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Хансъ Табарели.

България е най-малкото осиновено дето
на майка Европа. Типиченъ въпросъ на матура въ старата Австрия: „Кога е сключенъ
Санъ-Стефанския миръ" ? . . . Силните уче
ници го знаеха: 1878.
Едва въ 1912 rl узна се у насъ, какво
означаваше въ сжщность, постояно мЬняващето се петно въ картата на Балканите.
• Като че ли бе днесъ, спомнямъ си извън
редните издания, когато тогава викаха: „голЪма победа на българите при Кръкъ клисе"..
При Люле Бургазъ, въ началото на ноември
турците 6txa окончателно разбити. Ние мла
дите студенти бЪхме въодушевени отъ вой
ната и виковете за война. Пиехме брудершафъ съ българските комити, викахме да
жив-fee Явстро-унгария и Кайзера. Яла—отъ
тая България тогава у насъ създадоха опе
рета,—театрални герои, които, богъ знай, Т Б
б-fexa истински герои- Световната война до
каза това твърдение. Проля се последната
капка кръвь за насъ да се признаемъ честно.
Въ златната книга на катедралата Ал.
Невски въ София, всЬки може да чете, какъ
тогава всеки търсеше приятелството на Бъл
гария.
Големи владетели се разписаха. Като
първи Вилхелмъ II, следъ това императрица
Цита, германските князе и многобройни ми
нистри. Но какво означаватъ подписите?
Днесъ те еж само крайно интересни.
По-важното е, че розите още цъвтятъ, че

ягодите оздреятъ че храбриятъ български
селянинъ е все още храбъръ. Най-после хо
ра, които еж любезни безъ предумисъль.
Бело, зелено и червено, това еж цв-feтовегЬ на българите. Невинно бъла е него
вата душа, зелени еж ливадите въ красива
та земя, червено е сърдцето, което носятъ
на ржцете си. Тъй червено, както хилядния
божуръ по планините.
*

*

*

Сега сме въ Варна. Черното море не е
черно, но теменужно синьо. Между кули
сите на Ривиера простира се божественъ
плажъ.
, Мълниеносно блескави вили въ задния
фонъ. Самото градче единъ източенъ ребусъ.
Бели петна, черни полета. Весело обикаляне
при разходка; надписите по улиците въ кирилоЕСки шрифтъ, никой не може да ги про
чете. Нема нищо. Грохнали колиби, старинни,
сбръчкани балкони, остарели огради, те разправятъ много.
Презъ бело сините гръцки улички идва
се въ прекрасни булеварди, да булеварди.
Тукъ има отлично уредени хотели, съ всичко
каквото може.да се очаква въ Монте Карло
или Ница. Само че тамъ не се чувствува
кехлибарския мирись на Ориента. Тукъ до
величествения, високо модеренъ театъръ,седи
единъ кифладжия, единъ продавачъ на ли
монада, отъ кжщата на среща чувашъ гра-
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мофонъ . . . съ високъ тонъ. На площада се
движатъ съ дрънкащи шпори офицери, около
които се въртятъ нЪжни момичета. Петь ми
нути по-нататъкъ изтегналъ с е ' нЪкой циганинъ върху съборена стена. Нему € добре.
Той спи . . .
*
•

.

*
*

•

Забележителното, трескаво море на Вар
на никога не спи. Съ бързи пулсирани уда
ри, вълна следъ вълна тича на бръта.
Единъ фаръ издава м-встото, кждето
младия царь на страната, търси прибежище
въ тихи часове: Евксиноградъ. Очарователниятъ монархъ, съ своята картинно красива
италиянска жена, живЪе тукъ въ малъкъ
рай, създаденъ съ покъртителна гражливость
отъ баща му Фердинендъ, който съ удовол
ствие ботанизира, а освенъ това е голЪмъ
ентомологъ и музикаленъ приятель.
Акациевия мирисъ е парфюма на тая
очарователна царска вила. Чайки летятъ да-
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лече на изтокъ и изглеждатъ като изящни
аероплани.
Единъ скроменъ домашенъ параклисъ,
незабелязанъ, при все, че тукъ е била бла
гословена една кралица, ни напомня да скръстимъ ржце и да бждемъ смирени. Запалваме
тънка св-вщь за нищигв души. Една т-вена
пжтека ни сочи пжтя обратно на открито.
Това е Евксиноградъ.
*

*

*

Въ Варненското пристанище отпочивать
обемистите параходи на великигв сили: на
англичанитв, италиянцитв, французигв, пре
ди да отпжтуватъ за Турция или Русия. Отпочиватъ, лежатъ. Моряцигв п-вятъ и еж
щастливи, да прекаратъ една вечерь въ тоя
милъ градъ. Вечерь блЪсти сребърната луна
отъ небесния ширъ.
Жзжно св-втятъ лампитв на твореца за
тази балканска веранда, съ изгледъ къмъ
Черното море.

П Н. Антоновъ, управ. обгп. лозовъ разсадникъ

КЪРШЕНЕ НА ЛОЗИГБ
Подъ кършене се разбира презръване (пре
чупване) филизигв на лозата на известна височина.
Кършенето на лозите се е практикувало и при
старото лозарство. Изобщо взето кършенето* е
. ставало и става неразумно, безразборно,- ненавре
менно и най-често се е целяло да минагь лозите
съ по-кжси колове или пъкъ да се улесни обра
ботката на почвата. Вследствие на всичко това, въ
повечето случаи кършенето се явявало като вредно,
вместо полезно.
Преди всичко нека да проследимъ на какво се
базира кършенето. Известно е, че лозата до къмъ
края на лътото засилва своя ръстъ—нейните филизи (л-Ьторасти) сставагь все по-дълги, като вър
ховете имъ се удължаватъ и числото на листата
се увеличава.
Всеки новъ листъ първоначално бива по-малъкъ, нежеиъ и вема оня тъмно зеленъ цв-Ьтъ,
какъвто има единъ по старъ листъ. А като се
знае, че лозата, както и всички други растения
се хранить (асимилиратъ) и чргзъ листата на ло
зата елужатъ като органи за хранене. гГЬкои отъ
гЬхъ еж до известно време гоговановци —- гости
на лозата. Такива готовановци еж неразвитите,
крехките, младите листа.
И колкото броя на тия млади листа е по-гол-Ъмъ, толкова по-вечко храна требва да отделя

лозата за гвхното изхранване. Безспорно броя на
младите листа ще бжде много по-гол^Ьмъ при една
буйна, силно растяща лоза, въ сравнение съ една
слаба лоза. Сжщо така, броя на тия млади листа
ще бжде по гол-вмъ при лози посадени въ влажна
почви, гдето силния растежъ на лозата продъл
жава до по-късно презъ лЪтото, въ сравнение съ
лозите застжпени въ сухите почви.
Освенъ младите листа, като готованъ, който
требва да бжде изхраненъ, за лозата се явява
ресата — плода. Знае се, че когато има повече
гости на една трапеза, а храната е недостатъчна,
то тр-вбва да се отстранять едните (по маловаж
ните), за да се нахранятъ и задоволятъ другигЬ
(по важните).
И ето защо чрезъ кършенето се отстраняват*
по маловажните гости, каквито еж младите листа,
за да остане повечко храна на плода. Отъ горе*
казаното се разбира, че листата първоначално, до
като еж млади очакватъ на готово, но следъ вреие
те преставать да очакватъ, а давать — асимили
ратъ. Явно е, че ако преждевременно се отстр»'
нятъ младите листа, не може да се разчита яа
помощь за изхранването на плода и поради това
гроздето на лозята ще остане зелено (бедно на
захарь, богато на киселина).
Сжщото положение ще се има ако при еди»

^Р° й
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буйна лоза, йлн такава посадена въ влажна поява
не се премахват* (прекършатъ) младите листа.
На есень до късно по тия лози ще се срещатъ
млади листа, които ще отнематъ храна, която
иначе би могла да се използва отъ плода, за да
узрее по-добре.
Не само върху степеньта на узрЪлостьта (ка
чеството) на гроздето кършенето указва влияние,
но и въ количеството
увеличението на рекол
тата, съ което, безспорно не може и не требва да
се отива до крайности, защото неминуемо ще песледва едно, изтощение преждевременно отслаб
ване на лозите.
Като се има предъ видъ, горното, допълнено
и съ следните положения. .
1) Че паразити за лозата еж още странич
ните лъ-горасти (колтуцигЬ), които требва често
да се премахватъ, за да се пести храната за гроз
дето.
2) Че лгладитт, едно, две и три годишни
лозя въ некой случай не требва да се кършатъ,
защото за усилването си (задълбочаването на ко
рените см) тЪ требва да имать колкото се може
повече листа.
3) Когато една лоза се Кбрши, по-добре
се развиватъ най-долните и при основата на лЪторастнигЪ пъпки, което е отъ значение при чеповата р-взидба, гдето се режи на 2—3 очи.
Обратното е пъкъ — не тр-Ьбва да се кършатъ
двата филиза, отъ които единия на следната го
дина ще се остави на 4—5—6 пъпки, когато ло
зата се р-вже по система „Д-ръ Гюйо".
4) Че съ Кбршенето може за сметка на ко
личеството да се понижи качеството на гроздето и
5) Че на лозата тр-Ьбва да се остави достаТбчеНб брой листа, за да се гарантира узр-Ьването на гроздето, като се пренебрегне количе
ството и пр. и пр. Като се знае всичко това, то
може да се дадатъ едни ржководни указания за
времето и начина по който тр-Ьбва да се извърши
кършенето, а именно:
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следъ 4 годишната имъ възрасть, засаденигЬ въ
нискит-Ь и влаж»и почви и често тия, които еж
на подложка Монтикола и Мурведъръ хрюпетрисъ

1202,

всички тия лози ще ш кзршимз веднага

СЛбдб KOTO преЦбвТЯТб. Те могатъ да бждатъ.
и само неколко на брой въ едно лозе.

2) По сжщото време, веднаш следб преЦбвТЯването ще требва да се кършатъ и всички
по-буйни лози отъ ранните сортове грозда—Пер
ла де ксаба, чаушъ, шасла-доре и пр,
За ускоряване узреването на гроздето при
ранните сортове грозда, отъ големо значение е и
времето, когато се извършва последната — летна
копань на почвата, който въпрось отдЬлно ще
бжде разгледанъ въ една отъ следващите наши
страници.

3) Всички останали лози, но вб никой
случай не и слабитп, сз цель увеличение и
подобрение на реколтата да се квршатб поквено, вб началото на лгесецз августз когато
лЬторзстите еж се вд-ьрвили до къмъ половината
отдолу нагоре и гроздето е започнало да умеква,
боядисва при червените сортове и избистрюва—
при белите.
Кършенето всекога требва да се извърши
така, че надъ най-високо стоящнятъ гроздъ останатъ 10—12, а още по-добре, ако височината на
коловете позволява, 15—16 листа. Оставятъ ли
се по-малко листа, то опасностьта неузреването
на гроздето е голема. Кършенето ще требва да
се повтори и потрети съ цель да се отстранятъ
всички новоизкарали фнлизи. Сящите много че
сто се нападатъ отъ пероноспората, а при некой
сортове и отъ оидиума.

Едноврел^енно сб Кбршенето да се премахватб и отз страничниш филизи [кол-

туци]. При лози на които колците еж кжеи,
вместо да се върши и за въ бждаще досегаш
ните грешки съ безразборното кършене, при
което само за това, че колците еж кжеи, се
остава
на лозата много по-малъкъ брой отъ не
1) По-рано ще тртъбва да се квршатз
обходимите
листа, то най-препоржчително е да се
ония лози, при които има заменяване вб
съединятъ
леторастите
отъ две съседни лози и
узртването на гроздето. А тия лози еж буйнода
се
привържатъ
общо,
като гирляндъ.
растящигЬ, наклоняйте къмъ изрусяване, младите

Предимството нв евощватв з и д а предъ фибргаив
'•'• Не отдавна вестниците се пълняха съ найразнообразни, .примамливи реклами, като много
отъ гвхъ се придружаваха съ разни карикатури
и се повтаряха все едни и сжщи думи: Я ж т е
а а х а р ь ! Захарьта е сила! Захарьта е храна! Тя
е абсолютно необходима за чов-Ька!
Познавайки хорскигЬ слабости, фабрикантите

и продавачите на захарни издЬлия правятъ всичко
възможно да убедятъ мало и големо, бедни и
богати, граждани и селяни, че захарьта е необ
ходима храна за всички- ПрибЬгвахз до мнения
на разни лекари и учени. И всичко това се правешз за благото на народа!?
Немаме за цель да правимъ реклама за пол-

'
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зата огъ захарьга, нито пъкъ да възставаме про-*
тивъ домогванията на производителите на захарни
издълия. Искаме да привлечемъ вниманието на
обществото върху единъ твърде цененъ захаренъ*
продуктъ отъ съвършено естественъ произходъ.
Това е м е д ъ т ъ . Продуктъ на неуморната дейность на трудолюбивите пчели, медътъ е не само
хранителенъ, но има и всички качества на кон
центрирана храна и лЪкъ.
Хранителните качества на меда се дължатъ
на неговитъ съставни части. Той съдържа гроз
дова и овощна захарь, известна подъ названията
глюкоза и левулоза, примесена съ слабо количе
ство вода, минерални вещества и мравчена ки
селина.
Сжществената разлика между обикновената
фабрична захарь и меда се състои въ състава на
гвзи продукти. Фабричната'захарь е чиста дек
строза, която по никакъвъ начинъ не може да се
усвоява подъ такава форма отъ организма, а
тръбва предварително да се превърне бъ глюкоза
и малтоза или левулоза.
Вцръкната подъ кожата, обикновената фа
брична захарь не се използва отъ гЬлото, а се
изхвърля чрезъ пикочьта навънъ, така както и
захарина. Това-е най-сигурното доказателство, че
обикновената фабрична захарь не може да се из
ползва направо отъ гЬлото, и че за да се използва,
тя требва да се превърне въ глюкоза и малтоза,
т. е. въ гроздена и въ овощна захарь. А това
става въ червата.
Пчелниятъ медъ има това голъмо предимство
предъ фабричната захарь, че е готовъ да се всмучи
отъ стомаха и червата и може да влъзне сигурно,
бързо и напълно въ кръвьта.
Друга сжществеиа разлика между фабричната
захарь и меда сж витамшитп. Фабричната за
харь е съвършено лишена отъ витамини. А всъки
хранителенъ продуктъ, който нъма животворните
витамини, е наполовинъ хранителенъ, той пред
ставя тъло безъ душа, цвъте безъ ароматъ, слънце
безъ топлина. Обратно, медътъ съдържа всички
видове витамини. На тъзи основни различия се
дължатъ голъмитъ предимства на меда предъ фа
бричната захарь. Затова медзтб е не само от
лична храна, но и чародейно лтъчебно српдство.
Нашата митология е пълна съ мчого чудни
приказки за събиране на меда отъ хиляди леко
вити, билки- И старите българи, безъ да еж били
запознати съ витамините, ц-вли столетия СЖ упо
требявали меда като храна и като лекарство.
Българите еж били известни като пчелари и
медътъ имъ е служилъ като отлична храна. Тогазъ когато една супена лъжица медъ произвежда
100 калории топлина въ организма, сжщата то
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плина се получава отъ двойно по-голЪмо количе
ство фабрична захарь. По хранителните си свой
ства единъ килогаамъ медъ се равнява на 3%
кгр. месо, на 12 кгр. зеле и др. Така, че медътъ
е много по-икономиченъ, отколкото обикновената
захарь.
Голъмитъ хранителни качества и лечебни
свойства на меда сж изпитани и доказани отъ
уцените на ц-влъ свътъ. Безъ да дава нъкаквн
неизползвани остатъци, медътъ дава храна на
кръвьта, сила на мускулите, освежава нервната
система, дари бодрость, младость, свежесть и
хубость.
Медътъ може да замени фабричната захарь
въ всъки случай съ много по-голъма полза. При
това, всъки може да стане производитель на медъ,
защото ВСБКО семейство може да си създаде и
отгледва по 1—2 и повече кошери пчели. Днесъ
3
/ 4 отъ печалбите, които добиватъ захарните фа
брики, се изнасятъ въ чужбина, защото фабри
ките сж съградени и експлоатирани съ чужди ка
питали. Пчеларството въ страната, покрай голя
мото икономическо значение, ще облагороди характеръ на хората, които могатъ да почерпятъ
хиляда примери за образцовъ задруженъ животъ
и трудъ, ще осигури богатъ хранителенъ и л4чебенъ продуктъ за всички. Използванъ въ живота,
медътъ може да излекува маса остри и трайни
неджзи, които днесъ се лЪкуватъ съ скжпи чуж
дестранни лекарства.
Както и фабричната захарь, медътъ има из
вестно влияние върху зжбите. Захарните останки
ферментиратъ въ устата, сбразуватъ се киселини,
коиго нападатъ зжбната глечь и създаватъ чести
разяждаяия на зжбите. При спазване ва добра
хигиена и съ усвояване на навика да се измиватъ
редовно зжбите, тази опасность може да се из
бегне. Въ това отношение овощията сж предпочителни, защото тъхната захарь е естествена и не
засяга зжбите.
Родители, учители, лекари, общественици,
предпочитайте меда и овощията, заради тъхната
естествена захарность, заради тъхнигв витамини и
минерални соли. Предпочитайте ги предъ всички
изкуствени фабрикати на бЪлата захарь.
Привиквайте децата къмъ тъхъ, уверени, че
сте изпълнили родителския си, учителския си В
обществения си дългъ. По природа човъкъ е пло»
доядо животно. Въ интереса на собственото му
здраве и за бждащето на човечеството, човъкъ
тръбва да си остане плодоядецъ, а не мършоядецъ.
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tan iai-ip i и т wnt.
Мухата, всеки знае, не само е досадна, но
м опасна. Тя се храни не само съ сладкиши и
медъ, нэ и съ всякаква мръсота. Надъ кофата
или ямата съ сметь и други нечистотии се виятъ
стотици мухи. Отъ тамъ те прехвръкватъ въ
кжщи, по ястия, по плодове, по прибори, по ли
гата ни. Достатъчно е мухата да попадне на бунището или на двэра, на улицата, върху никоя
нечистотия — храчка, гной, изпражения — за да
ни навести замърсена и носяща безброй болестни
зародиши (на туберкулоза, дифтерия, кръводрисъ,
тифъ, детска диария и др.(. Чудно ли е, защо
презъ л-Ьтото, и особено когато има много мухи,
ние имаме едновременно и епидеими, повлачищни
заболявания отъ поменатите и други заразни
•болести?
Па и обяснимо е: трудно, да не кажемъ не
възможно, е да се опазимъ отъ мухите. Пръкнагъ ли въ селището ни мухи, ние се излагаме,
колкого и да се пазимъ, на гвхното замърсяване.
Не всичко можемъ да скриемъ отъ мухите. Пъкъ
и да го скриемъ, не винаги можемъ, когато се
хранимъ, да го опазимъ отъ тЪхъ. Не помагатъ
нито мухоловките, нито затваряне врати и про
зорци, нито мрежи и други изтребителни средства,
за, които не ВСЕКИ може да харчи пари.
За да можемъ да се боримъ съ мухите,
требва добре да ги познаваме. Домашната муха
е добре изучена. Знаемъ де и какъ се размно
жава, на какво налита, какво обича и отъ какво
отбегва.
Знаемъ, че мухата се размножава извънредно
бързо. Тя може да даде презъ едно лето съ
стотици милиона поколения.
Яйцата си мухата снася въ сметьта, въ торьта
(оборното гюбре), въ нужничните места и въ
всеки гниещъ опадъкъ. Въ чисти и сухи места
тя не снася яйцата си. Отъ яйцата се излюпватъ
личинки. Личинките се превръщатъ на мухи. Това
се извършва въ 10 до 30 дни, споредъ външ
ните условия.
, За да успеемъ въ борбата си съ мухите,
требва да насочимъ всичкото си внимание и да
яоложимъ всичките си усилия да премахнемъ
злачните места, дето могатъ да се размножаватъ
мухите — да унищожимъ всичките имъ полози.
А за това требва:
1. Да подържаме въ най-голема чистота
жилищата си — кухни, стаи, дворове, отходни
места.
2. Всичката сметь и кжщни опадаци да съ
бираме въ добре затворени, не пропущащи ни

каква муха сждове и места.
3. Да се премахнагь всекаквн буннща по
мегдани и край селищата.
4. Някога да не се препълватъ сждовеге и
ямите за сметь и на време да се изпразватъ.
5. Торищатада се изхвърлятъ не по-редко
отъ всеки 7—8 дни (за да не дадемъ възможность отъ яйцата да се излюпятъ личинки и мухи).
6. Торищата да поливаме отъ време на вре
ме съ варово млеко (1 кгр. варь, размита въ
4—5 литри вода).
7. Обори, кочини, курнкци да се почиствагь
всеки день.
8. Буяищата и торищата да се посипватъ съ
варь, или съ пепель или съ пръсть (земя).
9. Въ кухни, въ гостилници и други места,
дето готвимъ и се хранимъ, грижливо требва да
се събиратъ всички опадъци и остатъци отъ хра*на
въ плътно затворени сждове, които да се поддържатъ отвънъ чисти и навреме да се изнасятъ,
изхвърлятъ въ добре затворени ями.
10. Лете всеки день да се измиватъ съ
вода и сапунъ маси омивалници, да се прибърсватъ съ влажна утрепка подовете. Нуждниците да
се поддържатъ въ най-голема чистота.
За борбата съ мухите еж. нуждни общи уси
лия. Това показва, че мухите еж общъ врагъ на
здравето и живота ни. Поотделно едва ли некой
може да постигне що-годе резултати.
Дето се постигне обща чистота и порядъкъ,
тамъ мухите най малко ще намерятъ условия за
виреене.
Мухата е белегъ на мръсота и немара. Чис
тотата е най-големиятъ й врагъ.

Обява
№ 290
Ветеринарното отделение при Варнен
ската градска община, съобщава на граж
даните, които иматъ кучета, безралично
какви еж тЬ, да ги отведать въ сдщото
отделение, което се намира до пазаря на
добитъкъ за прегледъ и регистрация и маркирание най-късно до 15 юлий т. г. следъ
която дата ще се предприеме обща ревизия
по кжщигЬ.
На тия стопани, които не еж предста
вили кучетата си за казания прегледъ ще
се състааятъ актове и глобяватъ до 2000
лв., а кучетата имъ ще се отравятъ.
Отъ Ветеринарното отделение.
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Г. ВЪЛКОВЪ — пожаренъ командиръ

т тз
Напоследъкъ се издадоха отъ разни
държавни учреждения наредба за предпаз
ване отъ пожаръ. Безпорно е. че всички
наредби относително пожара еж необходими
и полезни, но за да има една организация
въ контролата по изпълнението имъ, вси
чки ГБЗИ наредби требва да бждатъ система
тизирани и събрани въ едно. подъ името
на единъ законъ, който ше даде правото и
задачата на онези органи, които иматъ nptка и единствена задача да контролиратъ
сълбюдаването на противопожарните мерки.
Такъвъ законъ одавна е сжществувалъ
въ европейските държави, който еобобшилъ
всички наредби въ единъ законъ, и даже
ат* Швеция е достигналъ до това положе. ние на авторитетность, че за да се отпусне
обитаването на една нова постройка въ
комисията на преглеждането, освенъ архите
кта, представитель отъ пожарната команда
даже приежтетвува и членъ отъ куминочистачното дружество. Тази разпуснатость на
наредбите които четемъ въ некой броеве
на Държавния вестникъ, полицейските на
редби, закона за контрола парните котли,
закона на взривните вещества, закона за
селските и градски общини, закона за
благоустройството на населените места,

правилникъ за кино-опреатори, сжщо дире
кцията на труда лава неколко наредби за
хигиената, безопасностьта и труда въ инду
стриалните заведения, наредби за поставяне
на пожарогасители въ разни театри, кина,
фабрики, въ архивите на държавни учреж
дения, бензини и петролни складове, едно
че обременява гражданина работодатель и
притежателите да търсятъ тези наредби и
) да се справятъ съ техъ и друго че се изгу
бва едно систематично провеждане на про
тивопожарни мерки и е невъзможна една
ефикасна контрола за изпълнението имъ>
Повикването на пожарните команди въ
потушаването на безредие, бунтове и мани
фестации сжщо не е точно определено, и
въ такъвъ случай излизането й отъ личното
предназначение при евентуални отговорног
сти, нема законъ които могатъ да я защитятъ и определени средства за борба.
Ето защо време е еа се очартаятъ пжтишзта на правилно фукциониране на единъ
новъ институтъ, какъвто е пожарната кома
нда, която доби вече своята физиономия,
чиито действия озаконени ще дадътъ осно
вание на една здрава организация, която
достойно и смислено ше пази имотите на
това гражданство, на което служи.
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тятъ достатъчно скжпо и, по такъвъ начинъ, на
правила е за себе си отъ гробищата източникъ за
доходъ. За да се увеличи дохода, следъ три годи
ни, а понъкога и по-рано, изкопаватъ костить на
покойника и въ една отъ упоменатитъ църкви ги
турятъ въ нарочно съществуващата костница, а
въ другата събиратъ костить въ малка торбичка и
я турятъ въ жгъла въ сжщия гробъ, следъ което
ги отстжпватъ на дуугъ покойникъ.
Всрьдъ ТЕСНИЯ градъ, съ такива сжщо улициг
такъвъ обичай е твърде вреденъ. Особено стра
дать отъ него ония, които живъять близко около
църквата. На мене еж се оплаквали, че въ влажно
време миризмата отъ гробищата бива твърде теж
ка. За да се избавятъ отъ това неудобство 30 чо
въци, които живъять около църквить, лодадоха
молба на карантинната управа да забрани погреб
ването на, покойничи въ града. Карантинниятъ лъкарь и льчарьтъ на пехотния баталйонъ, който се
намира въ Варна, разгледаха гробищата и обявихаг
че ть наистина могатъ да причинять гольма вреда
на общественото здраве и вече писаха въ Цари
градъ, щото отсега да се забрани да се погреб
ватъ покойници въ чертить на града.
Карантинниятъ лькарь и горепоменатитъ жи-

преди освобождението*)
(Изъ архивата на варненския музей)
Тукъ предаваме едно официално писмо, подъ
№ 131 отъ 21 юлий 1863 г., на варненския руски
вице-консулъ до Негово Високородиё Е. П. Новиковъ, въ Цариградъ, повъреникъ на рускитъ работи
по горния въпросъ.
Ето въ преводъ самото писмо:
М. Г.
Евгений Петровичъ,
Въ Варна сжществува обичай щото ПОКОЙНИ
ЦИТЕ да се погребватъ въ двороветв на градскитъ
църкви. Вънъ отъ града погребватъ само беднитв
и суранницигв; затова и сжществуватъ две гроби
ща, въ които безплатно лежать костить на бедни
човъци. Тия гробища се намиратъ въ единъ жалъкъ видъ. Разбира се, че всички ония, които желаятъ да погребватъ своитв родственици въ църковния дворъ, градската община ги заставя да пла*) Материали за историята на Варна.
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Обяснителни бележки
за лицата и мЪстноститЬ' на които се именуватъ улицитЪ на
градъ Варна.
Продължение отъ брой 312.
122. Крепостна

Улица минаваща покрай ста
рата крепость „Кадъръ Баба".
И сега още тази часть на града
носи името на креаостьта. .

123. Лаврентий

Ученикъ на Кирилъ и Методи
и другарь на Климента.

124. Лозенъ градъ

Градъ въ Тракия. Известенъ
по бойоветв презъ 1912 г. сь
турцитъ.

125. Люле-Бургасъ

Градъ въ Тракия известенъ
по войната презъ 1912 г. гдето
следъ 5 дневни бойове турцитв
бъха сломени. '

126. Любенъ
Поетъ и революционеръ, роКаравеловъ
денъвъ
Копривщица. Замъст1
никъ на Раковски, руководи
тель на революционното дви
жение въ Букурещъ — душата
на централния комитетъ. Доживъ освобождението, но не
можа да се радва.
127. Македония

Страна българска, която е
населена съ българи и дала
много жертви за свободата си,
обаче и до сега не може да й
се радва.

128. Маломиръ

Български ханъ. Царувалъ
мирно, строилъ пжтища, мо
стове, а особено се отличилъ
по строене водопроводи 832—
837 год.

129. Манчестеръ

Голъмъ фабриченъ и тър.
говски градъ въ Лнглия.

130. Маринъ
С. Дриновъ

Родомъ отъ Панагюрище, завършилъисторико-филологическия факултетъ въ Москва, именитъ ; български ученъ, историкъ сь европейска известность,
професоръ въ Харковския университетъ. Презъ освобожде
нието князъ Дондуковъ го наз
начава за управляющъ отдьла
на народ, просвещение (видь
министръ) слага началото на
просветното дьло въ нова Бъл
гария. Основалъ е бележитото
.Периодическо списание".

131. Марица

Най-голъмата ръка въ Южна
България.

132. Мария Луиза

Княгиня, майка на царствуващия Царь Борись III. Почи
нала на 18.1 1898 г.

133. Марко
Дъецъ по черковия въпросъ,
Балабановъ вещъ публицистъ и писатель
редакторъ на сп. „Читалище"
—Цариградъ 1870 г. и в. „Въкъ"
1874 г. делегатъ на българ. народъ презъ 1876 г. въ западно
европейските столици на великитв сили; министъръ на ВЪН
ШНИТЕ Работи въ I Българско
М-ство 1879 г. 5 юлий, следъ
това дипломатич. представитель
въ Цариградъ и Ятина.
134. Маяинъ

Средище на българския духъ
и езикъ въ стара Добруджа,
превзетъ на ножъ отъ частить
на 4-а пех. Преславска дивизия.
Презъ войната 1915/18 г. при
сломяването съпротивата на ча
стить прикриващи настъпле
нието на руската армия презъ
Дунава при което по улицитъна скщия е воденъ ржкопашенъ бой.

135. Мелникъ

Градъ въ Македония. Въ ста
рата българска история е изве
стенъ като гольма крепость при
царуването на Самуила.

136. Маленъ камъкъ

Мьстото гдето се е водило
ожесточено сражение на Ботевага чета сь турцигв.

137. Мишрополптъ Роденъ въ гр. Бургась 1840 г.
Симеонъ пръвъ варнен. български вла
дика. Развива училииДно-просвьтна и благотвбрителна дейносгь. Откриването приютъ за
работа, деца е негово дьло.
138. Мусалла
139. Митропомка

Ной-високия връхъ на Рила
— 2923 м. морска височина.
Улица край Митрополията.
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тели молиха и мене дгг се обърна и къмъ Васъ,
М. Г., съ почтително ходатайство да имъ помог
нете предъ Високата Порта съ Вашето влияние.
Като съчувствувамъ напълно на предприетото
дЪло, азъ се съгласихъ да ходатайствувамъ предъ
Васъ, М. Г,.но въ своя редъ азъ взехъ просившиТБ обещание, -че' ще изпълнятъ следующитБ три
условия:
1) Да оградятъ гробището, което се намира
извънъ града, и което и до сега стои неоградено.
1Гъй като то не донасяло доходъ на града, никой
не се грижи за него; всвкой минаващъ турчинъ
може свободно да се подиграва съ него; а презъ
зимата кучета и други зверове безпокоятъ гробоветв на ПОКОЙНИЦИТЕ.
2) Съ течение на времето да се построи на
гробището малка църква или параклисъ.
3) До се задължать свещениците да придружаватъ ПОКОЙНИЦИТЕ до самия гробъ, а не да завършватъ както тиа е било до сега, Ц-БЛИЯТЪ обрядъ въ градската църква. Такова злоупотребле
ние отъ свещеницитв зле действува на народа,
който е привикналъ къмъ мисъльта, че гробището
не е благословено, на което свещеницитв не отиватъ да четатъ молитви: това злоупотребление,
което -се е загнездило въ Варна е съвършенно
противно на църковнитв правила.
Л. И-ий.

ЗАПОВЪДЬ
79
гр. Варна, 22 юни 1933 год.
§3
Предъ видъ на това, че досегашния
опитъ да се бере цветя отъ липовигЪ дръв
чета по улиците на града, даде отрицателенъ резултатъ, тъй като съ брането му
се чупятъ клоновете и гражданството се
лишава отъ приятния миризъ, който дава
този цвЪтъ, на основание чл. 64 п. 4 отъ
закона за градските общини,
Заповядват:
1. Забранявамъ брането на цвета отъ
липовитЬ дръвчета въ града. Нарушителите
ще бждатъ глобявани най-строго.
2. Поканвамъ г. г. гражданите да си
взематъ бележка отъ тази заповедь, и да
внушатъ на децата си да я спазватъ найточно, както и да съдействуватъ на общинската власть за прилагането й.
Преписъ отъ настоящата ми заповедь
да се изпрати на Господина Варнен. Окр.
Управитель за сведение и на г; гражданит-6
за съдействие.
Кметъ: (п.) Ас. Брусевъ

Стр.
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Легация на Чехословашкото република,
София, 21 май 1933 г.
До Господинъ
А. БРУСЕВЪ кметъ на градъ
Варна
Уважаеми Господинъ Кмете,
По заповедь на Министерството на
Външните работи въ Прага си позволявамъ
да Ви предамъ искренните благодарности
за отличния и необикновено сърдеченъ
приемъ на чехословашката делегация, на
която бе дадена възможность да признае
природните хубости и всички курортни ин
ститути на Вашия градъ. Отъ името на де
легацията и Министерството, както и отъ
мое име, изказвамъ Ви най-добри благопожелания за бждащето разцъвтяване на Ва
шия градъ, управата на който подъ Ваше
ржководство, прави всичко възможно да го
издигне като първостепенно курортно мЪсто на Черно море. Въ всичко това имахъ
възможностьта лично да се уверя при ми
налогодишното си посещение на Варна.
Големото посещаване отъ страна на
моите съотечественици доказва, че въ Че
хословашко добре оценяватъ, както при
родните хубости на града Варна, така и
усилията на неговата управа да достави
нуждния комфортъ и да направи приятно
пребиваването на много гости. Надевамъ се,
че съ сключването на'търговската и кли
рингова спогодби, тези дългогодишни връз
ки на Варна съ Чехословашко, още повече
ще нарастнатъ.
Моля, да имате любезностьта и преда
дете благодарностите и на другите господа,
които взеха участие въ приема на делега
цията, и да приемете уверенията ми за
коите отлични къмъ Васъ почитания.
Отъ Чехословашкия Пълном. Министъръ.

