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ВАРНЕНСКИЯ ОБЩИНСКИЯ БtСТНИКЪ
-

ИЗЛИЗА

TPII

ПЖТlI ВЪ М'БСЩА,

оби~новенно на

1, 10

и

20

ПИсма, статни, парп

ЧIJС.'Ia.

За обявления се ПJlаща за редъ:

На първа страница

.
" втора и трета страници
" четвърта страница . .

лева.

Отдtленъ брой

ст.

10

Bap1la-l 'радс'Кий

IIp-Вписъ

K.llelllO

Пр-Вдаите на ВаР8евс~ит-В граждани Моята сър
дечна благuдарность за Пtщп;раllленията 11 б.1я,гопоже
ланията

ти
ва

отъ Н<lстоящпii

Господину

До Негово Царско Височество

Фердunандо

множество

граждани и

града народности се

При

граждан~и

отслужи най

неоБИR:новенно

отъ

равнитъ

тържественно

въ
мо·

лебенъ З3 дългоденствиито и щастливото царувание
на В. Ц. В. и Династията. Тъ..tR:уватель ва чувствата
на преданнитъ Ви Варненци, полвувамъ се отъ слу
чая съ приятния

дъ,лгъ

да поднеса пръдъ

етжпитъ

на В. Ц. В. rriхнитъ най сърдечни и ИСR:ренни пов
дравления съ днешний ВИСОR:овнаменате.'Iенъ день бе
преД-В~'Iвата имъ любонъ и вiJ.рноподаничеСR:И чувства
ЕЪМЪ Пръстола и Династията, и благопожеланията имъ
да видIЖ.ТЪ въ недалеко бъджще В. Ц. В. пъденъ

Господарь на обединена Бъдгария.
Жив-Вите В. Ц. В. ва славата и благоденствието
па

отечеството,

Да

живiJ.й

Бъ..tгарската

R:НЯГИНЯ,

да

живiJ.Ii'fiТЪ

БългаРСR:ИТ-В принцове, да живъii Българский народъ.
3а Еметъ: Поповъ

ПРИКА3Ъ
49

Гр. Варна, 10-й Февруарий

1897 г.

Подписанний Еметъ на гр. Варна, на основание

§ 24

на ЧЛ.

88

отъ "вакона аа Градскит-В Общини", спо

роВдъ войто опред-Влението часовет'h, до !соито могжтъ
да бжджтъ отворени кафенетата, ГОСТИ~"1НИЦПТ$ и пуб
~ичнит'h домове е предоставено менъ,

ПОСТАИОВИХЪ:
Отъ днесъ до второ распор'hждание публичнит-h
домове въ гр. Варна да б&дж.тъ отворени нощ'h до
часа сл~дъ ср'hднощъ. На съдържате.лпт-В имъ вну
шавамъ да се придържатъ най строго въ § 21 отъ

2

правилника ва проституцията въ гр. Варна. Ва вс-В
:ЕО несъблюдение тоя § ще бждж.тъ 'На~азани съ 25
лева глоба.

Серкетарь: П. В. Петрановъ.

.;19. 1291.
Гр, Варна,

31 Януарии 1897 год.

3а приеllанието оферти отъ

т'Б да сключатъ

(4)

желаЮIЦИ

че'rири ~IИЛИОНПИЙ ва

е~lЪ на BapHeH~KaTa Градска Община е 0-

пр'tД'ВJl.енъ съ р13шение --i19. 76197 г. на Об
щинсний Съв13тъ ОRончателно деня 31
Мартъ } ст, СТИJl.ъ

ИЛИ

12

.Априлъ

новъ

СТИJl.ъ теRущата година, часа до 5 вечерьта.
Офертит't се испращатъ до Общинсното
УпраВ.'lение, отъ което интереСУЮIЦИТ'В ~IO
же да узнаятъ до ОПР'ВД'l;лепия:

CpOI\'!>

не

обходпмит'В Иl\lЪ подробности 110 зае:\Ia.

IIреписъ.

И-о

Началнику

оВЯВЛЕНJ;IЯ

Рожденний день на В. Ц. В. Се отправднува пр-Ввъ
б..t-Вс~аво.

Градскому

BAPBEHCItO ГРАДСКО-ОБЩIIНСКО УПРАКiIEllllЕ

I

rосnодарю,
особенно

"

20"

ШI прикавъ да се испра

ВараеИСКО11'у

В-ВРНО,

КНЛд'о 8мгаРСКlеи

година

стот.

(Поди.) 3а Еметъ: К Н. попавъ.

имъ.

СоФия-двореца

50
• 30

\Знание.

КНJlВЪТЪ.

тая

ВСИ1Jl\О щО е за

Управление въ Варна

Цtната на вtетиика за година е

4

n

въетmmа се праща до Градско-Общинското

л

1567.

Вслъдствие писмото на Варненекип Вемлед-k.1че
ски Еассиеръ, отъ 7 того подъ И-о \33, Варненското
Градс~о-Общинско Управление обявява на наседение
то въ гр. Варна, че Министерството на Търговията и
Вемледълието е въввърнало су:ммитi> ва
градобитни
ната за 1896 год. на варненекитъ граждани. ВСol"1ЪД
ствие на това приканватъ се всички J1ица пзъ г. Вар

на, R:ОИТО притежаватъ ловя въ вемлището"Сесъ-Сев
мевъ" и "Кьошкьове" да се явятъ при Вемлед-Влческия
Еассиеръ! ~ойто ще почне равдаванието на ТИЯ су:мuи
па правои:меющит-В отъ днесъ до края на те~ущий

м-Всецъ ФевруариЙ.
Гр. Варна,

7

ФевруаРИll

1897

год.

Стр.

Н·о.

Варненското

Градско-Общинссо

Управление рав

г.лаС8ва ив.мЪжду ваинтересованит'i ковьовждци БЪ об

щината, че по

иссанието

на Окржжний

1Совьовждството БЪ окрн.га,

Съвътъ ПО

Дирекцията

ва RаБIlЮК

ския Дьржавенъ Еоньозаводъ и пр. изм-Бни распрiщъ
,,'1ението по пунктове на жебцитъ, които пръвъ теку
година

1897

ще

5 - 6.

]) ПО коньет..в въ С. Дурутъ Калфа се появила

1569.

Гр. Варна, 7 Ное.мврu:И 1897 год,.

щата

Брой

"Варненский Общински:И Въстникъ"

t.

бол:-Встьта "Саъп". а въ с. Богданъ, Добр. околия,
по овцет-В върлувала болъстьта "Шарка".
2) По овцет-Б въ С. Гюлеръ.Н:ьоЙ, Rуртъ-Бунар
еса околия, била констатирана СzYiщата б,',,1'hсть.

3;

По овцетъ въ с. l~алuпетрово\ Силистр. околия,

се ПJяв~ла болъстьта "Kpa~Ta".
4) ПОЯВИ8шата се по ковьет-В пъ сн.щото сел:о
болъсть "мангафi\

се прекратила.

Ва Кметъ: Е. Н. IЮUОВЪ.

бждн.т·ь доведени ва станция

въ Варненски:И Окр;ьгъ, така:

Жребецътъ "Етна" ще БЖАе на

Секр. П. В. Петрановъ.

стаuцил въ с.

Николаевка, Никодаевска Община, Варненска О.солия,
вмiюто въ гр. Варна.

Жребецътъ "Ветерокъ" -

въ с. Енидже, Енид

BiiAOMoeTb

женска Община, Добриqсв:а Окодия, IIm-Бсто въ градъ
Добричь.
Жребецътъ "JIесица -, пръдназначенъ ва

3а числото на пскданиИ: добитъкъ въ 13:lрИ. Гр. Общ.

IЩВОАа

скотобойна пр-Ввъ BPЪM~TO оть 1f> до 2~ Януарий н. г.

на Л. Ангеловъ въ с. Хар~шнлiViКЪ, ЕлнбеЙСl:а Общи
па, Добричска ОКОдИЛ, си остава пакъ ва тамъ.

Жребецътъ ,,~урдяшъ· въ с. Махалъчъ, Ша
ДiYiкьси.ска Община, П р"вадийска Околия, ВМ-ВСТО въ
гр

.Барна.

Жребецътъ "Марсъ'", остава пакъ въ с. Нонuсело,

Новосе.1ска Община и Осолия.
jf~рецецътъ ,.,Громсн"; въ с. СюдеиманлiViКЪ
СюлеЙманлн.шка Община, Ба.1:чикска ОI\:ОЛИЯ, вмъсто

...
СР

.....

~

::!I

~

:::

!,;

~

~

~

~

-

-

::>

Ео!

~

~

32

256

въ гр. Ба.1ЧИКЪ.
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ГОД.

Варнеи. Градско Общ. Ветерии. Фе.!lДшеръ: Хр. Георгиевъ

Н-о.
Гр. Варна,

11

1739.

Февруарий

Варненското Градск,··ОБЩIlНСК()

BiiAOMoeTb

1897 г.
УпраВ.:J.ение

обя

вява, че ВС.1.Ъдствие искававото

мнение на Върховния

Ромн.НСRИ съвътъ, Рuмжнското

lСрадевско

ство е... запрЪти.lО
ви а~lUа.1ажни

вна('ЯПIl8ТО

Правител

3а чuс.'IОТ() на иск.щн!!я добитъкь въ Вари. Гра;},. Общ.
скотобоИ:на пр1>'1Ъ вр БМ~ТО отъ ~:~ ЯнуариИ:
д,) 1 Фенруарии 1 t)~7 год.

въ държавата си ICИрJIИ

книги, ПрО'Iетени въстннци и нс-Бкакъвъ

дру гъ видъ печатни

СТI\РП

IШИГИ,

B.1-БЗ.iО пъ СВ.Щ отъ 23-й Януарий

което

1897

ръшевие е

..

Q)

::r

Гр. Варна,

~

~

~

;::о

-

-

Е

19

-

4·ii Фсвруарuii 1697 год.

Гр. Варна,

си отъ 4-Н Яв:уарии т. г.

за

ZOPllb01JUJ

nеUСJlьлнеmtе

lMlo при

nостановленuе

да Шtо се иалага CQО1Jl6JьmСJJlВ.lfUlщеmо накаааnие."

'

Варненското Градско Общинско Управление като

разгласява това м-Вжду

и ПрО'l'ивъ неИСПЪ.,1:нпте.1:IlТЪ му
ВЪ3Ъ

основание Ч.'I.

:казате.'lенъ закопъ,
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ще се съставятъ ак

отъ

) 897

го/'.

Фмдшеръ: Хр. Георгиевъ

BiiAOMoeTb
За числото ю\ ПСRлании добитъкъ въ Варненската
ГраД<;IЩ Общинска скотобоина пр1>iЗЪ връмето
отъ

насе.1ение въ гр. Варна, обя

вява, че къмъ края на мъсецъ 1\Iаи т. г. ще се про
в-Бри, Аа .1[1 е I1спъ.'шепо горпьото распор-Бждание отъ
страна на притежате.1ИТЪ пи. таЕшва жребци II бикове
тове

~

C:J
~

Парн. Град 06ЩIIН. БеТlJрИИ

година про.

та КО.юmссuл жреоци 11 оиnове ото салtШJlJЬ

lt

О

ФеНРУЗРIlП

I

ТО~О.;IЪ
No 1, е постаНОВIIЛЪ: "да се 'Касmрuраmо
(с,~оnяваmо) ВСltЧJшmJЪ uеудоорlbJtlt ото 1tРJъгЛJьдваJJlВЛJlа
тежатели

Q

1398.

BapHeHcRuii ОЕерznженъ сън-Втъ по KUHbeBmACTBOTO
съ ръшението

~

~
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година'
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дъйствующий на

l:ОПТО ще се пспращатъ въ Окр.

Съв1;тъ за наД.iЪЖНО отъ страната му распор-Бжданпе.
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Гр. Варна, 8 Ф.,вруариИ 1897 год.

ВС.;IЪдствие писмата на Г,на Варн. Гр. Нача.1НИКЪ

отъ 10 й того подъ

Г

р.

О....

ощ.

"J7

.N! J,'i 1519

"

15~1 1522 и 1523 В

арн.

праВ.1ение оцяняна на насе.1:ението отъ гр.

Варна за внание с.тВдньото:

Барнен. Град. Общин. Ветерин. Фмдшеръ: Хр. Георгиев1о

UTp. 3.
ВАРНЕНСКО ГРАД. ПОЛИЦ. УПРАВЛЕНИЕ

23. ,,30РUlща идJЬ mеводumель", по.lумiсеченъ Bic·

ТНl.:Е:Ъ ва М.1:1дежи и дiща. -- СаМОЕ:ОВЪ
Произшествия СJlУЧИВWИ се въ градъ Варна прtзъ
мtсецъ Януарий т. г.

1) HI:J.

~-й t:mЩИЙ

,1108Я пъ мiСГПJетьта
ние

вънъ

JJi;стни

2)

.;1

отъ

веqерьта се намiри нъ Барнен.

"Фрапга дереси"

града,

умъртненъ

съ

114

часъ растоя

ножъ

О'l'Ъ

нешз

ици , БарпеНСI\ИЛ житель Тодошъ Илиевъ.

На 2::!-и с&щиi-i прiаъ денье по ШЬТЯ водящъ

ва ce.i1aTa ЕПИ-Е:ЬОЙ и Джевиз,11ИЙ въ мiстность'l'я,
ванъ-чешме"

нзмери

на

Е:илометра

4

Варпепец::t

ХУ,11ус h

"Ка

растояние отъ града ее

Г.lИГОРЪ

Rалошрuполу,

убитъ СЪ ножъ отъ нешзвiетни 8,110дiЙци.

rprt.!!.

"lласо Маиедоиски",

24.
гари. -

СеЕ:ретарь: М. Джезаровъ.

СОФIIЯ

29, "Руссенскии ооuрmсии вlьстиllКЪ", ИВ.шва вс1ша
седмица

..Миро".

1897

година се получватъ

и винаги с&. на раСПОJlожението на читаю

щата пуб.i\ика СJltдующит'В периодически
списания, и.лJJюстровани

журнаJI и и поли

тически вi>сТНИЦИ:

е'f,Ег\невеuъ

ПО.;lитико- •.штера'гуреuъ

С"ФIIЯ.

31. "СвJЫJlлина", ПО"ШТllчеСЕ:И В-ВСТНИЕ:Ъ -

СОФUЯ~
~2. "Зна.1Iе" , llV",ШТIН~V-~НJТt:lJ<I.ТУРt!Н'h И'Ьt:ТUUh:Ъ

СОФИЯ.

33

прtвъ текущата

РУР(·С.

-

:10.

"Народ1l11 права 11. , ПО.;lИТИЕ:О-.;Iитературенъ nоВе

ТВИЕ:Ъ -

Въ Варнеи. Гр. Общинска библиотека

ПО.;lI\ТIШО·

'26 "Воздоржаmель" , еже~l-hсеqенъ .шсть-П,\овдuвъ
27. "СМJЫJl'Н,Ш.·'О". t:жевсдi.;'Iеuъ ЦЬРJ-:.,llUО uGщес.
твенъ вt(,Т'1111=Ъ Оr,ФIIЯ.
28. "Женсuu свJьто", дв-hнед·Б.;Iенъ в-БСТВИJ-:ъ--Варнз;

H-ВСТИllI>:Ъ

На'ТЙЛНIfE:Ъ: И. д. ИКОНОlVIовъ.

еженед-h.;lепъ

.;Il1тературенъ в'ВстНlШЪ.- СUФИЯ.
~5. " МаllедОJlllЛ", ()РГ:lВЪ И:! нео~в()БОАенит·l. бъ.;l

ССФIfЯ.

34. "СОl~llаЛllСJllЬ", ееДJlшчевъ вiСТНИЕ:Ъ, органъ на
БЪ.;lгар. СОЦI1а~tЪ-Д~МlJIСР<iТlIчеСJ-:а партия София.
f
35. "У lllJ1Zелссlt другарь«, органъ ва бъ.;l. учите.;l.
CЪЪYiBЪ СUФИЯ. СОФИЯ.
3~. "Билгар. 1Jl7JPZ06CKlt 6JbCJJlJlllJt7J" -

СGФ~.я.

37. "Вюлсmuн'О", органъ на ТЪРГОПСЕ:О llВДУСТРИ

а.;lнит1; E:aMapI1. -

София.

38. "РодолюОщ'О··. оргапъ на ваРОДПllт-Б J1нтереси

С<'ФИЯj

39. "»ЛJl1ьвеНСКlt гласъ", сеАJllиченъ ПО"ШТllКО-.;Illте
ратуренъ В'ВС'l'НПI>:Ъ

1. "Вмгарсио

2. .. Мuсоль",
ние -

-

Ср-Вдецъ.

научно •.;Iитературно

списа

СОФИЯ.

3.
-

nерuoдu'ЧеlЖО сnисаиие"
МБсечво

"Свlъmлu'Н,а ~, м-hсечно

И.;l.;lюстровано

('·писание

СоФия

4. "В'Олzарсuи nрnмедо", м'всечпо .;Iитературпоспи
- СvФ!-'Я.
5. "Бмгарсuа СОириа". м-Всечuо .lутературпо спи
сание П.;lовдивъ.
6. "Впра и paayJt'O", моВсечно списание, ва в-Вра.
'сание

науЕ:3 и нравствепность.-П.;lОВДИВЪ.

7. "Иетерииарпа Ооириа", м'веечпо списание ПО
ветериварната медицина и СЕ:ОТОВЪДСТВОТО-ООФИЯ.
8. " 361ьзди1{а" , m-БсеЧElО И.;l.;lюстровапо списание 8а
д-Вца

- (JоФия.
!:1. "Исuра"',

ние -

наУЧПО-.;Iитературно

м1>сечно

списа

Шуменъ.

10. "Медиципс"а Вnседа", м-Всечно ПОПУ.;lярно ме
- Видинъ.
11. " Спuса1l1Ше llа Во.uар. ИиОНО.mе1ееС1l0 Дружес

ДИЦИНСЕ:О {шисапие

тво"

-

СоФия.

12. "НО60 3еJtЛlьдlbJluе", ПО.;lум.всечпо ce.;lCE:O сто
паВСЕ:О списание - РУССР,.
13. "ХрuсmUЛUСU1fЙ 061ЫnЬ", м-Всечно списание Свищовъ.

14. "ДОlltашеuо Прuлmель" , М'всечио списание ва

наУЕ:I\, ре.;lИГИЯ, промиш.лепность и Rнижпина--СаМОЕ:ОВЪ.
15. "Доржаве'Н,'О B,bcmU1IU1J", ИS.шва ~С-ВЕ:И присжт
ственъ девь -

София.

16. "ОраЛQ", органъ на БЪ.;lгар. Вем.ледiм. Дру.
жество - ООФИЯ.
17. "СвОбода", всiЕ:идвевевъ в-Встни&ъ - СоФИЯ.
18. "Лловди6Ъ", (в.встнин:ъ). ИSolИ8а веднъжъ въ
седмицата - П.;lовдивъ.
19. "НО61ши" седмиченъ в-:Встнин:ъ, ПО.;lитичеСЕ:И
наУЧНО-.;Iитературепъ и духовенъ - Цариградъ.
-

20. "Прогресо",
ООФИЯ.

21.
ТНИRЪ -

иэ.лиэа

4ва

пжти въ седмицата

,,3аIl0нносmь" , по.литичес&о -литературенъ в-Вс
Pyc~e.

- П.;lевеНЪj
40. "Ово60дено граждаНU1l'О", орг:!пъ на Парнен •
.;Iибер:цпо бюро НаРПИj
41. "Слuве'Н,'О", обществепно .;IитературенъВ'ВСТНИЕ:Ъ
Сливенъ;

42. »Gmран.джа", органъ на дружестпото "Стран
- Вярна;
46. "ОС6000ждеUltе", СОЦlIа.;lъ-деJllОl>:раТllчеСЕ:ИноВе
ТНJшъ Търuоно

джа".

1••
44.

"BJbCmuuK'O

историiИ-IllМИТИ1СИ

Русени.

.Евроnы",

ежем-Веячный: журна.;l'Ъ

и .;Iитературы-С.-Петербургъ;

45. "CJbВepubtU 61ЬС11l1l1Iи'О", ежеJlI..всечElыlI .;Iптера
турпо-паучвыlf и
бургъ.

ПО.;lитичесlCИ журна.;lЪ -

С. Петер.

46. !,Руссuал JIЫСЛЬ" , ежеJII'всеЧIlО - .;Illтературпо,
-{lО.;lитичеСlсое ивданiе :Москва;
47. «Руское оогатство-, ежем-Б('ячный .;Iитерзтур·
пыи JI паУЧIIЫЙ: жирна.;lЪ -С.-ПетерGУРГЪj

49. "ЛСУрllало гражда1lCJ,ако 1е уголовllаго l[рава"
- С. ПетерБУрГЪj
50. "В,ьсmюшо оощеС11lве1lНОЙ zuгieuu, судеоноu 'U
nраюnu'Чесuой .~leдuцume"- C.-ПетерБУРГЪj
51. "Лаmnеоно лum ераmуры ", трiхмесячпый НСТО
РИЕ:О .;IитературныЙ журна.;lъ-С.-Петербургъ;

52. "ФUЛОЛОгll1fескй'" журналъ", трехм1>с-Бчное
дание -С.-ПетербУРГЪj

из

53. "Шивал сnшрuua~, перiодичеСЕ:О ивдавiе, от

д-Б..tенiя еТН(lграФiя 1мmераmорсиаго рускаго геОlрафu

'ЧеСllаго общества. -О.-Петербургъ
54. "Oopa306auie" , педагогиqеСЕ:iй и научно-попу
лярный ЖУРЮI.;lЪ -С.- ПетерБУРГЪj
55. "Родиик'О", И.;IrfюстрированblЙ журна.i'IЪ А.;IЯ·
АllтеЙ. -С. - ПетерБУРГЪj

56. .,ВОСn1l1llапие 11 ооу'Чсuiе", ежем-Бсачныu

пода

гогическiй .;IиеТОЕ:Ъ.-С. - Петербургъ
5'{. "Ruuжuiй 6lьсmmеК1J", журшыъ &нижно-тор
ГОВОИ, И8дате.;lЬСЕ:UЙ и .;IитературноЙ д-Вятe.;tНОСТИ въ
Россiи.- С.--Петербургъ;

58. "В,ьсmпи'К'Ь БОСt~imа1tiя", на.учно-попу.лЯрНЬ1Й
журва.лъ д.:tя родите.леЙ и воспптате ..lеЙ.-~fОСЕ:ва

Стр.

Брuй

,,8ернеНСIШНСRИЁ Общи - ВiСТНИRЪ"

4.

"Всtblltiрuая 'ltЛЛЮС1nрШl,f1tл" , еженедт. ..шыЙ и~·
.;tюстрированныЙ журва~ъ. -с. -Петербургъ

У'. АнrnиЙени.

59.

60.

"H'll6a" , И~Jlюстрированвыи журна~ъ ~итера·

туры, политики и современвои ЖИ~JВи. - С. Петербургъ

88. The Ilustrated "Lonclon Ne\vs" седъшчевъ
~юстрсванъ журюыъ. .Jlовдовъ.

61 . ."СудеОuая zaвema., еженедiывый ЖУРН3J1Ъ С.

-

..tярво-ваучвыЙ ежевед-Б..tЬВЫИ

журна~ъ. -

С. -Пе

ние.

89. "Osveta", периодически "tитературно списа
- Прагз;
90. "Cesky Lid", пеРИОАическо спис,шие. -Прага

тербургъ
64. "О1ьверо"" ежевед-Б~ьвый ..литературво-художес

твеввыи журна"tъ (съ ежем-Бсяч даров. при.\ож.
RНИГЪ "БиБJlиотеЮl С Ьвера") - С.- Петербургъ;

65.

"НедJЬЛЯ" , ежевед1>"tвьая газеТIi,

вiемъ сжем1>сячвыхъ "RUllжеJCо 1J.1ьдJЬЛU". -с.
терБУРГЪj

t:i 6. "РеJlесленная газета",

съ по~итишtжами въ

."ВоnроC1l Фuлософiй

67 .

пять рава нъ годъ.

ежепеДlмьное

teKCt-ll -

-

"ДJЬЛО". периодическо ~итературво

91.

Пе

Отъ Библиотечното Управление на Вар.

издапiе

нен. Гр. Общ. ВиБJLиотека.

Москва;

l' nсuхологШ,.,

выходитъ

ЧУМАТА.

68. "llаучное ОООЗРШlliе" , ежем-В<:еqное изданiе.
С. -Петербургъ;

69. "ОmгОЛОСJCll", ежевед-Вльвое издавiе. -с. Пе

тербургъ;
70. "Вокруго CBJIJma ~, ежепед·Ь.1ЬНЫИ и"tюстрирова
вый журва"lЪ. Москва;

71.

"Вудmе адОРОВll"', ежевед1,.-Iъное

~писанпе

Бi;~l'Р3АЪ'

:Москва;

-

Сърбени.

VIII.

12

съ при~оже

и.;t

Чеwски.

VII.

Петербургъ;

62 .• ИсmОР1l1tеСКt·U 6lЬС1n1lикъ", ежемесячвыи иеторическiй журна~'Ь'- С. Петербургъ;
63 . ."Природа 1t людu, И~IJlюстрированвыи попу

5-6.

издавiе. -с.

Петербургъ;

72. "Сmрекоза", ежевед-Б",ьное ИВАанiе. -с.

- Пе

тербургъ;

Въ ~рая на иинжлата година, една отъ най-опу'
стошителнит-В бол-Всти, една отъ бол-Вститi;, протиВЪ

RОЯТО челов-Вчеството е наи-безсилво -

СRочила ГР<iНИЦИТ-В, на своето отечество и, по бървото
си распространение, ИЭГ~'Iежда да е сторила вам-Врение
да пос-Вти и вашия материкъ. Тая бод-Всть, RОЯТО за

посл-Вденъ пжть е върлува~'Ш ВЪ 1336 година въ Бъл
гария, RОЛТО

73. "BJъcmmlJCo uносmраННОIl Лl,тераmурu", ·-С.
Петербургъ;

74• ."М{ръ Во:Ж;Нi," , ежем-Всячнiй ЖУрН:l.'IЪ.-С· lIе

'Чу;Jtаmа, е пр-h

година

-

е

дала и

чумава

името си

година,

е

на

тая

смъртоносна

съставдявала

събитие и много отъ вашит-В стари хора

епохално

основаватъ

своето л-Вточисление на тая злощастна година.
тоя ужасенъ бачъ, нещш-Встенъ още ва

Да"lИ

по
тербургъ;
Rол-Ввие,
ще
се
спр-В,
да.АИ
той
ще
ПРОДЪ.lжава
пжтя
75. "На 1l0JLOЩЬ .1tаrnерЮlО" , uедагогиче(~кiU: жур
си, дали ще може да се еапааи Европа отъ него е
Ha~lЪ. -с.- ПетерБУРГЪj
вънросътъ,
който
занимава
днесь
BC-ВКИГОj
за
'1'ова
въ
76. "11овое BplbJtJl". ежедненнял ПОЛИТИКО-"lитера
растоящата си стати ,даваме ~ратки eB-ВАенил за исто
турнал газе'rа. --С. Петербургъ.
рията, причинит-В

11..

нието

Французски.

лите
ратура D паукз, ИЗ.НJва. два Пк.ти на 1\гВсецъ,-Парижъ.
78 "Lc Illustl,tttiofJ" jОUl'lшl UJliVel'Sel, шмиза вс-Вка
седмица. llаРIJЖЪj

отъ

79 "Rсvпс sсiсntifiqпе"', шмuза ВСlнса

седмица

darie illustre. - P31'is;
82 "Le Jardill", jOll1'llal

Ы-mешпеl d'Ногtisпltпге

neral~, ИВЛllва ВС'ВЮ\ седмица.

Парпжъ;

~3 "L'art
Парижъ'

hebdoтadaire

,

,

Frallsis",

revue

qe

illustre

IV.

Бсiшидневенъ

Bll-

Нiiмски.

85. "Illпstгiгtе Zеitппq';, сеД1lIиченъ И.1юстрованъ
- .;lаЙпцигъ и Бер.ншъ;
86 "АгсЫу fпr sla"isclle philol0qie". У. Jagitsch, из.
.1И3R четири пжти БЪ годината. Бер~инъ;
:журна.1Ъ.

У. Турски.

ж

Д-ВЕува

1.

Истории.

Чумата, може би, е стара толкова, RО.'ШОТО и са
мото челов-Вчество. За наи-старо, иввт.стно, неино о
гнище се счита Египетъ. Вь 542 годива тя е изл-Взла
отъ Египетъ и е варлувала въ Персия и ()Р-Вl'овет-Б

на Срi>Дивемно море; тази

u раСХОАК3. е

изввстна подъ

името юстиниянова чума. Отъ тогава до ~жд'Й ср-Вда
та на XIY' стол-Втие сл-Вдит-В
еж БИ.1:е изгубени. Въ
1334 година се полвлва въ Еитаи а отъ тнмъ сл-Вдъ

u

13 години стига Пр-ВЭЪ Италия, Персия, РуССИ2, ВЪ
Европа, гд'Вто е траяла отъ 1347- 1350 и е взеда,
:казватъ, 25 милион! души, а опустошенията
въ
ц-Ввия св-Втъ сж см-Втани на повече отъ 40 милиона

u

смъртни случаи.

84 "L'Independal1se Roumane",
стникъ. Bttearest;

ванъ

опасвостьта,

чумата.

77. "Revue (les deux mOlldes;', списавие ва

ПаРШR.Ъj
80 "Rеvпе politiquc et literaire, Ееуие Вleиe", из·
.1ИЗ3. всiи:а сеАМlща. ПаРИЖЪj
81 "La Nаtпге" , геvпе <les sciellces, et de leurs
applicatiolls апх rtl'ts et tt l'iпdпstгiе' jОПГllаl hebdooma-

признацит-В,

нашето

7 8.,. "Cepbeml'-U-фУllЮllо", С'едмиченъ и~~юстроурна~lЪ. - ЦариграДЪj

ЫХ

Отъ CP-ВАата на XIV стол-Втие до ср-Вдата на
- ЧУМQ'l'а пр-Втърпява едно постоянно ОТстн..п

вание, съ Н-ВКОЛКО нови нъ Rратки опити ва

вападе

ние, ЕЪМЪ своето първонача.'lНО огнище. Въ началото

на настолщето стол-Втие тя

се

е

появява"lа

ва

два

I1ЖТИ (1803, 1813) БЪ Цариградъ и отъ тамъ се е
распрострялапо цт."tата тогавашна Европейска Турция.
Въ 1840-1842 година чумата е напустнжла сво
ето послт.двИо европеИСRО огнище

-

Турция .

Отъ втората ПО.il.овииа на настоящето стодт.тие
до нашит-В дви чумата е върлуваJIа Еато м-Встна бо
л1;сть, безъ да прави ГО.,'I-Вми опустошения и беяъ да
взема ГОJI-ВМИ пространства ВЪ Африка и въ Авия:

Асирил, Иракъ·Араби, Персил, Typ~eCTaHЪ, Афгани
станъ, Индустанъ и Китай. Въ тия страни бол-Встьта

Брой:'

• ВарненссиЙ

-- 6.

е прi>дстанлявала

веднъжъ въ

ендемоепидемични

огнища

и

само

е ПРlшинала отъ персия

1877-18 79

Руссия, въ единь малъсъ ОRр.v.гъ
rуберния Ветлянса.

въ

Стр.

Общинссий Вi>стнисъ"

нъ

Астраханссата

5•

Българи въ Търново се намi>РИ,,"IЪ единъ по-дързо
стенъ, който остан.v.лъ въ града, но се снаБДИ.1Ъ съ
провивии ва нi>солко 1Гkсеци и догдi>то СТОЯ.'1ъ ВЪ
Е:~ЩИ, не пущалъ нисого: по тозп начинъ въ срi>дъ
заразения градъ е можа..1Ъ да се опази, тоц и цi>лото

11.

Чумата въ настояще

му

BptMe.

семейство,

расправя още,

·6i>

Чумата, :соято въ продължение на 50 години си
стояла дома, съ исслючеви(} на една малса рас

ходса,

направена

година

да

Ао

взема

ВеТЛЯНII:а,

едно

И8Г.1:ежда

пападате.1:НО

движение папрi>дъ. Тя

е

отъ

АВllжение,

парахъдитi>

индустаНСRитi>

ПОRЛОН

на

които

сж

ПуШЕ:И

врiше

и

ножове,

не

СЖ

Почвата има по Bci>Ka

па

пропуща.1:И

въ

отъ

чу

въо

пропустн.v..1П ни

кого да в.лi>зе B.v.Tpi> и по ТОя начинъ
вапавu.'IО отъ страшния бичь.

Габрово

вi>роятность

се е

В.1:ияние

распростравенuето на болi>стьта. Yersill казва,
памi>рилъ чумави бацилли въ почвата на една

щитi> фаRТИ:

вземжтъ

сж

ржжени съ

сериозна опасностъ и

се

градове,

едно

вена сжща,

не

и

стi>пит-h си НИRОГО отвънъ, сж се запазили

ници и е слi>зла посл'яднитi> дни въ Еамаранъ, на
Червеното море. Появившата се чуиа въ послi>днитi>
.два ПУНRта: Бомбай и IСаJ\шранъ прi>дставлява една
ако

се.щ

зили строго уединение, RОИТО не

мата. 'ГаЕ:а напр' Габровци сЕ> паЗIЫИ града си

приссочида естествевнитi>

съ

болi>стъта. Почитаемия соллега

ТШI

1894

си граници и се появи.ла, 011l'O една страна въ Еитай:
Еантонъ, Формовъ, Хои:гъ-Еонгъ и пр. ото друга въ Индустанъ: Бомбай. Най-сетнi> отъ Бомбай тя се
е :сачила на

отъ
че

за

че е
зара

сантиметра дълбосо.

4-5

участието на животнитi> въ прiшасянпето на
болi>стьта е извi>стно и се потвърдява. отъ С.1i>дую

меЖАуиародни санитарни мi>рси, не е чудно. благода
рение на бързит-h съобщителни срiщства, болi>стьта

Въ ЧУМОПllтi> огнища въ Индустапъ насе,,~ението
е забi>лязз.7IО, че прi>ди появяванието болi>стъта, на

да прi>мине ссоро и въ Европа, би.1JО по море.

мi>рватъ се YJ\Ip-hди МИШЕ:И въ

било,

още по-лесно, по сухо прi>въ мала-Авия и ЦариграАЪ'

к.v.щитi>,

а

ностьта па сели,та се намi>рватъ умр']ЫИ

въ
вмии

осо..1.
И

у-

lIрi>ли чакали, R:ОИТО сж i>ли подобни ВАШИ. l\1i>стнит-k
ш. Причинитt На чумата и распространението
Първонача.'Iната

] жители

11

причина на чумата е единъ ми

ХрООрГIIНИЗМЪ, ОТRрИТЪ И описанъ отъ Yersin и Kitasato прiзъ 189~ годипа въ Хопгъ-Еонгъ. Ваци.'I.1:ЪТЪ
на чумата е RЪСЪ. дебелъ, съ за:сраглени :сраища, мо
же да се развъжда въ много срi>ди и се
соличество

rO.1:i>MO

въ гноясалитi> лимфатичееЕ:И ~лi>ви

на отоцитi>. Той се срi>ща рi>дсо и въ
.личество
сл1>аи,

въ

RoeTO

зараза,

кръвта.
съдържа

прi>садено

Веществото
въ

голi>мо

по-ма.'IЕ:О

отъ

Прилепчивостьта

чумева

свинчета,

умо

чумата е

BI\

RO-

ГНОЯС<lJ1итi>

RоличеСТВtJ

на мишси и МОрСRИ

рява ги сигурно.

въ

HaMi>pBa

оче

видна, нъ не сж IIзв1;стни толсова 'nJR.11tuща11tа 'м српд
ствата,

посрi>дствомъ

които става прiшасянието.

Единъ отъ вай честитi> способи за заразявапие

пр-:Вхващанието

чрi>зъ

Това се ДОRавва

право

съ фаRта, че лi>Е:аритi>

помощъ на qумавитi>,

бидейки

вевие съ тия llослi>днитi>,

до

a01l1lpa1lUe

и давающитi>

въ право

плнщатъ

е

болния.

съприкосно

гол-Нмъ

даНЪR:Ъ

на чумата.
l~oCBeHHoT"
заравявтние чр-hвъ
вещитi>,
оцапани отъ болния, е възмижно тъЙ С;yjщо. За до
каввание

тоя наЧИl1Ъ

провi>рянания

въ

на заразявание

Cili

биле правени

Н;:Н'! година въ Каиро,

ствието на нi>J>:ОЛКО лi>кари: "на
Ибрахймъ Сесанъ и Бенъ Али,

въ приск.т

15 Априлий по об-hдъ,
ОСli>.дени на

.лi>гнжли въ лi>гла, на RОИТО сж лi>жа.,'IИ

Сl\IЪРТЬ,

llо-напрi;дъ

болни отъ чума. На 19 АприлиiI, ИбраХИJ\IЪ ПОЛУЧИ.1:Ъ
чума съ отоци и на 23 умрi>лъ. Бенъ Али получилъ
тъй сжщо болi>стьта, но въ леГRа форма".
Вмдухоlnо ве иsгдежда Аа е въ състояние да пр-В
несе болi>стъта отъ едно Mi>CTO на друго. Чумата не
прi>J\шнава

чрi>зъ въздуха

а:со жителитi> не

Cl6.

Тя не

Rордонитi>

прi>ссача

се

отъ една кжща

съобщава.'1И
и

ва

въ друга,

прi>Аварително.

това

у('динението

,съставлява едно отъ наи-могжщитi>
срi>дства ва за
щита отъ чумата. Въ срi>дата на заразени мi>стности,

'Сж могли да се опазштъ отъ чумата RЖЩЯ и цi>ли
~аведеНIIЯ, :в:огато сЕ> затваряли BpaTllTi> си и не сж
приемали никасво съобщение съ ВЪНШНия свi>тъ. Ra-

то подкрiшление на тоя фаRТЪ, г-нъ д-fъ Минчевичь,
хойто е билъ дi>те прi>зъ посл-Вднята чума въ Бъл
гария, раскавва, че :согато бо.~-Встьта, прi>несена отъ
СеВ..1иево, се появила въ Търново, Българитi> се раз

повнаватъ много добрi> тия признаци, :соито
пр:Вдшедствуватъ избухванието на БО."1i>стьта и бърватъ да изб-hгв~l.ТЪ.

е намi>рилъ въ мухитi>, МИШЕ:итi> и l\ШОГО

Yersin

други ЖИВlJТНИ, уирi>ли въ сжщяга И.1И въ У.ШЦИТ-В

на Хонгъ·Еонгъ чумави бацилли.

П.v.тищата, пр-Ввъ Е:ОИТО- чумавата варава пропиква.

Ti>JlO

въ нашето

сж още веизвi>стни.

Обаче, фаЕ:ТЪТЪ, че при болнитi> отъ чума вабо
.1i>ватъ дълБОЕ:онаходящитi>
се .~ЮIфатичесси С.1:-БЗИ
въ ПОАмишеqната и ХЪ.tбочuата об.щети, сато почватъ
отъ ПОВЪРХElостьта и се заравявятъ ПО-ДЪ.lбосостоя
щитi>, е AaJIOЬ араво на Аоуата да мис."1и, че чум

ния бациллъ в."1ива въ .'1имфатичесситi>
ма.'IСИ

ранички,

удрассвания

С."Ii>ви

чрi>зъ

и пр. Еитайцитi>

иматъ

обичай да ход1ib.ТЪ повеч\)то боси, когато Японцит-k
ПОСБYiТЪ обуща. На това обстояте.tСтво А.оуата при
писва честото и почти редовно хъдбочно варазяпание
отъ чума

у IСlIтаИЦllтi>,

Rогато

БО.'Iнитi>

отъ

чума

.японци не ПОI~авватъ почти писога IIBM-nНСElUЯ, п по
дувания на хълбочuитi> сд1>ви, а псi>~ога на он-Взи
въ

подмишницата.

1'i>ви съображения

па Аоуата се съг.щсяватъ на

ПЪ.'Iно съ с.У>.ществующето
нието

на

чумата

не

стои

мнi>ние,
въ

че

распрострапе.

права свързса съ водата,

храната и пр.; пр-Внасанието

на баци.'IДИТ-В стана Bi>роятно чр1>зъ дрi>хитi> и др. принадлi>жности,
кадь,
прахъ. отъ PAi>TO баци.'IЛЪТЪ дохожда въ ранит-h.

Осв:Внъ заразата, сато
чумата
дътъ,

прi>драСПО.'Iагающи

причини д1>йствуватъ
нечистотата,

дението

прави.тата,

още:

къ мъ

бi>ДНОС'i'ьта,

Г."1а

нат ру ава нието и въобще несъбдю
пр:Вдписани

отъ

здравословната

наука.

Раса7Jlа Hi>Ma нисасво в.~пяние за развитието
бод1>стьта;

бi>.~а,

черна,

ЖЪ.1:та

расеи

сж

на.

равни

пр-Вдъ неш.

ПочвеН1lшmь УСЛО6'ltл тоже нi>матъ нисаRВО
ние:

чуыата

се раввива

еднакво

въ високит-В и П.1:анински

въ НИВRитi>

В,;1:1Ш

K&RTO

и

м-i>стности.

MemeOpll1leCJC1l11lJb условuя, напротивъ, И1lIатъ едно
вначите;IНО вдияние. :Може да се :в:аже,

че

за

равви

тието на чумата е нуждна извi>стна температура, нъ
една много висаха температура 450-500 е противна.

бi>гали ВСИЧRИ по колибитi> и окоднитi> села и вслi>д

и често спира болi>стьта. Чумата не е ВЪр.1:ува.'1а пи

-ствие избi>гвапие

кога въ мi>стности, расположепи не ПО-]I[а.'1СО отъ

съобщението

помежду си,

мрi>.ли

по-малко, а Турцитi> мрi>ли нато :мухи. Отъ всички

с-Вверна ширина.

20<r

IV.
Раввитието
периода:

Признаци
на

бол..встьта

U3.i1Z.iКmBa1l1le,

трае отъ

б) Нахлуванието е

четири

сила и cB'Oput'l/K'O.

2-7

бърво,

Въ ИИВАуставъ, пъ

смъртность.

Въ Хонгъ-Еuнгъ, въ

дева.

непр.ьдвидено. Б\>

ивве.ла 9~

%

VJI.

шенъ огънь. Тоя периодъ трае,ОТЪ н..вколко часа до

н..вколко дева и пр..вдстаВЛЯБа равлични сили.
в) Въ силата на бол..встьта болния uр..вдставлява
неутолима жажда,

воболие, болки въ стомаха и червата,
често

силно

гла

повръщание и

д,иmание.

г) Два три дена сл..вдъ тр..вската,

нвкогажъ по

скоро, се появяватъ отоцит..в, които излизатъ, сл..вдъ
непоносими болки, въ хълбоцит..в, подмиmницит..в,

врата и другад,..в. Отъ шестия до

десетия день бол

ния почва да се подобрява или умира.
Осв..внъ това раввитие на бол..вСТЬТ8, което е по
общо и което съставлява значите.;що тежка форма,
чумата пр..вдставлява още дв..в други форми: .ilЮЛllllе·
'Носпа и легка; въ първата форма смъртьта наСТlfiпва

н..вколко часа сл..вдъ разбол..ввавието, а въ втората

-

изм..внения отговарятъ

Еръвонахлувание въ вени

тоВ, КрЪВНИ шrтна върху мозъчното вещество, набира·

ние гной и кръвь ПОАЪ паЮIШВОВИАната ципа. Общо
размегчение на ц1ыата нервва система.

Сър

цето, особенно А..всното: е уве..1ичено въ обемъ. Вен
ната система е по п..вкога много равmирена и ГОАоВ,

:мит-n сипи жи.ли се раСТЯ1'ЗТЪ по н-Бкогашъ като тън
Еит-Б чов..вШIШ черва.

Стомахътъ

СЪАържа

САна .л.игава материя, при.,tична на смоВсь отъ з.л.ъчка,

кръвъ 11 мас.ло. .дига вата му ципа е равмегчена и по
uiщо:ii пк,тъ уязвена. Червата ПР-ВАставлаватъ с&щи
тi3 пвм1шенuя, като стомаха.

Черния Аробъ е уве.,tиченъ и ПР-Вl'.стаВ..1ява СИ..1но
кръвuнах.лувавие.

Да..13КЪТЪ е вс-Бкога уГО..1..вl\lенъ,

хиперимиранъ

и

равмегчевъ.

1')

Jlttlttфаnшческа

сисmеА,а.

-

БубоническиТ'h

о

тоци Се нам-Брватъ иск.,tючите.л.но въ ..1имФатическит-n

e.:t.-Бви. Въспа..1евието на e..t-Бвит:h сс ПРОАЪ..1жава по
coьcilACTBO И обравуватъ еАна вепр-nк&снжта верига
отъ повърхностьта в: ьмъ вж.т}уhшностьта на Т'.IЫОТО.
3аБО..1е..1ИТ-В с.,t-nзи еж ту червени и ТВЪРАИ! ту

размегчеви и пр-БРОАени. Съсж,а,иТ'h и вервитh, които
се H8M'hpB3TOЬ въ С.,t..ввит-В, вематъ участ~е въ общото
Бъспа.л.ение; това обяснява еи.л.нит.h бо..1КИ, които се
м'ЪЖжтъ на неврита и натиска.

VI.

опита.,tи

което се оправя къмъ орt'авит-В, които

всичси

и

неорга

U& наи·си..1НО

ззбо.л..вли. Това .л.-nчение може Аа се резюмира по с.л.i>
АУЮЩИЯ

J)

начинъ:

Проста чума., .л.-Бкува се съ

ВАраВОСv10ВНИ

праВИ..1а

2) Въспа..1ите..1на
скзриФикации,

3)

спнзвапие

ВСИЧКIl

и Аиета.

чума, ..1оВкува се съ кръвuпускание r

С..1абите..1НИ

Ст,)машна

С..1абите.,tни

И

расх.лаАите..1НИ

чума, .,tiH~YBa

се

и противог.л.истни.

Нервна чума, ..11>кува се

питиета.

СЪ повръщате.,tВll

съ

възБУЖАающи

r

и

питиет~.

се разр.взватъ,

признаци.

Оrоцитh

пр-Бмиватъ и проВвръзватъ съ антисеп

тическа llр·Ввръвка.

Yersin

Д-ръ

е СПОv1учи.л.ъ Аа приготви еАна

про·

тивочумпа сурватка по сжщит-В начз..13, както се ПрИ'"
готоВ.,tявз и ПрОТИВОАиФтеритната сурватка, т. е. проВ
саЖАа..1Ъ е

многократно конье

съ

раВВОАИ

отъ

чумави

баци.л.,tИ; отъ това пр-nсаЖАавие ковьет1> ставатъ
въсприемчиви

КЪМЪ

чумата

и

кръвната

АоВйствува :като npom1tBoompoBa

ва

имъ

не·

сурватка

отраВЯ'1luето,

иеведено ()тъ чумитоВ баци..1.л.и у чов-flкз.
ствие

емъ

на

ПрОТИ80чумната

че ма.лкитi>

про-

~

'"

сурватка,

животинки

HY~~Aиo

съставv1ЯЮЩИ

е Аа

Бна

заразата на

чу:м'аТd, ИЗI:I~м-hрени отъ Yersin И Кitasato, като про
никнiYiТЪ въ т-Б •.юто на чов'Бка

Аатъ

искуственно

отровно

въ

вещество,

и.л.и

бу..1ЙОПЪ,

което

като

се

раввъж.

проиввеЖАатъ

ва

краткостъ

се

САВО

на ри ча

отрова И.,tИ тО'КСll'1l'О. Това отровно вещество причинява
смъртьта у чов'Вка. Ако еАва несмъртоносна часть
отъ

тая

отрова

се

нацърка

ЕОНЬ И С..1..вдъ н1>ко..1КО
и тая ПОС..1..вАнята
ната кръвна

ПОАЪ

нр..вме

се

кожата

источи

има

се нарича

своиства

на

еАИНЪ

:кръвъта

се остави Аа се СЪСИРИ,

еурватка

и тая сурватса

му

то по.л.уче

прuтивоотровни

nротU600тРО6М

или

аиmи

'JllOUC1lU'O. Тя уничтожава, неутрa..:tизира АоВйствието на
чумавата отрова и произвеЖАа шм-nкуванието.
Отъ нача..10 Yersin е прави..1Ъ своит-В ОПИТИ

ва

.л.-hкувапие съ ПРОТИВОЧУllша сурватка върху П..1ъхове
и миmGИ, които се побо.л.яватъ отъ чумата, както хо

рата. Тия опити съ животнит1> му Аа..1И много добра
и наСЪРАчителнu реЗУ"IТатu и той се рtmи..1Ъ да прп
способи това ново .,t..вчение и върху ЧОВ'hка. 3а тая

ц-Б..1Ь Уersin е ОТИШЪ..1ъ въ I:штаиския граАЪ Ашоу,.
които брои 300,000 жите•.tи и въ които чумата е пра
ВЯ..1а своиrrВ опустошения. Тамъ то'и .л...вкуна..1Ъ два
Аесеть

и трима

Ауmи,

отъ

които

ДВ3Аесеть

и

вАИВЪ

И..1И 91 % ОЗАраве.ли, нъ бп..1Ъ ПРИНУАевъ Аа пр-nкра
ти ..1-Бкуванието СИ, ващото противочу:мната cypBaTKl\t

ОпаСНОIТЬ.

съ

Чумата, кОЯТО се распространява

сж

органичес~и

3а Аа можемъ си обаени ПО·..1еоно .,t-ВчеОfiОТО A-БIf

Cllcme.il'll. -

Вiмит-В Аробове обикновенно сж неDОКiYiТН.iYiТИ.

C21cme.ilta. -

чумата

отъ

Прието е ивuбщо, IЦОТО .лоВкуванието Аа се отпра

на к.,tиническитЪ признаци.

В) СШlлаmелnа

на

.,t-hкарства

вя nротивъ ваЙ-вап.л.аmвающит-Б

АнаТОМОПl1то.логическит..в измоВнения при чумата сж
ОИ..1И описани за първъ пжтъ въ Ита..1ИЯ~ а цо-сери
QЗ8UТ'n изс.,t-БАвания сж станж..1И въ Южна Франция

6) ДAI.Xаmел1lll 1е 'Крмооормцаmел1lU

лtиувание.

съставъ.

спиртни

У. ПаТОJlогичесиа анатомия.

а) Нервиа CllCme.illa. -

про-

Въ първата ПО..10вина Ю\ настоящето СТО..1-kтие
Frank е уставови..1Ъ едво СИllЦIтоматическо ..1~чевие,

4)

болiютьта пр..вминава много легко.

пр-Бвъ 1720 ГОАина.
Изобщо анатомическит-В

3а .л-Бкуванието

сжществующи
нически

1894 ГОАина чумата е

емъртвость у з~бо..1оВ ..штоВ.

.,'1..встьта почва СЪ главоболие, виение св..втъ и вжтр..в

суха и гор..вща кожа,

1877-1879 е Аца 94
94 0'0
1876 ГоАина, е ИМёыо
,

-95 % смъртность.

пр..вдставлява

нахлуваuие,

а) Ивмжтванието

Чумата въ Вет.лявкз, въ

на чумаrа.

и З3П..1аmва

Е

вропа съ нax.:tувавието си, е тъй сжщо В..10качестненна,

ЕаКтО n чумата въ мивж.лиn вроВмена. Изобщо ней
вата емъртоносность е отъ 90-95 %. Въ Бомбай е
ИМa..Iо Ао сега 2430 мучал, отъ които 1725 умрiыи,
70 % смъртность.

която

раСПО..1ага..1Ъ,

Това усп-nmно
воечат.л.ение

ва

се

свърши.л.а.

.,tоВкунание

.RитаЙциТ'h,

както троВбва Д-ръ Yer~in' а.

Mitignon,

е

ваправи.л.о

:които

По

го.л...вмо

отб.,tаГОАари.л.и

тоа

ПОВОАЪ,

I;'-BOЬ

воеВ8ВЪ .л...вкарь, аташиранъ при Француско

то КОНСУ..1ато въ Пекивгъ,
писмо до Semaine medical:

е

написа.л.ъ

с.л.оВАующето

Брой

"Барвенсеий Общинсеий Вi;стникъ"

5-6.

"Отеритuето на противочумвата

сурватеа

отъ г.

кътъ

tШ

съ

Стр.

соль

И

с..'1-Вдъ десетина

минути

7.

да пие

Yersin и по~ученит:h 40бри peBY~TaTl1 въ нiщои части

студена

па :Китай еж би~е много Аобр-h оц-hвеви отъ Hace~e
вието. Таса напр. нъ Аmоу вашия съотечоственикъ е
би~ъ испратевъ тържествевво АО параХОАа, съ който се
е аавърнж.лъ въ· Ховгъ·Еонгъ. Ще БЖАе интересно,
може би, ва вашит-Б европеЙСЕИ читате.ли Аа внаIЖТЪ

.шето. Со.льта втвърдява в~нцит..I~ на зжбит:h, ивбъ
дява З8iбит~ и подобрява Аъхътъ ва че.'10вi;ка. :Когато
те болятъ гдъзенит:h, трий ги съ смiюъ отъ содь,

какъ това откритие. което прави честь

на

Фравцуска

та наука, е оц-Внено отъ :КитаЙцит~. Ето еАНО ивв.л-В
чение отъ в~стникъ Нои-Рао отъ 27 Ю~ИЙ, посв13те
во на г. Yersin'a и овагдавено: ЕАИНЪ новъ Hoat'o
(Hoat'o е името на еfl,ИВЪ прочутъ ~13карь, КОЙТО е
жив-h~ъ приб.швите.лно пр13fI,И 2,000 ГОfl,ини и когото

вода

вода; това може да го

и СIIИрТЪ;

Диспепсия,

избави

TOB~, може би, много

ееСМИ.'lание,

и

отъ

главобо

ще ти помогне.

сърдцеболъ

(горение

въ

сърдцето стомаха) могжтъ. може би, да ся ивдJ~
куватъ чр:hзъ испuванuе на една чаша гор~ща вода,
въ която СЯ tJ ~ТОПИ.'Jа едн:.!. Ma.J1Ka дажИЧJ:а содь. Co~'1Ь
съ

вода

вадение

спира

кръвотечени()То

зжби;

нажабури

се

и пр. ВС.'1-Вдствие

доста

съ

на

содена вода.

Слаби и уморени очи CtJ об.'lекчаватъ, като ся миятъ

направени

съ топла солена вода. Гаргара съ СО.'1ена вода помага

многобройни храмове).
"Оточната чума вар.луваше въ Аmоу и отъ три
четири M~ceцa китайсlCИТ'h .лiшари се ВИЖАахж обезо
ржжени пр13АЪ наПР-ВАванието на еПUАемията, когато
въ по«,:~БАI.JИТЪ Ани на 1I1-Бсецъ IО..шЙ пристигна е
Аинъ Френски .л'i;карь, Yersin. ЕfI,ИНЪ отъ нашит13
реАактори го ПРИАРУЖИ въ бо~ницит-В и покоит13,
J;'А-НТО той е пр-Вг.леАа.лъ бо~еитъ Не се б-ВХffi ИЗllШ'

на гласнит~ орждия на говорители и пiшци. Ако лоба

см13татъ ве гений ПО меАицината и му еж

вж.ли още три fl,НИ и ТОЙ изц-Ври

повече отъ fl,safl,e·
сеть Ауmи 1IIЖЖЬ~ и жени. Но ееговото ~lшарстsо се

свърши.ло и ТОЙ замина ва Хонгъ-Еовгъ на 2
Августъ. Всичкит13, които б-вхж по.лучИ.;tИ неговит13
б.-1зготвореи грижи, го с.;t13Авахж и ве искахж Аа го
пуснжтъ Аа тръгне. Приготови.-tи му б-Вхж ПОfl,НРЪЦИ
И, въ l1егов~\ честь, хвър.ляхж Фишеци. Г-въ Yersin,
се 'ШАОНО.;tи съ уfl,ово.лствието, че е направи.;tъ fl,обро,

613

откава всичкит1:> ПОfl,аръци
неговата

прочутость и

Г-еъ

eTu

Yersin

употрtбява.

и

това

110ВfI,ИГНЖ

RЪСХИJцението на

повече

е едно четно т-В.ло,

което

отоцит-n:

В:;.;tнитi;

fl,Ba fl,eHa

които

сж

сж вънъ

~lеГiСО-ОВfI,равятъ

опасно

отъ опасностьта

пеfl,еага.

увi>ВЧ<lХЖ съ СПо.;tука".

много

ВСИЧR:ИТ-Ь

И Нои-Рао

ва

l

за.;tонени,
а които сж

негови

опити

се

прибавя:

"Не е /Иt това едnо oO.1ICeClJlBemLO UЗ00РJЫllеlfЛtе?
Лой ои, се oc-шълuл'Ь да 1iаже, 'ie това пе е салtUJl
Hoat'o, 1iОЙrnо се е nО60рllЛl.ЛО пако 'Нд зе.~tJlJJtа?".
До ко.лкuто fl,остига'l'Ъ

нашит-В

I косата
мадко

ся

трие

efl,HO

свиждани е,

АОХОЖАаНl1ето

вего ното
sащит<I.

на

св1;fI,евия,

ВaLIптщ\ниеТ,1

на чумата

OTetreeTBo
въ сноит1;

Ka~HO

нъ Франция,

пристанища,

rfl,1>TO

еАИНИ вс-Вкои с.;tучаЙ отъ чума, и ако
с.;t1;fI,нлта сполучи да се промжкне въ

соль,

и

aKU

со,,'1Ь

да не каш~. Под~вно е да ся яджтъ ор~хи съ

содена

вода, за д~ ся умъртвяватъ разнит~ животинки

или червие въ T~XЪ. Соль та и канфора пъ студена
вода сж добри прi;ЧИСТlIтеди
на спадни стаи. Стаи
ся държятъ

.;t~тъ по-хдадни

II

съ по-пр-Всенъ въвдухъ,

ако дюшемето пмъ ся пстрива вс~кой день съ паРЦ1:ЫИ,
потопявани

въ

силно

насолена

вода;

ся истрi;бяватъ разеи нездраВОС.'10ВНИ

Горнит-В

н-Бща

фински вi;стни~ъ.

сж

И8.'10жени

по

този

начинъ

зародиши.

въ еfl,ИНЪ ФИ.'13f1,е

Опитай ги, асо ис~ашъ.

Дpyгn чеС1JlU1llМltlt lе пр. c6oi1cmBa на сольта. Пятна
по ржц~т~ пон-Бкога

ся отмахнуватъ

СЪ

но ПОС.'Iъ

димонъ

мi;дъ

и

И

соль;

СТЪЕЛО

:lIИС.lИ

1I1ОГЖТЪ лесно да ся очистятъ,

п:ато
По

солено мд-Бко трае
жели несолено,
нитратъ

npi;CHo

fl,R

се

fl,аже тая
Франция,

8а много дълго

Ако дваfl,есеть

аммония

Bp~J\le,

ОI~И соль идесеть

ся сипя тъ въ въко,,'1КО

КОТ.НI

И ся затвори добр-В, огноьове (пожари) l\ЮГ~ТЪ
да ся гасятъ

съ тази

не
ОЮI

BOfl,3
.'IeCHO

с:м-Всь.

(Ивъ "Домашевъ Прилтедь

").
r

за

че

Ср'ВfI,СТ[Щ за

може

като ся триятъ

не ги мий съ сапунъ.

ся триятъ съ смi;съ отъ лимонъ И др~бна СО.'1ь.

нроти

отгоrюри.;tъ

притежава доста'гъчно

съ

соль.

вочумва сурваткз се приготов.-tява
и отЪ ивнамtри
те.ля на ПрОТИВОfl,иФтеритна'гй. еурватка Д-ръ Ру, КОйТО
ВЪ

сегизь ·тогивъ

Цвi;тя, отр~з"ни траятъ въ чаша пр~сни за по
дъдго Bp~Me, когато въ водата е сипана II мадко со ..'1ь.
ВС~I(:акви са.'ЩТII тр-Вбва да се IIотопява'rъ въ

ко

се

рича "серулtо". ТОЙ ПрОfl,упчва въ об.лciстьта на кръста,
бе<fБ r!J;a uбръщ~ lllIимание на м13стонаХОЖАевието
на
С.;t,jJfI,Ъ

гдавата

ся туря въ водата, когато се миешъ, това пlЪДllазва

насе.;tевието.

приготов.;tява самъ ..t-Вкарството,

'1'0

ва

у

по·
тои

Въ Нсд·l; ..'1Я lIа 9·ii Февруариii. въ "Варнепското
Градско СIII)()пп'гаЛJlще~ ИJlшше подосвi;тъ. Ц'hдото
Дружество (~ъстояще се отъ 1113 Ч,,'IеНКII б'hха па по
Aocni;Ta. Сьъщенникъ Стефанъ п СRi;щеннпкъ JI~e.1eB
ко бъхж ПOI~анени за подосв-Бта. Св-Вщенникъ Стефан..

ве се бои TO.-tкова, UUН!Jже Ао това вр1:>ме Щ1ЫО Аа има
приготовена въ изобп.лие противочумна сурваткз. Тоя

държа

отговоръ,

за

Дружество "l\1айка", И8J1ю:rвзше б.1аГОС.'10вение Господ

на
което

ве падъ вегnвия усп-Вхъ, IIоощряваше Дружеството
да работи съ душ!!. п сърдце, както се е завзело отъ
самото нача,,'IО и че Господъ ще въздаде ВСЪR:ПМУ ва

ако е истински,

за ц-В.;tото че.-10в-Вчество.
Това е, което МJже
стоящето СЪGтояние

на

много

се каже
.-t13еуванието

fl,a

ут13шите.;tенъ

OTHocUTe.IHO
чумата,

KOe'l'O ни кара fl,a
ее боимъ отъ тая бо.лi>сть 'l'l)оЛкова. KO.;tKOTO сж се бо
е.;tи xvpaTR въ по-напрi>шнит1:> tЩИfI,емии и Аа търсимъ
cp':hAcTBa за пр-Вдпаввавие отъ тоя бичь.
(с.\tдиа).
състояние

не

е

TO.;tKoBa

е

ваВИАНО

и

(Изъ "МеАецинска БесtАа ").

кратеа, но я.сна

ц·~pb.

стосъ

е ИВ~I-ВНИ.;tъ

своето

учение

Сд-Вдъ

.nЪло небе и поБЪД-ВJIЪ ЩШКЪ,

-

ги

това

понятията
е

у

хората и ПрЪRЪ

съ

ващити.,1Ъ.

имаше рi;чь отъ страна на коммис

съ С.'lЪдующето

съдържание,

Уаажае.ltlt Г-жn lе Г-да!
Rоммиссията же.'1ае ва кратко да Пи заповнае,
сж израстнати тиа дъца n какъ сж T~ паста

поб~

каеъ

направи ва това н-В

веви

Содьта често исцi;рява

Женското

Рождество Христово, тия ВЪ нищо невиннп д-Вчица.
еж биде отбдъснаТlI и какъ пос ..'1Ъ епасите.'IЯ ни Хри

ВДРАВО C.i1.0 ВНИ.

като

UОХВН.'1яваше

8ae..'IO

tpYAobet-D. Направи едпнъ кратъкъ очеркъ, хакъ до

сията,

СОJlьта

рi;чь, съ която

това християнско Д15ЛО, за което се

:колко IIжтигаргара съ содена BOfl,a. :Когато h-ВкоИ:
страда отъ г..'Iавободие, нека натисне иди БОАне язи-

ва.

сега.

Отъ нача.10 д-Вцата сж биде давани на кърмачеu.
Почитаемото I~yeTcTBo не е же.1аЯ.'10 нищо за да Иlll __

.......... t'.

.......

даде най-необходимата и наЙ-естественнат3.

но: жеНСЕО

М"1'Вко.

cp'hAa

жающата

Еогато

взе да оказва

своето

ВАРНЕНСЕИИ

храна, имен·

дiщата израстнаха,
влияние,

ОЖДЕБЕНЪ
ОБЯВЛЕНИЕ

въпро

са ва по-нататашното имъ р!\~тев.ие стана п6-СJlоженъ.

Оказа се, че по-вечето отъ кърмачкит'h не сж добри
:ыайЕИ, като ВЪСlJитате~"'IКИ, даже ва своит-В д-Вцз.
Тогава

Почитаемото

Еметство

взе

д-Вцата

отъ

кърмачкит'h. Постара се да даде необходима обстанов
ха за п6-нататашното

им:ъ

натоварено

други

съ

много

отд·Ь."'Iя достаточно
ради което

растение t нъ тъй

свободно

всичкит-В

негови

грижи,

то

като е

неможеше

да

за това дiло, по

Bp'hxe

старания и опити

остава

ха бiшъ усп-Вхъ. Въ пр-Вдъ видъ иа това, Женското
Дружество "blаика" р-Вши да пр-Вдложи услугит'h си
на Почитаемото

Еметство,

да му помогне,

като се зав

ПРИСТАВЪ

-~--'-

окрж
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На основание ИСПЪ.'lнителния ,JIистъ М 689195 г.
издаденъ отъ 1 Варненсв:ий МИрОUИЙ Сждия въ ПО.'lва
на Варненеца НИКОo"'Iа Боевъ противъ Варненката !Садя
Жейнова като поржчите.lка на Димитръ Жейновъ,
обявявамъ. че слъдъ дв-В нед-В.'lИ отъ трикратното пу

б.'lикувание настоящето въ едпиъ отъ м-Встнитъ в-Вст
3 J девь ще продава:мъ пу.
б.'lИЧНО въ канце.lарията на Варненсвото Сждебно При
ници и въ продължен и на
ставство

слъдующия

имотъ на порж читещщта: Едно

.'Iове отъ ОКО.'lО '2//2 уврата въ В;tрненсв:итъ ловя м-Вст
ностность "ШаШКЖВ.'Iаръ", със-Вди: По пъ Панайотъ

земе да настани по с-Вмейно тия малол-Втни сирачета
и избра коммиссия, която да положи майчини грижи

Х. Еостадинъ Ивановъ, Еатерина Ве.'lИКflва и пжтъ',

необходими за урежданието на това д-Вло.
Еаюrо е извъстно Почитаемото Еметство

отпу

3аинтересованитъ могжтъ да се явятъ въ канце.'lари

ща

взело

ята ми

неоБХОДИ1lШТЪ

материални

средства,

то

е

върху си бащинскит-В грижи, а коммиссията избрана
отъ дружеството "Майв:а" се сти ра епор-Вдъ ср-Вд
ствата да настани д'lщата по c-ВмеЙно. И подобно на
станявавие по мнението на коммиссията е най добро
то, защото се приближава до обстановката необходи
ма за прави."'IНОТО въспитание на малкитъ дiща-съ
мейната.
Подобни приюти за малолiтни

троени

много по ц-В.1а Европа.

оцiшено ва
и

450

наддаватъ.

Варн:!, 27-й .януариЙ

ОБЯВЛЕНИЕ

раl:ПО

ом 4101

се заеll1атъ, да испълняватъ безвъзмездно майки, бащи
само

нo:Rщо на тия
твото.
~o

т-в

отъ

желанието да сж полъзви

невинни

въ

дъчица и косвенво на общес

работятъ съ душа, съ чувство, а не- каЕ

чи новници,

като

механически

ИСll'Ълнители

и

за

'Това подобни приюти най-добр'h процъвтяватъ и се
прЪдпочитатъ. Тия лица работятъ, нежел-Вятъ вр-В
мето

си,

стараятъ

се,

съ

родителска

ГРИЖ.'lивость,

да

ваобико."'IIЖТЪ д-Вцата съ най необходимото за прави.'l
вото

и:мъ

дъца

растение

и

сега се .'Iишени

да се въспитатъ

жасть

на

въспитание,

отъ

така

:майчина

щото,

ако тия

любовь, то поне

така, ва да не сж и отъ ПОС.'lЪ

себе си, и на обществото,

да

T'h-

бжджтъ не

щастви К.'IЪТИТ-В пр-Взъ ц-Влия си животъ.

Тия СiТ>щит-В понятия и МИС.'lи еж ржководили
:пнициаторкит-В на това A'lblO и увасъ. Еъмъ СЖЩI)ТО
това се стр-Вми

коимuссията

при

настаняванието

Обявявамъ, че с..tiJ.дъ AB'h нед'h.lИ отъ

Варненеца Георги СТОИЕОВЪ, ва ИВД'Ъ.lжение ДЪovtГЪТЪ
му къмъ Варнепск~та 3еJ'tl.lедiычеСЕа Еасса по ИСПЪovt
ните.lниа ..шстъ ..м 2663 отъ 1896 г, издиденъ от':6
1 Варнепский
Мировий Uждиз: ва 225 ovteBa , .lихви И
Т ~
др.
uп е: Едно ovtозе отъ 3 деЕари и 3 ара, въ Вар.
невскит-В .lозя м'hствость "Совукъ-Суovtаръ", със:&ди:

Христо Атанасовъ, 'Гатаръ Не.lП, Еатина Тодорова и

пжть, оц'hнено ва 4~5 .leBa, отъ която ще почне над
даванието. - 3аинтересованит-В могжтъ въ присжтст

вевнит'h дии и часове да се явяватъ и наддаватъ.

Варна, 31 Декемврий 1896 година
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Сждебенъ Приставъ: Г. Захариевъ.

Приканвате се прочее, уважаеми Г·жи и Г-да, да
поддържите
родите:ICКИ

това храllИО

симпатично

д':hло съ своитiJ.

ва да могжтъ
да сж поставятъ въ още по-добри УС.,'Iовия тия сира
чета. да имъ се даде въвм:ожиость, да се заповнаятъ
съ дътинско щастие, дътинска радость, да се промък
не св1;тъ.'lЪ ~'Iжчь въ т-Вхния крайно мраченъ животъ.

Да

съв-Вти, съ своята

помощъ,

обичаме, да се грижим:ъ,

да

жа.l-Вемъ,

само

своитi> д-Вца това не е· особенъ подвигъ. Тия сжщит-В
чувства иматъ и животнит-В къмъ своит'h малки. Да

r1 ОДАВА се едно правдна мъста ср-Вщу гръц
r
П
ката църква "Св. Богородица", у.

лица "Парушева" отъ OKO.'IO 270
кв. метра. 3а споразумение при г. Константинъ Rулмаси въ Гръцкото ICOHCY.'lCTBO.
5-2

жа.'IЪе:мъ нещастницит-В само съ С.'lова, така сжщо не
е достатачно. Истинското че.'lов-:Вколюбие изисква да
обичаме, жа.,'I-Ве:мъ и чуждит-В на дЪ.'lО.

И така по-вечко

въ

това

~pЪГHe

и

д-Вло,

,JIювовъ и душа да ВЪS.'lожи:мъ

уважаеми

Г-жи и то

пр-:Вкрасно

ще

у насъ.

C~"'IOBaTa на Спасителя ни Хгистосъ: "люби б~"'IИЖ.
няго" кав:ъ самаго

себя" и

"C.lOBa

беsъ дi>.'lа

мертвое

ОБЯВЛЕНИЕ
ПРОАавамъ собственното си м-Всто отъ 560
квад.
V участъкъ, означено по Пoilа.

метра

Н'ЬТЪ ,~аходяще се въ

39, буква И., между със'hАИ' А

носна ц-Вна.

Хр. 11. ВойНU1СОn'

'

Варна, 17 .януариЙ 1897 год.
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'"'

Овчаровъ

Ди:митръ Ра,1,ИНОВЪ и Еапитанъ 3.lат~въ .съ най И~

есть ,ясно ИИ посочвжтъ какво сме Д~1ЪЖНИ да правимъ.

Варна, nttIOrJlНЩJa

трикрат

ното пуб.lикувание настоящето въ единъ отъ м'hстни
т-Б в-Вствици ще продавам'Ъ въ Продъovtжение на 31
денъ пуб.lИЧНО въ .санце.lарията на Варвев. Сждебио
Приставство А(J.Aуозвачевия имотъ, принадovt-Вжащъ на

на

тuя нещастии дЪца.

г.

ВАРН.f!}НСЕИИ СЖДЕБЕНЪ ПРИСТАВЪ

ръжда ния на работит-В, най главниа надзоръ въ т-Вхъ
·ржководими

1897

ежд. Приставъ: Г. Захариевъ.
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сирачета има ус

Най В<lЖНИТ-В

.'Iева, отъ която ще почне продажбата.

Д. Апостоnовъ.

PeAaIl:TOP'Jo-Отrоиор~

А. Попов'Ъ.

