Година х.

BapHa,l Апрп.1Ъ 1897 Г.
........
........

Брой

10.

ВАРНЕНСКИИ ОБЩИНСКИИ БtСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРП ПЖТII ВЪ М'БСЕЦА,
обикновенно на

1, 1О

и

20

llпсма, статии, парп n вспчно що е за
ВЪСТIlIШа се праща до Градсно-Общинсното
Управление въ Варна

ЧИС.1а.

Цtната на вtетника за ГОАина е

4

За обявления се плаща за дума:

лева.

На първа страница

ОТАtленъ брои

10

ст.

» четвърта страница

ИЗВОАЪ ОТЪ рtшенията на Варненский Общ. Съвtтъ.
13-и Януарин

1897

II

отъ

уч. М

33550

1203

ваедно съ

кв. ме'гра,

7273

нит-В и др. разаоски, да се не

.'1,

31.

M-RCTOTO и,
90 ст. съ

касира.

Д<J.ва прt.сf.ннъ пf.саR:Ъ и ЧtКЪ.1Ъ въ

Лицата,

които

кланье,

както

Д:1 се ннес.т.тъ ОТ'Ь суммитf. на общ. Racca
въ държавното съкровище събранит-В въ квитанцио

състо

нитf. каиги

сждеб

на

прихода

отъ държавнит-В

гори lIОДЪ

J~ 152 и J 9 1 отъ бившини Пllса ръ при Общ. У праВ.1.
П. РаШКОба сумии въ по яа ..lI~О п7 л. 25 ст. и сдi>дъ
увнавание 1II-ВСТОЖllте,,1СТВОТО на ПОС,,'1-Вдния (Рашковъ),

предаде

неизвf.стно въ настояще в р'i;ме, гд-В сж намира, да се

докарватъ
и

Община,

32.

ваиска тая

15-и Януарии 1~97 г.

ва

Барн.

да се остави б !,въ послi>дствие.

на общината поменатата къща.

26.

Прошение'l'О на Хр. Стt'фlшовъ, ва да се даде

СР'hщу извlютевъ откупъ еюIO нему правото да про

Тая сумма да

се плати Аидонову, но само сл'kдъ като той

тъци

.

вата цвf.тарница вь чентра.Анага граДСI~а граДIIНIt

г.

дена да вапла'си на ЧшlO Аидоново ва отчуждената
му ва равширение двора на училището "Кияво Ворuсо"
къща въ

.

неиаа страна СR:лючениii съ него контрактъ аа напр ,-

25. Гражданското д-Вдо М 138 uтъ 1896 г. по
описа на Нара. Окр. Сждъ, по Еоето общиаатlt е ОСт

яще

3 стот.
2 »
1 »

.

» втора п трета страници

всички,

въ

града

КОИ'l'О

доби·

отъ

него деброволно,

И,,1П по

сж

33. ПРОffiението на д. Траuдафuлово-да се осво

продаватъ

боди

таЕИва въ града, не се uсвобождаватъ отъ градско
прав!) "реСУАшmо" ва тия си добитъци въ с ..1учаи...;г-В,
когато продажбата става на т-Вгло, т. е' на килограмъ.
27. Градското мъсто при "ске..1Я капусу" I уч.
у ..1Ица .Цариградска~
предъ :магавията на Захария
А. Хаджоnуло да се paBг~Ъцa отъ ново и, ако не
може да се вадържи ва общ. полва, да се оцf.ни. 8а
тая цъдь навначава се к-сия, състояща се отъ г. По
мощникъ Кмета Е. Иирославовъ, г. г. Съвi>тницитf.:
С. Марковъ, Г. В. Еасабовъ и гр. Ивжинеръ Еара
куJIIШОВЪ. :Мнението на тая Еоммиссия ва сжщето

м1>сто, изложено въ протоколъ, да се пр1>дстави
Bi>Ty въ едно отъ сл-Вдующит-В васf.дания.

сумма

дебенъ редъ.
отъ

наД.'1оВжната

'ТaKC~

на наемъ

на

мъстото

предъ бараката му оттатък ь жеЛJЬВJtо-nл..11lнаmа аnаll
ция, което му С.1уЖИ, както и бараката ва търговия,
да се остави б-Ваъ послi>дствие.

34. Прошението на иаемаmелztnlJЬ 06щuн,СКll1JlJЬ .ть
ста оттат ЬКЪ

:нсеЛJЬВltо-n.r..JJlJtаmа сmаuция,

ва

да

се

нама.'1И цъната на наема на вавзетиг-В отъ тъхъ ва бараки
мъста, както ва

миналата, така II ва

настоящата го

дина, да се остави б-Взъ посд-Вдствие.

Мъстото въ ..'10вята "Планова",
въ настояще
лоае отъ 5 декара, :Jаписано въ книгпт-В на

35.
вр-Вме

общиаата върху Сlшеоuо Васuлебо,

Съ

дl1 се ва.'lИЧИ ОТЪ

името на ПОС.'lf.дниii и вапише върху това на Едро
ПродРОJlово отъ с. Паша,кьоi1, Варн. Околия, коНто и

28. Прошението на Н. В. ВоЛ1iаново, пов-Вренникъ да се снаБАИ ва пего съ наД.1-ВЖНИЯ кр"шостенъ актъ.
на И6р1lЯJtо и Хаmuдже я.Х1IЯ ЕфендZI А6дулаХОБZ',
36. Да се снабди съ I~репостенъ актъ Варн. жи
ва да се вап~ати стоию)стьта на

отчужденото ва съ

телка G1Мtzюн,а Н. Кросmева ва купеното il отъ общи
ната правдно м-Всто въ 1\1' уч. кв. В до ВАанието на

граждание на новопостроеното пр-Ввъ м. г. татарско
училище мъсто на довf.рителит-В му, състояще отъ
250 кв. аршина, да се остави б-Ввъ послf.дствие. Ако
каванитf. Абдулахови вав-Вджтъ д-Вло противъ общи
ната ва стойностьта на това мъсто предъ надлf.жното
СЖАилище, упълнuмощава се Кмета ИЛИ предовf.рено
ОТЪ него лице да ващищава интересит'h на общината

Д. Пехливановъ

въ

предвидеаитi> въ

подъ гараацията

по испълните."'Iенъ .1ИСТЬ

ВарНtшскато ГР(lАско-Общuнс~о YupaB~€i"t!e '.:,,вява, Чcl (I~рЖЖIIНТ'h прtАпuсашш отъ 12 .}·,~;Л:~~ !J 11
IО.шИ 1895 ГОА. ПОАЪ Jii "\'9 3093 и 36():::< l'~S;"';iпе.,шо
ожевванuето 'момцuт-Б, ROIITO пе сж ОТ·:-;" <!: военната

му П ..18.ТП

.N; 3419 отъ 1896 г., издаденъ

отъ I-и Варн. Иировий СтДИЯ (гражданско д1ыо },i
18/95 г.) ва щети ивагуби ваедно съ сждебнптt. и др.
рааноски, происходящп вс."1Вдствпе неИСПЪ."1нение отъ

ц

Варн.

Гр. Варна, 22 Мартъ 1897 гоА.

А1lZМОбо суммата 635

ст., която общината е осждена да

срокове

ваможни

J'ji 3513

дева.

зо. Да сс заплати на Д.

."'IeBa 10

II

ОБЯВ.J1ЕНИЯ

борса до р. Девня, оспорвано отъ Бижи.'lЪ и Анастасъ

150

пое.'l1НИТ-В условия

на двама честни

ВАРНЕаско ГРАДСКО ОБЩIIНСКО УПРАВЛЕНllЕ.

Отоя нови и др. ивъ ШУМЕШЪ ва т-Вхна собственность
П~И всичко

състояще

граждани.

ва юшисаната :ку МО.1ба до Народното Събрание по
оспоряванието отъ общината ва неина собствеНJ!ОСТЬ
и-Встата около казармата и табиит-В-120 лева; 2) За
дзденитf. отъ сжщия съвf.ти по и-Встото прп житната

30 ."'IeB::t,

:Кокони Х. Панаuотова,

314.50 кв. метра, но, сл-Вдъ като ва остатъка .отъ
cToiiHOCTbTa на това :м-Всто - 1618.'1. обеспечи общината
съ издаванието дв-В полици ва по 809 л. съ платежи

предъ всички ск..дебни инставциll.
29. Да се наплати на м-Встнии адвокатъ А. Дя
КОБU1lЬ: 1) 8а даденитf. му прf.въ 1895 г. съвf.ти и

-

и

отъ

с.lужба, се
1

отменяватъ; Ва

напрt,АЪ:';;J'щ~т1>,

RОПТО

поже.lаятъ Аа се ожеюжтъ прf.АII Аа Cii.: ОТОИ.IП воен-

~TP.

БроiI

.. ВаР8Е'нс~иri Общинскил Вi;стникъ"

2.

H3T<i С.,lужба нi;яа

A1i

10.

БЪЛГАР. ТЪРГОВ. ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ВЪ ВАРНА.

се под.1аr'атъ иа l\Iеl',ИЦИНСКО пр1>Г-

~~~~~~~~~--~~~-~

•.1:ВЖАзние въ ио.нщвет'1;, а раарi;шенuе ва UСТЖПRание

ОБЯН.ЛЕНИЕ

въ бракъ ще дuбиватъ u",ор,шо огь ДУХОИНИТ-В I.!.ласти.

Л 134

.;\~ 33~ 1

Гр. Варна,

Мартъ

:20

2897

Понеже нриеТИТD отъ HapUAHOTO Събрйние из.
:м-Вненпя на дружественвпа уставъ не сж още обна
родвави въ Аьржавниi1 Ввстuикъ, У правите.лниЙ Съ

ГОд.

ВМ'ВДСТВllе писмот() ва Варненскпп Грйдский: На
ча.лвпкъ подъ

.J\f! 2307/97

обяиява, че пъ С.

г., ОБЩШIСКОТО УпраВ"lевие

А.1Ф:lтарь. Сu.НIстреПСI~а око.шя, е

кuвстатирава бо.л-Встьта "Шарка~ по ОIЗцет1>.
Еметъ: Ж. Ив. Жековъ.

в-Втъ на дружествовтu, въ вас-Вданието си отъ 18-и
теБ:. Мартъ (ПРОТОКОJl.ъ ~ 11) постанuви, ЩОТО общото
събрание на акционерит-В да се отвори въ гр. Варна
на 20-и ИДУЩИЙ Апри.лиЙ, а не аа 6-й АприJl.ИЙ, Kal:TO
бъше еъобщено съ обяв.лението подъ М 87, обнарод
вано въ бр. 58 на Държавнни Вi;стниfCЪ отъ 14·И Te~.
Мартъ.

Секретаръ: П. В. Ilетрановъ.

Варна,

\9

Мартъ

г.

1891

ДиреЕТОРЪ: Р. Ивановъ

в 'В ДОМ О С Т Ь
За пристигна.·штi; варони съ храна ВЪ гр.

Име и П рlншъrе

с

е

Варна пр'k;зъ 1I1.всецъ Януариii н.

ц

\ I I

I

с

ВUОСИТР~ПТЪ

1 2 3 4 5 6 1 8 9

I
1 Шуми. Тър. Друж.
2 ГеllрГИ Илиевъ
3 А ГригориаЛIIСЪ
4 С. Itа1ll00севъ
5 Нед'Ь.;хчо Поппопъ
6 Топи Петровъ

ЯНЕО С.щвчовъ
Сп. Шипаровъ
Ст. .я:взшчиевъ
Ахмедъ Вnджзнъ

IOAa Б. Иврае.ть
:Мо ЧIJ.100Г."'IУ

Th.

СНРИПДОnГ .."'IУ

I

I
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I
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Брой 10

"ВарненCI~ИЙ ОбщинCI~ИЙ ВоВстни~ъ"

Министерство на Търговиата и 3емледtлпето

3а

СЧЕТОВОДСТВО

ОRРЖЖНО

ДО Господа ОlCР;КЖllШ1tJЬ Уnравuтели.
Отъ държаната въ упраВ.1яемото ми
пр1;зъ

аа

убититоВ

l\Iиниетер.

вр1>дите.1I:1И

Иt~тек:.1ИТ'i> три ГОДИНИ е

добитъ

животни,

С.1.'i>ДУЮЩИЛ

резу.1l'ИТЪ:

l

пр1>зъ
1894 Г'
1.
2.
3.

+.

5.

Рав~[оВрl1т-h

JlIРЧ~И

мечета
ВЪ.1чици
пъ_щи

ВЪ.1чета

Веич~о

I

Пр'БЗ

1896

n

г.

даАЖТЪ

вНо НЪi$награжданията п ва напроВдъ оС

таватъ СЖЩU'Г'в,
за

една

И.ilИ

ПfJ1>flЪ
1895 Г_

се

J'TlIЮ.1лвате се, Г-не ~' I1равите.ilIO, да ОQлвШJlе на на
селеJluеJJlО J че аа HanpJbdo 6ЬЗJшграJlCдеUllяmа ще се 'llСll
лащато ШlOго Оор,зо, та дано това возоудu охота за
1lсmРJbt}леlluеmо на ОРJьдumелllШJlJЬ JlCllвоmии.

чица

б

сега намира~ъ за необходимо само това y.loВC

родното Събрание ('е Г..1;-юува, 'l'ОГЗВ3 ще
ПО ГО.il-Бl\Ш у.t'БспеВIIЛ нн охотничит1J.

UT. София, 1-и Февруарий 1897 гоА.

статистика

3.

нение да н:шравя, :1.1>0 внесения за~онопроектъ въ На

.М 226

CTBI)

Стр.

Мliiжка

каВ:ВИТIIТI)
И.ilИ

.ileR3, за
ВЪollче 5 ..1ева.
15

сж бп..1И до сега, а именно:

женсr:а

единъ

мечr::а

ВЪ.1къ

иоли

1 О,

а

за

за

едва

ВЪ.l

еАВО

:lIече

3а всич~и Rъвнаграждевпл, ~ОIlТО ще ()ТIJущате,
ще държите точна статнстика ва видътъ па уБИТllТ-В

животни и въ lCрая ва м-hсецит-В Анг.устъ и Лuуар~й

46
8
245

ще мп

2О2

.ileHO въ ВС1ШО Вр'вме пр-hзъ годината, ватова ва .10В
цит-В ТР'вбоа All t'tJ Аава свобода да ХОДЛТЪ въ НС'вкое

55
11
.300
3()9
979

35
1
306
296
](116

1:Ю2

1654

1654

170\1

Отъ тая статистив:а се вижда, че ЧИС.1.0ТО на вроВ

давате св-Uдения

з:\

IIcteB:.1ut-Б

шестомесеЧIIЯ

ва пуБJL!шувапuе.

Убиuавието па bp-nдите.-шит:В

~J;ИПОТНИ е

bp-hllIе аа Т'НХll0ТО .10вение, но ТР'вбва ди. се

позвО

внимава

да не ВJLоупотр'i;б.1яватъ съ Аllдепата ПlItъ свобода п
да истрi:!б.1яватъ животнитБ, убиванието на които е

Аите..1виr'i> животни у насъ не се нама..1ЯВ3, мав:аръ че

забранено въ ИЗВ'нстни Hpi:!MeHa.

правите..1СТВОТО дава добро възнаграждение на истр~
бiIтеJLИТ'В имъ.

(Подп.) у UpaH.iI. :Минuстерство'l'О, Г.ilавенъ еекре
тарь: Хр. Атанасовр и Счетоводите.ilЬ П. Сахатчиевъ.
(CB-ВрИJL.) Барнен. Финансовъ НачаJLНИICЪ Ст. Веnичков'Ь.

Спор'i>дъ внесения въ Народното Събрание заКtI
нопроектъ за ..10ва, разм'i>ра на

въвнагражденията

се

Аостатъчно повишава, но едва JLИ би и това ПООЩРИ.10

насе..1~нието къмъ ПР~СJL-nдв:шието и истрi>БJLението на

Вiэрно:

Секретарь при Варнев. ГраА. ОВ:ОJLИИСКО УпраВ.ilевие:
Т. Ажезаровъ.

тия животни, ако и ва напрiэдъ остане сжщата сис
тема ва възнаграждаването на истр-.Рбите.1ИТ'В ИllIЪ.

До сега нiщоц отъ Господа Ов:р. УпраБитеJLИ сж

ВАРНЕНUКИЙ СЖДЕБЕНЪ ПРИСТАВЪ

~dЙетвува.ilИ за отпущание въвнаграждение едва
('.iI+'дъ П('ТI1Ч:JRието А!! H-ВКО.ilR:О м-nсеци, па даже и

ОБЯВЛЕНИЕ

С.ilоВдъ сдна дв'в години. Въ УпраН.ilяемото ми минис
терство има ('в1>дения, че въ н1>lCОИ Ов:о.ilЙСКИ упра.в
.:tения има.АО
QeCT30

З3ХВЬР.1ени по

ДО.ilзпит-В

ГОJL-nМО

КО.ilИ

з(!Л!мевия отъ исгр'вбители ва ЖИIЮ'l'НИ за въз

награждение оставени беаъ ПОС.1.-ВДствие. Ако и ва нап
р-nдъ се Еьршатъ 'lоВви н-Бща. 1:0И ще РПСlCуn::\ съ жи
вота си Аа ходи по

гори и

U.ilаНИIJИ да

ПР-ВС.А-Бдва

bp-Бдите.ilНИТ-В животни; :ню .АИ пр'hнебрегпемъ ИСТР'ЬО
.:tение'IО имъ, ИМ3.i1И съмнение, че ще доид~

гато добитъка ни и
въ опастность отъ

ПЖl'пицuт'в пн ще се
нападението Ш\

дель, "о
ШIМ-I;ря-гъ

зв-Вровет·.h.

3>\

да

се ивб(\8ИМЪ отъ това В.10, А.ilЪЖНОСТЬ е на В.1астит-Б да ае

матъ всевъзможни м-Врки за искоренението му. Едно отъ
тия Cp-nАства е бървото ИСП.ilащание
нията;

затова

распоредихъ

име Аостатъченъ

кредитъ,

тежни вапов-nди да

да се

де.;Jегира

на

Ваше

ва да ,можете съ Ваши П.ilа·

отпущате

раво ва праноимеющит1;,

ва въвнагражде

Н~!JнnграЖАенията юш·

а не както

бi>ше до сега да

ходатайствувате пр-Вдъ МИВlн:терствотv то да издава
ПJLатежни за[]ов-Вди. на Ваше име, Ви.И да ОПЪ.ilномо
щ:щате OKOJL. Нача.ilНи.ци да иетеГ.ilюватъ парит-В и
Аа ги пр-Вдаватъ на правоимеющит-В, която процедура
е доста бавна, с~ожна и трудна.
3а напрi>дъ, ва да може да ПО.1.учп нi>кой възнаг
раЖАенис, достатъчно е да Ви ПР-nАстави съ И.ilИ бевъ
зая.ВJLение едно свид-nте.ilСТВО отъ кмета ва общината
ИJLИ ОТЪ sам-nетника му, че е убито едно еди какво

BP-nАит1JJLНО животно и че отъ кожата му се отрiи!зни
уmит-В. ТЪВИ ПОСJL-nДНЯ M-np"a е за да не ставатъ зло
употрi>БJLения, т, е. Аа не би кожата отъ еАНО и еж що
ЖИВО'l'НО да се пр-ВдстаВ.ilява по
се

ИЗАаватъ

повече

Н-ВКО..1КО ПЖТII

СВИА-Бте.ilства

за

едно

Il

11 да

СliiЩО

убито ЖИВОТНО.

СвидетеJLствата, които се издаватъ отъ общинпт-k
не ПОДJL-Бжътъ на обгербвание, съг.;tасно пунктъ (·й
на ЧJL. 24-й отъ заlCона за гербови сборъ.

ом

439

Нъ

допълнение на оБЯВ.iенпето сп подъ ~9 3501
14 Декемврий м. г., публикувано трикратно въ
"Държавенъ В-Встникъ" брой 29 отъ 6 този мiюецъ,

отъ

съ настоящето си обявявамъ на интересующитоВ се,
че СЪГ."1асно чл.. 1021 и 1025 отъ Грзжданското Сж
допроизводство публичната продажба На долуопначе
НИ'I'i. недвижими имоти, находящи се нъ Варнеиското
еемд:цще, ще почее отъ 22 този м'ЦЪ, ще ПРОДЪ.1жа
ва до 24 Мартъ нечерта часа петь, а IIMCHUO: 1) Нива
14 дю.-пома 160 метра моВстность " МЗltсудаа " със'i;ДII:

Хасанъ Вей II пжть на желi.аuицата,

цоВна 180 ,;ieBa;

вива 13 дюлюка 160 метра, хоВстность ,,"Меше.1И
Тепе" със1;ди: Хюсеинъ Ев. -Саltаоглу п l\Io.i.la А.1П
и ПЖТЬ, Цlша 170 лева. ПомоВватптоВ имоти се прода-

2)

I ватъ еа ивдължение ДЪ.'Iгътъ ва Хати,""же

Араnъ :Мех

медова, къмъ Варненската 3еllo'IедоВлчесв:а касса.
Же.%ающи'.соВ да взематъ участие въ търгътъ МО
гжтъ да преглеждатъ II:нижата по продажбата всi.ь:и:
присжственъ

Аень

нъ

канцеo'Iарията

ИП.

Варна, 12 Февруарий 1897 г.
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П. Сжд. Пристанъ: Н. Т. Новаков'Ь.

...

ВАРН.liШСКИИ СЖДЕБЕНЪ ПРИСТАВЪ

~---

ОБЯВ,;lЕНИЕ

0111. 795.
На основание nСПЪ.iните.шпа.ilПСТЬ oJtJ 3614/96 г.,
пвдаденъ отъ ВарнеНСI:и:i:i Ыирови:i:i СтАПЯ на Варне

вица Ст. Х. Данаи.,lOВЪ ср-hщу Щеря Георгиевъ СuпаICЪ
ва 400 ..1ева, JLихва и др. оБЯВЯВa:lIЪ, че С.il.Ъдъ дноВ недъ

.1И отъ ПОС.ilЪАНОТО трикратно пуб.ш~увание настояще
то въ еАlIаъ ОТ'Ь M-nСТIlIIТсБ в-Бстнпци n въ продъ.lженпе

=~C~T:kP~'=,4~.~==========~,,~В;:а~р~н~е~Н~С:R~и~Й~О~б~щ~и:;;;н~е~R~И~й~В~1>~'С;;;Т;,;:Н;,;:И;:R~Ъ='=;=============В=,,=Р=()И=" 10.
па 31 день и С.1.оВдъ това съ праВОНЗДАавание 5% въ 1О
деня, ще продзвамъ пуб.1.ИЧВО въ Rавцсларията ~И ~~-Б
дующия А.ilЪ:ЖНШ:ОВЪ имотъ: една четвъртъ чисть (/4)
оТ'Ь една Rжща въ гр. Варна II учаеТЪRЪ, подъ ом 39ь.

мi>жду със'hАИ'I-Б: Х. Данаи.лъ Ваеи.lевъ, Ст. Х. Данни

да се занесе въ Русевя, Мада-Азия и Цариградъ. Ед
НИЧRОТО CTpOl~\) наблюдение се иsвършва въ Суевъ,
нъ и отъ таllIЪ сж пропустнжлипарахода Nпbiа, който
е пр-Внесялъ въ Анг.шя аНГ.1ИЙСRИ НОЙСRИ, идущи ОТЪ

Индия И отъ тоя параходъ въ П.1ИМУТЪ Cir.

.л08Ъ и отъ Авет-Б страни пжтища, едноетажна съ една

8

стаа, кухня n катой, съвидана ва ORO.ilU 63 ЕВ. MrF.Tpa, съ
дворъ отъ ОRО.ло -10 ЕВ. м1>тра, съгръдева отъ камъ
ни, ДО.1.ма II керпичъ, покривъ Rеремидевъ, оцоВнева

се

250 .лева, отъ КОято ще пuчне
Заинтересовавит1> могжтъ въ приех.ет

четвъртата частъ за

вадаваllието. _

венвит'h ДВИ 1I часове да

Варна,

L8

"Мартъ

се явяватъ и наАдаватъ.

СО.lдати,

JI

умр'h.1И.

.

ПОRазала

много

по-ревностна въ

това

отношение.

Тя е взела вече нужднитi> мi>рки: да се иsв..встява, на
вр..вме ва ХОД:i на чумата. чрtаъ посолствата
странство и чр~зъ нарочно за това испратени

ри

и е р..вшила, щомъ чумата

се

си въ

л-В~а
Персия,.

появи въ

минаванието на хора И стоки, CЪГ~laCHO за~она отъ
lОниИ:

1894

15

година, пр'hзъ ВСИЧRОТО протяжение на су
граница, съ

исключевие

на

тия

пунк-,

тове, гд..вто ще бждiYiТЪ устроени л..вкаРСRо-наб.lюда

МАТ А.

(ПродЪJtЖенnе отъ

отъ хол~ра

Руссия, отъ к:оято вависи опазванието сухия ПitiТЬ,
е

хопжтната си

ч

ужъ

Авганистанъ и ICашв:ара, да sапр..вти съвършенно пр-В

Ibll7 ГОА.

Сжд. Пристзвъ~ Г. Захариевъ.
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души

телни Сl'анции. Независимо отъ тия сухопiYiТНИ каран
тинни м..врRИ, руссит..в устрояватъ lJ МОрСRИ

5 п 6 броеве).

санитар

но-наблюдателни станции въ пристанищuта, които и

VШ.

матъ сношения съ вараsени отъ чумата м..встности.

3а м..врн:ит..в, които е В8ела Турция, ва да вапаsи
се гово

Прtдпазвания.

себе еи и Европа отъ чумата, не може и да

Понеже чумата се намира вънъ отъ

Европа, то

пр'hдпазванието отъ тая бол'hсть l\IOже да се раsд'hли

на двов части: },tеждУ1f.ародnо l' nародnо

а) МJьждуnародnо nрJьдnазваНЛlе.
Чумата може да доиде въ Европа било по сухо,
би.'IO по море, би~"'IО и по двата IIЖТЯ едновроВменно.
По море тя може да д,ойде поскоро, по-направо и за

ри,

защото RОЛRОТО и

да

еж

строги, Еато не се иепъл

няватъ, не могжтъ да llOt:ТИГНЪТЪ цi>льта си и трi3б
ва да се ГoJ1едатъ хато неСi'fi.ществующи, За това, ОТ
къмъ Мала-Азия нии се явяваме като първи поср-Вд
ници между чумати. и Европа.
осв..внъ опаеностьта, RОЯТО п:r:':hдставляватъ мор
с~ит-Н и вемни съобщителни ПiYiтища ва пр..внасянието
на чумата въ Европа, има и друга една не Ilo-ма.жIeа

това тоя пжть е по-опасенъ. Отъ Бомбай 1JyMaTa може
да се донесе въ нiнсолко дни до Червено море, Суес

опаСВ:ОСТЬ-ПОRЛОНението, к:оето

кип Rаналъ и Египетъ, RОИТО сж обикновеннит'h стан
ции ва всичкит':h епидемически бол'hс±и, идущи отъ

-Ме1Г,1Г,а, гдоВто се събиратъ цi>ли облаци поклонници
-хаджии, които дохождатъ отъ всичкит'h части, гд-В-

Истокъ. Отъ Египетъ бол..встьта ще се распространи
по пристанищата на ср..вдиsемно море и отъ тамъ въ
вжтр'hшностьта

на Европа.

За да може да се пuпрi>чп па чумата да дойде
по ВОАа, би стр-Вбвало да се въспре пр'hнасянието 11
въ Бомбай; въ това стои КЛIO'Ia на всички междупа.
род&и пр'hдпаsителнп м..вркп, при.ложението на к:оито
вависu г,давно отъ Англия. Втората пр-Вграда, К:Оято
може да се постави

на нахлуванието чумата, еж пр'hд'

пщште."'IШJТ'h м'hрЕИ, RОИТО мuг;у;.тъ

да се взематъ

въ

"ЩВtJ.ретит..в на Червено море. Най-сетн-В международ
ния санитаренъ съв1>тъ въ АлеRсандрия, ако англий
ското влияние въ Египетъ не парализира д'hiJ:ствието
може да пр-Вдстави една третя и по~л..вдня
града противъ напр..вдванието ва чумата.

3ty,

съ ср'hднеаsиатсн:ит'h РУССЕИ В.'lадения. Отъ друга стр::!'

ha-паRЪ по сухо-чумата може дадоиде въ Европа

отъ пристанищата на ПерСИДСRИЙ заливъ прi>зъ Мала.
Азия и Цариградъ.

Отъ гор..вuвдоженото се вижда ясно, че l\1'hрн:ит'h,

хоито тр..вбва да се взематъ противъ распространени
ето на чумата по море, зависЫiТЪ отъ Англия,-а тия
по сухо заВИСББТЪ отъ Русеия и Турция.

Отъ ВСИЧЕО дО сега се ВПЖАа. че Англия Г."'Iеда

пр..взъ пръсти на распространението на чумата. Тя не
сЮIО ве попрi>чи на ПР'lшасяпието 11. въ Бомбай, нъ и
кри до ПОС."'I-В.цния часъ сжществуванието на чумата
догд..вто

ПО."'Iопината отъ

про

то се испон'hдва мохамедовата в..вра. Тия хаджии до-·
хаждатъ или съ неизброими к:ервани, сл..вдъ Еато сж.
пр..втърп..вли неописани мжн:и, изнурения И лишения,
или съ пираходи, въ които отсжтствуватъ и най-еле

ментарнит..в понятия отъ хигиена. По тоя начинъ т-в.

ставатъ благоприятна ср..вда еа раввъждание

на все

ВЪЗМОЖни зараsи

наедно

и

съ СВ"8тостьта, RОЯТО

сл..вдъ заминаванието си.

сж

добили

отъ

занася тъ съ себе си въ най отдалечени

поклонението~
страни,-м..в

сторождението си-зародиши отъ най-смъртоносни бо
л..всти.

Сл'hдва

пр'h

По сухо чумата може да ДОйде въ Европа пр-Взъ
Руссия по гол:вмит..в херванни пжтища, RОИТо иджтъ
отъ Персия и Авганистанъ, u Хоито се съобщавитъ

въ тоя градъ,

в..врующ,ит..в въ

рОЕа правЫiТЪ всоВка година въ една ТОЧка отъ Арабия

населението

:му се разб-Вга и догд1>то болi>стьта почнж да взема
вс..вн:идневно по стотини жертви. Н'hщо повече, съ па
раходи идущи отъ Индпя, чумата се пр'hнеее въ Еа

меранъ, на Червено море. Освi>нъ това, Анг."'IИЯ е от

X333."'I3 к:аь."Ъвто и да е ННДЗ0РЪ върху Персидскп.Й за •
•1ПВЪ, а пsвi>стно е, че отъ та:иъ чумата .'IeCHO може

Yf"ЛАДЕЖЪ ва
21-22 години, по народность БЪ.itгаринъ, отнет'Ь отъ

~l~

родите.лит'i;му ивъ Бъ.'\гариявъ вр-Вме на РУСЕО-Турек:ата

воина, Еогато би.tъ д-Вте н(\ 1-2 год. ВЪЗР,1Сть, отъ
единъ ТУрСI:>И офицеринъ (бинбашия) отъ Измиръ JJ
отвесенъ въ тоsи ПОС.'t-Вдния градъ, гд-Бто би.лъ па·
турчевъ, се завърн<\.лъ въ Бъ.лгария пр-hди 11/2 год
и въ гр. П.лОВДilВЪ нинОНО би.лъ пон:ръстенъ въ Ис
точво-Правос.лав&ата в-Вра и нареченъ при Rръщението
1I1у Иванъ. !Сато не е мuжа.лъ Аа иеПита и узнае до C6гa~
отъ кжд-В е родомъ, хои му се родите.лит$ и пр., той

се обърна RЪ1IIЪ редан:цията на В'Бстниrz<1 ни съ мо.лба да се
Азде г.ластность на ГОРП'БТО, та, ан:о родите.лит-В му увна
ятъ за него и

изяватъ

же.ланпе Аа

се

прибере

при

тоВхъ, да се обърнжтъ до Варнен. Градоначз.лствu и
поиск:атъ св-Вдения за неговото J111>сто-жите.лство.
По
настоящемъ тозп нещаетенъ l\ыздежъ

жив-hе

въ Вирна.

