували съ болния, както п бра
тята и сестрите на болния, ако отпдатъ да живеятъ въ
кжща. дето нема болни, могжтъ да посещаватъ училище
то, следъ като се минатъ толкова дена отъ < блпжаванего
имъ съ болния, колкото е показано въ тукъ приложената
таблица и следъ като се искжпятъ п преоблекътъ въ
чисти дрехи, а нозените изварятъ.
За сжщото време и прп сжщпге условия се задържа

Стр. 3.

отъ училището секи, за когото се има съмнение, че
страда отъ заразна болесть.
§ 16. Ако въ къщата на учителя има деца болни
отъ заразна болесть, топ не тръба да посещава учили
щето, до като децата не оздравятъ и до като той самъ
се не искжпе и преоблече съ чисти дрехп.

Правила за родителите и учениците.
§ 17. Мийте си лицето и ржцете и решете си ко
сата сека сутринь, слЬдъ обедъ и следъ вечеря.
§ 19 Къпете се и преобличайте се чисто.
19. Предмети за ядене дръжте винаги на чисти
кжрпи, никога ги не слагайте по чиновете и на земята.
§ 20. Помнете винаги да сп истриете обущата, пре
ди да влезите въ училището.
§ 21. Плюйте винаги само въ плювалника.
^ 22. Недейте вдига прахъ въ класната стая.
§ 23. У.едейте пи вода предп да исплакнпте чашата.
§ 24. Недейте целува и хваща боленъ.
§ 25 Недейте пипа кърпи, книги, пграчкп, постил
ки, завивки, дрехи и др , които съ употребявани и омърсени отъ боленъ.
§ 26. Недейте яде съ лкжици и вилици, съ конто е
ялъ боленъ.
§ 27. Недейте ходи дори при боленъ, защото зара
зата и да не хване васъ, може да се пренесе по ваеъ
на другиго, който не е бплъ боленъ.
| 28. Недейте ходи нг. .погребението на умрели отъ
заразна болесть.
§ 29. Когато се появи въ къщата боленъ, ако е въз
можно болниятъ треба да се уедини, като се пзвадятъ
изъ стаята предварително епчкп пердета, черги, книги и
др ненуждни предмети, за да не се замацатъ съ зараза.
При болния треба да влиза само оня, които му услужва,
безъ да се събира съ другите здрави.
§ 30. Следъ преминуването на болестьта треба да
се унищожи болестната зараза.
Най сигурно зараза се унищожава като изгоримъ
предметите, на конто има зараза. Зараза по постилки,
завивки, облекло, кърпи, чаши, лъжици, се унищожава
като ги изваримъ единъ чась въ вода (съ прибавка на
пеиелъ ИЛИ соль), или пъкъ ги испарнмъ въ дезинфекци
онна машина, дето има такава. Зараза по иодъ, про
зорци, обуща и др. предмети, които не могатъ да се из
варя.ъ, се унищожава, като ги нзмиемъ съ отровна: а)
Карболова вода (5 грама карболова киселина на 100 гр.
вода); б) Сублиматна вода (2 грама, сублиматъ на едно
кило вода); в) вода отъ синъ камъкъ (50 грама синъ ка
мъкъ на едно пило вода) и др.
Заразата но кожуси и подобни предмети, конто не
могжтъ нито да се вдрятъ, нито да се мнятъ, се унищо
жава, като ги опущимъ съ сера (тяфъ кюкюртъ). Зара
за ио стени на къщата се унищожава, като варосаме
стените.
Зараза на стени и предмети, които не се варосватъ
и не се миятъ, се унищожава, като ги истриемъ съ сре
да отъ хлебъ, които после да се изгори.
Зараза въ нуждници се унищожава, като се изми
ятъ дъските съ отровна вода и поганьта посипятъ съ
варь (едно кило гасена варь, размесена съ 4 кила вода)
или вода отъ сачи-кабръзъ. За да се нечисти п унищожи
зараза по болни, по тия, които съ се докосвали до бол
ния и съ се заразили и по тия, които съ ИМЪ служили,
чистили или прали заразени предмети, треба да си пзрежатъ и почне гятъ ногтите, да се искъпятъ и измиятъ
съ сапунъ, да се нреоблекжтъ въ чисти не заразени дре
хи и заразените да изварятъ.
Една кжща се ечи;а отъ зараза дезинфекцирана,
само тогава, когато едновремено делата се измие съ от
ровна вода, сичката и покъщнина се извари единъ часъ
и сичките живущи въ нея се искжпятъ и измиятъ съ
сапунъ.
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