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ЗНЯЧЕНИЕТО НЯ КЛЯНИЦИГБ
за хигиената на месото

на хората, които работята вз нея. Вапреки
Едва ли има нужда да седоказва, какво
юлтмо е значението на кланицитт за хит всички усилия на общинскитт власти вз те
шепата на месото и общественото здраве- чение на десятки, години, да я приспособите
опазвание. Следз прегледа. на добитзка за що юде на тия изисквания, не се е постиг
клане на живо, който има за задача да раз нало може да се каже почти нищо. Всички
реши взпросаза здравословното му езетоя- хвзрляни за ремонтз средства, тя и днесз
ние, т. е. дали бива той да се допусне за представлява, едно нехшиенично заведение,
кждето твзрде. малко може да се каже, че
клане и консумация, кланицата е пврвия
се постига нгъщо за хигиената на месото.
етапа гдето започва - третирането на месото,
като продукта-за обществена храна и затова Поради абсолютната невазможность да се
тя тртбва ба притежава всички необходими канализира и добре почиства, тя и днесз
представлява едно гнтздо на миязми, как
хшиенически условия, за запазвание на тоя
вато най-малко . тртбва да илш вз е дина
продукта вз хигиеническо отношение: Тя
тртбвада бИсде, така приспособена, щото курортенз града като Варна.
да запазва месото не само отз обикновенно
Наистина дтНуснатитт взпоследно време
измарсявание, но и отз всткакви миязлши
ертдетвата
зет поправкитт на кланицата,
зарази за каквито тя би представлявала едно
електрическата
инсталация, смукателна пом
огнище, ако не 6$сде хигиенично приспособена.
па
за
иззСвзрляние
на крзвъта вз морето и
-А за да.б$сде тя такава, -необходимо е, да
пр.
внесоха
и
ще
внесат?
значителни подоб
притежава, всички условия искани ота нау
рения,
но
все
пакз
са
това
далечз не се еззката. Ва това отношение -тртбвада конста
даватз
всички
ония
условия
за които пд-юре
тираме факта} че варненската кланица при*
е^
дума.
защото
тя
си
остава'
едно старо и
тежава най-малко тия условия, построена
грохнало
'здание,
което
малко
се
подава на
предш нтколко десетолетия, когато за хигиет
А
модернизиране.
.
;
ната на месото не се е отдавало почти нит
какво значение, а на ттхзсее гледало, като :, 'Ето защо азз .емттамз, че една отз
на мтета, к&дето при минимални удобства, пзрвиш задачи, при стрелгежа на Общинст
може да се извзрши клането на добитзка. ката управа, да се езздаде отз града Варна
ьи. Варненската кланица представлява ота единз пзрвостепененз курортз, тртбва да
себе си, ; едно абсолютно нехшиенично и не бжде,, преди всичко, постройката на модерна
подходящо заведение, както за запазвание
която само,може да даде необхохигиената на месото, така ескщо и здраветокланица,
димитт условия за хигиеническото третира-
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ние на месото, което отз своя страна пред^хигиената на курорта, но ще се дигне единй
ставлява най-необходимата храна на курорта. гранитенз паметникз, който на вечни времена
Сз постройката на модерна кланица вз ще говори на поколенията за добре изпзлВарна, не само Общинската управа ще раз ненз общественз дзлгз.
реши, единз отз' най-юлтмитгь взпроси за
Хр.-Кр. Мирски
общ. съветникъ

второто кнетуване иа Коста Ранковъ
На 8.VI 1899 г. се конституиралъ новъ общ.
съветъ при кметъ К. Ранковъ, помощници: Рачо
Бояджиевъ и Ат. Припряновъ и Съветници: Ни
кола Провадалиевъ, Никола Мутафовъ, Георги
Антоновъ, Юрданъ Мирославовъ, Гради Петровъ,
Костадинъ Божковъ, Д-ръ В. Параскозъ, П. Апостолиди, Д. Хаджиоглу, Мурадъ X. Саркизянъ,
Хюсню Налбантиглу, Османъ Ефенди Демирджи
и Ахмедъ Хаджрчалж..
Секретарь на общината билъ П. В. Петрановъ.
Кметътъ К. Ранковъ е бйлъ едновременно и
нар. представитель и въ негово отсжтствие кмет
ската длъжность изпълнявалъ помощника Рачо
Бояджиевъ.
На 11.Х 1899 г. билъ избранъ за пом кметъ
Р. Антоновъ само за случаите, при които кметътъ
е отсжтствувалъ.
Заслужаватъ да се споменатъ следните
решения:
На 21.VI 1899 г. — да не се позволява за
напредъ построяването на бараки по ул. Сливница
и другаде изъ града. Решено било да се пред
пише на стопаните на имоти по ул. Сливница —
да ги оградятъ съ солидни огради.
На 12.VIII с. г. — съ цель да се запази
града огь наводнение — да се направягь два
канала край града: единътъ за водите, идващи
огь Кокарджа и Кемеръ-дере, а другия, за во
дигв отъ Франга. Решено било първия да ми
нава между болницата, казармите до морето, а
вториятъ презъ Максуда за езерото.
На 10.11 1900 г. е решено да се произведе
търга за направата канала за водите, които се
стичатъ огь лозята въ м. Кокарджа и Кемеръдере. На 9.IX с. г. билъ удобреиъ търга за на
правата на открития каналъ задъ казармата и
гробищата, като е било предвидено да се напра
вягь три дървени моста и 1,9 бентове съ пред
варителни работи за улесняване залесяването на
деретата Кокарджа и Кемеръ-дере. Търгътъ билъ
утвърденъ за 146,496*75 лв.

На 28.Ш 1899 г. —- да се поправя!ъ ртъ
собствениците на лозята всички пжтища, които
еж биле развалени отъ поройния дъждъ, падналъ
на 11.VIII с.'г.
На 2.XII 1899 г. билъ нзтоваренъ кмета да
води преговори за 4 мил. заемъ съ право на
командировка въ странство.
На 8.1 1900 г. кметътъ направилъ доклада
си по заема и съветътъ му е далъ право да сключи
окончателно заема, а на 1 XI с г. заема, сключенъ отъ Парижъ билъ удобренъ огь съвета.
Този заемъ, както ще се види по-после, е останалъ нереализиранъ,:
:;>'\
На 3.1 1900 г. било решено да се сключи
заемъ огь 250,000 лв. за да се изплатятъ: а)
похарчените суми за поправка на чешми, улици
и пр. повредени отъ наводнението, б) за разхо
дите по постройка на канала и зидане фоанген
ското дере и в) ДЛЪЖНМИГБ суми на разни кре
дитори, които безспокоели общинската управа и
спъвали службата въ общината, като я правели
невъзможна. ; "
Казва се още въ решението, че разходи били
направени необмислено отъ бившия съветъ, който
не се е съобразявалъ съ средствата на общината.
Такива необмислени разходи се считали: достав
ката на бандержмски камъни, постройката на тетеграфо-пощенска станция и пр.
. дНа 4.1 1900 г. било решено дз се допълни
решението на съвета отъ 15.Х1 1899 : ход, като
било постановено направата на тротуаригв по ули
цигЬ: Пиротска, Сливница и Царь Борисъ да
стане отъ общински средства за сметка на сто
паните на имотите, отъ които впоследствие да се
събере сумата.
На 51 1900 г. е било отхвърлено искането
да се доставягъ номера за улиците, тъй като е
н-вмало кредитъ.
На 24 IX 1900 г. по искане на дирекцията
на статистиката е предприето номерирането на
сградитЪ.
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На 8.1 1900 г. е решено да се отпуснатъ
на Ж. Бл. Д^во Майка и на Ж. Д-во Саморазвитие местото между улицитв: Венелинъ и Пиротска за построяване стопански училища. На Д-во
Майка се -отстжпватъ 1000 кв. м. иа жгълъ, а
на „Саморазвитие" 768 кв. м. вътрешната часть.
Съ това решение било отменено решението на
съвета отъ 4 VIII 1899 г., споредъ което на Д-во
Майка се отстъпвало местото между улиците:
Драгоманъ, и Бдинска. Това последното мъсто е
било искано отъ настоятелството на съществующето тогава1 читалище „П. Р. Славейковъ" но
съветътъ не уважилъ това искане.
На 1011 1900 г. съветътъ е отпусналъ помощь на учреждающигв се въ гр. Варна безплатни
.трапезарии за народните и класни училища.
На 23.Ш с. г. биле определени за пазарни
дни понед/Ълничнит-Б и вторнични дни, вместо не
делния день.
На 12.7 1900 г. решено да се отстъпи-на
католическата мисия въ града въ замЪна на по
дареното й съ Височайши ферманъ отъ 14.IX
1869 год.; едно пространство къмъ лозята „Кокарджа" за постройка на училище или друго бла
готворително заведение.
На 25.1Х с. г. това решение било отменено,
като било определено друго мъсго отъ 2585 кв.
м. съставлява ще */2 отъ квартала предъ народните
училища„Св. Сава" и „Се. Ангеларии", но при
условие по никакъвъ начинъ да не се строи църква,
а ако такава би се построила, местото, не ще се
смета отстъпено.
На 7.УГс. г. е отстъпено на комитета на
общ. сиропиталище */2 отъ старата гимназия за
помещение на сиропиталището, като на 6.VII с. г.
било пояснено, че отстлшването става даромъ, за
да може общ. сиропиталище да си построи учебно
за цельта здание.
На същата дата е решено да се направи
тротуара предъ Варнен. Офицерско събрание отъ
общината и за смътка на общината.' За да вземе
това решение, съветътъ е взелъ предъ вйдъ об
щественото назначение на зданието, както и неза
доволителното материално състояние-на офицер
ското събрание; "
. •••'••
•
' Все на същата дата е: взето решение, сгь
което е отменено по-раншното решение на съвета
отъ 9.И 1899 г, за .отстъпване на Б. У. настоя
телство мЪсто за параклисъ—църква, като е по
становено да се отстъпятъ 5000 кв. м. предъ
училището жСв. Сава" и между улнцигв „Миладиновска" и «Балканска" б« н. (днешната „Св.
Петка").
..",
На 7.VI 1900 г. е опредЪленъ единъ кварталъ въ чертите на Варненската община за раз
даване на бедни бездомници. За такива се приз
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навали беднигв. заселени най-малко преди 10 го*
дини. Местата се давали съ задължение да се
застроять въ срокъ една година. Натоварено би
ло техническото отделение да снеме плана иа
свободните въ града места и да избере подходящето за цельта, както и л а се изработяхъ под
робните условия, при които ще се раздаватъ
местата.
У ' Съветътъ е решилъ да се раздаватъ мъста
въ чертите на града, защото всъко резширение на
града извънъ чертите щ-вло да бъде въ вреда
на притежателите на недвижими имоти и на об
щината въ техническо и хигиеническо отношение.
Определени биле десеть години за придобиване
качество на бездомникъ варненски, защото еж се
явявали по-рано случай на експлоатиране съ раз
даване на места на новопридошли въ Варна.
На 7.VI Д9ОО г. е било възложено на инженеръ Хр, Станишевъ да състави поемни усло
вия за ^отдаване на концесия водоснабдяването и
осветлението на града. На 7 .VIII с. г. еж удобрени изработените поемнй условия за отдаване на
концесия електрическото осветление на града, като
.е решено на 2.Х с. г. да се обяви и търга. На
З.Х с. г. е билъ удобренъ търга за отдаване на
концесия електр. осветление за срокъ 40 години,
като еж биле определени следнигЬ такси за ки
ловата часъ: за улици, площади и градини по
48 ст., за общински и държавни здания по 55 ст.,
а за частни здания по 80 ст.
На 7.УШ 1900 г. бнло решено театралния
салоиъ, за който се отнасяло решението № 4 3 /
1898 г. да се построи на. концесионни начала,
споредъ плана, удобренъ отъ назначената комисия
за преглеждане представените по конкурсъ проекти.
Решено било да се обяви въ чуждестранит*
вестници.
На 9.1Х 1900 г. била определена граничната
линия на лозята отъ къмъ града (подробно опи
г
сание въ протокола)
. .- На 21ЛХ. 19ОО г. е билъ удобренъ търга
за поставяне бордюрни камъни въ ул. Преславска
и да се у равни ул. Пиротска, за да може да се
поставять бордюри.
На същата дата било решено да се купи
мъртвонесна кола (катафалка), като тия на поважните градове.
Нека дадемъ и нъкои сведения.
На 23.Ш.190О год. кметъгъ съобщилъ, че
на 9.IV с. г. ще се съберагь въ Варна всички
съществующи въ България дружества „Юнакъ"
на първи съборъ.
,
Предвидъ чистото национаяно д-вло решено
било да се отпуснатъ 8ООО лв. за приготвяне на
игрището и за разноски по бяъскавото посрещане
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на юнаците, които еж решили да направятъ честь
на Варна сь
съ решението си да бжде събора въ
Варна. •::'
• ,;.-.
."•.;"*.
.-''чп.
•: ••-••
:
чаг
}
., - .
1*
•
.-••:.
Цените на хлЪба:
Ценигв на хлъба:
1 кач. 11 кач. 111 кач.. >,
» .•
?.
На 26.1У 1900 18 7кач.
5 — 925
гр.—20
11 кач.. 975
111 кач.
>, ст.
На 26ЛУ 1900 8 7 5 — 9 2 6 : - . 975 гр.—20 ст.
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„
»
;,
-к;

7.У1 1900 950—1000—1050 гр.—20 ст^
6 VII 1900 900— 950—1000 гр.—20 ст.
31.Х 1900 1000—1050—1100 гр,—20 ст.
18ХЬ1900
900—; 950—1000 гр.—20 ст.
п
! Последното заседание на съвета,- председателегвувано отъ кмета К. Ранковъ .е било на
12 1,1901 год.
: "<--:
...•-...

ИЗЪ ОБЩИНС
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседание 19 VIII. 1932 и
Заседанието се откри въ 5 20 часа сл. обедъ
отъ г. кмета Л. Брусевъ.
'
^
••-'
Присжтствуваха почти всички общ. съветници.
Ст. Савовъ: Направи предложение за откри
ване на лозаро-овощарска изложба *ъ Варна презъ
месецъ септемврий и. г. подобно на тая устроена
презъ 1929 год. отъ Варненската Окр. Постоянна
Комисия, която даде много добри резултати.
Говорившия изтъкна гол-вмата полза, която
би дала подобна изложба за засилване на лозар
ския поминъкъ, който служи за прехранването на
гснгБМа часть отъ варненското население.
Описа съ големи подробности за организи
рането износа на доброкачественно грозде въ чуж
бина. Свърза курортна Варна сь гроздол-вчението и пр.
- . ' • ' . •• • <
•••• •<• '•--'•
Направи предложение изложбата да бжде
устроена подъ покровителството на Варненската
община, като общинския сьветъ вземе веднага
решение за това.
Авр. Гачевъ — Обявява се противъ пред
ложението на г. Ст. Савовъ. ! > !
"'<••"'.'» .•)•'
Хр. Мирски. — Имайки предвидъ резулта
тите отъ миналата изложба подържа напълно
предложението на г. Ст. Савовъ. По този начинъ
ще се реапизира хубавата идея още отъ времето
на Д-ръ Басановичъ да се свърже морелечънието
сь грозд оле чението.
* .
*П. С т о я н о в ъ . —• Присъединява се къмъ
предложението на Ст. Савовъ, като го.намира за
навременно, а още повече, че ще се използува
пребиваването на английската ескадра въ Варна
по това време и ще имаме възможность да пока-^
жемъ на чужденците съ какви грозда разполагаме.
Илия Муховскн. — Намира, че така уреде
на изложбата нъма да даде очакваните резултати,
тъй като Варна е закъсн-вла твърде много съ
своето лозарство.
Г. Трайковъ. — Подържа направеното пред
ложение на г. Ст. Савовъ и го намира за отлично,
тъй като лозарството е единъ страниченъ* доходъ
на тол-вма часть отъ варненското гражданство.
Сввета реши да се открие лозаро-овощарска
изложба вв Лгьтяия Общински Театерв подв^свое
покровителство, като покани вв нен да участвувате
и изложители отв други окр&зи вв Царството. "•-•
Утвърдиха се няколко търга.
Хр. Мирски. — Направи предложение щото
намиращите се въ складовете на комисарството

дървени въглища за напредъ да се продаватъ по
1*60 лв. поради спадане на пазарната нмъ цена.
Сжщо да се намали цената на второкласните топли
морски бани отъ 17 лв. на 12 лв. * »

Заседание 22. VIII. 1932 /.
Заседанието се откри въ 5 10 часа сл. обедъ
отъ кметв А. Брусевъ.
Присжтствуваха почти всички общински съ
ветници.
'*
'
; »"
Н. Поповъ. — Направи запитване по пре
хвърляне местото на наследниците на починалия
телеграфопощенски чиновникъ Шиваровъ, като
намира, че общинския съветъ е въведенъ въ за
блуждение и че е извършена една лекомисленна
работа, тъй като на комисията еж представени не
верни данни отъ респективния агентъ,* че наслед
ницитв ; на покойния Шиваровъ не живъятъ въ
Варна, а въ София.
.^.: — - .Предлага да , се спре оформяването по пре
хвърлянето и се върне преписката на ново раз
глеждане отъ комисията,
като се усили съ юристъ
консулта на общината.1
Драгой Ненковъ. — Отъ събраните ми све
дения, наследницитена покойния Шиваровъ живеятъ въ Варна. Да се спре издаването на акта.
Хр. Мирски. — Подкрепа предложението на
г. Н. Поповъ.
Аврамъ Гачевъ. — Предлага ревизия на
делата на комисията.
Софрони Георгиевъ.—-Отговори, като даде
обяснения, че комисията е водила правилно мъстата, като е имала пред ви дъ издадените сведения
отъ служебни лица. И понеже сведенията говорятъ, че Н. Теохаровъ е бездомникът комисията
възъ основа на сведенията реши да му се даде
местото останало отъ покойниятъ Шиваровъ, а
още повече, че наследниците еж го продавали.
Следв тия дебати реши се ввпроса да се раз
гледа още веднажв отв комисията и вв едно отв
следующитгь заседания на сввета докладва. Н
)
Хр. Мирски. — Повдигна въпроса за напра
вените по контрабанденъ начинъ кжщуркигЬ въ
турските гробища. " *
г ;
/
Софрони Георгиевъ. — Отговори по въп
роса за контрабандните кжщурки въ турските
гробища, че общинската управа е направила всич
ко възможно за ликвидирането на този въпросъ,
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то била спжната "отъ администрацията, която е
обещала да даде необходимата полицейска помощь,
*ю въ последствие отказала това.
Налбантовъ. '— Отправи апелъ къмъ г. г.
общинските съветници да настоятъ тамъ гдето
тр-Ьбва, за да се съборятъ кжщуркигв направени
«ъ = турскит-Ь гробища.
Инж. Д. Поповъ •— директоръ на Общин
ското Електрическо Стопанство направи обстоенъ
.докладъ за състоянието на елентрическото стопан
ство за 1931 год. и бюджета за предстоящата 1932
год. и разширенията на електрическата мрежа въ
«ного квартали на града и околностите.

Заседание на 23. VIII. 1932 /.
Заседанието се откри въ 5*20 часа пр. обЪдъ
отъ г. кмета А. Брусевъ." -'
'•-""
Присжтствуваха почти всички общ. съветници.
Авр. Гачввъ^' -—Направи запитване, дали
при откриване на заведение, гдето работятъ ра
ботници; при издаване на разрешителни, помисля
ли се и за работниците и гарантира ли се тяхно
то здраве. Случая е съ откриването на сладкар
ницата въ монастиря Св. Константинъ, гдето работ
ниците спатъ по полето и при много лошо поло
жение и затова много отъ тЬхъ еж заболели отъ
туберкулоза. ...
.
Кмета г. А. Брусевъ обясни, че монастиря
Св. Константинъ е въ района на кестришката об
щина и че комисията е назначена отъ околийския
началникъ съ представитель на сжщата община.
Ковдовъ. — Поиска да му се отговори по
запитването за осребряването на нъкои разписки.
Кмета г. Брусевъ — отговори, че ще му
се отговори при завършването на заседанието.
Инж. Д. Поповъ. — Продължи доклада по '
бюджета на електрич. стопанство — 16,663,000 ле.
Кузмовъ — управитель на общинската ап
тека — докладва бюджета за текущата година на
общинската концесионна аптека, който възлиза на
1,ОСО,О0О лева.
Маринъ Котаровъ — председатель на учил.
настоятелство обрисува обстойно дейноетьта на
училищното настоятелство отъ приемането му отъ
бившето такова до днесъ и нуждигв на сжщото
гза предстоящата финансова година при бюджетъ
15,668,000 лв.
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Иванъ Мнневъ — председатель на учил.
настоятелство въ Сессевмесъ, направи своя докладъ
за изтеклата година и бюджета за финансовата
година въ разм-връ на 532,000 лв.
"

Заседание на 25. VIII. 1932 и
Заседанието се откри въ 5 и пол. часа следъ
обедъ отъ кмета г. Брусевъ.
.• . ;. .о
Присжтствуваха почти всички съветници.
Кмета г. Брусевъ — отговори на питането
на общинския съветникъ Кондовъ по въпроса за
осребряването на авансови разписки на чиновни
ците, като по техъ нтзма абсолютно никакво престжплнние.
Налбантовъ — направи запитване по въп
роса за турските гробища, като помоли отъ името
на варненските избиратели мюсюлмани, общинския
съветъ да разреши повдигнатия въпросъ и да от
пусне подходяще место за турски гробища.
Утвърдиха се нъкои търгове и гласуваха ко
мандировки и освободиха нъкои гаранции на об
щински чиновници и служащи.

Заседание на 29. 8. 1932 г.
Заседанието се откри въ 5 и пол. часа следъ
обедъ отъ кмета г. Брусевъ.
Присжтствуваха почти всички съветници.
Аврамъ Гачевъ — направи питане, защо
молбата на Теню Христовъ Гуденовъ изъ гр. Варна
не е докладвана още въ заседанията на общин
ския съветъ, а е пренебрегнато искането му.
Н. Поповъ — Присъединява се къмъ пред
ложението на Гачева, понеже случая е много характеренъ.
.
Хр. Мирски. — Този въпросъ е много старъ
— още отъ 1931 год., но не е зле за напредъ да
се докладватъ всички молби които постжпватъ до
общинския съветъ.
Кмета г. А. Брусевъ. — Да минемъ на дневенъ редъ — бюджетопроекта.
Антонъ Явковъ — повдигна въпроса за
стопанското повдигане на града и за заздравява
нето му въ финансово отношение.
Въ заключение г. Янковъ заяви, че той съ
своята група състояща се отъ 5 души нъма де
гласува бюджета, смитайки, че по този начинъ
най-добре ще изпълни задължението си като избранникъ.

Проф. Н. Нед-влчевъ.

ГроздолЪчение и гроздови курорти
България е първостепенна лозарска страна съ
•своигЬ приблизително 1 милионъ декара лозя и
годишно производство надъ 400 милиона кгр.
^грозде. Но тя е първостепенна главно съ своето
доброкачествено грозде, което презъ последните
години бе много добре оценено отъ европейските
консуматори.
Нашата страна има всички условия да снаб-

дява непрекженато населението отъ началото на
м авгусгь до края на м ноемврий съ различни
сортове грозда, зреещи по рано или по късно.
За съжаление, ние, българите, не сме още добре
прецечили всичкото богатство, всичката полз*,
която мгже дя се иззлече огь нзй благоприятния
нзшь плодъ—гроздето. Ако се направи една рав
носметка каква часть се консумира отъ произве-
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деното грозде въ пр-всно състояние и каква часть
се обръща въ алкохолни питиета, ще се види, че
едва една десета се използува като грозде —
всичко друго се обръща въ вино, спиртни напитки
и оцетъ. Произведеното вино,, обаче, не може да
се пласира въ страната, защото е въ излишъкъ
и последствията отъ това състояние на къщата еж
хроническата криза, която, души лозарството и
разстройва поминъка на лозарското население.

рите народи. Диоскоридъ, съвременикь на Нерона
е писалъ първи за гроздолъчението въ своитъ
петь книги „сю та^епатеейка". По-късно Пли
ний стари е публикувалъ презъ 70-та год своите
наблюдения върху гроздовата мжеть въ „Ма1игаП5
ЬПзгопа", книга 23. Галиенъ, презъ 164, изброява
ползата отъ гроздето за човъшкото твло, а Хипократъ, въ V в-Ькъ пр. Христа, препоржчва гроз
довата мжеть при болести на очите.

г Ако прнемемъ, че се консумира 40 милиона
кгр. грозде годишно у насъ, на глава се пада, за
едннъ периодъ отъ четири месеца, когато може
да се намери грозде на пазаря, едва 7 кгр. Това
нищожно количество грозде съ малки усилия на
заинтересованите въ лозарството производство ин
ститути и сдружения може да бжде увеличено до
степень, ако не да разреши днешната криза, поне
да облекчи тежкото положение въ което се на
мира нашия лозарь.

Презъ средните векове н/Ьколко медици еж.
се изказали похвално за гроздол-вчението, а имен
но Муегопуггшз Ргадиз въ НотЬасЬ презъ
1554 г., Айатиз Ьогпсешз въ Франкфургь,
презъ 1554 г., Босюпаеиз въ Анверсъ презъ
1616, иасоЬиз ТЬеосюгиз ТаЬегпаетоп1апи5
въ Базелъ презъ 1687 г. Измежду днешните ме
дици ще цитираме Д-ръ КарЬае1 Наи5гпаппг
който първи е написалъ гроздолъчението, практи
г
кувано въ Мерано съ тиролски грозда.

Въпросътъ съ увеличение консумацията на
гроздето има две страни: 1) социална, катосръд.
ство за подпомагане поминъка на лозарското на
селение и 2) хигиенична, понеже гроздето състав
лява безспорно една здрава и правилна храна,
съдържаща елементи, отъ които нашия организъмъ
се нуждае.

Отъ петдесетина години насамъ този начинъ
на лекуване се практикува въ Швейцария (Бернъ,
Лозана, Женева, Монтрйо, Веве, Еглъ и Сионъ,
въ долината на Рона), по-късно въ Германия и
Италия.
..«••_

Тукъ ще се спремъ по-специално върху големата. полза за човешкия организъмъ отъ упо
треблението на пресното грозде. Именно тази не
съмнена полза требва да ни застави да търсимъ
по всевъзможи пжтища увеличението на гроздо
вата консумация.
Гроздето е не само приятно за ядене десертъ; то е истинска храна, благодарение захаригЬ,
органическите и минерални вещества, които съдър
жа. То е богато и на витамини. Съдържащите се
въ гроздето захари — гликоза и левулоза, въ
размеръ около 18 на сто, му придаватъ голъма
хранителна стойность, която, пресметната за 1 кгр.
грозде, се равнява на 774 калории, съответстващи
на 1190 гр. картофи или 1105 гр. млеко или
387 гр. месо или 297 гр. хл-вбъ. Това грубо
сравнение, обаче, не е сполучливо, защото
гроздето, освенъ калориите, които развива въ
човешкия организъмъ съдържа още редица по
лезни сединения, като киселни, соли и пр. Къмъ
това требва да се прибави пикочегонното въздей
ствие на винената киселина и нейните соли, промената на цълата флора въ червата и други ефек
ти, които ние не можемъ да предвиднмъ.
Ето защо, освенъ хранителния ефектъ, гроз
дето указва и лечебенъ такъвъ. Ефикасностьта
на гроздол-вчението е била известна още на ста

Тукъ ще предадемъ начина на гроздолъчението въ гроздовия курортъ Баденъ-Баденъ (Гер
мания), както и по специално болестнгв, които
еж обектъ на лекуване.
Отъ една страна гроздето се препоржчва при>
липса на апетитъ, малокръвие, хронически катаръ
на червата, отъ друга страна при затлъстяване»
подуване на черния дробъ, хемороидално състоя
ние, хронически запекъ, хронически бронхиаленъ
катаръ и катаръ на мехуря, възпаление на бъ
бречното легенче, бъбречни камъни, екзема, пр».
копривна треска и воднянка. Въ много случаи при
всичките т^зи болести е могло да се помогне съ
гроздолъчение, тогава, когато други видове л е 
куване еж останали безрезултатни.
За да се постигне цельта при всички тези
различни заболявания, лекуването съ грозде тръбва, естествено, да започне и продължи по вайразличенъ начинъ.
Поменатигв болести могатъ да се подредятъ
въ три групи и съобразно съ това да се практи
кувал, при режима на гроздолъчение.

1) Лгокуване се грозде за засилване. Малокръвни, слаби, безъ апетитъ хора, особно реконвалесцентни (оздравяващи отъ тежки болести)^
малокръвни момичета, които не понасятъ желЪзо,
се каратъ да ядатъ презъ време на гроздобера,
значи презъ авгусгь, септемврий и октомврий,.
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толкова грозде между закуската, обеда и вече
рята, колкото могагь да понасятъ. \ - '
' ; Количеството варира между */2 и 2 кгр. Под
ходящото време е единъ часъ преди закуската и
средата между закуската и обеда. Отначало па
циента изяжда по У8 кгр. наведнажъ като увели
чава това количество постепено до */г КГР- и п0 "
вече. Лекуването требва да продължава седмици
наредъ, като се предполага, че пациента понася
това лъкуваие, при което самочувствието и тег
лото му се оправятъ, като известни смущения,
които ще се споменагь по-после, спиратъ или
могагь да се надвиятъ.
2) Лшуване за прочистване. При това
лекуване се касае до изключително или почти
изключително хранене съ грозде. Тлъсти хора,
лсемороидални и прекомерно отхранени аполлектици се хранятъ, ако могагь да издържатъ подобенъ режимъ, седмици наредъ само съ грозде,
^бълъ хлебъ и вода. На закуска гв изядатъ по
1/г кгр. грозде съ 50—^00 гр. б-влъ хлебъ, на
обЪдъ 1—2 кгр. грозде и 100 гр. бвлъ хлебъ,
на вечеря 1/3 до 2 кгр. грозде и 50 гр. бЬлъ и
.хлебъ и пиягь между тези ядения слабо алкалична вода, като Емска вода или Евианъ. Днев.
ного количество грозде може да се покачи до 3#
-4 даже б кгр.
3) Промивателно лпжуване, което държи
-средна место между първи гв даа начина. При
този начинъ се дава възможность на бронхиатици,
*болни отъ бъбречни камъни, огь болесгь на меосура, копривча треска и др. да получаватъ къмъ
обикновената си храна толкова грозде между дру
гите ядения, щото количеството на пикочьта да
се увеличи и да има леко ходене по вънъ. Бла
гоприятното действие върху болнигв органи про
личава на третата или четвъртата седмица, ако
пациента е подхолящъ за лекуване съ грозде.
(Следва).

•ге^.
\Ш§ьЪ

Печатница „Войниковъ"
Телеф. 502.

^ %
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Ворневскиятъ губерваторъ
Драганъ Цанковъ
(Изъ архивата на Варн. Нароп. Музей)
Тукъ даваме мЪсто на едно официално
писмо подъ № бб отъ 9 юний 1879 г. на
варненския руски вицеконсулъ до руския
дипломатически агентъ г-нъ Давидовъ в ъ
София, относно езика за водене кореспон
денцията между губернаторството и чуж
дестранните консули въ града.
Ето самото писмо.
Господинъ Д. Цанковъ, който е назначенъ на мъттото на г. Баумгартена варнен
ски губернаторъ, презъ тая седмица встжпи
въ управление на поверения му край. Тъй,
съ изключение на полицаймейстора и упра
вителя на губернаторската канцелария, ос
тавени на СВОИГБ мЪста до м. юлий, цялото
управление на губернията се намира въ
ржцегв на български чиновници
За своето встжпване въ длъжность и
за назначаването, по тоя случай, за приема
на гражданскигв власти и консулското гвло г- Цанковъ е издалъ запов^дь, която»
така с ж т о , я разпратилъ и на всички кон
сули. Тъй като тая заповЪдь е написана
въ обща форма и на български езикъ, то
австрийскиятъ вицеконсулъ, подържанъ отъ
н-Ькои изъ СВОИТБ другари, явилъ се предъ
губернатора день по-рано отъ приема на
консупитБ, и му изказалъ желание, шото
заповъльта да била написана въ форма на
писмо до тЪхъ и при това на френски
езикъ. Като приелъ на драго сърдце пър
вото предложение, г. Цанковъ отказалъ въ
второто, като при това заявилъ на г. Тедески, че въ сила на даденитв му инструк
ции, той ще води кореспонденцията съ
чуждестранигв агенти на български езикъ.
Като направили на другия день офи
циално посещение на губернатора съгласно
уговорената форма на облеклото, консули
т е повторно и задружно молили г. Цанкова
да кореспондира съ ТТБХЪ въ отношенията
си не на български, а на френски езикъ,
който се счита за межаународенъ; но новиятъ губернаторъ категорически имъ от
казалъ на това искане, не основано даже
на обичая, тъй като бившигв турски мютесарифи на Варна всвкога еж водили ко
респонденцията съ чуждестранигв агенти
на своя езикъ.
Л. И-ий.

Варненски общински вестникъ
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Конисарство по прехраната при
Вариен. град, еощииа
Обявява се на интересуюш.итъ\ се, че
на 5. IX 1932 г. 17 часа ше приема писме
ни оферти затворени.и написани предло
жения за отсичане и превозване на, дър
весната маса отъ общинското сечище „Кетенликъ" надъ „Пейнирджикъ" отъ около
1200 декара, както и за приготовление на
колци за лозя и дървени въглища отъ каетрежа, който ще се получи отъ сжшото
сечише и превозването имъ до складовегв
на Комисарството въ Варна. ЦБЛОТО пред
приятие възлиза на около 800000 лева и
е неделимо т. е. ше бжде отдадено на ед
но лице, който предложи най-износни ус
ловия по отдьтшо.
а) за изсичане и превозване на дървата.
!
б) за изготвяне и превозване на колцитв
в) за изготвяне и превозване на дървен.
въглища;
ЖелаюшйгБ да наематъ предприятието
наедно съ предложението си тр-нбва да
представятъ банкова гаранция на стойность
отъ лева 50000. За правоучастие въ над
даването, а следъ възлагането на предприя
тието, ше се довнесатъ още до следвашето
се до 8 на сто отъ ц-влото предприятие.
Поемнитъ условия могатъ да се видятъ
ВСБКИ приежтетвенъ день въ канцеларията
на Комисарството по прехраната.
V.
Разноскитъ по публичвиията на настоя
щето, с ъ за смътка на предприемача.
:
Отъ комисарството по прехраната.

Стр. 8

КОМИСАРСТВОТО ПО ПРЕХРА
НАТА съобшава на гражданигв,.
че намали цената на ДЪрВбНИТ! ВЪГЯИЩИ НО Ш ЯВ. ШОГРПМЯ. За по
ГОЛ-БМИ
количества
доставката
франко дома. Въглищата еж първокачественни — калемъ, тази го
дишна реколта. Продаватъ се безъ
продоволствени карти въ дърве
ния складъ задъ Пожарн. команда..
Отъ комисарството.
НАЧИНЯЯ отъ днесъ работното време
въ всички служби въ общината започва
сутринь отъ 8—12 и отъ 2—6 ч. сл. об.
. МЛЯДЕЖИТВ отъ 12 трудовъ наборъ г
които не еж си получили съобщеиия, за да
се явятъ предъ облагателната комисия, да
ги получатъ отъ общината с т а я № 12.

Варненския общински вестникъ е единствения
въ Варна, който изразява най вЪрно й точно
общата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и културна политика на общината.

ГРЗЖДЗЩ

сведете тшт орпшъ - Шщт. вйщ. ттмь.

•'•- Годишенъ абонаменъ — 55 лева. 4
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