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ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ
(Варна като курортенъ рай)
(продължение отъ брой 244)
-—. Жиаотътъ въ Варна се отличава съ въз
хитителната праволинейность, — простота. Тукъ не
е както~въ Биарицъ, или- Остенде, въ Хеубуде
или Абация. Тука е Варна. За фракъ и резкошно вечерно облекло тука н%ма место. Ако раз
бира се, въ сжбота вечерь въ казиното на мор
ската градина и се срещатъ по големи тоалети и
костуми, то т% еж направени съ вкусъ и личи,
че те еж отъ фрзнцузеката или виенската мода.
— Изобщо скромностьта тука надделява въ
всичко. Който желае, или има нужда отъ слънце,
природа, морски ветъръ, морски бани съ 23° Ц
дори въ септемврий и гарантирано безоблачно
небе, да отива на курортъ въ Варна, гдето може
да прекара съ сравнително твърде незначителни
средства.
II
Пазаренъ день въ Варна е всеки понед/влпнкъ. Вече въ нед-Ьля вечерьта навлизатъ въ гра
да селенигв съ пъстро боядисани съндъкообразни
кола, натоварени съ разнообразни стоки, жени и
деца. Въ колид-в еж впрегнати дребни коне или
волове.-—стройни волове съ дълги роги. Още отъ
рано рано, при изгр-Ьвъ на слънцето, започва се
покупка-продажба, пълни се обширната пазарна
площь съ продавачи и купувачи. Като че ли
праздниченъ день!
Ето тамъ лежатъ сливи лукъ до 2 м. високи,
нататъкъ пурпурно-блестящи праскови, златистожелти круши, съ зеленъ оп-Ьнъкъ ябълки, тъмно
сини сливи съ оранжево-червеникаво месо, сивьочерно и желто зелено грозде 1 % кгр. и, повече

единиягь гроздъ. Тиквички като дълги змии (по
казаха ми едва, която имаше повече отъ 1 м.
дължина), пжпеши съ желтн жилки, огнено-чер
вени и зелено лъстящи пиперки. Тука до техъ
дълга редица пъстро-орнаментирани гледжосани
глинени гювечи и стомни съ мкого дълги шии и
големъ коремъ. Стотици кафези съ кокошки, кре
тащи юрдечкн и гжеки. Маси съ медъ и разни
турски сладкиши. Ковачи продаватъ своите же
лезни стоки. Продаватъ се и стари дрехи. Изло
жени еж за продань пъстри хромо и олеографни
картини, въ които еж изчерпани всичките цветове
на небесната джга.
— Българските селяни съ типичните кожени
калпаци, турците съ шалвари и широкъ пъстъръ
поясъ, гърците съ свойта носия, мургави хитри
цигани, евреи-търговци, градските жители отъ
всичките социални слоеве на града, — всичкото
това се притиска, блъска, се движи единъ презъ
другя. Високъ шумъ/неописуеми бръмчгща глъчка
подобна на тая на пчеленъ роякъ се носи като
облакъ надъ местата за продань.
— Съ кратки изрични наставления нЪколко
полицейски стражари спокойно управляватъ тази
привидна гюрюлтня. ТехнигЬ разпоредби се изпълняватъ безпрекословно. Какъ изобщо е уре
дено целото управление въ града и държавата
въ действителность, може да се каже, че то е въ
състояние да прокара това, което намира за це
лесъобразно. Тука обаче е само служба при покупка-продажба.
— Хотелите на ориента изобщо, аъ частность
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и въ Варна, даватъ само подслонъ. При техъ нема нито салони за закуска, нито ресторанти. ЧастнигЬ картири еж отлични и се държатъ чисто.
Можешъ да намеришъ стая споредъ вкуса и
кесия. Въ баните можешъ да стоишъ колкото
искашъ, безъ да те ограничавагъ въ времето.
Една кабина 1-а класа струва 38 пф. (10 лв.) една
топла морска вана 76 пф. (25 лв). Гостилници има
твърде много. Цените въ техъ споредъ датцигския и германския маещабъ за мемо и зеленчуци
еж низки, а за морска риба еж високи, почти недостжпни, защото отъ тукъ винаги се изпраща
въ София. Сервировката иа храната е такава, че
требва да навикнешъ да ядешъ отъ една чиния.
Кафето е не дотамъ добро, ако искашъ нЬкакво
друго,—не турско. Каймакътъ е редкость, за
щото е забранено да се продава веЬкакъвъ видъ
млеко, отъ което е снетъ каймакътъ Варени кар
тофи почти никога не се сервиратъ, вместо та
кива се предлагатъ дълги или кржгли пържени
резанчета. Виното е хубаво, ефгино, съдържа
11—12% алкохолъ и струва 50—70 пф. (30 лв.)
1 литъръ. Месото е твърде евтино средно 40 пф.
1 фунтъ. Домати, дини и овощие почти че еж за
даромъ. Сирене и масло еж скжпи. Бирата почти
на такъва цена, каквато е и въ Данцигъ,
— Който стжпва на българската земя требва
да се пази да си служи съ запалки. Щшъ се
хване плаща глоба около 75 гулдена, Въ Бълга
рия има държавенъ монополъ на кибритъ. Киб
ритените кутийки се облепватъ отъ българската
режия съ бандеролъ отъ 7 5 пф., безъ да се
грижи за това Иваръ Креугеръ. Понеже при пу
шенето кибритътъ се харчи твърде много, то дър
жавата има отъ това значителенъ доходъ,
Пушенето въ България е едно отъ най-ев
тините удоволствия, въпреки това че 6 5 % отъ
продажната цена е държавенъ налогъ. Една па
пироса отъ най-доброто качество струва 4 3 / 4 пф.,
а при износъ безъ бандеролъ Ъ1/^. Пушатъ въ
България много. Пуши сл-впо и сакато. Въ единъ
турниръ на пушачи въ София единъ отъ гЬхъ,—
победительтъ, както ми казаха, въ 24 часа изпушилъ 184 папироси. Малцина измежду българ
ските дами еж пушачки. Съ свободата на пуше
нето се ползуватъ старите жени и циганките.
Последните пушатъ и лули.
*

България е страна, която напълно заслужава
да бжде посещавана отъ любнтелигЬ на пжтишествията. На не големо пространство тя ви пред.
лага сжщевременно много морскитъ бани, пжтуването по реки, катеренето по стръмни скали, по
чивки у прелестнигв езера или подъ сЪнката на
обширни гори, Тука еж съединени прелестигЬ на
северните ландшафти съ острия замахъ на ора
ната земя и романтичната чаровность на тропиците,
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— Картините безспирно се сменятъ, Въ за
пазените отъ ветрове равнини растатъ най-хуба
вите оващия и прочутиятъ тютюнъ: ширятъ се
села, въ които килимарството брои вече неколко
века, зрее обливано съ ярките слънчеви лжчи
ароматичното грозде; миришатъ въ червено и
бело сияние полетата, — покрити съ рози, отъ
цветовете на които българитъ правятъ розово
масло.—прочуто въ целия светъ", ширятъ се сиво
кафяви царевични ниви; пенятъ се планинските
потоци слизащи въ долина и богати съ пъстърви,
поразяватъ ви отгоре, — отъ планинските вър- хове, отдавна прочутите монастири и други кул
турно-исторически забележителни м%ста; ширягь
се градове, които криятъ въ себе си признаци за
римските дни и спомени за дългите векове на
турското владичество, а въ своите степи съединяватъ ЦЪЛЙЯТЪ пъстъръ животъ на балканската"
смесица отъ народностите, които бързатъ да приложатъ своите ржце къмъ дейность наложена отъ
настоящето време. Богатството на горещи целебни
източници позволява да се очакватъ непредчувствуеми възможности.
*
За жалость, .хубоститв и това, което заслу
жава да се види въ този рай, досега още не еж
събрани въ единъ пжтеводитель. А такъвъ се
налага,—за да се отворитъ на чужденците вряти
въ тоя даръ на природата.На гр. Варна, споредъ ,
мене, не е дошла на умъ тая необходимость.
Трима български дипломирани инженери, свър
шили своето висше образование въ Данцигъ, при
липсата на напечатанъ пжтеводитель на драго
сърдце заместили за мене такъвъ и ме запознали
съ живота въ Варна лично, чрезъ по-нагледенъ и
по активенъ начинъ.
— И така, азъ се запознахъ още.
>
Като почна отъ карначета съ лукъ и майданосъ до пристанищната и търговската статистика
на града; отъ мастиката, която напомнюна абсентъ,
и сливовица до девическата гимназия, средъ единъ
грамаденъ паркъ съ великолепни цветни градинки.
— Отъ големигв строителни градски проблеми,
надъ които тъй усърдно работи общинското уп
равление,—до погребалните церемонии на мно
гото религиозни общини въ Варна. —- Отъ по
разителната разлика въ културата на османлиигв
и българите—до дистилацията на миризливата до
упояване розовата есенция. — Отъ училищно пе
дагогически придобивки на страната — до лиеговетъ за хранене, написани въ по добрите гостил
ници на 3 езика. — Отъ предимствата на риба
печена на скара — до добритъ спомени, оставени
отъ германските гарнизони (грауденски и торнски),
стоявши въ Варна презъ свътовната война.—Отъ
папиросите, най финото качество на които носи
името „Баучеръ", (дългогодншенъ кореспондент*
I на ,Т1те$" въ София) за неговите заслуги спрямо
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България и добри други спомени, оставени отъ
него, до циганската махала, съ циганчетата дос
тойни за четката на Мурильо, съ гиздави жени,
съ кащурки направени отъ пръсть и глина, съ
обичая на строежи на кжщурките въ тая махала
върху градските места, — и строежа въ единъ
день отъ нед%ля до понеделникъ сутриньтз, ко
гато полицията я нема тамъ, Щомъ властите не
еж попречили да издигне кжщурката до покрива,
циганинътъ печели... И още много другн неща
видЪхъ и чухъ и азъ въ тая махала.
— Видяхъ, какъ селянитъ и дребните буржуа се смесватъ съ горнитъ слоене на общест
вото въ дансинга, които има 3 въ града. Научихъ
тайната, какъ се прави истинскиятъ югуртъ.
Видехъ забавителната уредба въ двайсетина
лежащи единъ до другъ ресторанти на булварда
Сливница, въ които по обичая на Виенския Пратеръ свирятъ едновременно музики: — руснаци и
цигани, арменци и други какъ да е костюмиранъ
музиканта. Научихъ се зз твърде н и з к и т е
надници и заплати, и че нема гол-Ъма разлика
дохода на домашните слуги и тия на академиците.
Има радио, което е разрешено само преди 2 го
дини, а до тогава не е било допущано предъ
опастностьта на съветската пропаганда Научихъ
се за низките цени на земята, за успехите на
местната керамика и за употребата на краставичння расолъ въ горещините, за това, какво об
лекло е целеобразно при пжтуването презъ Бал
кана, за тайните на най изностна продажба на
девизите, Видехъ ботаническата градина на цар
ските дворецъ, която по разнообразието си съ
държа почти целата европейска флора. Видехъ
и издълбаната въ скала пещера „Аладжа монастиръ", на койго историята датира отъ първите
времена на Християнството. Запознахъ се съ п-Ьнящето, пръскащето българско шампанско"' и съ
необходимостьта, щото стопанинътъ наематель да
изпълни безбройно много формуляри за да за
пише чужденецъ. Научихъ се за факта, че въ
вноса и износа въ и отъ България, Германия стои
на първо место, и че въ дюгенчетата за чистене
обуща и бръснарниците има грамофони.
— На всичко и на всЪко нещо обръщахъ
вниманието си, така щото се чувствувамъ напълно
способеиъ да изпълнявзмъ ролята на единъ пжтеводитель изъ Варна. Разбира се, безъ да искамъ да преча на дирекицята на бюрото за чуж
денци въ морската градина, която по отношение
къмъ мене е била твърде любезна, предупреди
телна и не по малко чистосърдечна въ свойто
опжтване.
Прев. М. Квартирниковъ.
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Курортни вести
Курортната комисия въ съсгавъ: п. Кметъ
Ц. Ханджиевъ, общинските съветнихи: Н. Поповъ,
Д ръ К. Свраковъ, Илия Кръстевъ и Антонъ Ян>
ковъ и завед. курортното бюро Сп. Спировъ
подъ председателството на Г- на Кмета г нъ П.
Бяновъ се занима съ изложднието на акциенния
комитетъ и взе следните решения:
I.
Имайки предъ видъ, че Варненския курортъ
е тесно свързано съ жилищното дело, респ. съ
постройката на конфортни хотели и курортни до
мове, близо до плажа, отъ една страна, а отъ
друга—мжчнотията за създаването имъ поради
липса на капитали и гол-Ъмата стопанска криза,
курортната комисия реши:
За насърдчение частната инициатива за съз
даване на хотели и курортни домове, близо до
плажа, препоржчва на общинския съветъ да прави
едно облекчение на хотелите и курортните до
мове по общинските такси за каналъ, вода елек
тричество, сметь и пр..
И.
За организирването службата за настаняване
на летовниците по квартири и хотели, комисията
Реши:
Да има специално заседание по тоя въпросъ.
III
По въпроса за уреждане програма на екскурзиянтигв презъ лЪтото се реши:
Курортната комисия заедно съ Морския сговоръ, представителите на археологическото дру
жество и туристическите дружеств"а да се зани
мае съ тоя въпросъ въ специално заседание.
IV.
По отношение чистотата на кварталите, къ
дето се настаняватъ летовници, особено чужденци,
както и за чистотата на хотелите, комисията
реши:
Да се правятъ чести внезапни ревизии на
кварталите, които се даватъ на летовници, както
и на хотелите. А въ квартирите, кждето се нас
таняватъ чужденци, да се правятъ ревизии вед
нага следъ настаняването на летовника — чужде
нецъ отъ надлежнитъ власти.
V.
По булевардъ „Сливница" въ праздните
места и бараки да се забрани абсолютно търго
вията съ плодове, зеленчукъ и разни галантарийни
и др. стоки Запрещението се отнася и до сега
сжществующигЬ празни места и бараки. Въ тая
смисъль общинския съветъ да се помоли да взе
ме съответното решение.
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VI.
Откриването на ресторанти по булевардъ
«Сливница" да се резреши, ако последните отговарятъ на условията, предвидени пъ специал
ната заповедь, която ще се издаде отъ кметството.
Запов-Ьдьта да се оповести на заинтересованите,
за да се съобразятъ съ нея.
Презъ летото да се засили санитарния контролъ надъ всички ресторанти. .
VII
Да се побърза съ ограждането на праздните
места между зданието на Бъкловъ и бирария „Бабенецъ",. преди настъпването на сезона.
VIII.
Да не се допуснатъ никакви амбулантни тър
говци, разни панорами и др. около морската гра
дина и по бул. „Сливница" и вътре въ гради
ната, освенъ въ определените съ кметска запо
ведь пунктове.
IX. .
Въ локалите по буд. .Сливница" да се поз
воли свиренето само на добре уредени струнни
оркестри, следъ одобрението имъ отъ специална
комисия, състояща отъ представитель на курортна
комисия, на музикалното дружество и градоначалсгвого.
Добри джазъ банди се допускатъ само въ
специалните дансинги.
••

•

.
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както до сега на компетентните музикални среди;.
XV.
''/у*
Да се проучи въпроса за устройването презъ
летото индустриална изложба отъ произведенията
ня местната ни индустрия, както и на овсщарско-'
лозарска изложба на овощия и грозде въ Варна.
За цельта се образува комителъ въ съставъ
Кмета н? общинските съветници Н. Поповъ, Ил,
Кръстевъ и Антонъ Янковъ, който да обсжди
въпроса съ Варненската търговско индустриална
камара.
Въ свръзка съ проектираната индустриална
изложба, да се подкрепи инициативата на III про
гимназия за постройка на гимнастически салонъ
при зданието на последната, който евентуално
би послужило за помещение иа изложбата, като
общината предвиди въ бюджета си известна помощь за постройката на салона.
XVI.
Да се ходатайствува предъ дирекцията на
железниците да се ускори отъ май до края на
октомврий влакъ Яз 95 Варна—Русе и влакъ № 96
Русе — Варна, като се намалятъ пристоитЪ въ
Каспичанъ и другигЬ гари.
Заседанието се закри въ 6 часа вечерьта,
като се реши индното да се свика за ср-вда, 4 ч.
въ което да се разгледа предложението на рус
кия инжеиеръ Плюсчевъ за усгройване екскурзии
по море и по езерото,

•

Оркестрите по локалите на бул. „Сливница"
ще снрягь най-кжсно до 2 часа, следъ полунощъ.
XI.
За премахване шума въ курортните квартали
да се издаде специална полицейска наредба, съ
която да се забрани викането ва разни млъкари,
вестникари, кифладжии, зарзаватчии, и пр. изъ
улиците; шумното каране на коли изъ улиците,
сутринь рано, подиръ обедъ между 1 — 4 часа и
вечерь, следъ полунощь.
XII. :
Да се издаде наредба за хамалите, които
обслужватъ изъ града, като имъ се определи
место за стоене; да иматъ номера и да бждатъ
облечени въ една форменна синя блуза,
ХШ,
По случай музикалните тържества да се направягь постжпки предъ дирекцията на железни
ците за 5 0 % намаление б дни преди тържест
вата и презъ време на сжщите.
XIV.
Инициативата за организирането на музикал
ните тържества и контролата да се извършва отъ
общината чрезъ едикъ комитетъ. За техническата
и музикална уредба на тържествата да се остави,

Заседание 6. Априлъ 1931 г.
Заседанието се откри въ 4% ч. следъ
обЪдъ подъ председателството на кмета г.
П Бяновъ. Присжтствуватъ почти всички
г. г. общински съветници.
Дневенъ редъ:
1. Разни търгове и поемни условия.
2. Определяне изборни помещения за
VI б. и XI секции.
3. Доставка на 677 табели за наимено
вание на улицит-Ь въ града.
4. Разглеждане протокола на комисия
та отъ 25.Ш т. г. за бракуване на общин.
коне.
5. Купуване 30 коня за нуждитЪ на са
нитарната служба и пожарната команда.
6. Командировки на общин. служители.
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7. Разрешение отпускъ на заболели об
щински служители.
8. Възвръщане събрани суми за общин
ски места, впоследствие отнети и пр.
9. Освобождаване гаранции на уволнени
•общински служители.
10. Разни.
Преди пристъпване къмъ разглеждане
на дневния редъ, г. Авр. Гачевъ отправи
следното питане къмъ пост. присжтствие
?на общината: Защо на първия спектаклъ
на общинската опера еж дадени извънредно
много гратиси. Общинската опера, каза за
питвана, требва да дава своите спектакли
за широките народни маси, а не за ония,
които могатъ да плащатъ.
Сжщо отправи и второ питане—защо
и до сега не е внесенъ за разглеждане въ
съвета, бюджета «а общината.
Преди дневния рздъ поиска думата и
г. Ст. Пешевъ, но понеже требваше да се
разгледатъ по спешность поемните условия
за вътрешната мазилка на новия общински
театръ, г. Пешевъ отстъпи и съвета прис
тъпи къмъ разискване по тия поемни ус
ловия.
Предстои да се извърши варовата и
гипсовата мазилка на театъра. Съ този
въпросъ постоянното присжтствие бърза за
да може театъра да бжде окончателно завършенъ, още тази есень.
Следъ предприятието за мазилката,
което възлиза на 2 милиона и 250 хил. лв.
предстои да се отдаде на търгъ и електри
ческата инсталация на сцената, както и
тапицировката на столовете и ложите.
Съвета удобри поемните условия за
мазилката. Кмета г. П. Бяновъ отговори на
питанието на г. Авр. Гачевъ.
По първия въпросъ—за операта, каза
г-нъ кмета, този фактъ не ми е известенъ.
На кого е даденъ гратисъ, това знаятъ
дейците на операта и, на т&хъ не мислимъ
да се мЪсимъ, защото прихода отъ спек
таклите отива за гбхна полза.
По втория въпросъ — за бюджета дъл
жа да отговоря, че най късно следъ 2 — 3
дни г. г. общинските съветници ще иматъ
на ржка новия бюджето проектъ, и вЪроятно, следъ Великденъ ще започнеме да го
разглеждаме. Никоя община въ страната
съ изключение на една — две, нематъ по

Стр. 5

настрящемъ гласуванъ бюджетъ. Не забра
вяйте^ че ние требваше да правимъ основни
проучвания, както по съкращенията, които
се налагатъ, така и по чиновническите зап
лати, които тр-Ьбва да се приравнятъ съ
тия на държавните служители.
Дим. Янакиевъ отправи питане до пост.
присътствие относно работническото съб
рание, което требвало да се състои на 29
мартъ и което било разтурено отъ поли
цията. Оратора прави предложиние да се
протестира предъ м-ра на вътрешните ра
боти противъ своеволията на Варненската
полиция.
Хр. Мирски: Омиротворението на страната не може да се постигне по пжтя, по
който е тръгнало днешното правителство.
Не бива да се отнема възможностьта на
българските граждани да изказватъ своето
възмущение. Подържамъ предложението на
г. Д. Янакиевъ.
Г. Стояновъ: Разглеждаме единъ въп
росъ свързанъ съ икономическите интере
си на варненските граждани. Днесъ безра
ботицата въ Варна е по страшна отъ все
ки други пжть. Намъ бе отнета възмож
ностьта да протестираме противъ бездей
ствието на правителството по т о з и
въпросъ.
Авр. Гачевъ: въ връзка съ запитването
на г. Д. Янакиевъ, обясни какъ е станало
разтурянето на събранието като" подчерта
че самъ той и негови другари, биле мал
третирани отъ полицията.
Подложено на гласуване предложението
на г. Янакиевъ за протесть предъ м-ра на
вътрешните работи, пропадна.
Д-ръ Цоневъ обясни инцидента станалъ между него и пом. кмета Славовъпри
който г. Славовъ обидилъ г. Цонева.
Пом. кмета Славовъ даде обяснение по
инцидента, като заяви че той се дължи на
обстоятелството, че д-ръ Цоневъ се държалъ предизвикателно.
, Думата взе г. Ст. Пешевъ, който гово
ри на дълго по тъй наречената „месарска
афера". Оратора каза, че всичко което се
говори, пише и шушука не е верно и че
по добре ще бжде да се дочака еждебното
следствие, което е вече започнато. За ра
зяснение обаче, на въпроса отъ обществе
на гледна точка г. Пешевъ предложи и
съвета прие една иеточленна комисия,
която да анкетира случката. За анкетори
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беха избрани: г. г. Борисъ Ганчевъ, Д ръ
Свраковъ, П. Парасковъ, Антонъ Янковъ и
Ил. Кръзтевъ.
По поводъ на речьта на г. Пешевъ изказаха се г. г. К. Бояджянъ, Н. Поповъ,
Д-ръ Свраковъ, Хр. Мирски и др. които
сжщо подкрепиха предложението на г-нъ
Пешевъ.
Ил. Кръстевъ: Известно ли е на пост.
присътствие на общината че вчера въ Ран.
ковитЪ хали не е имало достатъчно агнеш
ко месо, и на какво се длъжи тази обструкция на месарите.
Кмета Бяновъ: Липсата на месо се дъл
жи на една непредвидлнвость на меса
ритЬ. СмЪтамъ че спорътъ не се касае за
никаква обструкция отъ страна на меса
ритЬ.
Яни Атанасовъ: говори се за икономии
и сжкращения, а само преди няколко дни
е назначенъ комисарь по прехраната съ
200 лева надница.
Кмета: отговоренъ по делата на комиса
рството на прехраната съмъ азъ, ето за
що назначихъ на тази длъжность едно до
верено лице. Новоназначения зав-вдующъ
комисарството има всички качества за тази
длъжность
Заседанието се вдигна за 8 того 4 ч.
следъ обЪдъ.
Заседание 8 Априлъ
Заседанието се откри въ 4г/2 часа сл.
обЬдъ въ зала Съединение.
1) Удобри се изплащането на наема за
училищната зграда въ Дамяновата махала
за три месеца, (извъндоговорно време).
2) Удобриха се няколко решения на
регулационната комисия. Поправката въ ре
гулационния планъ на н-вкои улици се изостави до като се проучи въпроса по
добре.
3) Удобри се протокола на комисията
по снабдяване бездомниците съ нотариална
актово.
4) Удобриха се нЬкои командировки на
общински чиновници.
5) Определи се размера на надничите
за финансовата 1931 г.
Авр. Гачевъ поиска да се увеличи раз
мера на надниците.
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По предложение на Хр. Мирски, съве-:
та реши да останатъ миналогодишните разц
мЬри на наемите.
I
Заведующъ комисарството по прехра
ната г. Д. Димитровъ направи изложение
по месарския въпросъ. г. Димитровъ обясни
предъ г. г. общинските съветници какви
дани е имало предъ видъ комисарството по>
прехраната при определяиието цените на
месото. Изчислението на комисарството, че
нормалната цена на агнешкото месо при
10% печалба на месарите е 22 лева кгр.
Комисарството държи на качеството: та
е много добро. г. Димитровъ
увери
съвета, че за Великденските празднии, ще
има достатъчно количество месо и че изк
лючена е всека опастность града да остане
безъ месо за праздниците. Касапите дали
декларация предъ кмета, че тази година
срещу Великденъ ще заколятъ повече аг
нета отколкото миналата година.
Д-ръ Свраковъ. — Азъ, каза г. Свра
ковъ съ внимание изслушахъ доклада на г.
комисаря по прехраната. Месарския въп
росъ требва да получи едно разрешение.
Толкова много шумъ се вдигна около него
и ние станахме за срамъ на обществото.
Ние требва-да го разрешимъ, защото- съ
неговото разрешение ще почне една борба~
съ спекулата. Тази спекула при днеш
ното положение е на лице.
Днесъ въ халите има отворени само
2—3 дюкяна, които се обслужаватъ съ
5—б души. Останалите стотина души, днесъ
еж безъ работа. Месарите дадоха месо на
военните на съвършено ниска цена. Безс
порно загубата, която неминуемо ще иматъ
отъ доставката, която направиха за вой
сковите части, ще я понесе гражданството.
Оратора апелира къмъ г. г. общинските
съветници; да се занимаятъ сериозно съ
въпроса за да може да добие едно правил
но резрегпение.
Кмета г. Бяновъ: Беше избрана една
комисия, която да се занимае съ искането
на месарите да се откриятъ чаени месарски дюкяни въ града. Постоян. присжтствие
бе на мнение, че сжществующите сега дюгяни еж достатъчни. Обаче, некои отъ г. г.
общин съветници казаха, че въ известни
квартали има нужда отъ откриване на 1-2
магазина. Както п. присжтствие, така и об
щин. с-ци беха единодушни, че ако е въп
росъ за откриване на нови дюгяни, те треб
ва да бждатъ общински, а не частни.
(следва).
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Стр. 7

Костенотобрашнонеобходимъ

6) Костеното брашно е български торъ, за
щото се произвежда въ страната и за него се
изнаса за чужбина нито единъ левъ бълг. пари.

за лозя и зеленчукови градини.

Известно е на всички градинари, че печал"бигЬ отъ техните градини идатъ глав ю отъ ран
ните зеленчуци. Лозарите сжщо така реализиратъ
добри печалби отъ ранните си грозда, които из
насятъ на пазаря. И за едните и за другигв е
значение да знаятъ по какъвъ начинъ могатъ да
шостигнатъ щото градинарит-Ь да иматъ ранни зе
ленчуци, а лозгрите ранни грозда.
Важно средство за постигане горното е под
силването на градините и лозята съ фосфоръ.
Константирано е, че оборския торъ, който си ос
тава най-цененъ за наторяване и съдържа почти
всички хранителни вечества нуждни за разстенията,
•фосфоръ въ него е въ недоетатъчно количество.
Ето защо и при нзй-добро наторяване съ обор
ски торъ требва да се употребяватъ и изкуст
вени торове и то фосфорни.
ч

Отъ фосфорните торове препоржчватъ се
костеното брашно и суперфосфата. Предимствата
на костеното брашно се състоятъвъ това, че той е
единствения изкуственъ торъ който се произвеж
да у насъи като така е несравнено по-евтинъ и
лесно достжпенъ и струва само 2 лв, кгр. когато
другите торове които се внасятъ отъ чужбина
еж много по-скжпи. Преимуществата на костеното
брашно еж и още следните.
1) Костеното брашно не се измива отъ ни
коя почва, затова при почви леки, пЪсъкливи или
чекжлести то е за прддпочитане предъ суперфосфота.
2) Костеното брашно е за предпочитане за
всички почви бедни на варь, защото такива почви
не задържатъ суперфосата, а костеното брашно
съдържа и постепенно хранятъ растенията.
3) Костеното брашно е за предпочитане на
растения които виреятъ въ вода или се поливатъ
често, каквито еж зеленчуците.
* •
4) Костеното брашно съдържа двойно по
вече фосфоръ отъ суперфосфата (32 — 3 3 %
срещу 16 — 18%).
5) Костеното брашно се използуба отъ рас
тенията глвно но безъ никаква загуба на фос
форъ и затова много е подходящъ за наторяване
лозя.
Българското костено брашно съдържа и 4 %
азотъ, а това дава възможность да се употребя
ватъ двойно по малко азотни торове, когато та
кива се употребяватъ съвместно за наторяване.

7) Българското костено брршно е достжпно
ва всекиго, защото се продава чрезъ Землед-Ьлската банка само срещу 2 лева кгр. Въ единъ
кгр. то съдържа 40 грама азотъ, който струва
2 лв. и 330 грама фосфоръ, който струва 6 лв.
ала то съдържа хранителни вещества за 8 лв., а
Земледелската Банка го продава по 2 лв. кгр.
Време

за

употребление.

Общо правило е костеното брашно да се упогр-Ъбява колкото се може по рано презъ есеньта
или зимата, ако се тори само съ него. Ако се
тори смесено съ амониеевъ сулфатъ препоржчва
се да се заоре или заграпи 10 — 15 дий преди
засяването.
Начинъ

на

употребление

Костеното брашно се хвърля на декаръ зе
ленчукова градина или лозе 50—60 кгр. на декарь било самостоятелно или въ смЪсъ съ други
торове „амониевъ сулфатъ" или „силйтра". Само
разхвърляне става съ ржка подобно както с/Ьяча
пръска равномерно семето въ нивата и следъ
това веднага плитко заорава, заграбва или пре
копава ако е лозе. Ако се употреби заедно съ
оборския торъ, то предварително се разхвърля
оборския тсрь, следъ него костеното брашно и
елздъ това заорава.
Ако се тори съ други искуствени торове то
за препоржчване е костеното баашно да се упо
требява съ азотни торове н то:
а) на почви бедни и изтощени, но свързани
по тежки заедно съ костеното брашно се употрЪбева и 10—15 кгр. амониевъ сулфатъ.
б) на почви бедни но леки песъкливи, чекълести, вместо амониевъ сулфатъ да се употръбява и по 20 кгр. Силистра, предпочително кал
циева, отъ която само 10 кгр. се разхвърле ед
новременно съ костеното брашно, а остатъка следъ
поникзането и братенето на посевите.
Всеки градинарь и лозарь требва да гпита
костеното брашно, като си набави отъ клона на
Земледелската Банка въ Варна или Провадия
нуждното му количество,
Подробни упжтвания за начина на употреб
лението му и пр. се даватъ отъ агрономите.
Градинари и лозари не жалете средства за
фосфорни торове защото те ще Ви възнаградять
многократно.
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Едноважнонареждане

цейски органи, санитарно - ветеринарнитЬ
власти и снабдените специално съ нуждната легитимация доброволни полицейски
органи — членове на създаденото друже
ство за покровителството на животните.

варненското градоначалство
Варненското градоначалство е издало
заповЪдь, съ която нарежда:
1. Разм-Брътъ на товара за впрегатния
и товаренъ добитътъ да се нагажда съ по
родата, силите, физическото състояние на
добитака, времето, пжтишата и наклона
имъ, видътъ и тяжестьта на колата и пр.
Като критерии за превишение разме
ра на товара ще служи усилието и напре
жението, което добитъка употребява за
пренасянето му.
2. Употребяваните коли да бждатъ сма
зани, а добитъка добре подкованъ.
3. За подбодрително средство да се
употребява само бичътъ (камшика) или
тънка пръчка. Употреблението имъ да става
само по задната часть (крупа) на добитъка,
но въ никой случай по другите части на
ГБЛОТО а особенно по главата"
4. Господарите или употребителите на
добитъка еж длъжни да полагатъ потреб
ната грижи за отхранването и предпазването
здравето на добитъка: да не го оставятъ
безъ храна, нито пъкъ въ потно състояние
на студъ, ветъръ и пр., като и да не го
употребяватъ въ работа, когато е очевидно
боленъ.
5. Всека една натоварена или празна
кола да се придружава отъ единъ човекъ-:
водачъ, който да води добитъка по мно
голюдните улици.
6. Впрегатия или свободенъ добитъкъ
да не се оставя по улиците и площадите
безъ човечъ.
7. Да не се измжчватъ каквито и да
било животни поради стари традиции, суе
верия, предания и навици, или биятъ съ
камъни и пр.
Нарушителите на тези ми заповеди
ще се подвеждатъ подъ отговорность, като
виновни въ явно жестоко отнасяне къмъ
животните и ще се преследватъ възъ осно
ва чл. 475 отъ наказателния законъ и имъ
се налага глоба въ размеръ до 2,000 лв.
Строго изпълнение на тия ми заповеди
възлигамъ на подведомствените ми поли

ПреПисъ отъ настоящата ми заповед*
да се представи да г. Варненски Окржженъ
Управитель за сведение, на г. Варненски*
Градски Общински Кметъ за разгласяване,
а на подведомственните ми полиц. органи
за изпълнение.
Градоначалникъ: Б. Германовъ.

Варненското
Варненски Археологически музей. Постжпнения за януарий — мартъ Отъ Варнв.
Н. Цапала — мраморна глава отъ статуя и
фрагментъ отъ капителъ}; Я. Л. Зантопуло
292 турски и български бронзови печати
отъ 1878 г.; Н. Луковъ — 2 бронз, медала;
В. Собаджиева — глинена похлупка за ам
фора; Д. Куртевъ ---2-бронз, монети; Д*;;
Богдановъ — мед. визант.; Б. Христоаъ —;
мед. римска; М. Панайотова — икона; Я.
Райкова — алум. медальонъ; Ив. Стояновъ
— мед. рим. монета; А. Темелковъ — бронзмон. Одессосъ; К. Маркамски — мед. рим.
монета; К. А Терзистоевъ — фотографическа снимка; Г. Вълчевъ и Н. Николовъ
— железенъ боздуганъ; П. Цанковъ — I
глинени кандилца. Аджемлеръ. Ат. Ивановъ
— 2 рим. и 1 тур. мед. монети и бронзирукрашение въ видъ на змейче; Д. Тодоровъ
— мед. рим. и руски монети; Г. А: Кавалджиевъ, Л Ангеловъ — сжшо; И. С Апо
стол овъ -г- мед. аизант.; Г. Власинъ— меду
рим; Н. Маленовъ — мед. тур.; Д. Петлешковъ — сжщо внзан.; Н. Д. Контаковъ —
бронз. Одессосъ; Ил. Велковъ — монети;
посребрени венгцианскв, бронзова и медна
византийска. Ст.-Орехово, — А с Ивановъ
—• каменно чукче.
Дружеството благодари на дарителите.
Варна
Печатница „Войниковъ»
Телефонъ 502.

