Брой

21.

Варна,

--------------

20

Ноемврий 188В.

Год.

-----=~~=-=-======~

113~РАuиЕII за сега 11 а.1 11 Зfl. три lIЖТН

За Bc'tKfL IН1ПСl.f:lташ), въ с(3ДРАIНIЕII

L:Ъ !нт,ссцъ: на 1-0, 10-0 11 20-0 ЧIН·.'I{).
Ц-sната )Jy :Нl ()семъ м1iСL'Ц(l'j отъ 1 l\}uh

ОРllгнна.1Шl, статна

lШ.ТU

ЩСНСl\1II1 ЗШIНСЪ

НрСДIIлататъ

(n. НС

J{Ъ

еъ

)ItlrI\И). -

Об:шления ес Ilрне)lатъ СЪ П.lt1тu ПО ЗО
('ТОТ. ;·ш. ~ДHIIЪ р1;дъ нетнт'Ь.

МЕДИЦИНСКИЙ

И

CTBOBaT~.la СС Н.1ащ:..L 40 СТОТНlШII, {)СЗЪ
КОНТО идгесса не СС BPO~I't)llaBa. 3пнп·
.'CHfOI за. НСIIО.IУ'IlНIНIIСТОна в'J)I\'ОЙ (;l~OW

да се нравптъ НС

TrtUa.

I10.'УЧВD.IIНСТО

П!JОТlJВСIlЪ

Ji{)JJlO 3(J/ll11lllll'llf.

J"UОШРIl,б.lСJUlеJUО

-

случай

се' осто.па.тъ

ХИГИЕНИЧЕСИИЙ

Jla

.1111.lПIlС1ULJuа

Lpea-

11 бързо НЬрВII

11

се

тrдпо, толкова

поие'lС се

струпа ПО-СВТПIIОПСПRояуотдtJUО,
съдьрmаu пето

Вредата отъ раннята женидба.1 )

ТLlдll
I\О:НУ

(II rо,~Ъ,1ЖСIJJJ~).

дрJ'га

впдtХ~IС пече.. БОДliО с (У.. ВрСД(Н' 11
JНIГУ БНlI пос.ntдеТПlJнта ОТ'Ь РUП')}]Т3 жеппдба
'HICTHO ~~a C.YtIlPY;HITt 11 ~la об.Il~еСТВСIlIlОТО

II[JU

СЪТ'Ь

:{а

п се убtДIIХ11е~

че

въпро

npel\ICTO' па жеНl1дбата пе е

I

на

па

Управленпето

iJ-ра //. !драU)Jl1lрОGО.

нноБПIО

СЪДЬрЖНН(Jето

lIзвtстпо

пеНБога

l\IUOmeCTBOTO

l\1()~11iO

npCl'IC

С ОIЦС,

OTROJGOTO

l\OJIPJeCTRO

хора.

на една страна съ Itf(lL'lliO iБJI·

nctr,ora

стр~"па

граiКД31111lIУ"\
страна

работа.

еliОllолuсnа

~~~_~_~~~_,~_~~~~~~~~~~~~~~~

че

подеана

ТП, с.зtдова . .

пзпьршва

за друга

~lдраВllе

въ
Gсаъ

8ьСТНИИЪ

I{O.JlllIllIlO cpeiJcfU(J() при .гu.II((/JlU(!UU). l"UUU) UPOlltllLJii (·/JjJ01J.lfJ Il({ liОJIl'о.шu. Вu6.IUОlрафUfl.
Опи; а-ра А. POJeJlIJU1.11) , - C.JlI!JC/). ОБНП.tеlluе. -

OIJlj

r.1·J;~ъ

fipOII;

ОтО .лра/;о но.nй C8rblllIU/Ul!

СЪДЪРЖАНИЕ: l1peiJllntn OJJlij раllllЛUlа J/сенuдба
()Щij ()-ра /1, AplIlO,JUljJOGiJ, //РU6UЧ-

ПНllfl.

IJO-;i... СIIО

на С.1'tДУЮ[ЦIli1
Ilос ..1Ъ;.{СТВНС.

Ре 1- nос! eJn ad luсеПl!

(lIl'l)"ъ.lil\L·lIiI~).

- :J:t

llPOMt,I1JIBfllIIIC а,трссеътъ нn, t'ПUМ()lЦ~·

ЗДРАВИЕ

110-

ОБЩЕдоета.nЕНЪ

pC,'UIi'ItItHTn' 1I.1аща

по ПС'IIJ CTOTllllКlI за НС'1,!\шl р1;дъ.

Д(~ 20 ДСI\С:ИUРИlf 1886 г.') l: C~Д~:\lЪ .ICBa
въ ВЪ.1l'нриа 11 ОСС)IЪ .1СВа. за пъ стран
ство. А60иатит о e~ u..~рес·rllрt1ТЪ Hn'прано до I'СДп'I\цинта, llЪ гр. Ва.рна, с"ьо
Ut~BpC~JCIIHO

II.

съ

IIО-С[\'У1ПО

частно

всп

ОТl\ОдnОТО ~"I1P(JBL1CIIII('TO па

1\11101'0

iН1JТСДII;

1,O~1l\OTO

110-

ПС(lС СJJособ,rrtl аа работа ЖПТС.~IJ II~HI въ ('дна
страна, TOJliOJJ3 IJО·~Jа&1ИО давънъ Н&1;НЦН nc'J)Ii011 Отдtt Т[(]О, C~11)ДOBaTc.1110,
TUL1r\OBa IIOBCtH~
страната СБОIIО1111сва 11 богптtс, н обраТIIО.
ТtЭII ПрОСТJI JlCTIJUII с,у, JI:H~tCTIIIТ, ВПРО1JСJIЪ,

03310

СП I1lJT3 реllЪ в'ь(] росъ, 110 11 е[iОНОЛII 'JССI\Пll, 11

ВСПКО1IУ. Тъ ДО пtJi'Уlдt етонт'Ь въ IJPOTIIBO-

че ОТ])

pttJlIC

IH1Ta

ФП3JJlJССli3Т3,

сд1>ДОllзтедпо IJ Y~ICTBelI·

СЪ

}rtlelBIeTO пп

ДUТПl\О-Сl\ОIlО11I1СТП,

ВО

маI1IН~СТСРСПIIТf)

1\1 а ll't, .съ

118 парода заВIIСII 11 неговото
преуспtпаПIlС.
Пепа ПРОДЪ~l
Жll31'Ь
прочее
CBOIlTt раЗСХifiДСlIlIП 110 ТОЗII
двустрапuо
важепъ
11 пнтсресепъ пъпросъ.
ВЪ ОСПОПВ нпето па ПОДIIТIIqеСl\зта 11 еБО"

надьржатъ

IIО31:I'IеСБата

рtlа~IIlОiБеllllС па IIасе~lеIIП~ТО т

здраВВllа

С[\ОIJОIНllчеСI~О

спла

на

страната

СТОП

I\ОIlТО

ЖС~1Jае

да

прогреССllра

С[,ОНО3I1I I JССБII, трtбва

твьрдо

Жllзненнп
ТСЛII не

УСДОnПfl,
само

д:!

IIО.:JПТIlчеСБП

да сп създзде

въ

I:OIlTO

б,УаДЖТЪ

сс раЗ~lllожа ватъ ~'leCllO IJ бързо.

11

таI1l1ва

по 11 да

Това УС~10ППС

е lIеоБХОДIl3IО за да расте lIароДътъ, а :J3едно СЪ това да растн..тъ 11 иегопптt работнп

рх\ц't) 11 lIеГО8IIТЪ

ntcTuO

е, че

11113 З3 една

ПРОIIЗПОДIIте~l11П

RO.1IiOTO

повече

обu~з работа,

СНдIl.

раБОТ(JII

ТОJlSОП3

~IaL1T~" са,

опtlСНОСТl) :~a

това

раЗ31110iI\СIlПС.

Пъ - СП~I'IIОТО

t

Вllа;датъ II:~

ворътъ па страUIНIIП 11 I1CIJ:H~tCTlIlIi1 въ дру
ГIIТБ еТрНIIIl аllJ'~1пllСI\Пn ПРОJсrарпаТЪ j llарtдъ
съ orpOblHIlTt богатства, стр~"па rl (1 въ Ttxната страна; 11 Tt МОil\С бп да П)Н}l'Ъ право.
110 I' пасъ еж съвсt31Ъ другп ~~C.l0BIHJT();
}Т пасъ IIначе с (1', распрсд11.1РПII богатствата
II .-Jе3I8та 11 :l(1 топа IHJI1 пе сс БОН~IЪ, а на
ПрОТIIСЪ,
JI~Ia1IC
er,OllOJIII'ICCf\(J III1TepCC~I. В'Е.
рiJ~J~I1]ОЖСllllето па ППLIlсrо IIНС(\1СIlllС. 1[0 рп;~
l\IIIожавu .111 се ТО, 1[1111 IIС ~lIаеJГЬ. Ст()
ТIIСТП1IССНIJ Д3111111 :la СЪСТОНПIIСТО lIа 113I1leTO
обlцествеlJJJО ~;драПllе, Ji3JiTO JJ :~a народното
ДВUЖСПIIС, lll1Ii ОIЦС Ilt3lilJre. l1аl,ПО с сран

HefiH.lJTf). ЖII

здравп,

Ct\OIlO~llIlJeC6a

страната въ БЪР:JОТО раЗ3IПОiliСJ[(JС на насе
леннето, особенно бtдпоrО j rI се старuптъ да

нс CaJIO фпзпчеспзта здраВ(luа па tБПТС&lJl1тt
й') но II ~ТБхвата ~lногоqlIслеIlIlОСТь'; страна,
}\ОЯТО

ВПЖJ\3ТЪ

110-

IIa-

р,f.цt

по-споро
I1

нптеЛDОТО

БО~ll1lJестпо

lIа

I10вого;~rIJII'гt ОТ'Ь

.

З.д

162
I'ОДllпа въ година

Il

общата

р

Бf){\ыlъ е раЗl\I'hрътъ на

II

частно на дtТСБата

смьртность

у

пасrь въ ГОДlIната, нпп още се Ha~IIJpaJ\le
пъ ПЪЛllО певtдевuе. За това ппП сс бопмъ
ПС отъ това, (]е нашето населеН[lе бързо се
раЗ~Iпошава, а ОТЪ 'r~Tit. че то ilЛII НlIкакъ
пе се размножева, НЛII се раЗ.МRожава твърд'!;
1

медзенно, бавно. )
За. р'1>шение на този ВЪПрОС'Ь ниu намираме
само приблизително в~рни биоста~пчесии данни

за Ctapo-ЗаГОРСnIlЙ департаl\lентъ нъ ДОклзда
1
на г"на префекта lIлIIева ). г. IIЛl1евъ събрCl.ЛЪ
доволно Ц~HeHЪ материалъ въ свон

новороденит'В 11 СМЪ ртнит'Б

случаи

ОRР&ГЪ

презъ

за

годн

нит'!> 1880, 1881 и 1882, отъ RОЙТО се вижда,
че на вс1>БII 100 души жители въ ORpiYara му
IПlа.:rо 4 раждаНПfl') т. е. населението давало е·

;Бегодно 40/0 нарастание ; тозн процентъ е общъ

за ц-Влото

население

парта~lенть, но
годпнп

въ

ПЪ

Ctapo-3аrОРСI\ИЙ де

НЪБОIl

процентъ1.'Ъ

на

общини П БЪ нrБкои

увеличението

ВЪЗJIизаJIЪ

ДО 8 (Ce~MeHЪ), до 10 11 дори до 15 въ го;J,П
ната (стр. 11). Отъ друга страна г. II.JIиевъ

JH! дава IIзвыltдuоo утtшитеJIНИ данни
lII.UTa. Сl\1ЬРТПQСТЬ въ неговна 01\Рd1ГЪ

за

СiV1ЩIlТ11

на

ГОДIIНН,

а

именно

Щ€iТа. .смьртnость.въ

процентътъ

rO".I.IHaTa

е маI,СПМУМЪ

l\aTO вземе~lЪ

C.1'b;\OnaTe..IHO,

06-

презъ

06два;

общит'fi проценти

А

В

едва
ВЪ

И
ли

Е
има

съперница

нашето

отечество,

между

всиqRИТ~

!\оето

околии

признава

и

самъ

г. IIлиевъ.

11

тъП дn'нпптt на г. Илиева, ТОJIБова Btp-

8(1 за

НlIе

ОьРlYiГЪ j

неговип

HentpHII

по отношение

~IОГЖТЪ да бс11ДitlТЪ
НЪ1НЪ цtлото населе

въ нашата страна.

може1\IЪ

за

1I

ПО тЪхъ да праВII~IЪ

това

Hllti: пе

эаRдюченпн ИН

за общото Болuчеетво на раждаНlIята, ПП ~{a
общата Cl\{()PTUOCTb у нашето население, т. с.
ппп не !!ожеl)IЪ да У3IIае~IЪ ПСТIIПСБПЙ про
центъ

на

народното възрастаНllе въ годината,

alio таБова дъtiетвптеЛRО сжществува. --- А
~lежду туП

другп

стаТПСТllчеСI\lI даННII НIIП

пtl\Iаме 1 ). Ако се оБЬРН(ll'IЪ за статистичеСКII
даННII ПО народното двпженпе въ дрУГlf стрн

И1l, ТО ще намtрпмъ слtдуюп~ето.

Общото го"иmно уве..1ичение на населението

,
,

,

въ Францпа отъ 1817 до 1827 било О 63')io· пЪ
Англил за С,11ЩОТО дееНТИ.I'Ётие било 1 ') 6()!о' БЪ
СъединеНИТ1> Щати почти ~O/o въ годината. ПО
ценза, стаНrhДЪ

въ Франциа

се наМ~РИJО,\ че за Ц~JИ

порасло само на
дината; пu

1 08 1/o,\
j

ценза

въ

страна, се наМ1>рп.iО,

5

т. е. на

ГОД.

1851

O,21

год.,

1856
че

презъ

години населението
tJ o

въ го

/

ВЪ

Сdlщата

насе.:rението за

5

го

динiJ порас ..зQ Всичко на 0,710/0, Т. е. по 0,,14%
на раЖ;l.аПIIнта II ~Iа_С~IЬРI.ностьrr:~:,,,ще_~Iа~~~РIПIЪ·~
В"Ь u годината. Францу3"скит'в автор-и, ОТЪ' КОИТО
3UR..'lIочаnа Г. II..1llевъ, {(че В'Ъ Ctapo-3агорСRllrr
окр.ъгъ ПОЧТll два I1,1;Тll повече на 100 ДУШl1 , ИИИ чеРПIJ~IЪ т1>ЗII СВБ;I,'lНIIНI, казватъ, че Фран
Шllте..'l1I СС paihiltan, OTKO.IKOTO У311Iратъ)). Ний' ЦУЗСRОТО народонаселение е преетанс11ЛО пече
не }IОlliе~lЪ да се

несъгласиr.IЪ СЪ почтеннпй ~.

IIJ.IIСВЪ, че неГОВllТ'Ь заI\ЛЮ q~IlH н С ,У. даже ТВЪРД'В
ут'tшптелнп. Е,т.но Н'Бщо ca~IO ни 3:1TPY динна:
БЪ3~lОЖНО ли е ТDЗII заl\..'IючеНИff да се прило
жатъ RЪjlЪ ц'tЛО'l'О народонаселение

отечество?

За

БЪ нашето

Ctapo-3агореКIIН департаllентъ

НИЙ считаме T't31I заl\.!Iюченил за В'Врв:и, защото
ТОЗ11 департаменть е д13fIствпт~лно еДIIНЪ Отъ
опна) !\ОПТО I1~Iатъ здравъ Б.llИМ&.ТЪ· н1н\оп отъ

OfiO.1IHIT'b l\IY

(Стара .. Загора, КазаНЛ~БЪ) се на

:миратъ по IlОЛIlТ't 11 въ саИIIТD балnанп (Средна

Гора), защпте~II Ст ОТ'Ь С'fiвернит'h студеНII В-В
'rроие,

101атъ

сл'ЬдонатеJIНО

I\..lll~lатъ 11 С,Ъ

qреЗ~l'fiрно

сухъ

11

ум'вренъ

П..10~ОРОДНII,

В"ЛЮЧП

телно II ЧирпаНСfiата ОКОЛ11 1I, а жите.llIIТ'J) ПМЪ
с,у. богати. IIри таltива благоприятни УСЛОВllа

]Je

е

UIll\аI~Ъ

ЧУДНО,

че

насе..1еннето

се

раз:яно

жава лесно и бързо., понеже то жип1>е богато
n OXO.IIIO. I~а3fi.НДiflШGата ОБОДИЛ, напр., по 60та.тството

11

по

OXO.:IHOCTbTa

t) 1\IО.,Н)IЪ ПрОПllШ. У

на

ЖllтеJПIТВ СИ,

ПОЧl1таС}IНfi авторъ,\

г~ЪTO

сме

IlРIШУt\СНН ' за да Сl1С'IС.1JВ[Ъ }l'tCTO,\ ~a l13.nCqn'Tu,яe п1;кои

част}) ОТЪ CTaTIH1T~ }Iy съ IIО-ДРСОСНЪ

'1.) ДO[\.Ya.~ъ
СТОНОllет()

на

11:\

Ctapo-3аГОРСI\ПII

ОI\РЖГ{t.

Н

ХОДЪТЪ

щи ~.lУiБGII. Стара-Загора

1884:.

на

IIС I I3.ТЪ.

Ред.

;\спартаусвтъ за съ
разнпт't

въ

него

об

да расте II.i1II'\

al,o

Бъзрастание,

то това

се заБЪJI'tiRна още едно ~laJlKO
зависи

отъ

умалението

на смъртностьта; числото на новороденит~ вЪ

Франция не само че не се унеличва отъ година

въ година., а наUрОТIIВЪ,

T'tXHaTa прОПорЦИН ПО

отношение къмъ населението постоянно се на

ы1лаваa 2).

Ако паседеПllето въ
Бова ~lедлеГlНО

се у ВСJIПlJва',

IIe;~HI

Францпц

почти

то Баl\Ъ да

е

расте тол

престаНJУ1JlО

i\ПIСЛIIl\IЪ

аа

да

1тве

.IlllчеПIIето на пашето населеНIJе, lioesro, безъ
всяко сы\п'ьнllе,' Ж(1вtе 1\IHOrO по-лошо XIIГl1еНIIчеСl\lI

11,

BtpOHTHO,

1) Btpn3.MC, че IHra

RIITt, отчети за
ОI\Г"~ГЪ и

[f

е

по

бtдно

ОТЪ

ще посоqН:tfЪ, напр., на fO,'J;JlJU·

санитарното еъстоанне на. .га.згра;\С1\НI1

narHCHCliaT3.

око.ll1Л:, съставени ОТЪ

насъ

]1

за б3..tqIН(Сl,а'f3. ОRО..lИЛ отъ д-ра ыI. Б. lIгн3.тиев3. (Дьрт.
В1;ст. 1882 Г.') ((3~р3.вис" 1885 r., сТр. 38 11 45). llr.p·
Ba~c') че 111113, н ДРУfН ПО,:J;ОUИfl статистически ~aHHIl И1:l01'0

събрани въ нашето 11еднцинс!\о управление, 1,оето ниn.tО

Нi\~1;рснпе да. издаде "сGорннn'Ъ ОТЪ )fатсряа.1Н Зn' са
нитарното
СЪСтоннне на I\ншкествотос." Hc.\»:tr CBue ,
ДО cera неисnъ..тнено" разбира сс, 110 нсзавися.щи ОТ'ь
Hero причини.
Ред.

'1) Пrиведено у д. С. зrи..'I..1n. ОеноваНШI по ..IIIТПЧС Сfiоii
11. П. 1874) Т. 1, стр. 47 II С.

эконо)нн. с.

ЗДР А В 11 Е
========::::::::=::===:::::==========================~~~~~~~---

(DраНЦУ3СIiОТО, особенно по градоветъ, гдtто
болшипството сс I1рехранва още съ сnопт1>
nьрвоБJJТНJJ 11 ОТП3ДН l11ЛJI пече занаяти?

Нпfi бихме ~Jor~'1J да сп състаВП~IЪ нtиое
ПОНЯТl1е

Н8 ГОДIlПIнпti

народно
ното

възрастзнпе')

ежегодно

рождение

процентъ

31\0

на

знаяхме

RОJIllчество

на

нашето

поне точ

народното

п послt процентътъ

на

на

д'tтската

CMbpTHOCTI) ДО врая на първата Пl\IЪ, вто
рата 11 Т. 11. ГОДllВII. Въ та~{п ПОСОБа ипп
C8~) [1 с:ме съБР3~lJII пtБОIJ стаТlIСТП1JеСRII даНlJl1
:{а Сl\Iьртностьта на д1>цата въ гр. Т. Па
заРДЖIIБЪ, но тtЗIl даПНII не ~IОГ.I}ТЪ да П]Iатъ

общъ характеръ, БЗliТО 11 двннптt на г. JIДJJ

ena,

IIIIТО

П31,Ъ

DI0Гd1ТЪ

да

се

СЧIIтатъ

за

абсолютно ТОЧИII; т1> С.У' ca~10 nрпБЛЦЗIIтелно
вtРИlJ. Т1;ЗII даннв, ROIlTO IIIJП еЭl\lll считаме

IIIJOrO

ПО-ДОJIНII

на д1Jцата

j

отъ

истинската

с~rьртность

lН] поваэватъ, че дtТСБвта СJ)JЬрт

ноеть, въ Htl\Oll чаСТII на ]lазаНПIli1 градъ доеТII

1'3

до 5-та I1МЪ ГОДlIна; въ ДРУГIl

70--75010

пвзрта~1JП')

ГДЪТО

по-охолспъ

I1

ноеть не е

ЖllВОТЪТЪ

Хllгпеllllflенъ,

па

ЖlIтеЛIlТ'I;

е

дtТСБ'зта

Cl\IbPT"
пъ ПЬрВIIТБ

I10ne tle отъ 30-3boio

П1\1Ъ ДВЪ ГОДIIПII; въ средно ЧIJС.,ТfО дtТСl\3Т3

CMbPTIJOCTtl пс е IlO-~}(lЛRа отъ

ГОДIIНН

HJ>PBIJT'I>

па ДЪТСБllti

50-55°10 въ
ЖIJвотъ 1 ). ~Io·

T1J311 . ВII~rшптелнп пзводн да ги
обобU~IJDIЪ по отношенпе Бы'ъъ цtлоfо 1l3IПС
же.МЪ

JII

JlаседеНllе,

ПI1П

не знае~lЪ;

НО пе сс СЪМ

HtB31\Ie,

че Сl\lьртностьта на д1>цата

до

lIа

Бран

rOJJtM8,

първата

Пl\lЪ ГОДlIва

по васъ

е ~lИОГО

по

отколкото ПИll ]10жемъ да сп 1\НIСЛП1tIЪ.

Д-ръ ЭРИС~lанъ R8ЗВ(}" че общата смъртность
на д'Ьцата въ АНГЛИfI до пран на първата ИМ'Ь
година е 390/0, а само на работното население

RaKBOTO е и нашето, тл достига 55:)/0.1). Въ Рос
сил

смьртностъта

на

д13цата

въ

първата

имъ

година е още ПО-ГО.'11НIа; тъй въ гр. Кунrура,
Пермска губерннн, отъ 100 ро);енн ~1Jцч~ въ

1861

rОДИН<t,

Уl\lираЗIl

66

до иран

СИ година, БЪ КраеноуФимекъ ,.1IИI~аIIСКЪ 62 О/о II Т. Н. '). Пъ
ПЬРВИТ1J

62

на

.

дВ1J

100

нелrtЛII

отъ

на първата
640/0'1 ПЪ Со
lIс.лапдпл въ

ЖИБота

сп Уl\lнратъ

новородени!~).

2) ПрОфсt:сiона.ТhIН\П гнгiэиа. СНБ.
1) Ф.'fсrО8схiЙ. ПО..10жспiе

СПЕ. 1869 стр. 976.

Посдt тtЗl1 праспорtЧIIВII даННII,
З3l1nIствоваНII отъ другп СТрЗl1lI,
ствеНИII

1877,

сТр.

рабочаго R.'13.CCl'l. въ

4,
Pocci».

.) Естср.lенъ. Handbuch дег mcdic.jn. Statistik. Tti1Jin·
gen~ 1865.

31\0 n
lHOIlT't соб

стаТllстпчеСБII данни зи С)П)РТJJОСТJ)ТН

па д'hцата пъ Т. П33ПРДiБIIБЪ Г~тбятъ СЪ8ЬР
шенно цtната ~IJ; 11 IH1:rr тр'I>бпз да пред
ПОЛОЖП1НЪ, а prlOfl, че обll~ата CJIl)pTIIOCTJ)

'I lIосл1JД1"Ю

на ДБцата у пасъ въ първата
Щllтt

ГОДПНII

по-малки

11

да

па

ЖlIвота I1МЪ пс е IНIIН1БЪ

отъ оная въ другuтt

не

C~Ie

ТВЬрДП:МЪ

ВЪ

състоянпе

научно

това

страпu,

за

СП

сега

ано

да

под·

преДПОДОffiеПllе.

С~}Бдопателно nъпросътъ з(, нашето пародно
увеличенпе

остава

стаТIIСТIIчеСБII

ОТБрПТЪ,

даНИIJ

за

по н1;маНllе

народното

ПП

на

двп

жеПllе.

Бъ веЯБоfi случаfi дtтсвата смьртность у
насъ с
Hati

rO.1It~la;

въ това

ппп

1\Iа~lБО СЪ3lнtвпе. Нена

прочее

да

ВIJДUl\lЪ,

отъ

lJt3Ja~HC

се

БаI\ВО

IIII

ПОМ,Т\ЧIIМЪ
заВIIСН

тя.

ПРИЧllПlIтt lIа дtТСБата С~IJ)РТIIОСТЬ у насъ
Б3RТО 11 другадt, МОГ1Т1ТЪ да БЖД1~iТЪ IIHOfO
II разнообрааllП: СJJРОМ3ПJJJята па РОДПТСJlIтt,
ЛОШlIтt)

ХIIГIIСIJII'JССБII

УСЛОВI1Я, НЪ I\ОIlТО т1; ЖП8tнтъ,

тtхпото

певtinсетnо,

ДОIllзта храllН,

I1СllраnИДIIОТО ОТГ~1JtД8аНIIС lIа д'пцатп, ~'lO(lJlti1
ОIЦС други 06CTOllTCL1CTIHI

Б~1(f~lатъ 11 CY~I~la

1I ПРIJЧПIIIJ, J,ОПТО уБJIватъ HptXHI1tl 0prtHHla311)
1I~1'I) ДIIII J1 ro·
ДIIПIl 1 ). nlежду :МUОiБестпото lIa тf)ЗII 111))1'1111111
за c~]ьpTHoeTЬTa па дtцатп IIIJti се OC3It.1Hвззrе да турIlJIЪ
на lIlJjJOO ..JlТhCJJlO~
~,. насъ
попе, 1I РЗIJllята mеПl1дба на рОДIlТСJl1тt. liаБТО
е 113BtCTHO, равнята жеНllдба СЪСТ3В~IJ1па
на ДБцата ОП\С въ ПIJРlllIтt)

СIIJПО

распроетрансно

ЯВJ:еПIlе

3JеiБДУ

сед

СБОТО

11 просто граДСRО паселения, БоrlТО п
съставлнnатъ громадното БОJШIfНСТВО от·ь
113UJиfi народъ. Спорtдъ г, II..1IJfn8, саЗ10 200 о
отъ васе~евпето

жпвtе въ гpaДOBe~

3

дру

гото (80 0 !о) жпвtе по сезата. С. ТВДОВtlтеJf1U
lllIll l\lожеl\IЪ да ПРIIС3fеnfЪ, че ра ПIIН1'3 те
ппдба състаn.ТJяnа общъ ODJJflai1 у 90-950 ()
отъ пашето нзродо-пасеJеНlIе. I~рrдатз отъ
ТОЗII обll(Jай е IIСlJзБРОIl~lа. Едни !lзi1nа~ ].0-

ято ражда на

t) В. }IOeTO ,.УЧ('НJJе :за ФИЗJlчеСl\()ТО въеПIlТfLlIНС 'Н\
дt)цата~". I1.!OH~HBЪ, 1885 г. сТр. 249.

-~--._--_._-
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Cll ГОДlIН3 j е още
НII3]IЪ е

своето
1)

3:1.

още

пъзпо
ПГ8ЧrlНJtТ'h

J\HIlta "учение за

Г.Iаз& ХУ, стр.

ca~(a

не~тзр1JJЪ,
Ф1l311'lеСБО

IIJII

даже па 17-та

ДБТС, нсilппtl ОрГl1
lIедоетпгна~lЪ
раЗ81lтпе j

още

свопта

на ,1'tTCltaT3. С~IЬРТНОСТЪ В.ЖДЪ )fO:ITn'
ФJi311ЧССК()ТО

2-11.

nЪСпаТ3.IJII~ на,

дt.ца. J а

It

1(i4

Д

3

р

А

В

ТУ

Е

--_.~._---

rСТССТRСПll3 ПСЛII'JlJна 11 I\рtпость.

I\OCTI1Tt")

~JУСGУДllтt п другп ТБJlССlIII Тn8IlП 11 органи
ТОте

Оlце

Cih

нс

доетпгнздu,

въ

расть, своята Hop~la&1IIa пе~llIЧlIна

С.1'Вдопатсдпо,
lI~тжда

C31'Ia 11:1\13

11

УБрtпявз.

да расте,

ПОЧТII

да се раЗВIJва

15-16

прrстuва да

расте

ГОДllllП тежка,

храната

СП,

rдва

да

11

вn, З3lЦОТО iБпзпе ИlJlIтt СИЛIJ,
отъ

въз

нрtIlОСТЬ.

ТНБзпа ]ИЗllка още

НО П{О}IЪ та стане па
то

таЗlI

11

се

pa~~BII

НОIlТО ТН Ч('рПII

доетпгатъ

за

да

под

Дl)гmзтъ nеМ ВI1" Ж[J вот'ь 11 iБIIВОТil It ръста
на д'l>тето,\ IiDCTO е Эnli~lIЮ'lепо пъ утробата

~laTЪ l\I3~1]I\O l'ег.ло, 3") СIlоред'Ь д-ра 9РПС3НlIlа,
дtца съ тсгдо ЙТЪ 830 ДО 2500 rpal\13ta у.
~IIJратъ 64,40 о ~Jомчета 11 38,73°:0 1\IОМl1чет();
а съ TCrt:'1() отъ 2500-45()О гр. ~Тl\ll"1ruтъ
С3МО 1G~87°:o ~IO~JI]eTa 1I 10,730:0 l\I01II11JCTU 1 ).
Д~e}п.1e тоже IIодтвьрждаиз. че pUUH 11Tt бра
Бове ВОДНТЪ НЪ3IЪ беЗJl/1оrJuе IJдП се раiliл атъ

дtцз, 1\0111'0 еж llеСJlосоБJln за JJCU60IJl'O 2)
БJН1('одаРСВ(1С

пп PUIIIIHT3 жеlll1дба, па IIС

праВI1ЛНIIU 11 llepa:\Yl\lIllJi1 въ ПОДОВО OTHOIIIC·
1l1lС ЖllВОТ'Ъ j l\lдНдllтt ~1anl\ll, HliO еж оети

I1Ж~1J1l

ЖIJВlI

П

не

C}lL

НОВРСДJl~11J

своити ПО

П~I1I 'l't3CC110 раЗllllтпе на 1'6 ГОДlllНlIзта' 1\13 п
I,{l сс IНlрупн}ва 11 ПЪ повечето сл~тчаIl
~HI BIIIH} ГIl съ пьрвата ОП~С тегоба; 11(1-

11 рп III>рВОТО Ptl iБда lI11е, 06111\IlonrrlllO"\ CBIJpllll1,,111 lI..1И lIеДОВI)рIIl1l ..1II ДОР]НIСТО
на ПI)РПОТО сп дtтс., 3[,0 то С Я\IIВО") ставаТ1)
па пъ тсж EiLI 11 а 17 ]I.EHJ 18 с 11 ГОДllJlll СЪ
ДРУГll д1jЦН, liОПТО JJ РiJiБдатъ TaHIIUll СJIнБIJ,
1\3КТО 11 ПЬРИl1l't. Въ PC~~YДTaTa на BCJJllLiO
това 1111" llIИliД(lМС MIlOI'O T3IillBa l\Hli11ill j 1,0IlТО, слtдъ нито РОДIJ~11f 5-1 О 11 lJonelJC
.\
дtЦ8, ОТЪ IiOfiTO OCTtH1JY1.~11 iБll Bli са 310 2---.),
УlНпрnтъ на 28 П&111 3О-ти сп rOtlJJIJ3 ОТ'Ь
ОХТllБ3 (чrРIl8та)j (1 110 Il'ВБОГИ П О [це 110·
рано. Отъ дру га стрина IIПn ВIIЖД{)МС ТИЬрДТ)
често 35-45 ГОДIII1I1I11 jfiCl1l1. I\OIlTO ДОСТI11'·
НЖЛII пече дъ .1БОliнта сн CTapOCTI) 11 стан~ЛII
НЕспосоБНIJ ~H) рнБО1'LI. ~Il)Ажетt,
НОIlТО сс
женнтъ IHl 17-19 I'ОДIIПII не еж 11()~lItaC1'-

P~~lll()B(}

дtlВII ОТЪ СВОIIТБ

п.
С~~tДОВатеLlJIIО нс оставзтъ Сl1дIl, 1\0111'0
да lIОДДI)ржатъ 11 РЗЗВПТllето на lIet1HIJll соб
етпснъ

11

оргаНII3~lЪ,

C()~IO догдt

това

тя е тежка,

се

но

продължава не

П IIОСДiэ,

ти ДОП дtтето СП, аБО остане
l\IOiНC
IIОТО

да

ръста
}[де

lIоддържа

рзаВllТIIС

па

дпа

па

Clr

Д'Бтето

IlJY1TII

БIJнповеllllО;

Жllllота

же 11 п

3а да

ho-нататы-

сп

ЖIIВОТё:l

11

П

тя трtбваruс поне да

j

ПОВС(Jе")

по това

1'I1ВЪ, тtiБIillтt

СН,

оргаllП:1ма

J(огдt

iБIJВО.

ОТ'Ь

БОДl\оrо

е

нла

с nСП'ЬЗl\IОЖIIО;
едва

ЯДiflТ"Ь

0-

нзпро
1I0ЛОВlJ

11

пата отъ 0110 D3 ~ ноето CfY1

пл 11 обlJlНlовеПIJО
110-11 pt1jtll. Сдt,~Оllзтедно Il раВtJДПОТО ФIIЭIl'lССБО

сс

заедно

съ това 11 нспното

адрп·

!НН\ IItu~o, БОСТО ППП JНliБ~а1\Iе ежедневно.
Но TOIHl е още l\13.:1IiO. CUl\lOTO ДЪТС , ноето
lItC роди Т3Бнва, C3l\la IIедораЗВlIта ФII:~I1че·
CIill, :М3llНИ, ще бtYtде тоже lIедоранвпто до
естестпеПlIlIТБ P331Htp(1 пп дtтето отъ ПЪ~~
раСТll3. l\Iаi1Б3 1 ще бd1де дребно, ХIlлаво II
об l1Н н О В е НН о С 1\ О ро IЦ е у 1\1 Р t, IIЛ 11 j (} GО (J ст (J п е
iБIIВО, Iце б16де за BI1Harll слабо 11 неджгаво

11, сдtдователно, )13.IliO IJЛII НПН3RЪ неспо
собно ~за работа; Прllчпната на топа ще 6.1}де,

че

15-16

сс нуждае

годишната l\IY
още

MafiIi3,

IiОЛТО сама

пъ своето тtлесно

естественно,

раЗВlIтие

продължава

да

се

11311 по ДР~~ГII още п рllЧlIllII j

не

е

11,

}IHIIr. да

IIРПГОТВll

n

отд1;ля въ

ДОС татъчuо, CIf.}JIJO") хранително

ствеПIlО

l\IлtRО

эа

раавпвз,
въ

състо

ГРlf.ДJlт1;

сп

IJ доБРОliаче

поддьршаНlIето

ръста 1I

УIН\111чеНllето въобще на дътето сп С~1.tдъ
рожденпето му. IIo llаlUlIТ'Б собствеllИII наблю
деНIIН,

внроrlеlНЪ,

недораЗВIlТIIтt

дtца

таБJJва М.1адп маllБII рtДliО ЖПВ1>ЯТъ;

отъ

ТБ п-

.повtl CI1CTCl\13

1r)-16

J

v

Г()ДIJlППII жеlНJ. НlIlI

llllдtХ~IС ПСЧС~ че 1.'(} 1\11 па CI\lHpyal1 пе J\O(jTII-

ОIlЪ 30- 3[} ГОД1l111еll'Ь среДСfl'Ь
16), Т. с. Y~JllpaT'h Jlменво B'~
въ:~раСТI), IiorUTO IJеловtн'}) бllва пап

гатъ I10Be'JC

iБIJВОТ'Ь (бр .
()нан

tilJособеll'Ъ

НЪ~lЪ ПРОI1:1GОДlIтедеI1Ъ Tp~r )\'Ь.
Та Кl1ва CtYt YiliilCl1l1T"n пос~]tJtСТПIlН ~~a СН\.

ПРУНlIтt) 11 ~\a дtцата

Н~IЪ ОТ'Ь

раНlIята

;1\(\.-

l1I1дба.

За lJОДТllЬРЖДСlIllС
на База ното до
TYIi3, ПСЕа ПРI1веде~I'Ь IItБОН IIPII~I'lJPfl II~Ъ
паШlJll iБIIВОТ·Ь. Ин" нс може31Ъ на 11 pelt CT (JВU]IЪ С)" Mn1l1рll11 CTtl'fIlCT1I'JeCL,11 Дilllllll ~Hl C~Jbr;T
ноетьта На дf)цата 01'1) MIIOfO мдаДII VOJtI1 •
Tetl111: IJ u П п 31(1 ВУС CaJIO 1['};1\011 11а еТIIII llабдю
деНIIП 11 б1>.,'tЖI\II, С·Ь НОI1ТО 11 lце сс 11 ()д"t)
ЛИ~l'Ь
Ипй

СЪ

праl\ТlIlitl.
t)

'1l1TaTe~1I1T'B

с:не

Зti ППl"tl.'IН

1I~leHaT~J.

lI0J!Mu.IHO

T~I".IO ,!а

IH.L

СII ..
lIЗЪ

14

tBOHTa

;{P1,JO 11111"1 0 l'0;(t'1I0

а liQ, "JНl\ОШ1 ':НОWf\ЧС ~ 32-~o
Д.1Н П1'ач~ }J, 18БG).

rpalofa.

~Jе"IIЦlJпrl,а

il\ellJl 1 1\0111'0

с,)1 бll-

)1I.:tI'I~ ~ J~ijO

l·pHM~la.

tl~a.lrll,~al'l)

2) .IВрачъ", 1886 Г. GpUH ЗU. Статьа ;\-ра Я\UаН1I(JВ~.

ДРА 11 11_._-Е-_-__-_-_- ....

3
.1П

oпa~lIelJII

14

ГОДlIна

О'ГЪ

уrьрДппт'в

сн

маПI\1I

на

nършенстпо:

ГО,1,ПНП, I,ОИТО С.n раiI\,J,3ЛП на 16-та сп

15

11

посл'Ь

Il l\OIlTO

Ст

I13ХВЬР.LJПНIIП

J7illp't.:III при РЭffiдtl

на

чьрпо

отъ T't31I н\еНII ззъ сьмъ събра..1Ъ отъ

е до

~MьpTЬTa

д13 ..1еllО

СТRовалъ.
С ..11>дъ

"Три

01'Ъ

l\lПОГО,1,невнп

Сtl~IЪ (,Ь~lI..

Т'nЗrl

l\I,.Y11\I1~

прп

бсзъ да l\JОГJYtТЪ да роднтъ,
Д1jцата.

сп пъ утробата. У

видени

113Ъ

утробата

n\СrJИ

1--1-

ПрПСffiТ

С.11 умрtли

раn\Ааннето,

п то

ДОI\ТОРПТ'В на

IlОТО

чава

l",}", У~lР'ЬЛП

отъ

nъепиденпе

на

l~()peMIIIIT't

още

во

сл1:>дъ

Yl\lp'n

шесть

деня

пе

сл1>дъ

'1'0 б'tше
пито

Дl1те

до

на

много

слабо,

време

нормаЛIJIIТ'Ь

()ТЪ нъзрастна

рНЗМ'tрп

r.НlЙ[\а.

на.

Други.

д'fil' е

пациеПТI\а,

на РО,'l,IJЛНII1.''t :i1: (Jасти
но д'Ьтето

пма. вече

5

ОТ'Ь

ГО;J.ПlJII;

три

1I отъ Н,I.1'р'tШIJО

йостана

AY'l'I1 ilUlеЗIf

по

с

шилта,

СI~I)()ФУ JlОЗI10,

съ

rъ

~,'I,na.
'ГО

t'!'З рчеСI\О
ДII

ще

ilПIв13е

нав'lЧН1О

нещастнн.

IJ

I

го

G

дълго,

ча I~a

1- 2

"14

'ТОВН

IЗСН!\(J l\llll

ПnДllрЪ

С.);

J"l\1р1Jлп

За IЦОТU С,У.
аа jIiП1JОТЪ.

ОIце

въ

първиТ'h

(~II ДВН

били слаби, ХИ ..1П ЕП 11
ll~рИll въ С..1'tд. брой).

отъ

сс

УДОВ

3.1НТIIО
XOIH1..

tlIHl Rllw10, ПЗrl рнз
ПС,'l,Н(liI\I) лъ а 11.111 4

JlЗВЪрIIIнатъ

сс

'l'с ..НIП) л'tl\ОПС
паI\Ъ

п

по-гор11 ()ТЪ ТО311 срОI'Ъ.

ПРI1С~lатъ.

j

С.l'fi,1.Ъ

Cja6IlT~.1JIlII

д,tнl~ТВIIСТО

заПl1чаllllU

11

сто

IIЭВ1;СТIIII.

~la [:н

1)1)

(O'JIICTII-

lIa 1,()I1T() на

tIIHtBIItIIIJlJ1 ltlL-

за 1111 11 а 1I Г, 11 (~,T.

м 110ro хора 111' НПI,натъ

етрniiстпа, 110 ЧРСТО СС ср'tIЦН'f,})

J(

1·HI.I',1,1~ гроа

О~ll'I)JI'Ь ОUIПО IICraCI10..10~\CI1JIt~,

дра3НII'l'С..1ItОСТI.

па

хнrаltТСl1ЪТЪ.,

)):1:1-

IIПОХОI1 11.РIIН,

rJ авnБОollПС, ОТС,hтстппе ва а ПIIСТIlТЪТЪ (llI.Itax 'Ъ),
_

СН

ПР(JRIIЧНIlТ't за.l1I1ЧИПIl'i В.1СI:.ЪТЪ С ..'l1i,\Ъ с('61»
ДРУГII, п()-па;I\lI1I. раз~троЙ~тва. 'Ч~сто ЧJJр

11

пата сс рuстпгзтъ

n

неrпоrОUНII

чака (~Ъ

lI~p't,1,OBHO~ThTaUTёlRa за

111] НRлеIlIlН.

дру Гll

В(~IJI-lhИТ

да

]~ЪMЪ тnnа етра"аllпе бс:\'ь OC~H)CIIIIIl НJI,tIIМП pa:l-

д1)T~

11 1Il',.1.1>..1If,

I1РIlУ

не ОТ.1зга

IIо~л'ЬАеТВlIНТn 11 а п рl1 BtttJ 11111"1;

lIеЩ:i стно

прсж'дсврсменно раждннпе; д.'Ьцата на

e~

попечето

доста

па

iI,eIJII ~.~ yMp't ..l l1 01'Ъ

rO,l,IlIJII

чнсъ,

бус'Ь tTana за IIраВIIЛО.

aI\O Оста нс il\IJBO,

UXTIJI,a 11

отъ т11ЗII

OX1'(H~a, сл'.h,~Ъ

но

..1JIIЦС.

1IЗ

IJзпра3,1паНII~,

гористо

еТ .. 1\пва

11

б.1'J),l,IJо-а\I~ДТО лпце,

н паТIIЧНО

да

р13допно

опред1Jленъ

ДНИ. а поп1НtОГ3i1\Ь

подБУХII,У)JlО, ~Ъ l\1еБП ТI~анп., съ гол'Ьмъ 1,0 Г~MЪ
II rъ

]\Ъ~JЪ

праВИ.,10 не се lIс[]'Ьднапа

години; 110 на ВJI,l.Ъ 1'0 H'I}~Ht попсче
то

златното праnп .'lО -

челов13I~Ъ

, ТУI\ъ-та мъ

I~ры10-

II' до сегн. il\IIBU

.

II3.1ПЗн,

. nйНIIпта

не;I,ОРUЗ

з,з,рано

~10a

ч:н:а

ОТЪ

су MO~JlPleTaTa п у жеНII1''t) -

Tal,a

TOiI\e умр'Ь, понеже

'l'Oi!\'C jH годишна, уМр'ь IJUI\Ъ отъ IН1Сf\.fIСПUlIие

течение,

I

РО;J.и . 1НИТ'Ь органи. Д'ь

хилаво II Фа3НЧ~СI\1I

ОТltазпз

м'Ьста п даже пъ l,t\\ЩlIт-t) n преСТРУВR.fНfltН СРЗ:\IЪ

ПQ,'I,ИРЪ раЖ,1.Rнпето'l ти
раСI\ЪС

се

ПЪЛНОТО ~I'y изпраЗД.Нfiнне 11 да

(момнче),

ОТЪ ]~ръвотечение, nС ..ТJ1:>;J,стппе ва

ла ние п I:;ъспзление
ТОТО

il\'ИПО

подир'!)

опрс

.llетворепието на IICI\~ нието на чьрnото. Оба че,
ПС ..I1J,l,стпие нер1н,ОВIIОСТЬ въ iRIIBOTa, неу'добств(\
нъ 'заХО,1.ит1> (ВЪ уqИ..1lfщата, Прll С.'IужсБIlIlТ't

l\l.nnII,

една" моn пнциеНТI\В, С.ГЬ;J.Ъ страШНII

то

сс

)Iy

I1ClaL lIа

"0

1,paTI,u 11
;I.ana на.

('ДIIО

пс

деБС.'10ТО

'l'ЬрП1>нпе съ[\ращананплта па дебелото чьрпо до

мъртпо II та сд'tдъ н'131\ОЛRО денл е умр'fiла ОТЪ
ЛЪСIJа.ленне на ДТ)1'ОрОДНПТ/fi й органи. Друга

РI)ДП на 16-та си ГОДIlна

ЩО11Ъ

р(),.1.'Ы''Ь

'l'OBa~

сп I~3ПРIНtПО:~ПО:

вс'RI,ПДlJепно въ

си

д1>тето е извадено съ l\леЩrI

-

Осп"Ьпъ

IIрезъ

ca~lo

на Iiоремната ПОI\РПВI,а'l ра ботата не ета ва 11 ..111
еТА па, II() не тъй добр't. Отъ TYl\O-lД() Н'П:lа Н

дtЦ~lТ(1 С& пз

отъ

IIраВtI

H1'Ol)O 11 треТIJО

-

А безъ чьрното. само съ IJПlJ.1·11J'Ь

xnhpw1HIIIICTO.

(H1CTII JI T'll (iI\(lНИ) С ..'l'БДЪ н'tКОЛI\О дени ПО;t.пръ това
органи. У друга

lI)lЪ

nре~lе;

ЧЬРВОТО

день

~~~

.:

безъ да нма ВДIИIlII1U

само

у :l()n.:lетворение,

т. е. умр'fiЛИ С,Б съ

An't -

день

хга.llа.

lIеllд:fi

ХВЪРЛНПllето

другит'F ззъ

11 то

приетата

еаЫII'Г'В РО,1.ители п РО,'I,НIJНИ на у J\lI)'t..l IlT1J, а Прll
на

еДПIl'Ь

едно П3ХВЬР..1НIIIIС, другъ

Нllето нли подиръ него. СВ'tдrfiНllff за смьртьта
па. 11131\011

.. ~.

,

ОТЬ ГПЗ0пст·t 11 ес НВJlва
~Jthчвте.1нзта БОJ1н:ть, lIЗR't~Т(lа ПО,1,Ъ няето 1,()-

лецъ И.IИ рн.зnптъ п&пъ. 1 ) Bt·.1'h,1.CTBlle събllра

иrlето на l\1I10rO I,Н..1Ъ пъ чьрпата раЗ,lРUЗНИа. сс
СЛlIзнстата ципа на ПОС ..'l'Б.\НlIт11 11 сс в,ьспн ..,нпа,

I\oeTO съетаВ ..lнпа

една т'tл\(\а 11 :.\I,ъцпте.llН1. 60-

~11>CTЬ. ПО н1н,ОГП_iЬ (НО p"h;J.~\o) се събира TO~l

l,ona ~lHOГO I,аJЪ въ чьрnотn. lЦОТО пое.l't,l,НСТО

Привичното эапичание (~абусъ).
'1 рсаъ

наlНIl\Ъ

ОТЪ д'tТIIIIСТВОТО

извършва nr131НI;I,НСПНО

j па IIl~TU

пзоразпаппс

IIIIТ'}; :~a. т'llдото ип ;,\IHT~PlfH..'III.

се 3UПУllIва СЪnЪрПIенн.о

на

q l)l)BO

IIt'fO,1.-

P'fl;J,OBHOt:TbTU пъ

I1~НН~~'ОЩСIJ 11 ето

11 UО.1НIИ1

умира. о'Гъ

Пnl'тон ПJlИ

б.ll0ва 1I1I1r ().~, те

съ 1,а.1Ъ). rrYl,a~ ВЪ БЪ.1ГНРlfа.

ВП;1,1;\:)IС у С,1.JlIIЪ

11

УМР1}:LЪ С(I ..lt'НllIJЪ, ЧL' ЧJ~рВОТО му б1Н1IС

r

съньр

Iпеино :Н}П"IllСН(} ~Ъ l'fi.1Ъ на 11 р () ст а 11 с Т В О
това ОТНОШ~НIIе има ГО ..'I'В:\IО R.1I1JHJIH~ на распо
лол~еннето ни 11 на хранението на Т·Ь.10ТО ИН. 0- i,1.0 e,'I. 11 н ~ а р III 11 11 Ъ. 110 ПО;l,обlJlI за ву l11паJlIIН
11(\ ЧI.рН:LТа. tih IIзRыр-t.1ппn р1).1,I,II. (]т;- y~t'hpell
баtjе нма I.\IHOrO хора 11 даже д'Ьца, 1\0111'0 много
пп 3НСТОНRИНIIН па l:а.1ЪТЪ ~TIH}дaTЪ О.1П:10..1еiJ'а,
p11,1.ltO 11 пер't),овно се пспраЗ;J.НУllатъ; особt'ННО
щ~т11 оггаНII'! ПОС.l'ЬJ,СТDПС па I,OPT() се НРНIН\ТЪ
часто ~'I'РНДНТЪ отъ тона iI,СНПТ1) 11 l\IО:\lпчеrrзта.
Като остапные
1111 на

'3авпеа1'Ъ

Дебе . 10ТU
ВЪНЪ

на страна IJЯRънр't;J.Н[JТ1i

ааПlIчанипта,

[IOe..l'.t~HIJT1>

о"ъ JJЪРЗС.IиваТti

чьрво

113ХВЬР~lЛ

BC'J)fill,1.HeBI1Q

не

съ

UрНЧfi

[Jовечето

Пh.1'II

рftЗНII 60дЪСТII, ]нн,ТО ге}IМОР[Н)И (М~Н{С/Ъ.1Ъ)'1 Jlt'-

npaJfllqe~t\I1 U().11,H нъ нрьсТ'ЬтЪ п нрНt\и,тu'I i1ih.1-

работа }lа ЧIJрпата.

съ"ържаНlIето

сп ни

СИ.1U

11 съ-

eAHHI\Ba

1) lll)px\" -;Л,;"ilt Йu.l1'.L"11. 1".1. ета1 rtHTt\ JIа ДH~Topa Д. 11.
llО.1.101Ш. нъ "3ApaBflc 188:> 1'., ur01t 1-11.
lt ,

ЗДРАВIIЕ

160
ТСНIJЦ3,

БЪСП3.Jlеllllе

па

~Iатицата

неПрОI13ВО..'lНI1 lIстпчаНIlН на
н

Т,

у

женит1J,

вода (Huniadi Jапоs), отъ 50 ДО 100 драма

Н.

Като IIСI\..1]Ю~IНIЪ особеннит'11
пичаВJlето
нне,

кы\lъ тtхъ тр1>бва да се приб1iгва IrОЛКОТО е
възможно Do-р"tДI{О. У HrapcI,aTa горчиво-солена.

у M,1\meT'h

C'D)IeTO

веднажъ.

причини на за

(механпqеСI~И преннтеТВПll, :малокръ
11 разни
други БОл1;СТII),
по-О

живеница

31\.

сутръньта,

съставлява едно ТВЬрД1>
сигурно' слабително. Добрt Ct't ТЪЙ НИ»1JчеНПТ1>
ха поне Del1811t, отъ 1 ДО 2 хапн. за педнаiI,Ь')

Б"hрното

вечерьта, преди засппнанието. Отъ други сла

Л1>hарство ср'Ьщу привичния вабусъ. Вече 11.1;цата СП трtбва да ги приучава!lе КЪМЪ p'tjl.OB-

Д рий с 1\ П Й л и с т ъ (сен е)1 еНЕ ), а н ГЛ II Й С К а

nтарны1,')

че

ностьта БЪ

"упатъ

р

13 Д

това

о в н О ст ь т а

отношение

вс131\lIднеВIIО

пъ

е най

-

да

11

едно

се

изпразд

СJflIЦО

да

ОТЪ

33IJичаНJНI,

I1датъ

-

въ

ако

слllдватъ

олредrfiденъ

Щi~тъ-нещ&тъ,

-

въ

часъ,

спом'tнем''Ь

а л с I~ С а Н

с ол ь (ингилизъ тузу)., гл а у б е р о в а
С е .1 а. 1\1 а

r

н е з и а,

]] р

е

r

с ол Ъ,

лим О н 0- R и

о р е н а

1It а г н е з JI я:

(зад'fiцата) и СЛОЖИ,ИЙ лнкричннй прахъ,
за ноито има подробно въ статиата "Домашна

праВИ.l0ТО

BC't КИ,ll,II евно')

заходътъ,\

ще

к а с тор О В О м а с JI О (ИНДЪJН),

време

(с)?тр1>ньта) 11 да не отлагатъ никогаil\Ъ тази
работа. Даже възрастни хора, КОИТО вече стра
ДllТЪ

бllтеЛIJИ лtка рстпа

твърд'Ь често

аптека})

63

и

(нЗ;J.равие»'j 1886 Г., стр. 15~ 31, 48,

72).

сполучватъ да Бъзстанопнтъ р~довпата служба

Хората, които страдатъ отъ ПрНВJlчнитt за

IJa чьрвата }]МЪ, За тази ц1>лЬ много е ПО.1езно

ПlJчания, твьрд'Ь често СИ помагатъ съ иаМlIва

чашп сту"ена Бода на гладно

нинта на доднето си

ЧЬрПО СЪ топла

сърдце. I~rtl'tCTO nО,1,а :ио/ке да се употр'tбава 11

дена сапунена Bo~a.

За тази Ц~ЛЬ се уПОТр$

eypnuTlrUTa,

6ffватъ и р р JI га тор 11, които се продаватъ

uпеuпето

н'tI\ОЛ!~О
за

прнготовленле

на

кокто

има

Есмарха (по II~IeTO на проФесеора

ПТС.1НОСТI)та на

се съетои отъ еДlIНЪ

ПfНIIНJЧllll'1'11 3НIНРНt1JIIП добр1>
P{H~lI

варени

JJJ1JJ

нБЪ..'lltll

J[

п ..10доnе

Т. 11.),

д1inС1~ПJ'nатъ су

(гроздьето,

1\lедъ съ ма С ..'10,

едно 11 IH~ lН1З3НО

ва

ХJJ'Ьбъ

С.IfИВИ~

растрито ЗН

(шnсйца рС[\1IИ

спо

со6ъ), !\flфе еъ M.'I'fiZ(O IJ други 1'. П. Эа д'bцaTa~

по

аптекит't. llрригаторъ илh тъй нар1Jчепъ ибрикъ

пъ Н. н3драnпе» '1'. Г., сТр. 106 11 126 (.A~ 21).
1r M'fipellHoTo ПУIUСlJllе cyTp1HIbTa [lомзга на д13
червата. По ната1'ыIъ,, ср1Jщу

иди сту

lIениенъ),

които

отъ

СС.t.;J.Ъ
долу

ЕСf)lархъ)

(стьклен'ь

I1ЛИ те

е продупчен'L

и съ

еДJlненъ СЪ една, два r аршина дълга., е.1нСТIlЧНа.
тулумба, които

се свършва С"Ь еДIJНЪ I\Оl\алеl1'"Ь

I\рай (наI\онеЧНIIКЪ). ССIYtДllната, }\ато се напъЛ
нн съ топла или сту дена сапу пена вода, се

НОIlТО СТрйJJ,зтъ ОТЪ набjТ СЪ,.uреnОРit\Чn3ТЪдребни
се nn.рптъ 'ВЪ M..1 'bltO Н се наl1fiЗ

Т'уРlI "да НIIСlI високо на н11ко,Й ~возд~й') u. на;

трlIЦn, НОIJТО

Rонечника

nатъ

д.ата,

на.

хл'tбътъ. Тъй иато 'l'OBa CP~;1,CTBO пе

са)10 че- не

с

вредно, но дап;е полезно, то

jI,a се опитва и отъ
ствуватъ

още

l~оре!tlЪТЪ,

възраСТВI1Тll.

Добр'Ь

alOif\e

д11п

в~'ыlIдневн[Iт13

растриванин

нзшит1>

TBbp~1J

I\OIITO

баби

ЧLрnата падолу и

I~ЪМЪ

сампт~ чьрва

тр'hбва да бtY\,1е леСНQеМlI.:IU

orpOllHO !{f)*'1ичеСТRО неГОАНII
}lfiтернаЛII, I\ОИТО ПО,1,зеЖd)ТЪ на 1l3ХRЬР.1пнпе~
'Такива хора не трl1бва да Ъд ..flТЪ мнОГО рпсти
не

телна храна:

дава.

много

ХJl"Ьбъ~

нпшастеRIt

1>СТПН,

овощнл 1I Т. 11. Не е ДУl'I3ТВ,
сыз'ь:uъъ да не
1>ДmТЪ ПО,1.0БНIl 1l1Нцо; ио само да не ГII 13;t,,"ТЪ
l\IHOrO, а повече рП3fIfl ппдоне 1\111со, лi'iца, М,l'Ь1\0 и проч. Нъ ТllЗII еJучttll ТJ)13бnа. дu се пре;I.
D()ЧИТа 11 б't..10ТО

ВIIНО.

Само TOrUBa, J~OraTO p1>~OBHI1H iБlIВОТЪ кат8.
ДJJ~nIJJJТ'Ь раСХОДКII., наД..Jежната ~11~Ta 11 :ВСIIЧ

I-iI1Т'h

rop'h

преПОРt\\чеНl1 ы'ркII

("Jy..

опитанн

11

нс помагатъ ср'Ьщу ПРIlВIlЧНlIт1J :заПllчаllIl1l, тр-Ьб
БАо "а се

ПО..1ЗУВRl\Iе

ОТЪ

Bpe'le,

се

нзлива въ

натПСI,аJlП

чьрвото JI,

извиква иг,праздваlJпето.
о.
з

Упо-rрtблението на миланската яния.

Н8викватъ

[]O-Д1Jлтелна работа.

ничии 3fiDичаННJI,

С.11".Ьдъ мал[\о

на

Храната на хората, !rOllTO страдатъ ОТЪ при
те.1lна 11 да

си и l~слrЬ,1.ствие

ето па аТ~I{JсФера'l'а'l

често

праплтъ "за да се развие Пf~ПЪТЪ1). Отъ т'l;зп
раетрипаНЙll (мзсажъ) се llCTlJI,Ha съдържимото
на

се ввеа,да ПЪ, зо,ДНIJН прохоJl,Ъ. I~o

по iJ'13жината

.з'fisа рстиеН1I1lТ1>

epe~

ства" Т1>хъ ги Н!13 твърдl1 много за тази ц'Ь.1ь,
но ще посоqИIlЪ car.ro на и'hКОI1 отъ Т'ЬХЪ. Чи
TaTe.JIIT'b, обаче, тр'Ьбва да се предварлцтъ~ че
С .I а б 11 Т е з. н 11 Т 1> ..'l 'h кар с т n а с d\ З,[ о п че

Употр'tб.nеНllетона миланската НКIIК'} нзм1>СТО
оБПRновенната, !Jоже да се преПОрtf1ЧИ БЪ BCIlQ-

кит'Ь т'Взи случаи, гд13То нам'!>рятъ за добр1J,

безъ да се ПОСЪв'hтва.тъ съ Jl'Ькарл. Работата
се състои въ това, че има унОГО хора, I~ОПТО
нпкакъ не :МОГJ'nТЪ да лонеСI1\ТЪ обнкновенната

llспаИСI{а НКИЛ., БОЛТО П ред,I13ВИl~ва у т1;ХЪ раЗИl1
припадъци, }\a'l'O: желание на честО да. пущат'Ь
воД.а, горение 11 сьрбель въ ПИК()ЧНИН кана..1Ъ,
болни D'Ь нрьста., П~1амтеgне БЪ оqит'Ь, драще
нпе въ ГЪР,..'IОТО, сьрцеБОДllе'JI СIIпей на i\ошатн.

СЪВ1>та дн. се УПОТР1Jблва

fflHJH,

I10C1HI~IH:t сЪ

Rаыфоренъ прахъ, не помага винаги: Й3J{t хорн,
КОИТО Jl TaI~aBa lНПJЛ не МОГJУ.ТЪ да DонеСif\ТЪ.
}Iиого по-търпима е тъй нар~qената «мПДОНСК6

НI\ИНН, чието д'Ьйствие, макаръ 11 по-слабо, е
Сd\ЩОТО, K8I\TO И на обикиовениата .fi1\HlI. Тя яе
прнчиннва гор1>ПОМ'tН&ТПТ'11 припадъцИ 11 при
набираНllето

не вабодrJJва

до толкова,

а упо

тр~6денпеТQ й е-тъй просто, пакто и на 06Иfi
новеяната.

!IaJIKo черенъ п~астпръ, З8ВПТЪ ВЪ

ДРА

3
черна }tопринена

Бърпичка,

l\1еI\чаватъ

пръсТИТ'Б,

между

рително съ

стирп
l\Iасса

по

начинъ

едно

парче

бира се, съ

платно

и

приготвената

по

заДDПНТЪ н на т13ЛОТО, раз

HIHHI

пластира на

долу.

Върху flRипта

ТУРН1'Ъ прег,т.ната на четириили шесть пата, чиста,
платнена

кърпа,

и

ВСИЧКО

това

полеRа

превьрзватъ RЪ~lЪ тrБлото СЪ бинтъ (ивиц}~) ИЛИ
съ гол'Бма I\ърпа . 1\IидаНСltата НЕИН тр'tбва да
стои на ТDЛQТО по-вече, отъ RОЛКОТО оБИRновен
ната, И~lенно, около 18 -20 ча~а; а още по
&

Д,обр1> е да се остави
ножата.

Тр'tбва

сама да се

само да

ОТJI'ВПII отъ

се грижатъ за тона,

щото l\ърпата JI бинта, съ I\ОИТО е превързана
Лl\ипта, заради чистотата, да

се ПРО~l'hннватъ,

по nЪЗiUОiRНОСТЬ, по-често. Съ пашку'.lIит1>, }\оито

се нвяватъ, пост&пватъ Сt~ЩО
при обикноnенната НRип.1

тъп~

БаБТО

11

Е

j(17

Средство проrивъ сьрбеnа на кожата.

предва

по т'Ьхъ.
IIодиръ това, разменчената
размазватъ съ пръсти на еднаква дебе

този

И

нагр1Jват'Ь 11 раз

Ha~loKpeHIl

вода или слюнка, За да не 3(jл1НIЛ пла

лина

вета

В

IIачесто сс ср1JЩ:lТЪ С . 'Jучап

съ ТВЬР,1:Ь

1'1j-

жы\ъ сьрбелъ на I\OiI,aTa (ocouerllJO пп р,1'.ц'tт'Ii
11 },pal\aTa), маl\ЗРЪ T'I 11 да се 1101\UЗВlt,\ t,C С
здрава, 11 nьрху й да не сс за6'tа1tзпатъ 1111
СIIпен, пп червенина. ПЪ TalHIJ~a T'ti1\I\1I С ..'J\·чаll

l\JHOrO помага. раСТрllванпето съ рбн щето M~ЬCTO
съ 11е1\а r 1r.6a, па]Iо[:реиа въ C31'tCb ОТЪ l'Y..1Hpдова (крушум:ена), JJаВРОПIlШНСllо. I1 тран,1.UФС
..пова вода. 'Гази C3ItCb се' I,УПУDа отъ аптената.
безъ рецепта; тл се ПРИГОТОВ.1лва ОТЪ Трll

.

части гу '!1Iрдова

ВО,1,а,

части а'lаВРОВIIШllена,

An1J

1I една частъ трандафеJова

Гmба

се

повтаря

IlСТНСБва
;I.ba-трIl

П,11ТИ

на

Лица'J'а, у БОЯТО на

ОТЪ

ыел\~у

Ha~tOhpellaTa

се

;r.ень.

често

родъ сърбедъ на Еожата,
пазватъ,

no~a.

ПО.1еl,а и растрпваннето

се

ЛRлва танъпъ

тр'Ьбва да

,1.руГоТо,

ЩОТО

да

се

не

пре,1.

стра"ат'Ь

запичанпе.

---~IIIIIIIIII!!!!!~I!!!!!!"~---

Домаu.IНИ

средства

ХълцаВllцата

в 116 ~iJ 11 Огр а (1) 11 я .

при хълцанието.

се ср'Ьща

най-често

стройството на храНОСl\lИJIате.пНIlт1J

и

при

н11КОII други ВtУ1тр1>ШНИ 60л1lСТ(I. 110 нl1l\огажь
тл бива до TO..1ROB3. Ttn\I\a,
ЩОТО 60ЛIIIIН нс
може да пие

нито ТОПЛО,

НИТО

СТУ~СПО Пllтие.

Въ таliыlъ сдучай тр1JбnUo да

се

Сд11ДУЮIцитrБ прости среДС'l'ва:

а) ПО;J.Ъ .'lъяпtч

УllОТIУ)10JiТЪ

ната да се тури хардаJlЪ, 1\0"1'0 да постои до
минути; б) BM'fiCTO хар,J,алъ може да се

10-15
тури

подъ

JlЪЖИЧЕата

едно

компрессъ съ tстудена
Сd}ЩО да се !\апнува

парче

вода;

подъ

ледъ,

11.'111
е тъй

В) добрt

ЛЪЖlIчката

Н'ЬБОЛКО

}\апки отъ етеръ или ГОФ;\Iанови БаПI\1I 1); г) по
н'Ькогажь

добр'h

Д rtйствува

натис:канието

ВЪ

подстомашната Лl\lка. Това става по слtдуЮ
ЩПй начинъ: зеМt\тъ памукъ, койтО свпватъ ла
топка, съ ГОJl.'БМllпа на една лБЪ..1са; тази топка
турнтъ ВЪ ПОДСТО3lашната нмка

Rьрэватъ

съ платно,

завьрзnатъ

11

НБО

Л

при

прег&нато на ДJIЪiБЬ, поето

на !\рьста.

ПреВрЬЗI,ата

оставатъ

да стоп БОЛКОТО болннл, може да л тъ рПII; Д) на
бол нил даватъ да гълта

RОЛRО .labpo-впшнеНII
6езъ захаръ

Още вьрху книгата Дебе.

при раз

оргаНII

парчета ледъ СЪ н13
11..'111 черно I\афс

БаПl\И')

4).

Пъ л. ((l\lарпца'.,·
мс

1885

долу прспсчuтаllllОТО

пено отъ

стрnна.

113.

г., бр.

C:~ItHЪ

С

11(1~ttPI!X

ОТ'Ь

l'O ..' f.1CfJlT1) Htf,
()еВ111I1'. ТОНН. 1111

по IfОIIО;'"Ъ ни ItItИГН.Тl\ l~c6c.
РСt'J,аНЦllПТа.

718,

ПРСАпаЗJН1НIIС, II:LПРll

ДОСТnПСl1Ъ

протссrъ,

trО,1.ПI1СНI1".

ОТЪ lI'bl\OII д1НtПрП, ср1НЦУ с.у.щата 1t1IJ1га. IIofJIJTaei\IRTa рсданциа на н. (( IIаП!Н'АЪ •• , ItОЛТО TaJH\, ()C:lбожво се е оцапа.та отъ СЪТГУДIIlII~n'iI В., )це 1111:1
чеетностъта

да

да пов'tрва,
правптъ

се признае

ЩОТО

съзаR..'I1Iтпе

дега Д-РЪ Дебе, но,
шата

сп

Clfa

ПЪ погр1НIJката

nСIlЧI\ПТfз
срtщу

нсщаСТlIlIII

HaIICTJIH3,

В ЪЗ~lутеНII

СJI

11

.'''hrrapl1 II'Ь:\Н), "а

отъ

неговата

ЬНllга.

1,0;1-

сп

до ДЪНОТО

на ~y
~IРЬСИ3.

!> е д.

Ка.1 о фер ъ, 25 l\Iай 1885.
На 15-й того въ hазаН..Id}fiЪ Cif\ се пу6.1ПGJ·
ва..1И оБНВ.1еНIIЛ, че н'h1\ОЙ сп 1\1. П. ~Iзтееnъ е
преве.IЪ отъ PYCCKII на бългаРСI\I1 ЯЗIII\Ъ (1) 11-

З 11 О Д О ~ II Л Т а. наб р а 1\ ъ ТЪ отъ д-ра
при

RoeTo,

1\. Дебе,

по неизв'tСТНII прi1ЧПIПI, е ПРОJltIIП.1'Ь

СIЪЩIlНС(\ОТО заГ..1аDllе на J\1I1IraT3, }tOHTO
р11К.1Ъ нБракъ 11 безбрачие».

.А.ЗЪ

се не чуди за топа,

че

r.

е иа

преnо~зчътъ,

Бато ве "овторъ, не е uогъ..IЪ "а. за6t..1'ЬiI\11
ВСIlЧКIlТ'hФIIЗIIО.IОГJlчеСl\1Iпогр'ыlкII на апторътъ,
който е

1) ,~ДОf\тu1Уьt.\ 1881, Ai G.

:l) ГЛ1эД& ((3драви~)))
1) С..к ЩО 1 стр. 63.

.)

1886

Г.') стр.

32

11о н'tкогажь внезапното ХЪ.ilЦ[LНIIС сс ПГССИЧ3~ п~о}(ъ

еРо у..tавя ухото

съ прnеТII,

на110КрСflИ

ВЪ студена

..

Това наб.1I0~ение С1 рува да се опwтв:.t. с щu

80;\3.;
така, по

Н1:..когз'ЖЬ, ХЪJIцанисто сс преси ча ОТ'Ь внезапното ОП.1:lПI·

напие, както:

шу-мъ, ВIIКа.пис, тропанпс

It

Т. н.

Това

ПОl\3,ЗВ3., че ХЪ.Iцанието често ПИ:} нсрнно НРОIlСХОilЦСНI1С.

Ред.

Прll;!.обп.1Ъ Сl,анд,а.1IIО3I1а JIзп1JеТlIоеть

въ DСПЧl\а Европа; 110 азъ се чуди, J1аliЪ г.
прево~ачътъ не е за6"tJl1ЖIIJЪ онltн раЗПlJUЩа.
ющtl MIIC..1I1 на авторътъ, }\ОnТО особенно Сllа1НО
П пагубно Д1JIiствуватъ на впечаТ..IlIте..1пата
po~a на мза~ото
НаПСТlIна,

това

многО европейсни

ПрlI

ПОGО~'hllпе.
СЪЧIlнение

ПЗПЦll,

но

е

I1реnе~ено

С препсt'ltСНО

на

са)10

зДРАВJIЕ

168
отъ

Cnel_)" 111ННТИ, ПОНТО

1l0стьта
зпантъ

11

еltСП.10атиратъ неопит

доп 13РЧИRОС'J'ьта

СЪ,1,ЬРIIНl нието

на

xopaTa~

на топа

I,ОИТО

не

съчинение.

J~c131\1I здраВО)l IlСЛПЩЪ t.jе.пов'tкъ, I,OU1'O прn
чете тан книга iJR А-ра .А.• Дебе, съ ОТRращенпе
11 хнь ря fl И nСIJч[\нт1J нап до6ри енропеiiеКII [,рп

!JJ РL)дзкцппта на в. (T~le Lапсеt) доказва,
че ЗRУI\ЪТЪ на камбаната nлиле вредно на 60.'1IIИТD, I~ОИТО sJ\НВ'13лтъ близо до чсрквптD. 3В)'"
кътъ

на

l\а:иБН,ната не

догматъ

на

състаВ.IIнна пикакъвъ

христианството; това

с

обичаи.

]\ОЙТО сега H'b~la НИf\аКВ0 основанпе; а

:меж'ду

развращающа [tнпга.

това на градеl\йт1J жители се прибавя още еДIIU

jl{аДIIО ~HI е, че таи ltнига 1\.:IОI1П да cu рас
пространи itlежJ.У БЪ.llгаРСБИИ наро,1.Ъ, !\ОЙТО

раздражение при хилндит'Ь други. В'ВСТНПft(1 съ

още не е заразf:tНЪ.отъ европеЙСI~И рuзпрати

вата за С:\IЬРТЪ въ Т13зп с .'Iучап, Д1>тu 'ГН (Ct\lI.JPTbта) е ус[,орена отъ 3ВУI~ЪТЪ
на I\а~rба Ha1'U.
(нlЗрачъ н , 1886') Jlя 44). -

11

тици с& Л нар1>КдИ кална

за

топа

се

над~п,

ч~те пастонщата

че

мп

г.

пз~ательтъ,

заб13л1Нl\ка,

нато

31\0

11

про

е патри

Н1}тна :r13I\арит'Б

не

,Il;a

ПОJ,писватъ

СВllд1}те.1СТ

отъ, ще напу<.:тне изданието п.
А ии г.

преводача. сЪН13твамъ, ако желае да

дnде нолезна lOJlIra ии. бългаРСI\ПП наро,'\ъ, то
Hel,a преведе, паl\Ъ отъ РУССI\ИЙ Н31IКЪ, съчине
нпето на проФес~ора СОРО[\Иllа, пъ което сери
озно

11 nOny.JHpHO

l\ит1~

ЗilКОlI1I

за.

c;t;

изложени

ПОJlОВIIТ1>

оБJIВ.IIЕНIIJI.

ФПВИО.'Iогнчес

Отворена е ПОДIlIIСБ8та ;~a

отношеНИJl.

Д-ръ

А. РозеНТtlль.

на ,,3ДРАВИЕ",

~

=

1111 Н.

СМ1>СЬ.
Хол е р

n. т а

общедоеТmПНИЙ медицинский и хигиенический

с е п о 11 В 11 JI а 11

IIодозр13Ullето

nъ

е,

че

15.. Й

n.IHtCTHT'b

JJТЪ ..J1зв1Jстпето

върху н11I\ОI1 смьртни СЛУ

Септември".

счеJ.1I

за

3аU'tЛ1НRпте.!lIlО

ИУiI\;J,НО

да

33 холерата; на

Оl1роверга

27

Оf\ТU~IПРПП

ОI\р,f.ГЪ не е имали случай отъ

а3ИflТСI~а холе

ра; но на 29 OHTOl\IBIJlIII д"ръ Sс}нпitt;
зав'Ьдва баКТСРI10СБОПllчеСI\ата стnнцпн нъ
Ьа(lен, категорпчеСКIJ заПВИJlЪ,
на )"МР'В.ilIIН биле наМ1Jрени ОТЪ

че

1,0"1'0
'Vies-

въ червата

него

холерНII

l\Jикробп.

н131\ога та[\ова

време,

ЩОТО

а;т,МlIнпстрацппта

да разбере вредата отъ тайна
пъ подоБНII случаи?! (нВрачъ))'1

О т р О R Н 11 11 тур с

давнашното

!{

ИЙ

зас'hдание на

общество,

Bley

n лъжа" поне
1886, J19 44).

1\1 е Д ъ.

Въ неот

дрсз"енсnото

се..IСКО

llаправи.JIЪ интерес

ното съобщение върху ОТРОВНIIП: медъ, !\оито
често се IJзнасл ОТЪ Трапезунтъ, въ околноетъ
та на БОЙТО расте много попа;J.IIП (stranloniuln).
. ПчеЛI1Т1J, HC\ilTO ее ползуnатъ ОТЪ това расте
нпе, отраннтъ lIзработеНIIПТЪ отъ Т1>хъ ме,1,Ъ.
Спор'Ьдъ утвърждението па автора.. с&ществу
ватъ H'I>I\O..1RO ОФФlIцнално-удостон1;реНII

случаи,

A'tTO хората, които у потрl1бпваJ.П таliЪВЪ (из
несенъ отъ Трапезунтъ) l\lедъ, уыпраЛIl отъ

отровата му. Казват'Ь'1 че II амеРIIl\аНСКlIЛ педъ

UOIl"bKora се о[\а.зва ОТрОВllте.1епъ. (((~leA. 060зр'hнне),

1886,

М

21).

РВДАЕторъ-llЗДЛТЕJIЬ Д-РЪ Б. А.Оксъ.

ТРЕТЯ

ГОДИНА.

:::::;:;

3а.,ачата на. в. "З.,раВItС" се СЪСТОИ въ Рn'СПР()СТl'tlllа
ваНIlС МСilЦУ JШ.родu. 11 оuразованиото
3:1

:~,lр:LuозапаанаIlJlСТО, З3.

06п~~стnо

прсдпазпанис на

IIuЗНШIИП
ЖllН{)ТЪТЪ

ОТЪ UO.l'hCTII 1I Ю1.I~Ъ да, СП по:uогне
l.Jе..'I()в1>I~Ъ,
1';01':\1'0
lI·t~H1 . ДОJ;ТОръ, (1 3дгд.вне 1) СС СЪСТОII ()ТЪ C•.1't/~ '·ЮЩ 11'1'1)
OT~'t.111 :
..,

1. ОJЩ1 И частна ХИГАена. ВЪ ТО3Н ()Т,J,"J.;..'lЪ в.ПtЗ:IТЪ,
ТИII за упаззuннс
ННН

lI~JЪ

ТНОрllт1;

11:1 ЗД[Нtнието:

животъ;

се.IаТ:1

н, ~РУfнт'lj

нъадухътъ,

и

З~j}Jпта,

отъ

ЖН~1J1Iцата

гра.J;онетЪ;

()UЩССТllСННН
водата

11. Бол'tсти: ПОIIЛТИН за

пазнаНIIС

Самъ проф. }COCll 11 д-ръ Gaffky, тозъ-часъ
СJll1дъ това занвление") заМIIН,ll..1II за "'ies Ьаdеп,
д'hТО се уб'Ьдпли БЪ пълната справе~ЛIlВОСТЬна
ДУ~IIlТ'Б на Scllmitt'a. Ще дочаl\аме ли и ний

стопанс[\о

~

Еато

ОI\Рif.жно1'О началств'о 3з'ННИЛО, че въ ~lаiiнцСI\IIЛ··

o

вtетникъ

·

Гер ~l а

чан си с IПНtJ10 !1'fiCTOTO 611'11130 ДО l\IаЙllЦЪ,

се почне отъ

ГОДIJll3

1887

ТЪХЪ;

съ

у r lП.lпщатн.,

У(IреЖДСllИiI;

ДО)ID.IllНО

снособн

.'11>КУВ3.НI1С,

зtl.

храната.

JI ДРУ1'НТ't питиета..

·60.1'tCTJlT't 11

eTn'-
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