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Както е
Общинските дългове.
избестио
Варненския курортъ и интересътъ н а "
такиба преимуществено отъ
чужденцитЬ къмъ него,
;'СД
минали гогини има достах
!,5КО
/) ^банса отъ 2 милиона
кметъ на града.
Интересътъ на чужденцнтъ къмъ Варненския курортъ о?,1
П р о щ а п н н т Ъ думи на д о с е г а ш н и » к м е т ъ
деЬа отъ проектирания отъ
година на година се усилва. Прнроднитй красоти на града, мем' 1*Р
Пъдгорскатй народна банка
г. Н. П о п о в ъ Д е к л а р а ц и я т а н а г. П ъ р в а н ъ
и умЪренъ климатъ, ясно-синьото море, хубавия плажъ, краектиг1 }П0
заемъ, сега уформенъ бъ изоколности, модернитЪ бански съоржжения и най-сетне «втени |'
Бяновъ.
пълнителенъ листъ и прехживотъ еж нещата, които правятъ Варна да бжде предпочитан')1 ;*Ь
11 априлъ 1930 г. та за липсата на болшен- отъ чужденцнтЪ предъ другитЪ-модерни, зпппдно-европейежи к;..е
Ьърленъ бече на $ълг; Земл.
рамка — еъ лихбитЬ около
рорти.
. ' . • • . . * •,: зъ
Заседанието се откри то ство азъ решихъ да осво
5, мил. лгба. . . ,
Въ
курортното
бюро
при
общината
ежедневно
постжпват
бодя това М-БСТО, за да дамъ
2)Къмъ Дирекцията на дър- чно въ 4 часа сл. объдъ.
десятки
запитвания
отъ
чужбина,
главно
отъ
Германия,
Ромжни' от
жабнитЬ дългобе по петь про- Присжтствуватъ всички възможность да се работи
Чвхосяавия, йветрия, Полша, Унгария, Турция и т. н. за проспект I1"
центобия унгарски заемъ, око- г. г. общински съветници, съ по голъма енергия.
и за условията на живота аъ Варна презъ лътния сезонъ. Пое '•>
до 5 и пол. мил. леба и
Въ края на краищата
съ изключение на г. Ст.
тжпватъ дори запитвания и отъ Франция, Лнглия и Испания кж,
,ор|
3) Жъмъ сжщата около 4 Пешевъ.
длъженъ съмъ да подчер дето не липсватъ морски курорти.,
мил. леба останалъотъ,абанПолучаватъ се предложения отъ пжтиически бюра въ Ре'
Кмета Н Л О П О Б Ъ : Гос тая, че групата на лавица мжния, Германия и Нвстрия които искатъ да имъ се изпратят,, I
са срещи ртпустнатия презъ
та
постигна
своята
цель.
1920 год. заемъ за изхранба- пода общински съветници,
по-скоро проспекти за пропаганда поради голЪмия иитерест^Ь
не на населението.
презъ последнитъ заседа Но азъ казахъ, изхождай който клиентитЪ имъ проявяватъ за варненския курортъ, като еж' '.0
Общината отъ продължи ния станаха нъкои нъща, ки отъ интересигв на гра
щевременно искатъ да имъ се възложи н представителството м' \
телно бреме боди прегобори
да,
за
да
дамъ
възмож
за
гвхния градъ, наредъ съ яругитй западноевропейски курорт!4
,Ш(
сь Дирекцията на държабни- които не. могатъ да оста- ность да се работи въ бжза да отправятъ клиентигв си вм-всто къмъ други морски курорп,
тЬ дългобе, като сжщебре- натъ безъ значение за раз даще съ по-голЪма енер
— къмъ варненския, кждето услови»та на живота еж много п<) >
меннд е предложила различ воя на общинскитъ рабо
^ еа
износни отъ колкото другаде.
ни проекти за уреждането на ти. Както виждате, опози гия и за да не бждатъ
Получи се сжщо предложение отъ Германия за равпънв иг,'
тия заеми на база:
цията се организира въ свързани ржцегв набжда- ученици и възрастни по единично презъ сезона, които да прекп\':|
.1) Общината да получи ед
щия кметъ, моля да се ратъ по единъ месецъ въ нъкое варненско семейство, като в*
на отсрочка отъ три години общъ фронтъ, следъ като приеме оставката ми.
зам-вна, н-Ькой членъ о«ъ това семейство да прекара толков! 110
презъ които да плаща само единъ отъ общ. съветници
въ респективното семейство въ Германия. Подобна раз-Н. СТАМБОЛИЕВЪ: Ка време
лихбитъ', за да може да си отъ нашата среда се при
мина безспорно, ще послужи, както за взаимното опознавана вг*
ква оставка следъ нашия бита и културата на двата народа, така и за рекламирането и*1
отдъхне и да й се даде бъз- съедини къмъ нея.
вотъ за недоверие.
можность да употреби сбоиварненския курортъ въ Германия, респективно въ страната съ ко->,
ХР. МИРСКИ: Не може
тЬ средстба за благоустройКМЕТА: Да обясня защо ято става размината
съвета да бжде председа правя това. „Дзъ искамъ да
тЬенитЬ си нужди.
Благодарение на доказаните вече лечебни качества яввар-(
а
* 2) Дължимата сума да се тел :твуванъ отъ единъ бларненския
курортъ започнаха видни лекари и прочути клиники въ
се тури край на тая не- чужбина да
обърне бъ анюитетенъ дъл- миранъ кметъ.
се интересуватъ за Варна. Една детска клиника отъ ,1
приязънъ и внесе поскоро Черновицъ (Буковияа) запитва з» условията при които могатъ да; р
госроченъ заемъ, изплащане
АВРАМЪ ГАЧЕВЪ: И едно премирие. Вие знаете се л-вкуватъ рахитични деца въ Варна за да изпраща децата нв1 р
то на който да започне следъ
три, години. Лреди нЬколко азъ ч' се присъединявамъ че до утвърждението ка
своитЪ клиенти въ бждвще въ Варна, И1М'Ьсто въ Мовила. .: |
дни събета при дирекцията на къмъ казаното отъ г. Мир блама, кмета остава на ме
иаяяндя»
дгржабнитЬ дългобе е уба- ски. Моля г. Поповъ да от- стото си. За туй, моля да
жилъ изцЬло искането на варстжпи мьстото на респек
ЛОЗУНГЪ .Общограж- личате. — Ида въ едит],
се даде на гласуване пред данския блокъ следъ като моментъ, когато атмосфе
ненската община: общината
получаба три години отсроч тивния пом, кметъ, за да ложението ми за приема оежди политиката на до- рата въ общинския с ъ в ъ п .
ка, презъ което бреме ще пла ржководи заседанието.
не оставката ми.
сегашмата управа, декла е доста повишена, но смът'
ща само лихбитЬ. ХзилащаКМЕТА: Обединението
п. КМЕТЯ Ц. ХАНДЖИ- рира, че ще даде своята да се над-ввамъ, че въ и|,
нето на дългобетЬ ще стане стана въ името на три ЕВЪ: Това се прави, гос
подкрепа на новата упра> мето на ГОЛ-БМИГБ иитере'
бъ продължение на 10 години
пода, по чисти формални ва по всички мероприятия си на града, ще се намЪ/,:
съ 10 на сто лихба. Зуезпорно, цели:
1) гласуване допълните- причини.
едни .такиба услобия не мои начинания Ц-БЛЯЩИ бла ри пжть за една по-спо'
гатъ^да не бждатъ прпети лекъ бюджетъ;
АВР. П. ГАЧЕВЪ: Отъ годенствието на града" — койна работа. — Спомняй
отъ общината. &оди се споръ
2) изказване* недовърие момента на гласуването не 8 гласа.
си думитв на единъ об,
само по отношение на,лихбедоверие съ 16 гласа, Вие
на
пост. приежтетвие;
ния процентъ,но не е изклю
ЛОЗУНГЪ „Чрезъ само щественикъ, който пр|-и
д а бждете стоятелна борба срещу у- предаването на тоя постт/
нена бъзможностьта той да 3) избиране новъ кметъ. преставате
Допълнителн. бюджетъ, кметъ.
Ше намаленъ. 3{аскоро кме
правляющата ^опозицион на своя замъттникъ, вмес
та на града ще замоне §а знаете, се гласува. Вие зна
ХРИСТО МИРСКИ: Отъ на буржоазия трудовигв то благопожелания му ка
столицата, за да уреди окон ете защо тогава азъ се името на блока заявявамъ
маси ще завладеятъ об залъ на три пжти думитв:
чателно този трънлибъ отъ
че
не
може
да
става
дума
противопоставйхъ
на
прие
щината
и ще нгложатъ „съжелявамъ те". — Съ
десятки годиии насамъ. за об
мането му. Следъ това се за нЪкаква оставка следъ работническата с е л с к а тия думи той искаше да (
щината въпросъ.
'Окончателното' уремдане гласува блама и избра за исказаното недовърие и власть въ страната" — 5 характеризира
тяжестьта.
Ю общмскитЬ дългобе е отъ кметъ Авр. Тачевъ, който вота на съвета за новъ гласа.
съ която има да се справи,
*Шмо значение за града. Мия по понятни причини отка кметъ.
ЛОЗУНГЪ „Българския едно постоянно приежте*.
«ьлгобе д* сега еж спжбали
КМЕТА:
Заявявамъ,
че
за
да
заеме
кметското
мъ
*?са мероприятия: училище
Землед-влски народенъ съ- твие, тежкото економичес-'
по-нататъкъ
на
мога
да
ос
сто.
При
това
положение,
то Царь Симеоиа "стои недоюзъ е носитель на благо ско положение на нашия!
пршено единетбено по тЬхна следъ отказа на кмета, из- тана на това мъсто и денствие съ свободно про градъ, можа да носи за
та. Разрешения заемъ за по- бранъ съ 16 гласа, тръб- ц-вльта въ случая е съ
лицето, което го заема, са-''
0 шройката на тоба училище ваше да се даде смътка: оттавката си да дамъ въз явление на масит-в. Въ мо разочарование..— Не
срещу днешната
отъфонда кооперзшибни стро
можность
новоизбрания борба
йни на училища не се отпус- може ли такъвъ изборъ да
власть
за
освобождаване охотно се съгласихъ да за
хощШ. 2(егобото отпуща- бжде утвърденъ отъ м-вото кметъ веднага да встжпи то и тържеството на на ема, защото имамъ съзна
въ длъжность.
Шсепостаби бъ бръзка са тия или не. *
ние за тежестьта му и за
рода" — 1 гласъ.
«Шобе. Сега, съ уреждането
Следъ туй п. кмета Ц.
Язъ дойдохъ не да бж«в дългобетЬ, заема ще бжде
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ; По си- отговорностите, които поХонджиевъ зае председа
'•§ "Щтнатъ и, учлиището до- да чиновникъ, а да работя
силата на закона провъз- емамъ.
за благото на града, да телското мъсто.
крадено.
Господа общински съ
За преброители се из гласявамъ за избранъ за
%*Ьш остабимъ настрани върша творческа работа.
ветници,
задачата съ ко
'?с«и **&однитЪ запори на разниВъ миналитъ две заседания браха Ил. Кръстевъ и К. кметъ получилия най-мно- ято им« да се справи пое*
Щински приходи иредъ дру- констатирахъ, че при съз Бояджиевъ, които заеха и го гласове Първонъ Бятоянното приежтетвие е
•*.пречки отъ подобенъ хановъ.
мъстата си.

ИЗбИРането на г. Първанъ Бяновъ

\0

дадената атмосфера ,и неПоканени съветницитъ
приязънь, не мога да ра
Важното бъ случая е, че
да
гласуватъ за избора на
РЧииата най-сетне постабиботя, така че положението кметъ, единъ по единъ
м» * дългобетЬ си, които за менъ е ясно.
** оесятки години еж стоя- И, желаейки работитъ на пуснаха своить бюлетини
Неуредени.,
съвета да вървятъ успешно въ приготвената урна и въ
и да не спъватъ добритъ резултатъ се указаха:
ЗА КМЕТЪ ПЪРВАНЪ
ь<б начинания за града, неза
БЯНОВЪ
— 15 гласа.
висим© отъ констатация -

ш.мт\

СЪВЕТЯ ПРИЕ новоиз
брания кметъ веднага да
встжпи въ длъжность.
КМЕТА П. БЯНОВЪ:
Господа общински съвет
ници! Преди всичко Ви
благодаря за избора и за
дов-врието съ което ме об

най-разнообразна.
Нашия градъ откженатъ
въ 1913 година отъ своя
хинтерландъ б"Б парализиранъ стопански. — Нани
заха се и войнит^ —• и ТБ
дадоха своя отпечатъкъ
чрезъ прилива на една

Т

"у«н*у"

г _ ^ >;""'#»*-< • «1 • ч тш

лт**ш^ктк*тъъ1ш*

.у,^^^^^),;^!,^^^^^,^^^^^^^^^.^»^.^.^!...^ 1-;

,,,,,,.,,,,,,....„^.^..^,^„„

^ъкм- -ь?ш*',му А^.^.^.:...*.!, Г.Д

ителна емиграция, ед- размахъ отъ предшеетбую- спокойна и тВорческа ре бета. ХВ. Странски
ЯВР. П. ГАЧЕВЪ: из
топанско изтощение, а щия и настоящия общински
тъкна,
че в ъ случая бор
сгстаВи,
начело
съ
досегяш<
следъкъ и една тежбата
е
между два класи,
ния
кметъ
X.
Лопобъ,
:\
; | кономическа криза. Най
съ изкуствени торове*)
два
морала,
които взаимно
Мая
политика
на
дамокр.
I ] 5мъ отпечатъкъ върху
Нашето лозарство напре> требва да «-направи опитъ
': комическото . п о л о ж е  сгоВоръ не остаби незасегна се изключватъ, —- З а туй
на града даде откжс- ти ниедна отъ областитЬ въ групата къмъ която се чи два изъ година въ година; \ съ изкуствени, торове, за
ето на Добруджа.: — Които може да бжде проя бе- сли не може да споделя Всъка година се засаждатъ) да види, ;до колко има
говския животъ замре на една-здраба общинска по- направената декларация. все нови лозя, които по-/: смътна в ъ т"БХ1г. При се
ХР. МИРСКИ: Преди глъщатъ много трудъи гашното положение лоза
аса хора останаха при лишика. достатъчно е да се
малко
се прочете една де много време. Не може да рството се излага все по
и тежки, условия за помене дейностьта, избършекларация.
— Отъ страна ее откаже, че не шия ло- вече с и повече на криза.
ене на своята прехра- на бъ областьта на
на
блокаправимъ/следна-!
заръ е > Направилъ голъми Ние направихме връзки с ъ
Застроиха с е нови бяагеуствейството, во*
Започнахме, мата
декларация
и
преду
успехи въ занаята си. Ед чужбина.
тали поради прилива яко - кви&ймзацкошото
;
каръ
и
в
ъ
малки-разм-ври
емиграцията, които ча- дЪяо, ешштдрич^ското преждение, че ако в ъ бж- на мжчнотия, обаче, той
износъ,
на
вино
с ъ по го-своето благоустрой- осв&тление#пЪтовкщнв* даще се следва. • сжщата не може да превъзмогне; '
л-вмъ.
усп-вхъ
започнахме.
а и голяма часть от то, учебното, театрал политика на разхищение то е наторяването на ло- ;
;
лението изгуби своя ното»; библиотечното': н общинските средства, на зята. Не може да се каже, износъ.на. грозди. Големи
венъ поминъкъ, лозар- санитарното;. яЪяо, как безсистемность и липса на че той не схваща нуждата винарски кжщн отъ чуж«.
-то, който поминъкъ то п редица работи, създаде грижи за учебното д ^ л о отъ торене, но липсва тор. бина> се; явиха въ странатадва да се създаде на- ни за намаление на безрабо и пр. ний не можемъ да Ние имаме множество се ни^-за да закупятъ вина,
дадемъ своята подкрепа. ла, които еж лозарски и но/ги намиратъ /не., много
0
тицата
1*."'.':у-'' •' "
евтини, т а д а к и , търсятъ
3{абото пост. приежтетбие Само мероприятия и начи които нъматъ достатъчно много охотно^/А лозаритъ,
'ия: .еж' въ. груби черти
нания, които целять пов
Има дори лозаовйята н а нашия,градъ декларира* че, то ще. следба дигането на града и за- добигъкъ.
ри,
които
не
притежаватъ отъ своя .« страна; пъкъ; съ 5
па* налага и политика- Въ глабнитЬ й линии сжщата пзззането на общинските • иикакъвъ добитъкъ,
право намиратъ, Че имъ сег
която требва д а след- общинска политика, като о- средства •— щ е б ж д а т ъ дорч и едно магаре. често
дава евтино гроздето. При
Осо-г
еднз постоянно приежт- бърне особено 'Внимание и на подържани 07ъ н а с ъ . :
чината е, / че безъ торене.
бено
зле
въ
това
отноше
ие. Демократическия сго- . училищното д^о, Водоснабдя
добивътъ, му • де -, скжпъ,, иние
еж
лозята
на
гражда-.
>>//*,,очерта,'., отV, 1923 ването^ електрификацията и ДИМ. ЯННКИЕВЪ: На Н И Т " Б , ,
направени-г
•- •.-•:. .!'/:-\/.".; ••<; слаба; заплаща
1 : у:1
продължаВане на общеспбе' шия другарь Ви каза, че
нна-»насамъ.
тЬ
"разноски.
'
'
-'-\ _ / . - '- Ето защо изкуственитъ}
1а да бжда кратъкъ и нитЬ;работи, както и създа- ний не можемъ да прие'Дори
Н-БКОЙ.
отъ
чуждизавърша; а з ъ , господа 6о).е на. поби, за Възможно мемъ направената декла торове с ъ право >сж заин- т^ търговци, които /.идагц
< летниц^.^Ьтъ името .на " 'най-голймо пласиране труда. рация; Бората е между 2 / таресува ли дрзаритъ н е  отъ по»напредналй отъ»
•X, п р и с ъ с т в и е , щ е ви на безработните, като поли фронта иче-нЪма ; разлика много.. мъста,., и з ъ нашата;, насъ страни, като се ^за•:•!•-.
«четаа.една- декларация. тика, отгобаряща единетбено между еднигв и другитЪ страна. .... :, -;.:ч •*><•..:••.. >••;.погнаятъ,
съ нашето ло;
ВСБКИ
лозарь,;
който
не
(сочи
управл.
и
бурж.
опо
политикатагразбирания- на добре разбранитЬ градски
зарство,
най-голямо
впе
Яг/ бждащата / дейность унтересЦ.Жо. смЬе, да се на- зиция). —- Т Б гласуваха разполага с ъ оборски торъ^
това пост. прйежтетвие. дЦаь ц т%\:щ^ намери под' за сжщотв постоянно при : никакъ, или го н^ма в ъ л чатление , имъ . п р а в и , ч е .
бйзъ Н. Поповъ, достатъчно
количество, нашитъ лозаригне торятъ ; ;
<МЕТЯ> прочете следна-. крепа ,у>г&, общин. съВетни- ежтетвие
въпреки декларацията си,
ци,
и
има
съзнанието)'че
са
Въ Италия; в ъ Франция,*) Г*рната.'статйя ^нв проф." *Ив«
декларация:
е специално написана за втз Германия в ъ лозарски
мо при ЬбщитЬ усилия 'на че се абстрахиратъ отъ Странски
.Варненски Общ. Вестиикъ .
Шстояиото присжтстВие
т е , области , изкуственит-в
"Всички тя, ще: мощ да даде личностьта на последния.
$вркенската/'град. общи-! Възможно май-бобрирезулта- — Нека трудящигБ- се ма
торове намиратъ най-гол^„ пр$збр9Но\ &Ъ .днешния, си
си
си
взематъ
бележка
й
ще
атакуваме
политиката
мо.:приложение*Дошло ; е^
,1 ти. ; Наистина* тия резулта!
„ <(Влп Вц{ *<»аС{&НМ*т<?.:
«а,
когато
даватъ
/гласа,
си
на
сговора,
.<който?
о
т
ъ
,
7
време И ! нашити лозари да ,ти ще еж <Въ чзобисимость и
2Ж мартъ%<Л7»<г« и днесъ,\,
при избори да, приценятъ
години
какъ
властвува
не
ги
изпитатъ; защото, мо
отъ
$инансобит&
ВъЗможнстш за дългъ да напраВи ' сти на общината, но пост. •добре това. , '••-{.:-'->.. • •
е задоволилъ интересит-Б : ж е би, щ е йам-Ьрятъ см-Ьт-,
(дЬгг. общинските събет- просжтстбиех^надбВа, че ще, Н: СТДМБОЛИЕВЪ: По- на дребнит^ сжществува- ка в ъ ГБХЪ,, дори И при,
(и следнаща^декларацця-.: ; . има тиНпВъзможности. ; водъ да кажа нЪколко^ду- ния, а тия на крупните ка сегашните имъ цени,' кои»;
>{зх6$$арк\иХотъ, **РУ.пофЯ~. Г
ми ми дава направената
Заявявамъ, че то все о щ е има възмож
^емркр.-егоВорм^ Въ, каали-, Хздигайкшна пръВъ планъ декларация, въ която де питалисти
тази,,
декларация,
твърде ность да се намалятъг ако:'
делото
на-града,'
то
се
на*
;
г съ групата~на~културхо->
бело
се
-подчертава
<дей
стериотипна
за
насъ
/не е нам-Брятъ: по широко тър
дЬба,
че
Въ
името
на
тоба
кбетна
д<Во Жоренякъ, заностьта
на<
П.
Стояновъ
и
у
освенъ
думи,
благопоже-.
сене. •. .. г.,.. .•.'••.."•; ; />-, •
дЬло
ще
.мргатъ
^да•
се/обедигВву г ?:;?*.<• бждащата си
Н.
Поповъ.
Азъ
и
тукъ
лания,
с
ъ
каквито
не
се
Торенето с ъ изкуствени
нятъ
усилията
на
Всички
г.г.
Зиость то ще следва оная>
ще
игщкрепя
тоза,
което
нзтриватъ
сълзите
на
дре
общински
еъбетиици
и
паследторове
не прилича на >то-'
щинска политика, начената
казахъ
миналия
пжть,
че
бните
сжществувания.
нитЬ
чрезъ
сбоята
^подкрепа
ренетос ъ оборски торъ.
ъ 'фбщирскиясъВетъ, начеборбата
не
е
лична,
а
Заседанието
се
вдигна
,
да^дадаш.
Възможность
на
О
т
ъ
една
страна то е по•/съкмета Лътъръ Стояприрципиална.
Ние
винаги
въ
5
и
пол.
часа.
'
пост,
приежтетбие
за
една
лесно, а, о т ъ друга имапИ->
1ъ,и рр$д ъл%<!ха Въ широк*

Торенето на лозята

•II

:

т

л

жи) стария; габровецът Бай т
шава, тъй че и малки, де •
ца могатъ спокойно да с е , Ж и в о е вечерь; в ъ тоя Николеаъ.ь Евтинс.1 е?с Заг,
кжпятъ, гонят-ь и играятъ градь, който е израстналъ десеть наши ;з>крони щ е Вй^
И за добритъ плувци е на развалините и а стария д а д а т ъ ;.'''; вечерята' и;:;
сложена неподвижна чер-. Одесусъ, който укроти гне вино. и черно кафе...
Впечатления,на г. Вл.Сисъ — поместени въ,големия чех- ;. вена шамандура, обиколе ва у на македонския царь : Остане ли/ви-свобядно,:.,
•:? ум•'•."';• г•.<...•;!:ки "стникъ Народни листи)
._ ;
на отъ кжпящи се. На ви Филипъ чрезъ красотата вре^ме презъ - деня;: какъ дао
Тамъ кждето никога се на з&лива въ мощен кржг сокото мосче,за скокове,., на*,царската, д ъ щ е р я ; Ми-, не отидете- въ* музея? Той™
зостирали^турскитй кре- около Евксикогрздъ, л-Ьт- карди спаситель плувецъ./ да, който е позналъ раз-/ е паметникъ на прилеж-; /^
остни^тени (валове), раз- но седалище на Царя и Черно мора е особено мо-,, коша н а ; древностьта и е ность и познание на ;нех
зложенаге резкошнапри-. около Св. Константинъ, ре. Не познава, приливъ/ посрещналъ първия, б ъ л  ски -хора. Той е д-вло на-;
орск«г:градина/д-вло на нъкога тихъ монастиръ, а Н И Т О О Т Л И В Ъ .
:•'•••,;.. гарски владетель христия-, братята Херминъ. и Каролъ-.••вхъ^с-1: градинарь Днтонъ днесъ шуменъ курортъ,
Не тр-вбва да се боймъ нинъ Борисъ,- и з ъ улици-)- 1Лкорпиловй. Херминъ веовакъ И ткмъ кждето къмъ Балчикъ, който ве- отъ изненади. Има си оба т е н а който еж се носили чегпочйва на Джанаваръ*
де^преди ,н1жолко годи- че отъ^ 1918'тодина е под че свой правиленъ обичай кръвожадни аварски и тур^- > тепе, 7/ н а д ъ Варненското •
и;.се.^ черк%еше дървена ромжнека ЙЛЙСТЬ и къмъ (иавикъ): следъ об^дъ с е ски орди, който е чувалъ» езеро; а Карел^;урежда и*
арака><блестятъ банскит^ Калиакра, о т ъ кждето разиграва, развълнува г о . набожни песни на чехеки- обогатява пакъ музея асъ^
; остройки.:— сжщо такп другъ ;фаръ предупремща- освежителенъ ветрецъ и , т е войски и който подиръм своите разкопки в ъ о к о л ;
Яетонна работа на чехеки ва параходитъч които ст тогава/е кжпането особе-, векове е посрещналъ пър- костите на., отдавнашните
| жце. Отъ мощното тъло на пжть отъ Цариградъ но приятно," понеже, пла вите освободители руси.,. седалища на * българските /
| а банския палатъ се спу- или от Варна за Кюстен- жа е. почти пустъ. Кжде Ж и в о е особено в ъ при царства, . Предисторичната,',
/ да; тераса презъ плажа джа да се. отбнягъ още варненци да се осмелятъ морската градина. Звука епоха,*културите; тракий- 1 ;
! адъ морето и подканва на вргме по-наежтре въ следъ объдъ да влезвтъ на звънците - кани в ъ ки ска, гръцка,' готска,;старо/ ;
/ ъмъ н^ми разговори съ морето Къпятъ се хиляди въ морето! В ъ парка отъ ната., Янни Ондра, „палат: славянска, средните веко
юрскит-в далнини. Въдъ- и хиляди хора. Тоя малък павилиона звучи Сметана, ва но разкошна" мами отъ ве, й сегашното време-ай :
но на югоизтокъ. сочатъ градъ отъ 40 хиляди на- Дворжакъ, Фибихъ, Новак:;. афишите с ъ своята усмив се..редятъ! предъ- очите.зжнить Прътове на. гопЪ-, селение (?) въ време на и Сукъ. Капелмайстора на,., ка.. Градинските ресторан-г Прекланяте се V. съ* ПОЧИТУшя залива,като протегна- сезона се удвоява, Плажа 8-й пехотенъ полкъ е .пи» ти и увеселителни заведе-. предъ големото д е л о н а п
а ржка къмъ, скалистния е постланъ съ чистъ фин томецъ на Пражкате кон- ; ния еж препълнени Навсе- . вашите 1 съотечественици -,
юст» ^ Галата, отъ който пъсъкъ. Горещото слънце серв&тория,; Слънце, море, кжде музика, пеене и ге'Следъ това,". отйвамъ - да"
«гроблесва. нощемъ фара с предупреждава новодрш- музика! И който желае ти- рултия. ,И пакъ, ако иска посетя най-стария българи
|мвияща се светлина по лит^. Но такова начално ,шина, отива по-иататъкъ не.кой да, вечеря спокойно ски духовенъ чинъ — ми*""
|гъмната повърхность, чак изгоряеане. скоро премина-. презъ парка иавънъ към по-добре е д а отиде по- , трополитъ Симеонъ. Пра*;;
йо^впрненскитБ брегове, ва отъ нимазване съ ки- осамотенйгБ заливчета, кж наажтре в ъ . града» Отли- : вя така всекога, - когато
Зъ/Л"БВО, къмъ северо-из- , село, млъко. Дъното на мо- дето достига^само . тихото,- ченъ, ресторантъ - „Крис- : съмъ в ъ Варна.
-акъ завиватъ брътовегв рето постепенно се сни- шумолеиие на вълнит-в.
т а л ъ " който урежда (дърНа колко сте години?"
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своитв пв-мжчни страни. 100—120 кгр. или калие
По-лесно е, защото не и- ва соль (40 на сто) — 25
зисква толкова трудъ, вре кгр.
ме и превозни средства,
Тароветв трвбва да се
както1 оборскиятъ торъ. разхвърлятъ веднага следъ
Мжчно е, защото изисква отравянето на лозята на
пт>голвма" точность и по пролвтьта. Селитрата трввече знания.
бва да се внесе на два
* Ние ще дадемъ нвкои пжти —- веднъжъ заедно
! кратки и указания по това съ другитв торове, втори
наторяване на лозята. Пре пжть при процъфтяването'
ди всичко трвбва да пра- на лозята.
вимъ разлика между лозя
///. За силно баробити
на леки песъкливи, чакъ
сухи почби
лести или силно варовити се употрвбяватъ сж.щитв
сухи иочви и лозя на по- количества, както и за летежки почви. Торенето на китв почви, обаче тв мо
еднитв и на другите се гатъ да се торятъ отъ фоотличава. По-нататъкъ, ако сфорнйтв торове само съ
лозарьтъ има на разполо суперфосфатъ, но не и съ
жение, макаръ и малко костено брашно. Останалиоборски торъ, той нвма тв торове еж сжщи.
защо да се отказва отъ
Ако има на разположе
него, а требва да го упот- ние оборски торъ, ?о порвбй, като го подсили съ соченитв ш>горе количест
изкуствени торове. Ето за ва изкуствени торове се
що ние ще посочимъ ко намаляватъ както следва:
личествата на изкуствени •
1. При 2000 кгр. обор
тъ торове за такива раз-. ски торъ, на декаръ се да
лични случаи.
ва една трета отъ посочеиитв количества.
, /. За сВързаяи и по-тежки
почби иа декаръ се изискба: 2. При 1500 кгр. оборски
1. Суперфосфатъ 30 до' торъ на декаръ се даватъ
половината отъ твхъ.
35 кгр.
< 2.,; Ммониевъ сулфатъ 3. При 1000 кгр. оборски
'торъ на дегкаръ тв се на
25 кгр. ;
3» Пепель отъ слама 60 маляватъ съ една трета.
до-80- кгр. или пепель отъ • .';Изкуственитв торове при
джбови или букови дърва пазене ке бива да се смв80т-100кгр. или калиева» сватъ, а да се пазятъ по
соль (40 на сто) — 20 кгр. отдвлно.
При самото торене, тв,
Тороветъг требва да се
обаче,
могатъ да се смвразхвърлятъ къско на есен;
сватъ.
презъ. зимата или рано ка
За разхвърлянето на топролвть,
до дето още не
!
роветв
трвбва да се избе
сж се появили листа по
ре
тихъ,
не ввтровитъ день,
лозитв.
"•
защото нвком отъ тъхъ се
К
11:За леки почби '{пЬсъклиби
лесно отавватъ отъ ввтъчакълести) — на декаръ: ра. Когато лозитв еж от
V. Суперфосфатъ 30—35 ровени, ргзхвърлянето тръ
кгр;, или костемо брашно бва да стане между'редо50—60 клг.
ветв кмъ, а когато еж за
> 2. Селитра на два пжти< ровени—по самитв редове
по 15 кгр.
върху пръстьта, съ която
3, Пепелъ отъ слама то еж заровени. Въ единия
80—100 кгр. или отъ дж- и въ другия случай торобов и или '. букови дърва ветв' следъ разхвърлянето

аса.

трвбва да еа заравятъ, ка Л. К.'15очевъ
1Н
то се прекопае почвата, ма
рн;
каръ и плитко. Заедно съ
дъждовната влага тороветв посте.тено ще се про(Продължение отъ вр,223 отъ 17.ШЛ93О г^* 1Ч :;* кв.
смучатъ надову къмъ коренитв иа лезитв и ще
Изгубването на берийния на) на всвки 50 кгр., отт ^П1
бжцатъ използувани.
му характеръ се обяснява 50 кгр. нагоре до 1 лв.,1 0
За да може, обаче, всв съ желанието да се запази на мврка — на всвки два
ки лозарь самъ да провв- неговата доходность при енъ декалитъръ, сжщо д< ЕН1
ри на собственото си лозе, намаление, дори при от- 1..левъ.,,,,. ,...,. .,..,.,, ,п-,., б(
ще имавли резултатъ отъ ежтетвие на нуждата да.
Отъ тия такси се осво
торенето и какво ще по се прибвгва до общинско бождаватъ каменнитв вж ,„
лучи въ повече отъ него, то посредничество, особен-. глища, които се вадял еи
необходимо е да си нара- о епвдъ като се създаде. о т ъ ; държавнитв мини но1
ви опитъ, ката частъ отъ закона за мвркитв и тег- сольта, както и всички да лилозето натори и еднзква лилкить отъ 18. XII. 1888 ставки за държавни» ок | р а
часть остави наторена. За г„ който предвижда радъ ржжни, училищни и об | К1
да може да се прави сра наредби за контролъ и щински нужди. , . л -V, .
внение на твзи части, то премахване злоупотребле
Кринината и кантарини кв;
рената и ненаторена трв- нията при тегленето и ната се взематъ, отъ: всич^••*««
бва да бждатъ еднакви по мвренето.'. Безпредметнот, ки стоки, които се прода-?*
размври, по наклонъ, по. стьта на предлаганата отъ ватъ на панаирйтв, паза;|п
обработка, да бждатъ за общината услуга, естестве ритв,сергиитв. атака сж-'^
садени съ единъ и сжщъ но, намалява постъплени що и на гаритв или. при',в
сортъ лози и една и сж- ята и то, когато общинитв станищата, гдето «е това-•
ща възрасть, на еднакво иматъ нужда отъ голвми рятъ за пръвъ,пжть. ),о,0разстсяне, да нвма' разде приходи, за да се справятъ ' Забележка., I: ; Въ тези • (
лени лози и т. н. Съ ед съ множеството разнооб общини, гдето приходите'.
на дума дветв части, за разни задачи.пеставени имъ отт» кантарина и кринина'1'
да могатъ да се сравня- отъ законитв и живота. Да-. еж незначителни* й не по«' °°
ватъ, трвбва да бждатъ нъчиия характеръ, .обаче, криватъ разходитв за ,СЪ'",Ъ
досущъ еднакви. Необхо и днесъ дава мвсто на мно бирането имъ общинския-1
димо е, разбира се, да се го конфликти изъ сбласть- оъветъ може да ги изклю-ь
спазятъ и всички изложе та на правото и целесъоб-, чи отъ числото на.общин-10
ни, условия и прзвиз.а
разностьта. Тв още не еж скитв приходи.
*'>.->•;-'.'!•*
Иабележка II: Отъ так., 'В(
Привеждаме резултати- отстранени.
тв, получени отъ нвколко
По настоящемъ текстове- ситв. за кантарина и кри- *0:
опита, направени презъ тв на законитв за градски- нина се освобождаватъ ко-,1
1929 год. съ изкуствено тв (чл. 88 п. 5) и селски- операцйитв, които събинаторяване на лозя край тЬ (чл. 67 п. 5) общини,, ратъ произведения насв»н/ ,а
Русе.
..
които установяват* този членове за кооперативни;
I. Първиятъ'опигъ бвше приходъ, иматъ следната продажби-. ;:.... '...::>, ,;;.
И при този текстъ , мно-,
поставенъ въ мвстиостьта еднаква за двата законе
редакция:
практически
въпроси не мо-:
„Косатка" на почва възгатъ
да
намерятъ
разреше-; 9
„Такса
за
ползуване
отъ
тежка глинесто-пвсъчлква,
ние,
Но
вев
пакъ
трвбва|
общински
мврки
и
теглил
бедна на варь. Подложка
да занлючимъ, че.,крини-1в1
ки,
каквито
общината
зата на лезитв е „монтико- длъжително трвбва да има ната и кантарината си ос-|
ла," а присадникътъ отъ на опредвлени и достжп- таватъ берии и втъ тая .ба-1 Р
сорта „гъмза." Лозитв еж ни за вевкиго мвста.
за изхождайки, да търсимъ!гР1
разположени на телъ и еж
Тия такси се събиратъ разрешение на възникна-,
посадени на квадратъ на при вевка покупко^прода- литв спорове. Това ни за-<
разтояние 1 м. 30 см. една жба на тегло (кантарини- ключение се резултира отъ!
обстоятелството, че тв се(р
до друга, така че въ единъ
декаоъ се побиратъ 580 на пръчка и е доста изто заплащатъ при. вевка по-»I
до 600 корена. Лозето е щено отъ неправилната купко-продажба станала на (следва края) панаиритв, пазарите,-сер-ч
10 годишно, използувало р4зитба.
се е вевка година съ плод
:
Май че 90. Мжчно е да кждето въ гъсти дървета ни доста навжтре въ морето блести морето. Единъ огь • най-напредъ да свикате*
се! знае.* Въ< онова време иадъ морето е потуленв
А л а д ж а /лонгасткръ. к°мпанията, бившъ мини- ришъ по дървена стълба у
не : познаваха кръщелми гостилничка, и кждето ми- • Пжтуаа се съ автомобилъ стъръ на просввтата, г-нъ после по твена пжтечка,,
свидетелства. Но преди ед риши на специалитети, пе въ посека къмъ Евксино- Пешевъ, показа къмъ брв-1 изсечена вь скалата въ ви-\
на седмица умрв моята най- чени на скара.
градъ. Минавзме около мал га: яТамъ би трвбвало да сочина 10 и повече метра. *
млада сестра, а тя е съ поА още по-приятна е раз кото царстЕо на нашиятъ еж построени хотели. Тамъ И после отъ черквицата се",
ложителность на 75 г. И ходката до Карантината, съотечественикъ Мика, ко има такъвъ плажъ, какъв простира погледа изъ да- „
винаги се разприказва за която е на Галатенскиятъ йто въ съседство съ Ев- то въ сввта нвма да на- лечния край презъ гората!
времето на турското роб брвгъ, Отъ пристанището ксиноградъ си е пестроилъ мврите." Наближава гора къмъ морето й презъ мо-*'
ство.
се отива въ разстояние на голвма вила съ красива та. И иззеднажъ предъ рето въ далечни губещи {
Нали е билъ епископъ 20 минути до тамъ. Гъста град! на и лозе и съ 'соб- насъ' се явяватъ гладки се въ мжгла брвгове. На-^
стени отъ пвсъчникъ. Спи около тишина, покой. За "\
вече преди освобождение зеленина диша свежа хла ственъ бръгъ (плажъ).
т о на България, значи пре дина, дива лоза и клемаПредъ Езисиноградъ ог- раме при чешмата съ сту монастира, който е билъ,,.1
ди: повече отъ • поло* инъ тисъ се вплитатъ въ кло- бкйаме къмъ селото Кест- дена вода. Вгрвимъ нвкол основанъ презъ царуванет6
1
нетв иа дърветата и обра- рнчъ. Може би гука живу- ко минути по горска пж- на Константинъ> Ввпикйй, ^1
Л№къ.-<
.Така ме радва, чедо- зуватъ уютни беседки. И щитв гагаузи еж прями по тека и като се спрвхме при се грижи Вврнен. археолог.'
^
чаквхъ вашето освобожде пакъ миризмата на кебап томци ка Аспзруховтв бъ вратичката на монастиря, дружество подъ ржковод1
ние. Сега всвки день с« чета, шишъ-кебапъ, печанъ лгари — християни (?), го- гледаме съ счудване на ството на К, Шкорпипъ. <
* моля, да дочакамъ ссво- кашкавалъ, печенъ дробъ, ворящи турски, но въ тоя задяната съ слънчева свв: Дружеството е неправи- г
г бождението на нашата Ру- и далакъ посреща пжтни- твхенъ говсръ има много тлина скалиста ствна, из ло
пжтища исъ това.ста-.•''•
| си», безъ която ние сла- цитв. Разкошна е гледка особени досега неизучени пъстрена съ пещерни вдлъ на монастира л ^ н о дос-ч
I ВЯНИТБ,-ие бихме значили та, която се открива къмъ думи. Жетва е. Въ селото бнатини, тъй като „Длад- гжпенъ. Даже още князъ •
| нищо въ сввта. Като дой- Варна, изкачваща се отъ се пършее—безъ машини: жа" значи „пъстъръ." По Ал. Батембергъ, който се..,"
I детег пакъ, ще зтминемъ^ морския брвгъ по мирния житото е разхвърляно на стълбитв, изсечени въ ска качилъ съ, голвма, мжка •
| заедно гза Преславъ. Преди наклонъ, нвкога уввнчанъ хармана (гумното) и деца лата се качваме къмъ пър- на горв, не се е решилъ'
|; хиляди години не единъ съ гръцки акрополъ, пос та подкарватъ три конче витв килии, които еж соб да елвзе, и трвбвало... да _
* чехъ е идвалъ тамъ, кж- ле съ римски, който е ос- та въ кржгъ и тв съ сво- ствено пещери съ врати и донесатъ отъ Евксиноград
| Дето е царувалъ великия тавилъ следъ себе си по- итв копита трошатъ кла- прозорци. Надъ еднитв вжжета, за да го снематълу срутена кула, задъ черк советв. А другаде мина- врата старо славянски над| Чарь Симеонъ.
вата на Св. Георги. Понв- ватъ презъ класоветв съ писъ: „Боже, пази всички Връщаме се при чешмата
и обвдваме подъ.свнкигЬ
| с Много излети могатъ да кога на връщане, морето дикани, които отдолу си славяни!"
на джбоветв. ?1. . > •;'V
Само единъ калугеръжи|^На« предприематъ отъ Ввр- бива бурно, причина на иматъ остри кремъци.
п
:? с,(Следва);,
Шосето преминава въ вве тукъ. Той е нашъ вдЯ- или пеша, или съ влакъ, което е правиленъ след», И л и съ^автомобилъ и лод- беденъ западенъ ввтъръ, полски пжть, катерещъ се дач^ь и ни показва дветв
Д Ха - Най-кжсата разходка е Имало е случаи, когато въ дълги спирали на висо черквици. Къмъ едната доп
Рвзъ «Пограничния кжтъ" лодкитв еж били завлича- кия баиръ. Въ двено долу стжпа е труденъ: трвбва

кантарината

печатн. :новини

•^аям'^'^^^^^

итв, а така сжщо и на пжть, таксата се заплаща
рит-в или пристанищата,^: и то на оная община, въ
дето общините, за да": чийто районъ става това
ргатъ да ги събиратъ, предаване. Съ други думи
Ъбва да иматъ на опре- на общината, която вър
лени и достжпни за вс-Ь- ши услугата.
Наистина, закона не
кго мЪста общински м^рй и теглилки, съ които свързва събирането н а
|а могатъ да обслужватъ „кринината й кантарина1елающит4. Т Б се запла-: та" съ непременното упо
,атъ и при продажби ста- требление на общинските
ши на други МБСта, ако мерки и теглилки. М. В.
интересованйгв пожела- Р. Н. 3. въ окржжно М
ягь дасе ползуватъотъ 8504-926 г. п. 5 т. II пояс
бщинскигБ
мърки и тег- нява: „При това нека се
йлкй : Качто отъ текста има предъ видъ, че зазакона, така и отъ ирак дължителнбетьта на тия
ската на Върховния адми- общински такси не изхож
йстративенъ сждъ (р. № да отъ обстоятелството да
9-921 г. II г. о. - Ю. ли ф актически общински•
1.Т.ЧИ кн. 4 и 5 и Сжд. те мерки и теглилки се
1. г. III бр. 8) се вижда, използуватъ или не, а отъ
в храна, която се употре- обстоятелството, че общи
ява въ държавата крини- ните требва да ги прите
Ца се плаща толкова пжти жаван» да ги подържатъ
въ толкова места, кол- въ и з п р а в н о с т ь и д а
рте пжти и въ колкото ги държатъ на разпо
! *ста
се препродаде, Д то- ложение за използуване
| р гзначи
— заплаща се ус-' отъ вевчиго на определе
угата.: Изключиние отъ ! ни и достжпни места. Тая
равилотр е, да се облага задължителность изхожда
мо ведчадгь храната пре отъ самия текстъ на зако
назначена
за странство на, въ който изрично е ка
л.; 311 отъГ правилника за зано, че тия такси се съби
илаганв 3. Г. 0).Ясное-' ратъ при вевка покупкобаче, квъ случая намере* продажба, безъ обаче да
[Ието да'се направи бъл- вмвнява задължителното
арското производство кон * използуване на мерките и
орентоспособно на чужди- теглилките, защото съ то
& пазари, за да не се ва би се спжнала самата
гЬта; че това отклонение"< търговска обмена."
юже да даде основание
Въ ежщата смисъль се
- определянег :;,;характера
е
произнесълъ
и Върхов.
а прихода. ' 'г •-" -_
админ. сждъ съ решение
Забележителна/"по на-' отъ месецъ юний/ 1925 г.
тъкъ, особеность е, че
Съ една дума „кантарикринината и кантарината" ' натаи кринината" е един
в взематъ' само при по- общински приходъ, произупко-продажби стайали хождащъ отъединъ моно1а опрвДБЛбнймътта (паза-5" полъ, израяяващъ се въ
и панаири,- сергии, гари и правото на теглене и мв
Пристанища), й само отъ рене стоките и храните,
Определени! сгоки (които Това обстоятелство обясня
ри продажбата се теглятъ ва безусловностьта на не
ъ кантаръ или се м^рятъ гоаото заплащане въ спо
кринина), а не безраз- менатите случаи, безъ оба
орно на всички места и че да*го превръща на дать всички стоки. Кои еж нъкъ, така, както не е даъображенията ? — Много нъкъ събирания отъ общи
стаствено: само <на тези, ните наемъ за съхране
вста и само такива уреди на взривни вещества, кои
мърки и теглилки) общи-^ то съгласно правилника за
[гата е задължена по. за продажба и съхранение пе
кона да има. Следователно, трола и други минерални
другаде , или, на СЖЩИТБ масла, употребявани за го
мвста, но съ други мврки рене и осввтление (Д. В.
(гя^услуги не е задължена бр. 282-22.ХП.1906 г.) тре
не п р а в и. Т а к а бва да се депозиратъ и паъ окржжно № 8504 отъ зятъ въ специалните при
9:юли 926г.М.В,Р. Н.З. готвени за цельта общин
оаорейки за облога на ски .складове, а се държатъ
ШЛродажби станали въ сто въ собствените такива на
ковите борси казва, че тамъ търговците. Върх. админ.
че става складиране и из сждъ съ решение № 268
дагане на цвлото прода отъ 30.У1.1923 г. по дело
ваемо колитество стоки, а за обмена № 67-1923 г.
'зе* представятъ само мост (Ю. М. стр. 65 кн. 3 и 4,
ри, вследствие на което г. V, априлъ, 1924 г.) по
тамъ не става теглене и единъ споръ между Вар
ИБрене, та евентуално да' ненската градска община
биха ее използували об и акц. д во „Бр. Нобелъ"
щинските мврки и теглил — Варна, възникналъ отъ
ки/ даже ако общината би облагането да д-вото съ
ги имала поставени
тамъ. следуемата се такса, макаръ
Заедно съ,; това подчерта и да не е държало петро
ва, че ако соокит-в, пред ла и нафтените произведе
мет* на покупко-продаж- ния въ общинския, а в ъ
ба, * еж складирани на па собствения си складъ, каз
зари, сергии или гари и ва, че оплакването на дру
пристанища, кждето сгава жеството е неоснователно,
•фактически твхното преда и таксата следва да се за
ване. следоватеино, твхно- плати на общината.
то мврене или теглене
Всичко казано до тукъ
или тозарене за пръвъ : обаче показва, че и днесъ

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ д ^ ^ ,

работата относително тоя
приходъ не е завършена
нито въ правно отношение,
нито въ отношение на це*
лесъобразность. Новия законъ за общините, ако
възприеме текста посоченъ.
на стр. 72 на издадените
отъ съюза на градовете
„Принципни начала на но
вия законорроектъ за об
щините" ще се доближи
до справедливото сжществуване на този приходъ,
но ще го унищожи почти
сгвършено. Впрочемъ, той
е билъ винаги вреденъ за
свободната търговия И при
положението, което новия
законъ на общините съз
дава струва ни се по-до
бре би било съвсемъ да
бжде премахнатъ, защото
постжпването му само при
действително
направена
отъ общината услуга ще
го намали до степень да
не покрива разходите по
подържане службата за
събирането, а на много ме
ста ще го унищожи съвършенно. Отъ това ще спе
чели свободата на търго
вията.

ПОПРАВКА
Въ поместената въ бр.
223 17 III т. г. въ „Варн.
общ. вестник" статията на
Л. К. Бзнчевъ „Кринина ;
и кантаринииа" еж попуснати следните по важни
грешки:
— 1. На ваекжде дасе
чете: „Кринина и кантарина".
2. Липсата на какъвъ
да е законъ, контролъ и
т, н. да се чете: „Липсата
на какъвъ да з а к он е н ъ контролъ и т. н."
3. Съ п, 1 'на чл, 53 отъ
врем. правила на град. съ
вети отъ IX 1888 г. този
приходъ беше оставекъ в
градовете въ полза на
гражданските общини и
т. н. да се чете: „въ полза на г р а д с к и т е об
щини и т. • н;" '
4. Други еж считали, че
неговото заплащане е ра
зно, само, ако е прибегна
то до услугата на общ управлгние и т. н., да се
чете „неговото заплащане
е рззонно само и т. н.
5. По отношение нахра
ните, които се изнасятъ
въ странство станало е
нужда Народното събра:
ние да таксува и т. н. да
се чете: „По отношение
п ъ к ъ на храните и т. н.
станало е нужда Нар. съ
брание да
тълкува
и пр.
6) Нар. събрание е прие
ло това, обаче прибавило
забележка, споредъ която
некои общини, въ видъ на
изключение, събиратъ това
право задължително и т. н.,
да се чете: „. . . въ видъ
на изключение м о г а т ъ
да събиратъ" и пр.
Откритъ е общинския
зеленчуковъ магазинъ № 7
и се помещава въ новия
дюкянъ на старата църква
„Малка Св. Богородица"
— точно срещу I полиц.
участъкъ.

,^*Яь»АЬЛ^к*Л:
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X РОн
Отъ една седмица фи
нансовите пристави при
общината събиратъ або^
намеата н а „Варненски
общински вестникъ" за из
теклата финансова година
Редакцията констатира съ
радость факта, че събира
нето на абонамента върви
много добре.
' Съгласно заповедь' 22
§ 3 отъ 22 тог.) на Кмета
— Коммсарь начиная отъ,
28 того определя се мак
сималната цена на пресното млеко, както следва:
1) Кравешио млеко 9
лв. кгр., 2) Овче млеко 8
лл. кгр., 3) Козешко мле
ко б лв. кгр. Отделните
млека се носятъ въ гю
мове съ надписи. Нареде
на е строга ветеринарна
контрола. Лктове ще се
съставятъ еднакво на млекара и граждани за нарушемие заповедьта.
Ветеринарното о т д е 
ление при общината отъ
16 до 31 мартътази г.е из
дало 13 кочана по 25 пжтни листа за разни сурови
животински произведения
и съестни продукти отъ
животински произходъ за
вжтрешностьта на Царст
вото.
Издадени еж 15 пжтни
листа за разни животни.
Проверени еж внесените
въ града следните живо
тински произведения: си
рене 1320 кгр., кашкавалъ
1670 кгр., отвара 34 кгр.,
каймакъ 30 кгр, топено
маспо 94 кгр., свинска мась
592 кго., солена риба 219
кгр.,
птици 1164 глави, го
вежди консерви 22 кгр.,
пресиа риба 105 кгр., хайверъ 40 кгр., говежди кра
ка, шкембета 80 кгр., чер
ва 100 кгр.
Проверено о 8600 литри
млеко,
Проверенъ е градския
пазаръ и досарания въ не
го добитъкъ.
Проверени еж и прегле
дани всички работилници
и магазини за преработва
не и продажбата на съе
стни продукти отъ живо
тински произходъ и град
ския пазаръ на такива.
Лекувани еж 12 заболе
ли общински коня.
Констатирани еж 10 бе
сни кучета, които се убиха,
изпратени еж 17 человека
на. антребично лекуване,
като ухапани отъ бесни
животни, отредени еж 68
кучета и 5 котки (празно
скитащи).
Издадени еж 5 свиде
телства за правособственоель ка едъръ рогатъ до
битъкъ и коне.
Заклано е въ градската
кланица едъръ и дребенъ
рогатъ добитъкъ и свини:
волове 106 глави 17,486
кгр.,
говежди бикове 4
глави 519 кгр., крави 26
глави 2330 кгр., телета 9
глави 359 кгр., биволи 9
глави 973 кгр,. биволски
бикъ 1 глава 200 кгр., би-

ика

воли 14 глави 1630 кгр.,.
овни 1 глава 27 кгр., аг^
нвта 5327 глави 30894 кгр.,
слиои 29 глави 2079 К1р'
, Я всичко заклано 5486
глави, дали 56476 кгр.
месе. Презъ сжщотовремее
унищожено отъ разни бо.
лести волове 7 глави, го
вежди бикове 2 глави, би*
болици 3 глави, свини 3
глави, а всичко унищоже
но 15 глави добитъкъ. •
Варненски археологи
чески музей. Постжпления
презъ м. мартъ.
София, Н. В. Пр. Ярхиепископъ Лижело Ронкали
— разкошенъ албумъ Ко
та Заега. Варна, Б. Куман^
ски — оловенъ образъ на
конникъ, Свещ. Т. Кьор.
чевъ —• костенъ фрагмент
на ламя, Д. Поповъ —
среб. рим. монета, Т. Ва
силева — мед, рим. моне
та, М. Даскалова — две
среб. тур. монети, Т. Иовчевъ— албумъ за монети
Б. Поляновъ — две мед.
рим. монети, П. Киряковъ
четири среб. тур. монети,
Дръ Бърневъ — дивитъ,
порцелан, попивка съ- пЬсъкъ, две стари книги, Г.
Бекаровъ — бронзовъ медалионъ, шесть медни мо
нети; византийски, рииски
и Одесусъ, М. Вафиядиикона, Ив. Янусевъ, псалтиръ на просто български
езикъ 1857 г., Б. Бояджиевъ — две писма от 1859
г. и патриаршеско разре
шително.
Д. Стакевъ —меднамо
нета Александъръ Велики
и плочка тракийски кон
никъ. Аджемлеръ. Т. Стефеновъ — железна стре
ла, Г. Ламбовъ — нечатъ,
2 мед. визан. и 1 българ.
мед. монета, В. Георгиевъ
— 5 мед. мон. Кон. Вели
ки, И. Димитрова —• мед.'
рим. монетаг И. Димитровъ
— бронз. мон. Филипъ Д.
Константиновъ — мед. мо
нета Одвссосъ. Дервенть,
Ст. Николовъ — дървен*
календар. Дружеството бла-,
гояари на дарителите. '
ТоплитЪ морски бани
ще се откриятъ отъ 1 май
Вана 1 класа по 20 лвВана 2 класа по 10 лв.
Общия басеинъ по Ю
лева.
Нуждающите се отъ бзни ще иматъ случая Да
използуватъ нвмаленитЬ
цени за предбанския сезон,
следъ което време цени
те ще се увелича!ъ съ
50 на сто.
Назначена е комисия
въ съставъ: единъ отъ млобщински лъ^дарь, техник*
отъ архитектурното отд1»"
ление и чиновника отъ ку*
рортното бюро Табаков*!
която да обходи квартири*
те въ града които ще се
даватъ подъ наемъ на №'
товници и съ огледъ н«
техната хигиеничност коМфортъ и местоположение.
да ги разпределя на кате*
гории.
__^
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