Брой

12.

Варна,: 15 Юн~й

Год.

1885.

ЗДРАВИЕ
излиза

два П,i\tТИ

BC~KO

въ

И

1

15

МЪССЦЪ'}

въ

па

чиеЗО L

-

Цьната

за.. година седемъ JlCBa~. за 6 M't·
сеца -че'Гирс лопа j ОТД1>:ШИИ
брой

се

-

30

СТ.

Обявления
прис;и3,тъ съ П.iIn,та

по

30

СТ.

АБОНАТИТ1;
Варва сс UРПС}I3.ТЪ ПЪ &1111"
il\арницата на А.
llС.1чсва.

J'p.

n.

А60натитъ ВЪ !{нл:ш:сстпото СС

ЗДРАВИЕ

на В. ,,3ДРАВИЕ" съ пспраща.нието:

1.

аДРСССllратъ

напра.во до рсдаКЦlIнта

ПЪ гг. Варна.

Въ IIсточпа Руме.'ПIЛ·
абопатит't ,внаслтъ спомощеетnова"
ВПЯ1'з, СИ (35 гроша~ нъ нс пъ

:ыаРI\И) на r. п. Rар.tовскпЙ
БЪ П..10Б;\I1ВЪ.

за' едипъ ре,'Ъ;

ОВЩОДОGТЖПЕНЪ МЕДИЦИНGКИЙ·ИХИГИЕНИЧЕGКИЙВ~GТНИКЪ
ртъ МРАКЪ НЪМЪ СВъТДИНА!

jER NOCTEM АО LUCEM!

-'---,--СЪДЪРЖАНИЕ: "" .,Jtе:JlсдУllароUеuо xUfueuutteCliU
КОlllрессй 60 Xa'ta (ПрОДЪ.!Jiкение). О,nо. д-Рtl /1. БраiJе"IЬ.
- llреоnаЗG,!:lluе оrnз сири.lисо. П1JрGn' .JteuUlpUICKa
nо.',ои{ь па 'nОСПlраiJавшumlЬ ОlnЗ б"fтьснавuц{f,. 'Обlце
CnUJe!l0 жuвото: саllиmарпи .JUbPliU; .J,lbliupUrrtfb 80 h. JtЛ
3lCесmвощо. 1I1lbcmna xpOllu-nа. Бu6.lUОlрафuл.

лява по ,никой начпнъ па ОХТIIчаl3П да П~Jюватъ

въ к-жрпп. Въ стаята., ''НЪ' която се на~IIIратъ·
охтичави, пе Тр'Ббва да има пос'rланп RIIJIИ~In1,"

IO

JlIb"apC/i-а /tорреСnОJlUеJlЦUЛ. ~ -

'lU'tec/,u БТЬ"llЬЖliU.

-

C.JtlbCb. -

ОбЛВ"tеIlUЛ.

за

да

дета'}

.1JeCIIO

v Международенъ', хиrиеничееии

конгрессъ

В,Ъ Хага.
(21-27

Августъ 11. с.

Ото д~pa

1/.

1881

БраОе.,fЬ.' ,

леки

n

се перхтъ..

леспо

IIJUa

да

се

пдаТПСПП

13ъ 60ЛППЦIIТ'Б

б'вгпа да

се

оргаIIIIЗ~lа

ПО~l'БСТЯТ~

ета ЖJlВ~ дебати. Предъ ~ИДЪ на важностьта

па Bъ~poca, азъ' Щ~ .пздожж по-подробно
е~щностьта па исказаНПТ'Б мп'Бпия .. НrБRОИ
си' само искавах& положително убtждевпе
(па,основапие опублuковаппитt въ Лопдонъ
е В'lJдrБ ния ), че охтиката е заразителна. ВСIIЧ
ХИ обаче е& па мпrВние, че храЧRпт'l> па

охтичавит'!J посятъ заразително вещество.

предмети,

ROIITO

с

заСДIIО~

о С ..1а б·Ь . IЪ ,

2) пос .r. n бропхптъ,

ОСТ

плеnритъ, коltЛIоmъ, сппаПllца,

СRопцевтрироnатъ

паltъ

е

охтпчаnпт'Ь

о.
па

тв тр'вбnа да сс

разреж·джтъ между други' болпп, lIarlp. Бав
кровли. Оспtпъ това, па осповаппе ОППТ1IТ"Й

па 'ШуФа'). трfJбпа да сс допуспе"
.RaTa ,:аIоже да се предаде чрсзъ

че OXTIIпрпсажда

пие вахцина, R~ЯТО е взета ОТЪ тубеРХУ.10-.
зенъ чеЛ,ов1>къ П.1iI тубеРRУЛО3НО добиче .. СJl'lJдъ
стапаДПТ'Б

раЗllСRванпя

седмото

заключение

на Iiорради (относпте.1НО ПРО~Ъ..1жеппе ап
хетътъ по ТuЗИ въпросъ) се вотира п. ПрII~.
Изработ~хж.

ХОПТО окржжаватъ боднпн п псж.хпатъ, то Т'В . ще
се преобрьщатъ ·ВЪ прахъ. Този прах'Ь се
разпася B~ Rъз~уха И, сд~дователпо, чревъ

1

да се ·пз

охтпчапит'lI

на копто

едно· ltlrБСТО"j по паПрОТIIПЪ')

.

!IlIe' п: ЧII-

теЖКII п СI~Л\.nII пер

еФТПIlIJ~

~Ъ ДРУГII,

пасно да

па

по

тифусъ п пр. Отъ друга страпа

~.. КорраДII СС" в~збудпхж., както' казахъ; до-

хра.чки 'падатъ

НО

ра ппеВ1\IОПП-h')

По поводъ па приведеНИТБ 'заКЛlоченпя -па

т'Вsи

пода

напр. Р,екопвалесцеПТII

]'ОДП!Н\.).

(~РОДЪJ[ШСНИС,,)

Ако

lrIоже

сти; не ТР'Ббпа да

Jllemeveo.to-

се

се

и се приехж. ВЪПРОСИ"j които

распрат.атъ

па

ВСlIЧ&П

СJYI.щеС~ВУIОЩЦ

II ИSВ'ВСТПП медицински общества"

СД'БДЪ стапаДIIтJ~ пъ секцията ра3ПСRВ~НПН,

Диханието може да зарази окржжаЮЩIl'r'h ,па 2_6' августъ (п. с.) ROHrpeGca въ оuщото
болии. Оп тука' едипъ редъ' профпдактп си заС'БдапiIе qппогласпо вотира С.1'llдующп
Ч~СКП

1)

мtркп.

Никога подобва '~раЧI;а не

Тр11бва да пада на зеl\rяrrа. Бо.llППтt трrвбва да
nМХТЪ о.собепнп плювалНИЦII съ дезппфек,
цирую.щи· ЖПll&ОСТИ.
,1) Предпазптс..1НП.

ТрiJбва да пе се дозво-

тЬ заключения:

пъ ваСТОЯlце nре:ме е

Ao-Sa-

заио, че б'Бдодробната охтика (~tllisiS. pullDOllalis) ~оже, въ .~tкоп С.lучап, да се предава
ОТЪ болни на хора съвършено
~) :Които оз);равятъ.

3;tравп.

~Ia-

ЗДРАВИЕ

~xapъ че mанситrВ за предавапието
ограпичепи,

iJ. д~ еж

благоразумието изисква земанис

сж.ществуватъ

предпазителип и'hрRl1:

_1)

7)

ве тр~бва да се спи ·въ сж.щото легло

. ' 8) 'за

е,

стаята

па

охтичавия

тр-Вбва

3)

ПОСТОЯНRО·

опасностьта

въ

туберкулозно МЛ'ЙКо варено не е Beqe

е ,цоетигналъ до' висока степепь разрушение;

2J

измrБнепия

опасно;

или- даже въ сжщата crnff' съ охтичавъ') КОЙТО

да се провtтря п вентилира;

туберкулозни

ВИМЯТО;.

пвбtгванпе

поне вр,}j1tIенпо"

опаспостьта

възможно.

да се ограппчаВ3}Iе съ

отстраненпе и запрещения за продзпъ 1\lесо,:

което- произлиза

отъ ЖИВОТНИ,

които

пред.:

происхожда отъ храЧRИТВ, хоито пе трtбва

ставляватъ общъ туберкулозъ, съ пачинающе'

да се хвьрлятъ НИТО на пола., пито

испуеТОJIявание;··

на

бt-,

JIOTO, защото, сл'}')дъ изсъхвапието си, TrВ

се

преврьщатъ

4)

въ

подозрuтеленъ прахъ;

9)

трf1бва'), В1tI'БСТО на пасьрдчаппе, да се.

ограничава павика КЪ1\IЪ 1Jдение макаръ пе

стаата, поетеJIКИТБ и завивкит'f) па охтича-

чеио, ио кърваво' 1tJeco. За ПО-ГОЛ'Б1tIа' без~

впя трtбва да се дезипфехциратъ.

опасность, l\IЛ'ВRОТО Тр'Вбnа винаги да се яде

температура

100

Пара

С'Ь

и прапие съ Rипяща вода

,. ~ж. вай-добрптв дез·ипфекцtIРУЮЩИ средства;
5) лицата., които се оправатъ nocJIt друrи

варено;

10) трrhбва да 'се взеlи:атъ съотвflтетuуtОЩИ
мi1рки

за

умевmение

туберкулоза

l\lежду',

грж.ДRП болf!стп, или 'КОИТО еж слаби и не...
:мощни, особепно трi3бва да отбtгватъ да

добитъха;
11) туберкудоза у РОlfатия ,цоБПТЪRЪ 'тр~б-

п:матъ споmевп~ съ ОХi'ичави.

вадо

Д-ръ

1\1. Е. Валленъ отъ IIариж'Ь говори

върху опасностьта

отъ храuепието' съ месо

:млtко отъ туберкулозни животни. Ето заRлючеПIПIта ва д-ра ВаЛJlева:

11

би

да

се брои

болrБсти (епизоотии).
впя добитъкъ

между

заразитеJlпитt,

И за това туберкулоз·

тр'ябва да подлежи па 'ИЗОЛЯ~

ЦИЯ, дезппфеКЦIIЯ, 1tонфискация п въ- пtк~q.
случаи' на убивание съ разрушение 1tIeCOTO;

1) туберкулоза па ,животнитВ (pomme1iere,
,12) ВуяtВО е ~ да се СПО1\Iага . и васърдча
Perlsucht) е спецпФнческп ,Т,ождественъ съ ту- създанието на таквизъ 06щества~ които Иl\lатъ

беРКУ.10за у чеЛ"овtRа;
за Ц'kлъ да сигуриратъ добитака въ случай
2) дохазапо е, че хранението (пiIчестпя) на унищожение туберхулозиит'!;. '
с'Ь тубеРltУJlозва :материя е Сfiособво да'про-'
Отъ горi>uрпведепитв ~аRДlоqения вижда
изведе туберху.1lUЗЪ;
се .ясно, че д-ръ ВаЛJIенъ .защищава по eHep~

3) ДОRазано ~, че :може да се произведе

туберку.1IОSЪ съ подкожна илп

вж.трiп~ожпа

гпчно ОТЪ КорраДII заразителностьта ва - ту
беРКУJIоза . Самъ. д-ръ ВаЛJIеаъ заяви, ·че ТОЙ

(перптопеалпа) ПП'lекцпя хръвь или :муску-. въ 1884 rод. е п·о СИЛ'НО уб'kденъ въ зара·

Аенъ CO~Ъ, взети отъ тубеРКУJIОЗПИ ЖИВОТНИ;

зптелпостьта на тази БОllесть

пежели 'въ

ЖИВОТНИ е способно въ вtхоп случаи да

ВЪПРОС~"J хойто макаръ и ~a в'Вма пр1>Мо~

4) t,ценпето сурово :месо отъ охтичави 1882 година. Ще спомен.ж. XP~TKO за едипъ'

предаде тубеРКУJОЗЪ, а особецпо коременъ

отношение хъмъ хигиената, И1\rа :важ.но зна

тубер&у.хозъ;
. чепие въобще и за иасъ, БЪJ[гаритt, осо::5) прпсадимоетьта (L'inoculabilite) на ту;. бенно. ДОRJ1адчика е М. А . Шваппасъ ,отъ
беркула

се 'Унищожава

температура,

която

е

са:м:о

отъ

значително

тахвазъ

по-висока

ГаЙсепъ. 1'. Шваппасъ доказва, че «обеЗJIil~
сенпето

е опасно въ 'умi;реппия Rлиматъ ва

оп температурата') ~ ХОЛТО достпгатъ центраJIППТ'1> части па Ileco, пеqено 1) споредъ

Европа, и че е полезно да се наса,ждатъ
дървета ва ДЮЛПТ'В»; въ свопrn заключениЯ

зрптелно п може да предаде тубеРКУJIuза, а
особенпо е то опасно) хога.. у та:&виз'Ь :sрави

1\lного ОТЪ .предложенията 'му се ОСПОРЯ;
вахж. Едпнъ пска') щото пасаждапието дьр

1} ДОR..1а~ЧIlttа раЗОJlра I"озllхn късове месо розтGпФъ,

мtРI\И. г. Rоврадъ оспорва това: въпроса

съвр'hмеаппя пачппъ;

.
доыа~ЧПItа яе съобщава
6) :?tI.I'Бкото отъ охтичави крави е пода- обще ПЗВЪСТПОТО.
вета

.и.m

-

roti.

'

да

стане

пi>щu ПО-ПОВО ОТЪ

".

nредметъ ~ за :международни

ве ,е още изучевъ. llOCJli;1tHOTO :ивiние, ПО~

ЗДРАВИ-Е

държано 'ОТЪ графа Сroзоръ (ОТЪ с. петеР-1
6ургъ) зе}13 връхъ.
Слtдующия рапортъ: нразличпитrВ приети
ВЪ' Англия способи за въспитапието на тrEзи
дъца, които б'tдвостьта предоставя па едипственното попечеп:ие па господарството)) при-

. вадлежи

на г-жа докторката Е.
~пглиqапка отъ .1Jопдопъ, по

Bovell Sturge,

живуща въ
Ница. Този рапортъ П1rlа повече зпачение за
.Западна Европа, отъ колкото за насъ. Но

се поддаватъ па чуждо ВJ[и~ние, особенно
па по-лошо влияние; ,
5) господарството и частни лица,' хоито
способствуватъ на правилоата отхрапа на
подобни д'1>Ц3, не само извърmватъ д'Вло отъ
'Човfjщин~, НЪ - тrБ

нало

азъ ще' приведж.

~ЗЪ . пего кратко pe3IOM~:

спомагатъ

обществото

и

на

Грамадното' развитие па фабричната дrБя"
те.1lПОСТЪ въ западна Европа отдавна е 9бьр

твърдrБ

то

на

'.

мисли, които е пе безинтереспо да sп~i&тъ

наmитrВ въспитатели,

. мо~хщест!3епно

на благосъстоянието
науката.

тън хато' въ не[о има DСRззани пtRОИ общи

.и

,95

внтlзнието
лоmитrВ

на

хигиеНИСТИТЕ върху

хигиепическп условия.,

въ

които се намиратъ работпицитf;. Т'ВSИ усло-

вия не само

че гибелно

дiJiiствуватъ върху

1) дiJцата, хаито нrВиатъ се!Iейетво, Иl\rатъ вдравието ва работнпцитЬ, въ' често . СЛj-

,нужда отъ

като

жатъ за огнище на разпи епидемии. У насъ

~ъобще тiэХНОТО физическо сложение е поДОЛНО, нр'апственното имъ чувство е послабо и тrБ сж. по-предрасположепи кы\ъъ

особенно

попечение,

тъй

Фабричната дtятеllНОСТЬ и развитието ва за
паятитt c~ на:м:иратъ още на писка степень.
Нъ случая съ парвата !It.чппца въ, СJUистра

порокъ;

:l\Iипалата :rодина') ГД'Бто пострадаха нrБКОЛRО

2) сжщеСТВУIощитt системи да събиратъ души .. работници, оправдава привеждаппето

тtзи д'hца ~Ъ rO.7I'h~lo число въ особении учи-

въ моя

JJища t Д~ ги

OT~ д-ръ Напиасъ (изъ Парпжъ): (ВЪ ВСПЧ

лиmапатъ

отъ ВСЛI\О сношение

СЪ други' 'ДrВцa и свrБта въпъ отъ четиритi;хrь

отчетъ

8~ключенпята

отъ рапорта

еrtви ва УЧИJJището, е.Съвършенно противно

има~ъ Пр~ВО, да.".покровителствуватъ~ работ

кит'!; държави е признато,

че правителствата

ва заковит'!;

вяка;

въ

на природата п .па човi>щипата;

ПечаJJнитt сл1>дствия 'ва тази систеыa се
проявлватъ:
а) въ постоянното сжществувавие болести
по ~ожата, очит'В и главата;

б) пъ бавната

умстnеппа

дtяте-!Iпоеть на

~'ВцaTa; въ тtхпото равнодушие къмъ ВСИЧКО
що се

върши

OKOJIO т-Бхъ,

радиа апатия и,

въ

тъхната мо-

ПО--RЪСНО, 'въ отсжтствпето

на вс.яItaRва ИEIициатива;

.

3) тъй като семейния ЖИВОТЪ е животъ
естествепъ за· БсJ;RО дrЪTe,
създаде

и

за

т-Бзи. дtца

то

трtбва да се

подобенъ ЖППОТЪ.

ОтчеТИТЕ за' д'Вятелностьта па Cottage Ноте
(Maison de familIe) близо доЛондонъ, C:NioЩОТО и отчетит'h на rОСПОЖJiца
НОсително дrБцата

-'-

Preumer

ОТ-

желателно

е, щото

ВСIIЧRИТrВ дър

1f\ави да се заЛОВJlТЪ по-енергично да опредtлятъ хигиепичеСRИтВ условия па труда.
. To~a законодатеJlСТВО трtбва да обпеме:
Здравината на M'.I>cTaTa, въ ХОИТО се извършва труда, на жилищата па раБОТППЦПТD,
безопасностьта отъ :ыаmипитВ, предписания
отпоситедпо

възрастьта

и пола па работни

'цитгБ и продължитеJIпостьта

на труда; сред

ствата ва предпазванпе. съсiJдитl1 отъ лошото

влияние па ипдуетрпалпптi; заведения и пр.
Тъй като желателното улучmепие въ бита ва
работпицитt :мжчно :може да се очаква отъ

доброволвото съrлаmеппе :между тъхъ и' TtxНП~ наематели, то длъжпоеть е на държа-

.вата да го извърши тя.) (Край БЪ СА1;Д. брой.)

пансионери въ избрани

се~ски с е1\lействз, похазватъ превъсходпитt
резултати, 1tоито се п.олучаватъ отъ живi>ннието на ДrВцaTa БЪ семейства;
-

4) дrБцата, хоито еж ОТГJIедвани вънъ отъ

семейство, иматъ особенпа нужда., кога
'nСтж.пватъ въ практичп~я ЖИВОТЪ отъ пад

зоръ п рж.ководетвО, ~й :като- n при ОТ
С&ТСтвието на собствевна иппц'!аТПВ8, лесно

Предпазвание orь СИФИnИСЪТЪ.
Въ )IПllаЛИJI бр.оП ва В. ((Здравне)) евьрmпхме
описанието

па

СИфПJ[ИСЪТЪ

му; нъ това описание

п

не ще

на

да

л'hкуванпето

бdiде

ПЪЛНО,

ако не посочпмъ на М~рRПТn за npедпазвапие
то .ОТЪ таз~ iраспространенва

BOДHaT~ .стати~ па стр.

БОJI1)СТЪ~

Въ

у

33 -ний споменахме; за

-
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ПР'ОСТIIТУЦIJлта~ I~aTO ГJIавеlIЪ источникъ на СИ-I'че болнитrJ3 на-вредъ ,врилтъ болtетьта ·СИ и то
ФII~I1СЪТЪ; HЪ~

оевыlъ 'нен, 'има още :ыного-

гава става явно, каЕЪ въ НИЩО невиновни хора

Отъ деньтъ на ражданието CH~ чов'fiкъ презъ

'ннебрежностьта на селенитrJJ' въ. това отноше'"

БРОllНИ ПmТllща за заразпвапие~ БОЯТО' всilкой
тр'tба да знае, за· да, се предваРДII отъ него.

мог,ьrrъ да п.острздат~ ОТЪ сиФил~съ. E~o що
ПО ТОЗИ ПОВQ"Ъ Rаэва госпожа l'.ОI\ТОръ Е'л Ц п на:.

цrfiЛIIН си ЖИВОТЪ е IIЗJIошенъ на опасностъ да

ние често бива възмутителна:' като 'добр1J ПО3

сс зараЗII ОТЪ СПФJJJJИСЪ. Ражда се дrвте ОТЪ'
:здраВJI родители; -първата опасность за' пего е

паnатrь ОТЪ Rапво именно Ст болни,. Т1> ПИКЫБ'Ь'
не намиратъ за нуждно да се отд1>лнтъ ОТЪ

,здравит13, поито неБОJJНО страдаrъ зА тtхнитiI

бабата, }tОЛТО J\Iоже да- бтде сиФили'rnчна. Епиде~lппта на болrБстьта СВ. ЕВФИ~lИIl се е' I1:0ПВИ"'7
ла отъ една баба, Боато е била сифилитична R

по'гр'Ьшки II увлеченил. Най-главно топа се от:
на'сн къмъ пьрвит'В раЗllОСIlтели па сифилитп""

ЕйНТО 'зараЗИ.JJа н'!нiОЛI\О жени п д'Вца;"" ОТЪ I\ОИТО

чеСRата зараза, сирtчь,

БОJl'hстьта се ераспространила -ha-ДiJсно и на/-

ЛrhDО ....

'.' - Въ

по"добни

случаи'

зарнзлваRието

ItЪ;\lЪ

Т't-ЗИ,

I~OIITO се

врьща.тъ ОТЪ работа По/ТИ Боенна служба. Почти
ВЪ' nСИЧ[tИТD подо'бни с . чучuп възмолrн()

I

I

е да се

-става 'чрезъ ц'hлуванпе 'д1Jцата п отъ изсл rI1д- уБЪ;\II челов'llКЪ, че БОЛНIl'l"Ь не обаждатъ IIа
Баннл жеНIlТ'Б отъ СИФПJПIТIIчна баба. ARO R'h- \ ближнит'Ь сп, че с.У., бодни 11, !\ато продъ~жа-_
тето ~инаJ3з' тази опасность Jl сучи У маЙRата
nс'tпа една, безъ

ватъ да сс Л13куватъ, iRив1>атъ заедно СЪ т1Jхъ,
ужъ KarrO здрави хора)) 1) Казанното на-пълнО

. CII, nnнватъ се !(Оl\lШИЙliП п

да се сntети, взема д'Ьтето' да го' насучи;' -НЪ

l\Iоже бп таЗII доБРОСЪРАечна жена да ~
Jll1'l\ична 1- За това ПИБОП' не

го

грn,д:овет'Ь ТОЗII I1сто.ЧНIП\Ъ ва

е

СIIФИ-

I~pIIiКa.

Въ

заразавание

ОТЪ

се -отнаси и I\ЪМЪ бългаРСRИП ЖIIВОТЪ, съ таза
. разлика,

че не тр1>ба. да ос.у. ждам.е

,хора, защото Т'Б правлтъ

ДОlll~IIт1J се ср'hща твьрд'h често.
. Дtтето' п'ораства; -llсrhНОll ГО цtлува II l\'lилnа,
llc1H~a тепа ]\./r.nчп ·х:гtбъ ВЪ. устата' сп II' ГО
доnа 'но. д'Ътсто. Нn.ст.f\пва време, Rora'fo Д'n-

дата тр'Jiба дn сс· ваНЦIllIlIратъ (прпсаiRдатъ) и
ПI)рннiiтъ, I\ofiTO ~e ср1нца - па.ДJ1)lIа~ баба, 'биJlСIН111Ъ 11 Т. 11. сс завзема' за тази работа;
T~1;,. nаIЩ~IIIJIратъ' '''Съ JJН~lФа ('Iап); 1\ОПТ6 'взе-матъ
отъ 'ДРJrп 'Д'llцa~ че'сто"' ,СIIФПJIИТИЧНИ 11 съ Т{)ва
rijJПСL\iRдат"Ь пе само шарЕа, нъ въ С.l1iЩОТО
време II СПФПJlIСЪ. IIe Ca1tIO у lIасъ) нъ t 11 въ
)\'~:H)' Европа ПОАобпп сдучаII на зараЗПБаn»е

c'rporo тrБзи

незнание,
че с а 1\1 о ПО този п&тъ., пО

RaTO uредполаг~тъ"

това

оп

КОИТО т13 Ст СС' зар331I.1IИ,\ възможно е заnазЯ-,
вапието.
въ градоnет-В'има,- още и други' ИСТОЧНИЦП на
заразата. НаЙ-ГJfаВIIIIТ'.h i1 вносители ·въ КtY.ЩИ

T'h С& сдугит'В -и С..'lJГИIJит1J, особенно ДоИ&итt.,
У Hacъ~ БЪ ГОЛrflМ·JIтt:.гр[tlltове, T'h Cd\ повечето
Пl1}ТII доведени отъ странство и се

съ разпустнtlтъ" ·ЖИБОТЪ.

ОТ.IIичаватъ

СJlУГННИТ'Jy ЦDлува тъ '

'стопаНСRИТ'h: д1iца,-' Ъ,~aTЪ отъ' Сd1ЩIIТ'h чиНИИ,
,СЪ СifiЩIIТ'h лажпци~ съ I(ОПТО 1I етопанит11 ИМЪ;
aI\O СJlУГИН!lТ'll С& бодни ОТЪ 'СИФIlJlИСЪ, ~O 60-

ОТЪ, 'СIIФ~ЛНСЪ'ТЪ чрезъ nаI~ЦlIнацiJЛ' се ср1Jщатъ
тn~рдrfi' често. Само въ ПОСJI'tдне време' (ВЪ
БЪ.ilгарпл ОТЪ 4 rОДИНII lIаСft!lЪ) влиза пъ общо
JDотр1:iБJеппе тъй нар-Вчената' телеШЕ[\, JlимФа,
ОТЪ КОНТО челоn'ыiъ ~0i!'e да б.v.дс. сигуренъ,
че пе приема въ С/nЩО'l'О Bpe~le СИФIIЛПСЪ. ПЪ

л'Вс~ьта преминава и ла етопанит1J - върху',това:
И?Jlа', CY~l~la ПРИ\\l'hри .. , - Въ 11еДIlЦИНСКIIТ13 B1JCTННЦИ С,У! описани случаи на зараэаваНllе ОТЪ
лзжици, ложове, ФВРI\У.!JИЦИ, чаши, четки ,за
3 /У.6п, бръсначи.; папироси, палеми (KOJJTO НD1\ОИ
обпчатъ да дьржатъ въ устята си)" играчки за
дrtца и Т. Пv У Ha~ъ ПО Еафенетата хората често

n!>p~aT'Ь ПрIlсаffiданието~ Н'tматъ телешка вакЦПlJа~ о. само чоn'hШБа (хумаНIIЗllровапна),
съ

nъиъ il.ругиЙ и Боето, nrJ>ролтно, не ,,·веднажъ- е
"бидо IIС'l'ОЧНПКЪ" па зараза.nание отъ СИФИJlИСЪ.

ОIЦС БО.11JСТII~ :3IaI,a'p~ у насъ употр-tблевпето
. JI.~ ~аЗ,II. ваI~ЦI1ПQ, JI да е запретено о'ГЬ DрапиTe~1CTnOTO:
'.
. !{ОЙТО е заПОЗl1атъ' СЪ се.llСВIIJI ЖIl'НО~~ той

СИФII..1ПТИЧНИ хора, прелаватъ заразата, aRO rII
оБJtrВче 1113RОЙ здравъ челОВ'hRЪ.' Отъ тука се
nиш;r.а вакво гоз1аl0 значение IIматъ банит'h за
• распространението' на спФплисътъ.
.

I\а;(&НIlТ'Ё~ 'бабIlтrfi

liОЛТО' 'прпсt1iRдатъ,

II бп.JepIIT'h,

КОИТО

освrБнъ' СIIФIIЛIIСЪ,

СRрИТО

Ц други

знае па l~aRnll 'опасп(}Стп е пзлошевъ чеJlОВ'ЬRЪ'
да се заРnЗII оп lltttоп си ПРП..1i1ПЧllва бо.;1'ВСТЬ.
rIJ;J.СIIпето ОТ'Ь {\дна обща паница, съ' пърстп
(тъfi като ФnРRу ..1llЦllТ'Ь у lIасъ по селата още

.. !\оето преминава ОТЪ единЪ

Съобщаnатъ) че даже ризи и гаiци~ носени o~
I

. ': Съ пазанното до сега не сые още' 'пзБРОIJJlII

- ВСИЧIПIТ'h петочяици, R011TO, осв'hпъ

проетптУ-'
цлата, С.JJ:УЖd\ТЪ за заразнваНlIе ОТЪ СJ1ФПЛПСЪ;
въ ЧlJтате.,'ПIтil ,~IОГif\ТЪ вече Аа ДОПЪJIНЯТЪ СЪ

li't3lатъ ·nъдно гражданство), пиенпето отъ e~Ha

въображението

обща чнmn, УТрllваНIIето

распространението

съ едппъ ·Общъ пеm-

hl1рЪ, По.Б!НIВRllпето съ еДIJIlЪ общъ· юргав'Ь

си"':"'" "БЪ

Баквп

llменво

случаIl'

1\IY -е ВЪЗМОЖНО.

-.:.

РаЭJJСI;вавието ва М'hIНtПТ'h за преJJ.паЗВQlIие'1'О

DСПТП\О- топа пс спос r,Ьбствуnа-.]I1' за преНnСlIНIIе
1ro. заразата? Представете СП~ че· въ l\d\щата

ОТЪ СИФIJЛПСЪТЪ: е ~ЪЗНИI\НЭ..'JО едповремепно ,('1>
запознаванпет6 па 60Jl'tстьта~ нъ T1J, како' с&-

, n~ln, еАlfllЪ
.

пушатъ наргиле,

60з€Iiъ

ОТЬ' СИФIIЗПСЪ - ' СЪ..'l"атпнъ,

l\ОИТ(}. се nръща' отъ С.!Jужба или
е ХО;\IIЗЪ по работа пъ

:ъiомче, БОПТО

'rl ~;'1:rb) --прибавете.,-

1) f. JJl.' Герценшnu;й'но
1885", rr'. 1. стр. 498.
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С& били усп'БШНИ.

на сиФилисътъ,

На :междунарОДНИff

не

Опптътъ показва, че по CeJIaT& СИФИJJПСЪТЪ
се препасва чрезъ момчета, които отпватъ по

съборъ

на JI13RарИТl1 въ Парижъ, въ 1867 г. били пред-_

работа въ rpaAOBeT'h и отъ сълдатит'h,

Jlожени всевъзможни 1113рки

се врьщатъ ОТ'Ь служба. На тtзи момчета тр1Jба

ОТЪ

-

«реЛJIГИОЗНО

КОИТО

влиянпе за Dъзетановление ,на IIравственность-

да се обьрща особенно внимание и

та)>> до нзаДЪJlжитеolIНО обрf1звание)) ИЛИ ~заДЪJ(жителна сифилизацин н .1 . сир11чъ, да се присажда
СIIФИЛИСЪТЪ на' BC'13R1!ro! Въ нrББОII държави се
чуваТ~I;> гласове,' .кОНТО ПСRатъ, щото болнийтъ
отъ СИФИЛИСЪ да се счита за прест&пникъ, за-

дължностъ на сеJIСRИЛ СВ1Iщенппкъ е, ЩО11Ъ се
ВРЬЩRТЪ П9добнн хора въ РОАНОТО СП Ii'IJCTO,
да ги повика въ първил день, ~8 ги испита I1
.да пмъ облсни всичката опасностъ ОТЪ- скри'"
ТИЙТЪ сифилпсъ. Добр~ правнтъ н~вои л~нарп,

'.разнвание
.1IИСЪ

-

ПО този или другъ

за преСТ&П.,lение,

начинъ

I~oeTO

съ

строго

сифи--

и

RОИТО,

при-

село,

що~ъ дохаждатъ,

свнщенпа

по ДЪJlжностъта СИ, въ

ПрНГJlаснватъ населението' да се преГJl'hж

M'l3pHO да се наказва ..•.. За хора,· RОИТО ИС-

да отъ него единъ по едпнъ; при'подобни пре

!\атъ

глrБжданил често

защит~ БЪ

строги MtpKII"

,историята Нr:hмаrъ влияние;

,RОЛI\ОТО по-строго

се гони

нито С~IЪРТНО

ИЗГОJlв·анието·

T'h забравптъ,

пrJJщо~

бър~о то се распространлва;

уроцит'h на
че

толкова

по-

прегл1>inданил

TrJ3 забравлтъ, че'

дъря\авата

въ-

отsрпватъ ,болни,. които

С& задължителни,

жени отъ' правитеJIСТВОТ6;

наказание у древнит'Б евреи, нито

изъ,

се

страда'I'Ъ отъ сифилисъ. По п1JХОJl :м11ста подобни

нато с,ъ

пъ по-добр'h

насеJlението доброволно се ,цава да се преГJliжда,

древния

само отъ дов1Jрието къмъ

Jl1JKap1i' и отъ съз

РИ1\1Ъ') нито даМГИТl) на ПОРОЧНIIТ1э женй въ
:АНГЛlIlI - не С& били въ състояние да УНИЧТQ-

напието, че преГJI1Jжданието е полезпо.
-, Тъй Kar,ro проституцuн'rа е Бсе павъ

_ЖmТЪ проституцията.

л13мия источник~ на

Господарството

е зздъл-

шено да се бори съ сифилисътъ, да ограничава
и I\онтролира проституцията, нъ с&дътъ тука

нъма ПИttаква работа.

Само образо~аllието, КО-

ЛОВrJ)К~')

·на

опасностьта,

СПФИJlИСЪТЪ,

то

най-rо

А~кари~

откол'В СНа ТЪрСИЛИ средство, поето да пре/(
пазва чеJIовrJJка, който И~Iа сношение съ про

'СТИТУТI\8та.

еТ9 възвишава нравствеН~И~1J качества на чепознаванието

на.п:о~

е, "ако

ПреДJ[О3"tИХm

се

и

се· отхвърлнхн.

многобройни средства; останвлит':h до сега иматъ

!\ОlIТО

значение

само за поддържванието

на

чистота,.

З,аключава въ с.еб'h си БОJl'Бстъта, С& ~ най-раЗУl\1НИТ'Б м1>РI\И за борбата съ страmНПff недн.гъ.

защото Ilедиципата не знае IIИRQЕВО средство
да УНИ'IТОЖИ СИФIlJIlIтическата заразq, въ С"-ЩОТО

веННИТD М13рБИ, отъ по-горtизложеННIIТ'}) IIСТОЧници на .СИФИЛIIСЪТЪ се вижда, че вс'lн~ой ~ело-

да иска оп ПРОСТIIТУТI\ата нео6ХОДИ11В чпетота
(разбира се вече каl\ва) п да
ПОl\Rже ПРН

Кат() \оставнме

на· страна

оБЩОГОСПО;J;арст- ;

време, когато тл се ПРIlе~Iа. Bc1H~oft има право

u

В1>КЪ, nRo познава гдrБ И~lа опасностъ,'" ле(-но
:може да л избrJJгне. НИКОЙ не отиnа бrзъ нужда
B~ огънь, 11 RoraTO летнт~ куршумит'h, вс13кой:

м'1Jръ въ това - отношение. ПроФессоръ Тарнов
скни nреПОРt11чпа СJI'hJl,ующето предпозптелuо
. срер;ство : ,спиртъ 30 rpaM~la) ЖПАКПЙ каJlиенъ

пека да. се опази отъ т1>хъ. Първо 'п първо че- 1 сапунъ 20 грамма, 'n:Иl\IОНПО масло J5 rрамм.а,И
JlОВ'Бнъ тр'Вба да помни, че

нещастие, да

се

ако той
разбол'13е I оТ'Ь тази

е

и~алъ
страшна

бол'llСть.,' ~o неговийтъ священъ дългъ е -

I

опази оТ'Ь нен ,другит1J,
друга страна,

неВИНОВНII хора:.

живаБЪ десетъ

сантигра:мма; всичко това се
си1Jсва и се процtжда. IIодпръ сношението съ

да

топа средство се. намазва. ПОJlОВИЙТЪ оргаоъ п
СJl'l3J1.Ъ ]IaJIKO Bpe~Ie се измива съ вода-

Отъ

aItO -НЪ семейството има боленъ,

'

Друго

средство' за

предпазванпе

състаВ.:Iя

особенно младъ челов1н~ъ, то б2lИЖНИТ'h М.У Tpll- . ватъ мехюри (КОНДОМП), БОНТО се оБJlичатъ,
ба да се научатъ отъ хаква болrtсть той страда.
ногато има нужда; T'.h имать ГОJl~1I0 распро
Ний, тр1Jба да оставимъ патриархаJIНИЙТЪ обп- странение между по-богатит1J хора. Аво т'.k cdt.
чай да пиеr.IЪ ОТЪ една', чаша, да' 1>демъ отъ добр'h изработени,. ве се скъсватъ,. Cd'i :мерки и
една паницёl.'j защото не иде да се удостив'Ьрн-

тънки, ТО тrБ Ао нейд1l С.ЪОТВ'.hтствунатъ нац1tJ[~

ваме,. ,здрави лп с& нати· ~РИ1,[те.1Ili,

та си; нъ Т'IJ тръба да се употр'Ьбнватъ ВС'hкои

въ

да

се

пазпМ,ъ' не е ЛОШО. ,Ний Тр1>ба да ваРДИ~lЪ паш'lIТ'h

П&ТЪ НОВII 11,

осв1iпъ

това,

T1J

извраЩ8ват';Ь

д1Jца .~T~ добросьрдеЧllП .RОМШПЙБli; пепоанаТJ1 _ естественното чувство на чеJlоВ11ка.
.
.хора" СJlуrини ,П Т. п. Въ год'hмит'h градове е
ОсобеJ:IНО внимателно тр'l>ба да се избoJ;rватъ
станаАЪ ~ече

. об~чай"

щото

никой

стопаПIlНЪ

сношеНlIята ВЪ ПЪЛНО състояние ПАИ ПОj\'Ъ

CU.lHO

пе прие1\I'а 'СДУГIJНJI пли слуга безъ ДО[\ТОР'·БО
ВJ[И1lнпе на питиета; ,ОППТЪ'I"Ъ учи, че под'обви
,СDИД'hтелство, че T'h Cd\, здрави. Въ .АНГJlНН има сношения ва~-често БJlаГО[Jринтствуват,:Ьза при~реRрасепъ обичай, че баIЦата B~_eДHa сгоден- еманпето на спФп~итическата зараза.
.
пиц~ иска ДОБтореко СВIJД'hте..1СТВО отъ стодеп-·
Като свършваме, повта.ряме, че тука е най
lIПКЪТЪ, че той. е здравъ 11 може да се. ОiI~енп.
справе,);.:Iива поговорsата: RОЙТО себ'h еи .пази

Ано въ се31ейнпл животъ C~ случва гръхъ, ЕОЙТО ,П Богъ го паз~ 1 ЧеJlОВr.hкъ Тр1»ба да се варди

БО~И СЛDДЪ себ1J си СИФИJlIIСЪ, ,то 'по[~аннпето е. отъ всичко, поето, вакто е показано, може да
наИ-свнщенна ·добрО;8.1>тель, защото 'съ това се .го зарази; най-паче тр'hба Аа се' ваРАИ отъ
Спаснватъ невивовнит'h J[пца -жената п дrБцата ... , проституцинта --:: haii-ГJlав~~йтъ ВСТОЧВВRЪ на
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таЗII БОJ[1;сть. Съ неприятно чувство писахме
и расправлхме за този qе~ов~чеСRиfi бичъ; нъ
bJIICJJIXMe, че НСПЪJIНИХ}fе ДЪЛГЪТЪ си;

сега

е

'ДЪJIЖНОСТЪ на читателътъ да ,разбере написан
пото lI.обр'h, Аа по-раЗ!ПIС.1IИ върху иеrо и да

'распространп по

~lежlI.У принтеЛИТ1J си съ~б

щ'еННllтt ев1JдеНИII върху спФилисътъ П мtрки

ги промtннватъ, ЩОТО да се не СТОПJIЛТЪ.. По
СЪТЪ трtба да се гадаличка

СЪ пачеШJ:О перо-

;

даватъ да мириши нашатиръ-роху. Въ_ Сd1ЩОТО

време пи. болниJiтъ му тургатъ RJIИСТИРЪ (ту
лумба) отъ студена воАа съ оцетъ и СОль (ВО]1.а
11/1 ,CTaKaH~'I оцетъ "/'1 стаRRН'Ь и e~Ha чайна
лажица с'оль). КЪМЪ рffiЦ'БТ-В . . RpaRaTa, вратътъ')

'T'h за предпазванието отъ него. CЪ3HaBaMe~ че,

)Iежду пл13ШRитrJJ') НЪ мъ л'Jlвата страна 'на

ГРН1-'

при JIСИЧRО' старание, тtзи св':Ьденин не ~IОГ&ТЪ
Аа б3.~,ьтъ ДОСТffiПНИ за всrtкиго, за ПРОСТ'Ь

дит1> и подъ лажицата тургатъ кърпи СЪ

хар:

ееJlенпнъ

n

,за СЪJIдатинътъ, нъ се

утвшаваме,

че ще се нампратъ хора . които' ще

I1МЪ

сннтъ

което

В~Dпсанпото,

rп предвардатъ

СЪ ПО)lощьта

и ги

ва

П3л1>кvватъ

.ОТЪ

обн
ще

съсиuа

те.Jпата бод'hеть.

съ

чертапи,

С'Ъотвtтствеuно· съ ·силата па,6Л13скавицата,
ПОRТо ударва чеJIОВllКВ, той пли 'умира на' м'Б
етото си илл се заmамадлва,

Сllрtчь, се намира

въ СЪСТОЯlfие на мнима смьрть п може да ОЖII-

а1\О му се Ааце въ време меДПЦИllСI~а по
ИОIЦЬ. У ОГJlушеПНlIт1l обикновенно се заб'hJl'll3

. n'he,

ватъ 'С.1I'hДУЮЩlIтlI

ПРllзпаЦll:

очит-Ь

Jlицето

Ci1\'· IJQПЪJIнеJIИ

бива сине
съ

I~ръвь,.

АN.Х8ппето п сърдце611еПlIето Cit\ тnьрдrJJ слаби,:
едвамъ
Bn}l.Bl1~
бf\зчувствпе и безсъзнателно
СЪСТОUПIIе .. Р,"ц'h'r'h и краката бпватъ хванати·
UJrП "р'hПflречпо СlJПТИ. На Rожата често се виж~
р;атъ знакове отъ пзгорнвавието въ ВIIДЪ на·
мех:}·рп п;tп RJlопообразпи дамги отъ М1Jдво-чер
вевъ ЦB~ТЪ. Т~ЗП дамги оБПRновенно се заб~
.а1>зват'Ъ по rърбътъ, отъ шията па долу, въмъ
р.v.ц':hТ1l п краката. ПО nСПЧКIlТ'h 'r'hзи знакове,

особенно по даМГИТ1J, .1есно може да

се узнае

причината

«50.IВПЙТЪ·

заmамадлванието~

ако

ro ваМlJратъ на п'hкое M1JCTO и той не може да
разкаже Rапво се е СJJУЧИJrО

.Iаква QТ'Ь' силно главоболие, СТ':hСПRваппе въ
r",рдпТ'k ен, fJlYXOTa, хато че е CЪBC~MЪ рзз

бптъ н ro МНОГО RЛОПИ·КЪМъ сънъ.
',' Аво У1l-арnанпето отъ БЛ'hскавпца се е слу
ЧII.lО 'Въ стаята, то lIещаетииiiтъ

въздухъ..

трwtба

Тука

да

се

Тр'hба

бързо Аа ro СЪб..1"hчатъ') да ГО-· ПОJlОiRJ.ТЪ на

равно :И'l1СТО ва rърбътъ му, а главата п грж

АПТ~ му тр'hба Аа бtY.дmт'Ь маЛRО по-нависоко.
ПО;J.пръ това r..'laBt\T1\, Jiпцето'п гр.ъДIlт1J СlUпо
rп ПОПрЬСRВRТЪ изп ПОJПlнат'Ь СЪ Bo~a..

особеJIНО гр..r.дпТ'h, гърбътъ,

p,,-цl1Т1J п краката

,-

T'h..10TO

СJI':hпиТ1J

очи,

растрпватъ СЪ' едно парче

шаеRЪ, KOtiTO е но,МО1\ренъ съ оцетъ, раБПП,
спиртъ ПАИ наmатпръ роху. На Г.J1~aTa тургатъ
'иоипрессп, намокрена.съ

-

въ

дебелина

СЪ

едпнъ

който помrJJстнватъ нещастнийтъ Т'Ьй~ щото гла
вата и шията да БJ.Дd)ТЪ свободни И малко из

етудев&к вода п- често

оглушенпиитъ

пр'Бсна прьсть, то

го

главата,

rорииrrа часть на rРmJ\пт1>

покриватъ

лицето,

Т-р13ба

СЪ

шинта

да

си

и

оста

Н&ТЪ свободни. Въ земата нещастпийтъ тр'hба
да

на

часъ

Ако ВСИЧRИТ'h

се

остави

Тr.bзи

или

два.

м'tрRИ

оставатъ

безпо

лезни, ТО немедленно трrJ>ба да се опита псе:кует
невното Дmхание,

читателит'h на
пробний брой)~

'което

-

вино,

вода

е

в1Jетникъ

Ако нещастпийтъ доди
'да гълта,

вече

'изв'hстно

«3дuавпе»

въ

себrk

даватъ му да испие

сп п

една

съ гоФмаНСRИ хапки или

за

(nървий

. СЪ

може

лажицз

оцетъ,

СИJIенъ чай или Еафе. Най-сетн1J пренаснтъ
боЛ:пийтъ въ стая съ чиетъ въэдухъ и му да
ватъ ПОRоii~ разбира Се,·,хато го не оставлтъ
: самиче«ъ ДО нато се не поправи, съвършенно .
. ПО}lощъта ср'.Ьщо· ПОСJI'Вдствинта отъ ударвание
(изгорllвание, . хващапието на Р&Ц'hТ1J или вра
ката, тр1Jперание,

FJIyxoTa

и

Т.

Н.)

Тр'Бба

да

се предостави на докторътъ ..1)

~

СЪ' вего. .Ахо БОJI~'

JJпitrrь пе е изгуБПJ1Ъ съsнанието СП, то се оп

Чr1СТЪ

прьсть

на}10крени

ПОRриватъ

. НО, да се ископае пе ,тпърД.ll д'Ълбокъ 'rр~пъ, ВЪ.

дигнати . .Ако

.

(llз~ журна"J~nl~ ,,/(октороЦ.)

-

щастнийтъ се завива

ИЛИ }l,Ба рупа. Oiцe по-добр11 е, '3.КО е възмож-

отъ 6лtсиавица.

изпесе' В'ЬНЪ, па

сто помагатъ при подобно съеТОffние, тука Cd\
безъ полза~ то Ц'ЁЛОТО ТDЛО па не

. останали

прrJэена· ИСRопана

Пьрва' медицинсна помощь на поетрадавшитt

на

. Ано ВСИЧRИТ'Ь тtзи ы1ьрI\я., които въобще че

БЪ ТВЬРД"Б студена Bo;r.a или' го

•

11. пеПОДDIIЖIIО,

далъ.

Обществеиъ mПВОtr'ь •

= СОФИЙС1\:ОТО

rpn'J\CKO общинско упраВJIепне т'tзн ДНИ

е llзда..,'IО едно твь рд't .полезно распорежд,анне") въ

което

опnл отъ прнтежателпт~, Които ~MaTЪ M~CTa и дворове
въ. кж.ЩК1'а ·неза.rраД;Сl1И, te заJ\Ъ.llжаватъ. да rи загра
ДЛТЪ и ОЧИС1'ЯТЪ; ОННН пЪкъ 01'Ъ т'tхъ. ВЪ 'M1'JCTaT3. и

ABopose'J1s ва

l\OHTO

се па~нратъ низк~ -

блатистп '_

M'tCTa, Тр1iбва ~a rи паенпя.тъ н llСПЪJlJНIТЪ СЪ ПРьетъ.

t), Като пре"пазите.лнп М:l;рки ср'tщо б.ll1;скаввцата се
препор.&чатъ : 1) ПРQЗОРЦИТ't,.вратата, соби.1''h 'Iр'tба
да б.ж.джтъ затворени.. 2) Не Тр1;ба Аа СТОИ' ЧСJIОВ1;къ
ПОДЪ ВИСО&В R1;ща -

AьpBc,.a~ КУЛИ, ко:мнви, М8'lТП и Т.

Н. 3) Не Тр'tба да се нанират~ много ,хора въ· еАВЗr,
етап.. 4) ·Не Тр'tба Аа се б'tf:} п· да се правлтъ бързи
ДВRжеНIIП. 5} Не ТР'l\ба да. се намира ЧС.10в1>Хъ БЗRЗО до·

)[СТR..I..1пчеСRИ нtща.

6) CTpaX..'l8BR хора Тр1;ба до.' по

ирвват'Ь r.1aвaT3 СИ' съ .копривена

M&TeV1lJJ.

~

99
С.ж.щевреыепно в,/[3.д1>JlЦИТ't на домове и ДЮКЯНИ и наема
Te~riT1; се заД~Jlmа~атъ да uомитатъ CM~TЬTa~ ~истятъ
Ka~ЬTa до по~овнната на.у~Ицата~'
.
Нис, ОТЪ своп страна,' считаме за ДlIЪЖНОСТЬ да-при ..

сме дължии да посочимъ на

възпреплтствува

на

развитието' на

тии

еIIид~мичеСJ\И'f't·.

БОJI:tсти, та З3. това 'тр'fiбвадо би'\ колкото

е

възможно'

139.),
,
((Дьржавепъ В1эстнпкъ~) пуб..1икува СПИСЪБа на Ji't~'

~ВЬрПIИJIИ

Ветсринарит'Ь,

xyr ca

съ

ИСКJlючение

ВЪ Деритъ. (T~ К . .м

на

едного,

еж

141.)

се

представлява

литература,

=

За Ва.рненсnиЙ

попе,

до

БОЛКО

с&щностьта

си,

ТрЕба

Qd1ДffiТЪ легки и повърхностни, защото

да.

T1J u'h-

матъ за ц1iль да направлтъ: читательт'ь да ста
не ДОI\ТОръ, нъ да даДтТЪ

на

читате~ПТ11

това, БоеТQ имъ е полезно да

знантъ' п

само

. наето

T'h _Moгт~ да разбиратъ, безъ ПРПУГОТQвитеJlНII,.

познан~н. Въ такъвъ СJ[УЧ~~J.•.защо да се товарн·
,читатель' - JIrБкарътъ съ безполезенъ за Hero
балл~('тъ? Отъ друга страна публиката не

може да бd1де благодарна, ако

. М1;стна

1I

,несполучлива

и п1Нlската

подоб~и статии, по

беllЪ JI'tKapb, отъ които 30. души с... само въ СоФна.
Лr:tкарпт'h,еж. СВЪрШИЛИ курса БЪ 20 европейски и 2 аме ..

7.

на

статии нrБматъ никакъвъ пнт.ересъ за .11JкарИТil; ,

Rарит't, на които е позволено ~a вьршатъ JI'tKapcKa прак
тика въ Княжеството. Споредъ тоя СIIИСЪR'Ъ, има сега
въ Княжеството 150 JI1>KapH, 8 нетерянари п еДIlНЪ ЗЖ~

пеJIие

направ.леJlпе

еъотВ1>тетвува'

зиаемъ, не Сmществува~ъ подобни си'hсеПIl ор-.'
гани., На-истина, обiцодост&пнит't медицински

общински упраВJIенил въ БЪ..Iгарпя .. (Т. К. М

рипански градове. СJ['hдующитrJ; градове еж дали най
M~oro .1J."'hKapK: Царигр'аАЪ 27, Москва. '17, Букурещъ 10,
Атина ,10, Виена 9, Петербургъ 8, - Парижъ 7 и 1\1 он"

ни

въ русската

по-скоро, да се взематъ подобни 'М'tрки н ОТ'Ъ другитi ~

=

това

не

11н1Iнието ~и. IIдента за съедпннвание въ еДllllЪ
журналъ на науqнит1J и общедоеТтПНИТ'l;
ста

В.:1ечемъ вниманието, ВЬР'&Уп.~олезностьТа на т'tзи, М'fiРКИ, .
Jtспъ ..1нението на. които е наЙ .. г . l
. 3.ВНОТО средство за да
се

roeTO

на този. журналъ,

за. парит'h

сп,.

ПОJlучва научно-медицински статии, препъдnени,

-xpOH~Ba.

Окр.ж.жепъ

. съ

Управите,,,п.,' BM'kCTO

г.

Станчева, е па~наченъ г. Дa~opOBЪ) - а за Варненский

граДСКIIЙ начаJIНRКЪ, ви'tСТО г. Маркова, г. Петевъ., -

непоннтни

иностранни

термини

и

отъ

He~

дост~пно съдържание. ПоАобни стаТIIИ даже С3&

до нейд'Ь вредни за публиката, понеже СЪ;J.ър-жатъ СЪ-:\IН'БНИН, препирни п особенна ВЗГ..1'Йдове"

Г . )Iарковъ доста се ПОТРУДИ за надзорътъ върху са..
ннтарното СЪСТОЯ8J:1е на гр. Варна; ний се над1>в&}(е') че

.пеизб'tшпи въ всrБка науна, нъ !(оито непосвiJ
щеннийтъ БЪ нен по-добрll да ги пе знае? За

нергиата си. ПОlIицеЙСRИИТЪ вадзоръ върху санитарното

доказателство )Iожемъ да нn.ведемъ стр. 44 на

н ~J)еемникътъ

му г.· IIетев'Ъ ще покаже не

ПО-lfаJШО

е-

състолние на едпнъ градъ ~e винаги и на ве'tкаД1J твьрд1>

МЖ'lенъ, понеже сРrtща.,

BM'tCTO

съд1;йствне, неудово.ll-

ствие п ПРОТI;f,вод'tЙ~твне. Даже- доброжеJIателни настолваннл на печатътъ се приеиатъ ОТ'Ъ H'!JROR СИ неодобри-

телно; нъ сознанието на ИСIlъ.лнсвниа АЪ'лгъ стоп повисоко отъ вспчкит't т1>зи препятствия.
:::::: Въ градътъ пакъ сж се ПОЛВИ'nИ в1>колко слу'!з-и

отъ скар~атина (ситна шарка). -

(~~leд& Спнс.), .rJJ/fiTO се исказва 'едно ОрИГИНВJIH~ 1\IН1iние, че отъ холерата (tDсllКlIЙ ще :може

~ да се ,.уварди

'.

Дру ж е с т В о.,

.

nь р в а
прИВ1iТ-

ствуваме 'ПОllвлението'на медиципскиитъ'оргапъ

на нашето туьа дружество. Като' ЧJIенъ на поСJl'ВАпето, 'вий ~e МQжемъ' да препор&чваме и

да оц1iннваме достопнствата на - това IIздапие.
J!ий сме, на-истина, на МН't~ие') 'че (( не боги-же

JI'.hcrНтъ ,горшия» И че :меДИЦIIпската JIитература
пма ПЪЛНО право да с~ществува, БЪ Кня.жест-

вото, понеже тука се иаМlIратъ СОJШДПП медп-

ЦПНСКП СИJIИ -

се

занимава

повече

съ

дв :'се

знающи п трудолюбиви Лtкари.

ПО)l;lIга

пгпенич.еСКII

л'Ькуватъ сами бо.:rнитD, ·това

н ни ж к а, 1 1 ЮН П Й ,1885 г. В а рна.
~ На стр. 24 въ В. н3дравие)) пий израЗИХ1\I~
Rрайното съжа.I'11ние за преRратнванието на
(~Iе~Иn'И.~СRа Сбирка))' и сега душевно

ЗRСJlужва

проси, ОТКОЛНОТО да дава. съв'hти

Медицинско· Списание. Изд а в а В а р н е в с ~ 0-

топ е Д и ЦИ нс R О

'не

лезностъта до' пейд'h си е ПРИПОЗllата.»,
Въ преДИСЛОDпето сп къмъ н1tlеДПЦIllJСRО СПIl. сание н редакцпоnнийтъ Rомитетъ Itазвв, че тО
((ще

БпблиоrраФJIЯ.

11 ~ТЛ

голrJ)мЪ страхъ и толкова МIIОГО преДПnЗJlППОсти, С)I'hшпи и прит'hСlIlIтелпи, па ПОIIТО безпо-

вакъ да

Боето

Ji'hкарп не правнтъ, '. за себе

п

въ-'

се.

самит'Ь

си, прпб'ы'атъ

къ»ъ по:uощьта на другъ л1>карь, защото

има

. :много СRърбни пр 11М rJJp и., БОНТО говорлтъ .противъ такава една практика.)) ~Тъй като . ((3~pa-~
вие)), между ДРУГО 1 има за ц'llль да .съобщава
ев1>денин - : в ак Ъ lJ. а, .- с и пом О r н е :ч е J[ о":,,
в'Б Rъ,

R О r n,'T O"H'h м а

разс&ждение на

до

R Т О ръ,

то rорието

<

с ~Iедпцпнско Спnсаппе~) счи- ·

таме -за хвърлената въ пасъ

рукавица,

вонто :

ПО;J;нгаме. Първо, ще напомпимъ на ПQчитае'"
:МИИТЪ . редакциоппиii хо:мптетъ стариитъ съв1;тъ:,'
medice, Clll-e tecum (враче, ИСЦ'ЬJlПСll самъ) f
Второ, ако J['hкарит'В, въ време

1I~

си, се обьрщатъ нъяъ· другарпт':h

мощь, T~ не въ ма.Iоважпи, въ само

~ЗНИ СJlучаи' п

на науката,_ възбуж;r.а съреВНОllаппето, саИОД1ilIтел в оетьта,. подига самоуважението и доеrrоипетвата lIМЪ като ск.щовремевво rи ~боrа-

МОЖПОСТЬ да се ПО.ilзуватъ съ СЪВ'hтпт1> на дру-гарПТll СИ; въ има ХИJ[Л~П хора, които жпв1Jнтъ въ
тъмнина, ~ RИкоrа ве .впж~атъ докторъ п. се ПОJ[-'

1

тива съ' опитътъ п. познанинта..

.
_.
_Ако ПИЙ иr};иаме вравственно право Аа' пре-

ПОрdiчваме ((l\IеАИЦПНСnО Списанпе)),ТО взам'1IПЪ.

ПО причина,

за по

въ - серп-

~[еДПЦИНСRИЙТЪ . органъ е свь рзъ' за ра60ТНВЦИ-

T1J

ТО

БОJ1'hстьта

СИ

че имат'Ь ~ъз-

I

зоватъ само съ УСJIУГПТn' па 6аБИТll, БПJIерПТ1I,'

:кадtl1НИТ'Й п проч. ТАзи хора не,тр1Jба-JJ:и'да зна

JIТЪ хакъ да сп помо~н.ътъ, когато ВrJiuаАОRТОръ?

ЗДР А'В И-Е

100

Може JlИ да се ОСt1)ж~а медицинската caMO-ПОl\10ЩЪ
I1 ОБЩОАостн.пната медицинска литература') 'вонтоOTROJl':k существува въ всичкит'h държави,?
Н

работ~тъ-..1Н

съ

Сd1щата' ц'hJlЬ

наПО:МНlllUЪ,

авторитети

че наЙ-ГОЛDМIIТ'В

СЧИТQJlИ за

полезно

. старо

на

ГО~ИНИ}

нъ

е

ПОВЪ

притtжава бо:r.ъръ духъ. .
Президентъ на Бер..Iинската

=

1

нДокторъ))

И

есЗдоровьен ВЪ Русепи . HGesundheitH въ Гep~la-.
ПИЯ:, сс Volksarzt)) пъ Швейцарни, HRevue de la
sante puыque))) въ Францп,r, ((Dietetic Refol"mel·)~'·
въ Англия и проч.? Най-сетн'h и ftl\lе,J;ицпскd
списа,не). не дава-ли въ Сd\щата RНИГ~ съв'hти
за JI-hКУВRпието на ,л"иаРИJlта)) (сюргюнъ)? Иий
. не се 'с'ьмн'kваме, че вс'hКИЙ Jl'hкаръ - знае, вакъ
Аа се JI~KYBa тази 60JItСть~ тъй що'го считаме
тази статия назначена за пуБJlиката.- ИЗ.llIIШНО
~ .да

д.а е

Л1l1(аръ

и

полицил въ

циркуляра СИ объРЩа:'."'iJПИ!Iание на обществото,
че свинското ы1Бсоo трtба да се употр'Ьбнва ca~IO

. добр'h сварено или опечено; TO~ съобщана, че

въ единъ градъ (Емерслебеаъ) ск.: се разбол.'I'JJIИ
отъ ТрИХИНИ 403 ЧО.1l:0в1Jна., OT~ RОИТ.О 66 сн.
У~IР'Бли. Изсл:1Jдванилта С&. допазали, че всички
заболi>.!ПI отъ това, че '!>JIИ СУРОВ'о ИДИ . слабо .
сва-рено СВИНСКО Mtco.

~ Въ Варшава /е осяовано' едно общество,

RoeTO се грижи върху маЙкитt. и ~llцата имъ.

медицински

Обществото И~Iа за Ц'Блъ да помага:на т'f)жкитrБ

распростра~е-

жени до 'н подиръ ражданието

;

обществото дава

ние 'на ~ОАобнn еВ1Jденпя п. доста работили въ·' парична ПО~IОЩЬ, устроНва пом'.ЬщеНIIН, гд'hто
топа направ~енпе.

т1iЖRпт1J жени раждатъ, ~гд1Jто

Казанното ,пиа значение на

~ащита)

нъ

не

се

К8JIчетата и OTJJ;aBa . iJ.'h,цата на

като 'порицание, защото нии уважаваме чузди-

г-л'Ьда'1'Ъ

бrJэднптrJJ

по седата да rи хранн!Ъ и ВЪСIIнтаватъ.

T~ мнtпип, ако я· да ги не сподrБ:JIнваме" JКела-'

смъ на t(1tlеАНЦUПСRО Списание» добъръ усп1Jхъ,

су-

маЙI\И

--~

ИQкаръ и МИСJl.IIИЪ, че неговото СJ)l'l1сепо lIапра

Метерео~огиче~ни бtлtжки.

:DJleIIRC и ОрllгпнаJlНПit.тъ му ВЗГJI11ДЪ върху об
ЩОАост",пно.та меДlIцина Cd\ погр1imии.

Отъ 1 до' 14 Iюнпй 1885.
Среднето ЧИСЛО.на 6арометра 75,3;'средпнта
+ 291 До, най-голЬ'
мата +34,5'* (ВЪ -12 часа пладп'Й, на 11.IюниЙ).

~

температура край 'морето

Лll:карека RорреспопдеНЦI[Я.

В11трове: на 8-СИ.,

ца

Г-ну 11>·~ ,Bp~!цa.,,--:'::' n~pxo~n (6iJJlЪ коженъ

11 и 12-3.-Дъждъ-падна~
2 (нощемъ)~ 7 (на 4 ММ), 9 (14 M1\I.).n 12

Iщний пъ сре]l;пе ко.mчес;rво. ~

прахъ) отъ rA8nQTQ.ce ПСЧDСТва презъ.ч~стото:
мнение съ· сапунена Bo~a') натриванието съ ли

kОНЪ И употрllБJIенпето .на. ~acxo ПJIП OO!IaAR
(borax една часть, мазь Аесеть !"Iзстп U тран-

. даФИJlова 'uоивда

шесть части;

о Б Я В Л'Е Н,И я.

се прави въ ап

" теката). ,?iLЩ~ така помагатъ: 1) наmатиръ-.
роху 1 ~aCTЬ,. одеколонъ 2 части и во"а 9 ча
~ 'СТИ; АВа :п,r.тн ва день

ВЛИ

2)

Аа

се

мокри

rлавата

са~ВЦПJlова RпсеJ(ппа.1 .часть, ·вода

чаети; употрtБJIевпе Сd1ЩОТО~ -

.

300,
,~

'.

на

оздравннпето;.

ТО

УПРАВ-

си

аптената ,на п. Сухоръ въ ~apHa

и :купнхъ пр'hсви меДВlrаменти отъ вай-:-добр~ иачество •.
---:

.Iезв~ за·· IJeJIOB"J)KQ, воНто ,CTpa~a - оТ'Ь БJlаrrяа
TpflCRS; ВИНОТО оп Хllllпа хора с,Ъ жеJl'hЗО е
периода

.в:енпето

,

н! 132. - IlpeM~HHBaHHeтo :па: )l'ВстожптеJIСТ
ВОТО, какаръ и на иратsо' време, е твьрлrh ;00-

. ПО.lезно ~ въ

ДОJIУПОДПИС~ННИЙ ПРИЕХЪ' въ
Вспчкит't пор.ж.,Ч«П се

иеПЪ.iIRлFатъ. внимателно 11- ак

куратно"

В. ·К. КАСПРИnКllЙ.

. (1-3)

се

приема по 3 чорБJШП .lажпцп . на день, заедuо
съ 'Ь~еипето. - За БJ1QТllQта трl1ека ще пПшемъ.
- ll"-Пltltтil, за :конто упомИи3.вате, Тр'hба Аа ве

Записванието на В. "ЗАравне" се продължава;
НО8Итt абонати ще поnучатъ всичиитt, излtзнали
ДО cera' броеве. цtната на В. "ЗАРавие" е за .го
дина седем'Ь, за 6 мtсеца :-' 'четире лева. Або

~'" OТЪ~ СПФИ.Juсъ.

---

~...

натитt въ Княжеството се адрессираrь направо
ДО редакцията въ гр. Варна, са.щовременно нато
предпnата.ть Со пощенсии запис"Ь; В"Ь ИСТ. Румелия

Аицпuата JI'fIKoit· еи Ш у JI Т е й е 'Ъ ') 1\0 Ито е па

~' ~ ТаЗll t'О,1:ппа свьрmПJIЪ е llъ.Вер.:tп}l'Ь 'Ме-

абонатитt внасять спомоществования'си (35 гроша;
нъ не В'Ь марки) на r -НЪ П.. Нарловский В"Ь ПЛОВДИВ'Ь.
Гг.- абонатитt, иоито еж предплатили . за ПЬRPиТ"t

верия'Ь въ Южна Африка, ,R3aA'f1TO OТDBa п сега

СИ за второто

в'Ъзрасть па 74 rОАПВП. Този почптаемъ старецъ оп 1837 rOA. АО 1881 ro~. е БНJ1'!. ипсио-

~a дС\ва таиъ lIе~ицпнсва помощъ. .ТоЙ
РцA1tТОР'Ъ-НЗ~АТВ.lЬ А-Р'Ъ

6.

А. Оисъ •.

'alio

и

~ .M~ceцa, се умоляваrь да .BHeCd\yЪ предплат~та

f

полугодие,

щото

вtстиика да слtдва редовно•.

испращанието

_на

IIвЧАТППЦЛ л. ...lПТЧЕ., 'ВАРНА.

