Год. XXXV

Варна,. 18 септември 1933 год.
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ИЗДАВА
Броя 1 лв.
Абонаментъ:
За година . . .
55 лв.
За 6 месеца
30 лв.

ВАРНЕНСКАТА

Брой 323—324

скп
ГРАСКА

Излиза седмично.
Всико за вестника се изпраща
црезъ кметството—Варна.
Уредникъ: Б. Д. Генчевъ.

ОБЩИНА
Броя 1 лв.

Обявления:
Официални по 2 лв. на кв. см.
търговски по споразумение.

Красиви кжтчета край Варна
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Н а спортно плаване при носъ Гальта
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Варненски общински вёстнйкъ

Усилване водата на Варна
До тукв, обаче, не cnupams лггъроприятията на
Следа като игьколко години вече наредб, кош
повече, кош-по-малко, почти oms всички постоянни днешното общинско постоянно присутствие по въп
присутствия, които es този периоде oms време се роса за облекчение водната криза.
Едновременно cs проучванията, които се пра
изредиха, се усилено работи за благоустрояването
на града ни и се дойде вече до тукв, че Варна доби веха на Кемердеренскитп и Аджемлерски води, се
всеобщо признаване за курортз oms пврва европей направиха такива и на водите около Дамяновата
ска величина, което се вижда oms масово посещение махала. Оказа се, че тия води илгатз дебитв 0-4
на летовници из5 почти всички средноевропейски литри es секунда или около 35 куб. лг. (тона) ег
денонощие вода, която може напзлно да задоволи
страни, не ще сзлтение, че не люжеше да не се изнуждитт на този квартале.
кажатз полезни и справедливи преценки за онова,
Заедно cs започването работитгь по каптиракоето е направено и онова което остава да се на
прави е за да б&де напълно заслужено титолуванз рането на Келчердеретките и Аджелглерски води, се
започва и това на водите es Далгяновата лгахала.
ipadsms ни ЦАРИЦАТА на ЧЕРНО МОРЕ:
Между онова което се каза и писа за Варна,
Това което се прави, лгоже да е илгало, но все
почти oms всички се отбелгъза видимия недостшб
паке, е доста нгьщо за усилването водата на Варна
oms вода es града, който недостшд особено се чув и то не бива да се подценява.
ствува лгьтно врелге.
По този взпросз вз следующия си брой ще дадемв изчерпателна статия oms колгпепгентно и отоНие и други п$стъ oms това мпсто, сме поризирано лице.
вошали ввпроса за слабитгь икономически сили на
Варна следъ двете нещастни войни и, сме апели
рали К5Л16 държавата за една по-\олп>ма и заслу
жена помощь, която тя тргьбва да й укаже, за да
може да се направятз необходимитгь подобрения,
каквито сега липсвате на курорта и като така,
отбелязвайки сега това, ние не мвжслчз да не на
М-вото на финансиигЬ е дало своето
стояваме за такава полющь, а заедно cs това, да
съгласие да бждатъ ангажирани отъ фонда
припомнимб на ония, които било чрезб нашия, било
чрезв чуждестранния печатз, изискearns oms Варна „Общински пжтища" за направа и поправка
да стане тя напзлно свввршенна; — Това, разбира
на пжтища следнигв суми: за бургазското
се, се желае, и се полагатв cespxs усилия за да се
постигне то.
техническо окржжие 1,150,000 лева, за вар

Отпуснати кредити за общински пжтища.

Покрай другитгь модерни хдобства и развлече ненското — 2,250,000, за врачанското —
ния, oms които Варна илш нужди, за да достигне 1,505,000, за кюстендилското — 468,000, за
напълно голгьмитп европейски курорти, както и поюре отбелязахме, на пзрво лггъсто, тргьбва да по- пловдивското — 732,000, за русенското —
2,375,000, за софийското — 16,993,000, за
вторимг, че тя има недостатвчно вода за пиене.
Тази липса, отдавна се е чувствувала, но по
старо-загорското—1,850,000, за търновското
ради това, че за премахването и, и за снабдяването — 3,800,000, за шуменското — 555,000, за
града cs обилна вода сзк били потребни голтлш сред
ства, то и не се е предприелгало нищо, за да се об мастанлийското — 1,950,000, за пашмаклийлекчи що годе поне на пзрво врелге, тази водна криза. ското — 40,000 и за хасковското — 950,000
Знаейки този боленв ввпросв и силаейки се да
лева.
намгьри средства за докарването обилни води, сегаш
ната общинска управа се е заела сериозно, поне cs
малкото средства, които лгоже да даде, да облекчи
На 18 т. м. Варненския Общ. Съветь
чувствително липсата oms вода.
се свиква на редовна сесия.
Работейки вб това направление, вече се проу
чиха Кемердеренскитп) и Аджемлерски води, които tfl! УЯгтгМ1М*я**1*яит.-ь>тдфг~ ц. .:^г—г*г~,,^1Ш.агхвгМ
илгатз дебитв 7 литри вв секунда или общо минилгулгз 500 куб. м. (тона) вв денонощие вода или
иначе казано, още около у4 oms цтьлото количество,
което имаме досега вода, .
Се проучването на тия води, днешната общин
ска управа веднага започна каптирането илгз и
направи необходимитгь постъпки за набавянето на
нужднитгь лшнеслтнови (желтьзни) тр&би. Работи
при колониалния магазинъ
те по каптажитгъ вврвятз усилено и ако не се
срещне нгькое сериозно препятствие по доставката
НИКОЛА ТОДОРОВЪ
на тр&битгъ, тия' 500 куб. м. вода вз едно найблизко бждаще ще бликне ежедневно вв градската
ул. „Капитанъ Райчевъ" № 37.
водопроводна мрежа.

СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО
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ГроздолЪчението въ Варна
Една идея, която не иде случайно, а е
плодъ на дълги наблюдения и на една по
ложителна вече констатация и която идея,
требва да бжде обикната отъ всеки нашъ
съгражданинъ, защото заедно съ материал
ната полза, ще дойде и оная да се допри
несе въ стремлението ни да бждемъ едно
здраво племе.
За здравната полза отъ консомирането
на гроздето ние тукъ не щеговоримъ, едно
че тази полза се знае отъ всекиго и друго
— че това е работа на компетентните меди
цински органи и лица.
Грозде у насъ има вече почти на всЬкжде, но то не на всвкжде може да указва
оня полезенъ ефектъ както тукъ още повече
че за извличане на лечебното му свойство еж
необходими редъ условия които другаде
липсватъ.
Прочутиятъ Варненски _ димятъ който
другаде не може да бжде отъ такова висо
ко качество, меката и обилно слънчева есень
тукъ, здравия възеоленъ морски ефиръ и
редъ още климатически и др. преимущества
които еж се концентрирали тукъ еж именно
главните преимущества за да бжде Варна
единъ рЪдъкъ гроздолЪчебенъ и почивенъ
есененъ курортъ.
Това наше природно преимущество се
допълва щастливо и отъ удобствата, красо
тите, чистотата и кокетството на града и
околностьта му и идва да усили претенцията
ни че Варна е единственъ гроздол£чебенъ
курортъ въ страната ни.
Днешната общинска управа, запозната
съ всичките тия полезни качества на курорта
ни, въ стремлението си да внесе оживление
и поминъкъ на града, както и за да даде
възможность на нуждающитв се отъ грозДолЪчение и почивка люде у насъ и отъ
Други европейски страни, направи всички
възможни жертви за да бжде идването и •
пристояването тукъ ефтено и лесно.
На първо време общинската ни управа
тури на разположение на посетителите ко
кетното общинско курортно стопанство „Св.
Константинъ" заобиколено отъ лозя и мор
ски брътъ.
Това стопанство у насъ и въ странство
е вече доста популярно и, като еж иматъ
предвидъ нищожните цени при които сега
то се предлага, дава всичкото основание да
се надяваме на многобройни посетители.
Така напримеръ, цените тамъ еж фиксирани

строго по 40 и 50 лв. дневно за мобилирана
стая наемъ, като всеки наематель има право
да получи и 3 кгр, безплатно грозде и без
платно ползуване отъ баните и плажа. За
храна се плаща по 52 лв, дневно, състояща
се отъ:
Закуска: 1. чай или млеко (по желание)
2 масло или 2 яйца (по желание) 3. хлебъ.
Обгьдз; 1. Супа или булйонъ 2. готве
но месо съ зеленчукъ, риба или птици 3.
десертъ по желание 4. хлебъ.
Вечеря: 1 Ала минутъ по желание 2
десертъ 3. хлебъЩе рече, че съ 92 или 102 лв. дневно
или съ 3000 лв месечно, тукъ може да се
почива и гроздолекува уютно, красиво и
спокойно — нещо което никжде никой ку
рортъ не може да предложи, а и нема необ
ходимите целебни свойства.

ПереспшивитЪ за износа на грозде
за чужбина отъ гр. Варна.
Благодарение правилното разрешение,
отъ страна на Б. Н. Банка, на въпроса досежно контингентите за вносъ на компенса
ционни начала на артикули, забелезва се
едно трескаво приготовление за възможенъ
усиленъ износъ на грозде за чужбина. Трес
каво се готвятъ за износъ не само всички
досегашни фирми — износителки на грозде,
но и неколко нови такива, на които банката
определя контингентъ въ размеръ до 5 0 %
отъ средния имъ годишенъ вносъ, презъ
последните 5 години, за стоки на компен
сационни начала.
Компроментираната гроздова реколта не
само въ некой отъ другите страни износи
телки, но и въ некой лозарски центрове у
насъ, които сжщо така използуваха благо
приятните есенни дни, за единъ по-късенъ
износъ, добрата и висококачествена реколта
на която т г се радватъ варненските лозари
и пр. ще спомогнатъ за единъ усиленъ из
носъ на грозде отъ Варна. Експортьорите
проявяватъ единъ небивалъ интересъ спремо
варненския димятъ- Отъ своя страна Общи
ната сжщо се подготовлява за да укаже т. г.
още по-големо съдействие на експортьорите
и лозарите за единъ тъй желателенъ максималенъ износъ на грозде отъ Варна. Из
вършени еж отъ компетентните общински
органи необходимите предварителни проуч
вания.

До. като преди 3 седмици между-лозаритЪ. се разнасяше мълвата,; че т. г износъ
на грозде не ще да има, днесъ въ сжщитъ*
срЪди се всява неоснователния страхъ, че
гроздето не Щ*БЛО да узр-fee ВЪрно е, че
т. г. има едно закъсняване въ узр-вването
на гроздето, но закъснението е за най-раннитъ* сортове грозда (Перла де Ксаба) и за
раннигв такива (чаушъ и шасла доре). Това
закъснение ще да бжде безъ особено зна
чение за сорта димятъ, който въ повечето
лозя е започналъ да омеква й да се изб№
стрюва. Не тр-вбва да се забравя, че гроздо
бера въ Варна се извършва обикновено къмъ
10-й октомврий {лани 13-й, а презъ 1931 г.
на 11-й октомврий), а до тогава има още
месецъ, което време е достатъчно за узр*вването на виненитъ* сортове грозда — памидъ,
гъмза, бъ\пъ марашъ, хамбургски и варненски
мискети,. афузъ-али и пр. Усилениятъ пъкъ
износъ на димятъ миналата година започна
къмъ 23 октомврий и трая до 10 ноемврий,
а последниятъ вагонъ замина отъ варненската
гара на 26-й ноемврий Тия 45 — 60 дни еж
предостатъчни за узрЪването на димята. При
това добре е да се знае, чё германския пазаръ може да се използува до късно само
когато се разполага съ грозде, което не е
презръло.
Общо взето състоянието на варненските
лозя е много добро, а качеството на гроз
дето е отлично. Редко години димята е ималъ
едрината на зърната и рехавостьта на чепкитъ* като т. г. Споредъ изчисленията на об
щинските органи, отъ града т. г. може да се
изнесе 400 вагона грозде димятъ. Презъ ми
налата година еж изнесени 180 вагона или
около 1,100,000 кгр. грозде.

Съ указъ № 435 отъ 7IX. 1933 год.
в ъ з ъ основа доклада № 11568 отъ 4.1Хт.г.
на г-на Министра на Вжтреш. Работи и На
родното Здраве и на основание чл. чл. 22 и
29 отъ закона за градскитЬ общини, се
уволнява по подаване оставка, приета отъ
общин. съветъ въ заседанието му на 27.VII.
т. г. Кмета г-нъАсень Брусевъ и ВМ-БСТО него
се утвърждава въ длъжность за Кметъ г-нъ
Панайотъ Ю. Панайотовъ, избранъ отъ съ
вета въ заседанието му на 2.VIII. т. г.

Раждания и умирания
Презъ текущата 1933 календарна година дви
жението на ражданията и умиранията въ града
еж биле:
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Януари
Февруари 122 65 57 93 27
116 50 56 88 23
Марть
.133 63 70 96 27
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Или презъ периода отъ тия 8 месеца въ Варна
е имало 1003 раждания срешу 819 умирания. За
тия 8 месеца има общъ приръсть отъ 184 души
или процентно раждания 1С°/о, а умирания 8*2%.

Презъ м. юлий т. г. общинската каса
е имала следните поступления:
Отъ
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морски бани
367 263
цвътни градини
70 386
лозовъ разсадникъ
1*583
скотобойна
233*141
вода
339742
каналъ
224*438
електричество недобори
1 650
общин. оборъ
111
житна борса
805
амбулатории
22*325
гробища
7 670
химическа лаборатория
200
трудова повиность
5*316
благоустройство
68*633
сметь
170761
падарско право
20*567
лихви
3259
наеми
327941
такси
194*664
глоби
38*589
данъци
241*134
разни приходи
533475
акцизъ
451*666
курортъ
. 54 550
предприятия
97520
стопан. „Св. Константинъ"
33*798
3*433*193
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Г. ВЪЛКОВЪ—-пожаренъ крмандиръ.

Варненската пожарна команда
Наи-в-Ьрниятъ указатель за годностьта на една
пожарна команда срещу пожари и народни бед
ствия, е и ще си остане, способностьта на хората
да издържатъ СМ-БЛИ, бързи и продължителни 'фй-'
зически напрежения при всвка обстановка и време
Изхождайки отъ това начало, Варненската пожарна
команда се стреми съ своигв систематически обу
чения въ полето на пожароспасителната техника и
газова отбрана да разчита винаги на здрави и издържливи на продължителни физически напреже
ния хора, което ще се добие само чрезъ системна,

продължителна и непрекъсната работа, предимно
въ самите здания, при вс%ка местность и при
вс-feKH годишенъ сезонъ, ден-fe и НОИГБ, при суха
и кална почва, при дълбоко заснЪженъ день. Само
така калени хората и Т'БЛОМЪ и духомъ, ще бжцатъ
истински и смислени пазители на това гражданство
на което служатъ. Единствениятъ пжть за да получимъ правилни и общи за противопожарните
операции е този, когато погледнемъ на пожарното
дЪло въ пълния му обемъ и го изследваме отъ
всички страни т. е. синтетически, н^що особено
важно за сложнигв въпроси и задачи, които бждащето ще наложи въ хармония събързиятъ темпъ
на развиващата техника и индустрия. Съ гол%мо

изкуство трЪбва да се погледне на това д/Ьло и то
въ неговата ц-влесть, като се помни че най-вишата
задача на науката е цялостното поставяне на въ
просите и всестранната оценка на фактитЪ. Техни
ката която е продукгъ на науката въ широката
смисъль на думата е полезна въ това, че се механизирватъ пожарнит-Ь команди съ машини, чиято
пжтна подвижность правятъ командитЪ чувстви
телна къмъ пжтищата и терена и като се постигне
точното равновесие между „механизация и „чов-вкъ". Въ такъвъ случай лесно се преодоляватъ
всички трудности, който командитЪ срещагь при

евентуални пожари, наводнения, затрупвания, зе
метресения и други народни бедствия. Ето защо на
лага се Варненската пожарна команда дабжде снаб
дена съ всички модерни средства, защото тъйг р. Варна
въ пожарно отношение е много опасенъ; процентътъ
на старигв паянтовите здания е още много голЯмъ,
самиятъ градъ има гол-вма плошадъ, изложенъ

постояно на вътрове, преградието Сест-севмесъ кждето има много фабрики е отдалечено отъ града и при
наличностьта на големи фабрики, тютюневи скла
дове, театри, кинематографи, големи постройки и
още многото стари неблагоустроени улици се спъва
движението Всичко това дава основание да се
иска търсенето начина и средства за постигането
на една не само модерна но и съвременна пожар
на команда.
За своето предназначение, Варнен. пожарна
команда има твърде ограниченъ съставъ състоящъ
се отъ: 1 пожаренъ командиръ, 1 пом. пожаренъ
командиръ, 1 старши пожарникаръ, 2 шофьори,
28 пожарникари отъ който 2 еж предадени къмъ
общин театъръ. Всичко 33 человека.

Материалната й часть се състои отъ: 2 авто
мобилни помпи и помповодоноски, 3 водоноски, 1
обозна помпа кола, 1 ржчна конна помпа, канжеви
стълби, сглобни стълби, маски противъ газъ и пушекъ, брадвички пожарникарски, спасително гърло
и др. пожарникарски съоржжения. и 16 коне.
Къмъ пожарната команда е предаденъ цът1иягь
обозъ, на санитарната часть, всички коне около
80 на брой, обознигё файтонджии и каруцари.
Лътно време командата служи за поливането награда.
Отъ 1 януари до м.септември т. г. е огасила
20 пожара, 42 коминя. Получила е благодарности
отъ застрахователн. д-ва „Балканъ", „Фениксь",
„Юнионъ", отъ фабрика „Текстилъ" отъ г. Куюмджийски и чрезъ варненската преса.

Полезни съвети
Запазване гроздето
Сега когато, гроздето вече зрве е най-удоб
ното време да се избира такова което да се за
пазва свежо почти за цвла година и което да има
видъ като че ли току що е откжснато. ~
Правени еж много опити и еж добити резул
тати, но почти всички начини еж се указали мжчни и скжпи.
Ето единъ лекъ, ефтинъ и сигуренъ начинъ:
Взема се единъ дървенъ еждъ: буре, каца, варелъ,
сандъкъ, дори и тенеке, стенитв на които да еж:
така здрави, че да не пропускатъ даже въздухъ.
Най-подходящи за цельта еж буретата, въ които
презъ ЛБТОТО е приготоаляванъ бордолезовъ разтворъ (разтворъ отъ синъ камъкъ и варь) и които
презъ зимата стоятъ неизползувани.
Определеното буре предварително се почист
ва и му се пристътатъ обрачитв, така че да не
прониква въздухъ презъ пукнатинитв. За още поголвма сигурность пукнатинитв могатъ да се подлепятъ съ дебела хартия. Въ така приготвеното
буре се поставя^динъ пластъ, около 10 см., дър
вени стърготини,/добре изсушени въ фурна за да
излетятъ всички миризми.
Върху тоя пластъ отъ сухи стърготини (трици)
се нарежда единъ редъ грозде, набрано следъ
обвдъ въ хубавъ сухъ день, следъ като е било
напълно узрвло. Всички сухи, дребни, загнили и
повредени зърна и такива, които се притискатъ се
отстраняватъ отъ чепкигв.
Върху така нареденитъ чепки се поставя
новъ пластъ стърготини и така, че да се изпълнятъ всички празднини между зърната на чепкигв
и да се покриятъ напълно. Следъ този пластъ отъ
стърготини се нарежда новъ редъ грозде, докато
се напълни бурето, което отгоре се затваря по
такъвъ начинъ, че да не прониква въздухъ.
Понеже буретата (отъ синь камъкъ) еж доста
дълбоки и тежестьта на горнитв пластове би се
.. предала на долнитв, които могатъ да се измачкатъ
то удобно би било да се направятъ лъжливи дъна
въ самото буре, за да се разпредвли тежестьта на
пластоветв върху твхъ.
За тази цель по стенитв на бурето се забиватъ дървени поставки (възглавнички), върху които
се поставятъ дъски, сковани на кръсгь. Като се
нареди гроздето до една опредвлена височина,
поставя се това кръстовище и се продължава на
реждането надъ него, както върху дъното на бу
рето. Следъ нвколко пласта грозде се поставя
ново кръстовище, но така, че дъскитв на второто
кръстовище да попадать въ междинитв на първото
кръстовище. Такива спомагателни дъна, които да
разпредЪлятъ тежестьта на пластоветв еж необхо
дими най-малко три и се поставятъ така, че да
раздвлягь бурето,на четири части. Така пригот
веното буре се поставя на мвсто, нито-много топ-ло, нито много влажно. Добре би било да се закопае бурето въ земята, на нъкое слънчесго и
запазено отъ дъждъ мвсто, на дълбочина поне
50 см. отъ горното дъно, тъй като въ земята
температурата по-малко се колебае.
Така може „да се запази гроздето цвла година.
Преди употреблението на съхраненото грозде, за

да му се възвърне, естествената свежесть и првенота, потап^ъ;,.о#щкитв; на бЪлит-Б,грозда въ
бвло вино, Ча' на чернить въ червено, следъ като
се из'режеозасъхналата' часть на" опашката на чепката. За да се държи по-дълго време чепката'
свежа, когато се касае въпросътъ да се съхранява
гроздето за кжсо време, на опашката на вевка'
чепка се поставя (намушва) по едно зърно или по
единъ малъкъ картовъ. Най-после опашката на
чепката, за да се предпази отъ изпаряване,- може'
да се запуши съ восъкъ или парафинъ.
Когато гроздето ще се съхранява за по-дълго
време, то ще трвбва вевки месецъ да се прехвърля
въ другъ еждъ, като едновременно съ това се-почистватъ разваленигв зърна.
..-.'..

Засилване култррата на epturt, ммщЛ
бадемнт! и ш и н и ы iurijii.
Съ тоя въпросъ се е занимала неотдавна съ
стоялата се въ гр. София конференция, свикана
отъ Министерството на земледвлието и държавнитв имоти.
Въ града Варна и въ много отъ селата на
окржга сжществуватъ напълно благоприятни усло
вия за културата особено на лешницитв и бадемитв. Съ твхъ, както това и др: пжть се изтък
вали на това мвсто, могатъ да се заематъ нвколко
хиляди декара отъ пустующитъ днесъ варненски
хаври, а въ явкой села часть отъ селскитв мери,
закелевелитв гори и пр. Това особено като се има
предъ видъ, че въ градското землище се срещатъ
много ценни сортове лешници й бадеми, каквито
редко въ България другаде се намиратъ въ тоя
имъ размъръ.
Въ това направление — засилване културата
на орвхитъ и лешницитв Варненската градска об
щина респ. лозаро-овощарското й стопанство е на
правило въ последнитв години доста много. Съз
дадени еж комплекти орвхови плантации надъ 3000
декара, презъ тази есень и идната пролъть ще се
посадятъ повече, отъ 10,000 дръвчета лешници.
Желателно е този стремежъ къмъ застъпването
културата на тия ценни овощни дървета да обла
дае и отдвлнитв стопани. За да имъ бждемъ въ
услуга и въ това направление идния брой ще съ
държа специална статия за лешника, като после
дователно ще се помвстятъ такива и за остана
лите видове — орвха, бадема и кестеня.

Беняри и студенти

Хотелъ „МУСАЛЛА"
ви предлага с т а и ПОДЪ» н а е м ъ съ,
всички удобства: парно отопление, течаща
топла и студена вода и пр.
Стаи съ едно легло отъ 400 до 800 лв.
месечно, съ две легла отъ 600 до 1200 лв.!
Споразумение дирекцията на хотела- "
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Варненски общински вестнйкъ

Варна кото Blpoptl
Статии подъ.това заглавие .вече-много често
•се срещатъ въ голЪмигв Чехословашки, Немски,
Унгарски, Турски, Ромъкски и др. вестници и всъ!
ки българинъ не може да л е изпита гордость и
радость, когато чете тия мереаавни вестници, въ
които авторитетни люде. даватъ ласкави отзиви за
този нашъ курортъ и народна горднсть, наричайки
т о югоизточна или балканска Ривиера
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Привачерь край морето въ Варна

Безспорно е, че за да се напише статия подъ
това заглавие,.ще рече, автора да познава напъл-,
но устройството почти на всички голЪми евро
пейски курорти и че идва да каже подъ тази руб
рика няколко думи за хубавигв или лоши качества
«а нашия курортъ.
Иначе казано, този въпросъ.може да се тре
тира само отъ хора, които доказано познавать
какви климатични,' цълёбни и др. полдзни свойства
има Варна, защото инакъ, оня който казва голъми
думи — безъ самъ да знае защо върши това —
Тфави заедно съ ГОЛЪМИГБ глупости, и — голъми
пакости. ."•
•-••••-•
Въ малкото Татарпазарджишко вестниче „По
демъ" Н-БКОЙ си „Л" послужвайки си съ това авто
ритетно заглавие, си енаправилъ..скъпоценния"
трудъ да каже своето „мнение" за . . . Варна като
курортъ.
Тукъ автора ; разправя, че виделъ: широки.
павирани улици и булеварди, разкошни, построени
•въ стилъ' сгради, градини и паркове, морска ширъ
и редъ благоустройствени и природни красоти, но
• .' • но понеже забравилъ въ захласа си да се по
грижи-за квартира, каквито тука изобилстватъ на
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почти нищожни ц е н и / т о Господствому отседналъ
въ първокласна стая съ две легла въ елегантния
хотелъ Мусала и' платилъ за 2 вечера общо 400
лева или по 100 лв. на легло!
Друго: въ дансинга на морското казино, взе
ли на негова милость 7 лв. за кафе, а пъкъ ви- •
делъ, че на чужденцигв взели по 12 лв. на кафе.
Трето: въ стрелбището, по случай конгреса на
ловцитъ, не му дали за 3 лв. бутилка лимонада и
. . . и като виделъ ксичко това, автора се е страш
но разлютилъ на Варна и «авторитетно" бърза да
уведоми Татарпазарджишкото
гражданство, че
Варна билъ скъпъ курортъ ! (?)
На свой редъ, не отъ уважение къмъ този
миниатюренъ вестнйкъ „ П о д е м ъ " и господинъ
»Л", а—отъ това къмъ Татарпазарджишкото граж
данство, дължимъ да отговоримъ, че въ всички
първокласни кафенета тукъ презъ всЪко време на
годината се сервира кафе по 2 и 3 лв. Въ дан
синга, като екстренно заведение за забава, обик
новеното кафе се сервира б лева, а това дубле —
12 лева.
Въ първокласните хотели, като Мусала, Лондонъ и др. има стаи отъ 30 лв. и нагоре, тъй че,
кой може да вини курорта Варна, че въ тия хо
тели имало екстрено екипирани стаи за пжтници
съ голЪми притенции, които съ готовность плащатъ
по 200 лв. на вечерь, въ каквата си е позволилъ
удоволствието да спи и господинъ »Л."1
Какво точно цЪли да каже автора, не се
вижда ясно, но ако нему се е прищъло да намЪри
въ единъ курортъ съ толкова прелести които самъ
описва, кафе по 1 лв и легла по 5 лв. намъ се.
струва, че съ тия си писания, самъ дава атестация
за себе си и самъ препоръчва на Татарпазарджиш
кото гражданство колко в-fepa и значение да даватъ
на вестника му.
Б. Д. Г.

ХРОНИКА
Поправка пжтищата и мостоветЬ и з ъ
варненските лозя.
Отъ нъколко дни отъ страна на общината*
усилено се поправятъ мостовегв и разширяватъ
пжтишата изъ лозята до степень свободно да могатъ да се движатъ камионите. До къмъ 1 октомврий работата по поправката на пжтищата ще бжде привършена.
З а гроздовата станция въ гр. Варна.
Изпълнителниятъ комитетъ на гроздовата стан
ция се конституира, както следва: Председатель
Кмета г. П. Панайотовъ,- членове: Общинския съветникъ Ст. Савовъ, Директора на Варнен. държ.
земледълска катедра г. М. Поповъ, Началника
градската санитарна служба г. Д-ръ Мартевъ и
Секретарь-касиеръ Управителя общинското лозаро-.
овощарско стопанство г. П. Н. Янтоновъ. Комитетътъ въ заседанието си състояло се на 8 того е
приело правилника за гроздовата станция. Откри
ването на гроздолечебницигв е предстоящо.

Варненци, четете редовно „Варнен.
общински вестнйкъ"

V отдълъ" (дървени, стъклени и др.)

Извлечение
отъ отчето но вред,
1
Щ е ш . д-р звДО2г,
Презъ изтеклата година дружеството е броило
76 редовни членове. Последните ежегодно намаляватъ поради тежкото финансово положение и не
навременното получаване на оскждните заплати,
особено за учителството, което по-рано е състав
лявало 3 Д отъ членовете на дружеството.
Дружеството е полагало и полага грижи и
старания да пропагандира идеята за събиране на
всЬкакъвъ видъ старини, които напомнятъ'за кул
турата и разните битове у човечеството. Това се
върши чрезъ устна и печатна пропаганда.
По н-Бмане на средства, дружеството не е
предприемало специални разкопки, освенъ ако.се
считать за такива, разкопаването на двора въ ту
кашната арменска църква, да се търси гроба н'а:
полския краль Владиславъ Варнанчикъ.
Това разкопаване се извърши съ средствата
на полската легация. Основание да се дири гроба
на Владислава въ казания дворъ послужи преда
нието отъ стари арменски граждани, какво, че въ
двора, както т"в еж слушали отъ други, билъ погребанъ великъ военноначалникъ б е з ъ глава.
Като мъсто на гроба се указваше на единъ мраморенъ постаментъ. Разкопа се едно пространство
отъ около 40 кв. м. дължина и 5.70 м. ширина.
Дълбочината достигна до 5'70 м. На дълбочина
1'20 м. се откриха кости отъ по-ново време, а на
по-голъма дълбочина се откриха стари гробове,
нЪколко предмети, старъ каналъ и зидъ. Търсе
ни ятъ. г робъ не се откри. Разкопаването се преус
танови, като за всичко извършено се състави и
нужния протоколъ. Продължаването на разкопките
зависи отъ разрешението на Полската легация.
Въ мъхтностьта „Ментешето", Пашакьойско
землище, Аджемлерска община, въ една каменна
кариера, работниците открили гробница отъ бЪлъ,
мекъ, дъланъ камъкъ съ северно направление,
състояща се отъ седемь камъка, отъ които четири
странични, а три служили за покриване отгоре.
Въ нея се открили два човешки черепа, до тъхъ
железна брадва и три стъкленици, отъ които две
т е шлеми, а едната малка. Гробницата се предпо
лага да е отъ IV въкъ следъ Христа. Предметите
еж прибрани и изложени въ музея.
Постжпления.
Постжпили еж следните предмети разпредъленй по отдъли:
II. Предисториченъ отдълъ

1

III. Нумизматичанъ отдълъ
а) Тракийски, македонски, автономни и импера
торски монети
80
б) римски
7
в) старобългарски
2
г) византийски
19
д) сръдоевЪковни
17
IV отдълъ (Каменни и глинени предмети)
а) каменни
б) глинени

23
32

VI отдълъ (Металически)
• VII отдълъ (Етнография) "•••""

;

48-

*. ..'

36
•'

,,..-VlH отдълъ (Картини,, фотографии и др.)

74
35;-

Библиотека.
а)
б)
в)
г)
д)

книги на разни езици
144,
книги на българ. и слав, до освобожд.
14,
книги на разни езици до освобождението •• 31,
учебници
6
ржкописи
.
1
Трудове на музейския персоналъ.
;|

К. Шкорпилъ е обнародвалъ следнитъ научни
трудове: 1) Надписи отъ 1 Българско царство въ
източната часть на Балк п-въ („Byzantinoslavica"
Hl/i), 2) Мадара—Могилското плато („Byzantmoslavica" IV,), Нови надписи отъ времето на I Българ
ско царство („Морски сговоръ" кн. 8).
Архим. Инокентий е обнародвалъ следнитъ
архивни материали и статии: 1) Посрещането на
княза Ал. Батембергъ въ Варна („Варн. коренякъ"
бр..50), 2) Протестътъ на варненските българи противъ тайния централенъ комитетъ („Миръ" бр.9442),
3) Революционерката Анастасия Паскалева (9471),
4) Рифатъ паша и харема му отъ славянки. Други
отвлечени девици и задържани отъ черкези (9479),
5) Положението* на българите следъ Априлското
възстание (9488—9541), 6). Забраната на турското
правителство да се получава в. „Бждащность"
(9491) 7) Начало на възстанието (9496), Пригото
влението на турците за война съ Русия (9520), 9)
Проектъ за възстание (9523), 10) Разбойническите
деяния на Али Помакъ и софтите въ Варненско
презъ 1876 г. (9543), 11) За длъжностите на дра
гомана при Руското Императорско вице-консулство
въ Варна (9553), 12) Продажба на робини (9561),
13) Едно писмо на варненския руски вице-консулъ
Л. Рачински до Негово Светейшество Цариградския
Патриархъ Иоакима (9570), 14) Революционни дви
жения въ България. Депутацията при Султана
(9575), 15) Едно възстание на българите презъ
1862 г. (9598), 16) Единъ протестъ на варненските
гагаузи противъ своите съграждани българи (9603),
17) По въпроса за варненските църкви преди осво
бождението (9621), 18) Султанскиятъ ферманъ и
варненските българи (9669), 19) Сждб^та на пи
смото до Цариградския патриархъ Иоакима (9674),
20) Два епизода съ турски военни параходи (9704),.
22) Негодуването на турците противъ Цариград
ското правителство (9714), 23) Сръбскр-турската
война и заканите на турците противъ христианитъ
(9726), 24) Христиански мжченици презъ епохата
на' гоненията въ Р. Девня (9559), 25) Лладжа мънастиръ (9738), 26) Пристигането на Шведскиякралъ Оскаръ II въ Варна („Варн. кор." 11), 27),
Посрещането на Генералъ Тотлебенъ и князъ Дондуковъ Корсаковъ въ Варна, („Варнен. общ. в-къ"
285—286), 28) Идеята за построяване на модерни,
морски бани въ гр. Варна презъ 1879 г. (290—291),
29) Характеристика на варненските представители,
п° изработване на органическия уставъ (292-293), ;
3°) първата руска консулска църква въ гр. ВарнЗ,
(295—296), 31) За Синодалния Именникъ (критики)'
(.Пастирско дъло" бр. 20—26).

Ctp. 9

«Варненски общински вестникъ"

;; Художникътъ при музея М. Сакъзовъ е изработилъ следните портрети й. картини: Кр. Мирски
Я. Жековъ, С. Доброплодний, Н. Георгиевичъ," ко
пие огь фрескигЬ на Дладжа монастиръ, реста'врацияна ИЗТОЧНИТЕ порти на Ябаба-Плиска, картини
за албума стара Варне., фотографии-фрагменти отъ
музея.
М. Мирчевъ е направилъ снимки отъ памет
ници въ музея, съставлява новитъ инвёнт.ари и
прави епиграфични изучвания.
Музеятъ е билъ посетенъ отъ Твхни Величе
ства Царя, и Царицата, Тюсни. Кралски Височества
Княгините Мафалда и Мария Савойска и Нейно
Царско Височесгво Княгиня Евдокия. Общия брой

Брой 323—324

на посетителите е билъ 5300 души.
,. " *"
Презъ изтеклата година настоятелството на
дружеството е имало четири редовни заседания
и едно годишно събрание,.
Тъй съ своята скромна и безшумна дейность,
при съвъошено оскждни материални сръдства,
архиологическото дружество постига своитъ скром
ни цели въ полето на"архиологичнзта и историче
ска науки. Той е вече,добре;известенъ на населе
нието въ цълия окржгъ, което съ голъма ревность
донася това което открие и намъри. Отрадното въ
случая е, че по-голъмата часть отъ предметитв постжпватъ даромъ и въ крайни случаи при известно
възнаграждение.

Обяснителни бележки
за лицата и МЪХТНОСТИГБ на които се именуватъ улицигв на
градъ Варна.
152. О в ч е поле. Плоско възвишение въ Ма
кедония между Вардаръ, Осогово и Злетовската
ръка, гдето станаха голъми боеве презъ между
съюзническата война презъ 1913 г.
153. О д е с у с ъ . — Старото название на града
Варна известно още отъ Тракитъ, което название
;се е употребявало до VI! въкъ.
154. О д р и н ъ . — Голъма крепость за превзе
мането на която презъ 1913 г. войскигъ ни пока
заха голЪма храбрость. Главенъ градъ на южна
Тракия.
• 155. Околчица. — Върхъ на балкана, гдето
станало отчаяно сражение на Ботевата чета съ
турцитть и Ботевъ пада убитъ. Този върхъ е точно
срещу върха „Вола".
156. О м о р т а г ъ . — Български ханъ, отличилъ
се особено въ вжтрешната уредба на Царството;
строилъ е дворци, крепости, пжтища и паметници.
Царувалъ отъ 814—932 год.
157. Опълченска. — Въ память на нашето
опълчение — героигв на „Шипка".
158. О т е ц ъ Паисий. — Хилендарски—пръвъ
историкъ. Роденъ около 1722 год. въ Самоковско.
Написалъ история Славяно-българска въ 1762 год.
особено силенъ е възгласа му: „О, неразумни на
роде, поради что се срамишъ да се наречешъ българинъ и не четешъ на свой езикъ и не думашъ,
или не еж имали българигЬ царство и господар•слю". Пръвъ апостолъ на възраждането и народенъ будитель.
159. Охридъ.— Голъмъ градъ въ Македония.
Центъръ на българската просвъта презъ време на
св. Климента и Бориса. Столицата на западното
българско царство.
160. П а в е л ъ Милюковъ. — Именитъ руски
историкъ и политикъ, бившъ професоръ при държ.
Университетъ, членъ на карнегиевата: анкета, го

лъмъ българолюбецъ и защитникъ, изобщо човЪкъ
съ огромна дейность.
161. Пазаренъ (площадь). — Отъ дълги го
дини тукъ става седмичния пазаръ.
162. Панагюрище. — Градъ въ южна Бъл
гария. Родно мъсто на Бенковски, Каблешковъ и
др. революционери. Тукъ се обяви възстанието за
за свободата ни презъ 1876 г.
163. Панега.—Ръка Панега е подземна, която
излиза изведнъжъ въ голъмъ изворъ отъ една пе
щера, гдето образува цъло езеро. Тече презъ гр.
Луковитъ и при село Червенъ бръгъ се влива въ
р. Искъръ.
164. Патлейна. — Мъстность южно отъ Преславъ, гдето е билъ монастиря св. Пантелеймонъ,
строенъ отъ Царь Борисъ, въ който е живълъ И
починалъ като монахъ. Тукъ еж работили и бъл
гарските книжовници въ Симеоново време.
165. Парашкева Николау. — Родомъ отъ
Варна. Голъмъ благодетель на града, построилъ
църквата Св. Никола и първата общинска болница.
166. Парлиевъ.—Поетъ. Преводачъ на илиядата отъ гръцки. Роденъ въ Охридъ 1830 г. умрълъ
тамъ 1893 г. Написалъ поемата „Кърседарътъ" на
гръцки, наградена отъ Лтин. академия, Дългогодишенъ учитель по български въ Охридъ.

Гроздова изложба.
Въ София се открива гроздова изложба
отъ 1 до 3 октомври т. г. ЖелающигЬ лозари отъ Варненскиятъ окржгъ да участвуватъ въ тази изложба, тр-вбва да заявятъ за
това най-късно до 20 септември на околий
ските агрономи въ Варна респективно Про
вадия, които ще имъ дадатъ подробности.

Варненско Гг* Общ. Управление
ОтдЪлъ „Гражданско състояние и социални грижи".

^

ОБЯВЛЕНИЕ № 17014
гр. Варна, 1 септемврий 1933 год.
Обявява се за знание на заинтересуваните варненски граждани, че облагателната комисия за
облагане съ воененъ данъкъ младежите, родени презъ 1913 год., ще заседава въ гр Варна отъ 27
септември до 10 октомври т. г. за варненската селска околия и гр. Варна въ и о щ и н с к и я лоз о в ъ р а з с а д н и к ъ . Младежите отъ селските общини ще се явятъ отъ 27 с е п т е м в р и до 30 се
птември т. г., а тия отъ гр. Варна> както следва:
МладежитЪ о т ъ I и II градски участъкъ — на 1 октомври
III
„
„
„ 2 октомври
"
„ I V
„
„
.
п 3, 4, 5, 6 и 7 о к т о м в р и
1
„ V
»
октомври
я
я 8 и 9
1) Предъ облагателната комисия еж длъжни да се явятъ всички младежи, вписани въ облагателния списъкъ за 1933 год., а,именно: родените презъ 1913 год., отложените и неявенигЪ отъ ми
налите комисии.
2) Всички младежи завършили пълния курсъ на некое средно или висше учебни заведения
да донесатъ въ комисията за справка зрелостните си свидетелства или дипломи, а тия отъ ГБХЪ,
които желаятъ да се ползуватъ отъ облаги еж длъжни да представятъ предъ облагателната и кон
тролна комисии или въ бюрото за доброволци удостоверения:
а) Отъ гимназията или университета, че не еж участвували въ акция съ противодържавна
подкладка. За следвалите въ странство, за сжщото — отъ съответната българска легация.
б) Отъ Административната власть, заверени отъ Началника на най-близкия гарнизонъ, че не
еж принадлежали на противодържавни организации. Въ тия удостоверения да е упоменато полити
ческата принадлежность на родителите.
в) Отъ Прокурорската власть, че не еж подвеждани или подведени подъ еждебна отговорность за противодържавна дейность.
3) Младежи, които иматъ служили въ войската единъ, двама иди повече братя, безразлично
кога—живи или починали — да представятъ удостоверение отъ войсковата часть или уволнителенъ
билетъ отъ които да се вижда, че еж изслужили пълния срокъ на военната служба.
4) Мледежи, които искать да имъ се признае право на облекчение, като глава на семейство,
за издръжка на майка вдовица, неспособни за работа: баща, братъ (или ако последните еж въ затворъ за повече отъ 2 години), малолетни братя и сестри, дедо, баба и пр. — требва да доведать
за преглеждане отъ комисията и неспособните членове:
5) Младежите, които ще искатъ облекчение като глава на семейство, требва да представятъ
предъ комисията следните документи:
а) Удостоверение отъ общината за семейното и материално положение на младежа и роди»
телите му, съ обозначение на годишния доходъ, който получаватъ отъ имотите си.
6) Удостоверение отъ данъчния началникъ за данъците, съ които е обложенъ младежа и
семейството му, за какви имоти и върху какъвъ годишенъ приходъ.
в) Задължително, заверено нотариално, че ще подържа лицата, за които иска облекчение.
Задължително за баща и майка не се иска.
б) Синовете на вдовици отъ войните и на инвалиди съ изгубена работоспособность 50% и
повече, за да се ползуватъ отъ облагите, които § 12 отъ правилника имъ дава, требва за това да
представятъ предъ комисията удостоверение отъ общината. •
7) Младежи, които иматъ братъ на служба въ некоя войскова часть, се отлагать отъ воененъ
данъкъ и служба за 1 година. За това требва да представятъ предъ комисията удостоверение отъ
съответната войскова часть.
8) Слабоумните (идиотите) и страдащите отъ неизлечими душевни болести (епилепсия и др.),сжщо требва да се явятъ предъ комисията.
9) Отъ явяване предъ облагателната комисия се освобождаватъ — § 38 отъ правилника: .
а) Тежко болни младежи, б) Находящитв се въ затворъ по приежда повече отъ 1 година, в)
Следващите въ средни училища до навършване на 23 години, включително и установения стажъ. г)
Следващите въ висши училища до навършване нь 26 години, включително установения стажъ.
Незаписалите се още въ училищата подавать заявления въ облагателната комисия, съ което
я уведомяватъ, че ще продължаватъ образованието си, като се задължаватъ да представятъ нуждното удостоверение на контролната комисия за окончателното решение на въпроса
Следъ приключването на контролната комисия никакви документи не се приематъ.
™ия
^ л е д в а щ и т 1 3 ' спе*]? завършването на учебната година, сжщо й отложените отъ миналата го
дина да продължаватъ образованието си, еж длъжни до 1 Двгустъ т. г. да представятъ удостовъ-

^"студенти.01861"010^^.

У4ебнр З а в

^ е н , 1 е в-ь бюрото; за доброволци, че. еж били редовни ученици

п Т ^ни СТ Гппо Т п^п Т Г ИВа У Д0Ст ° в ^ ен ия До горната дата губятъ правото по нататъкъ да бждатъ отложени
за продължаване на образованието си.
1
T
™ ™ 2 f ^ { w ? t T f о б л а г а т е л н « комисия ще извърши и преоблагането на младежите,
родени презъ 1910 год. за вторитъ 3 години (§ 7 ал. III отъ правилника). Предъ сжщата
младежитъ не следва да се явятъ лично, съ изключение нъкое обложено съ данъкъ
лице, което е станало физически негодно, или еж наступили други промЪни въ семей
ното му положение, които даватъ на младежа правото за намаление на 'Д данъка му
<ако е било обложено въ пълния му размъръ) или да се освободи съвършено отъ него.
Обложенигв вече съ воененъ данъкъ младежи родени 1909, 1910, 1911 и 1910 год.,
станали негодни за изкарване прехраната си вследствие добити умствени или тълесни
недостатъци да подадатъ веднага заявление до Началника бюрото за доброволци, под
крепено съ документи и се явятъ предъ облагателната комисия за ревизиране на воен
ния имъ данъкъ — спр. § 61 отъ Правилника.
11) Разрешава се на младежи отъ района на бюрото, които въ деньтъ на облагането имъ еж
на временно, или постоянно местожителство въ населенъ пунктъ, който влиза въ района на друга
облагателна комисия, да се явятъ и бждатъ прегледани отъ последната, като представятъ въ сжщата удостоверението си обр. № 2 (4) и удостоверение за самоличностьта си
Ако нЬкой не получи отдЪлно съобщение, той е длъженъ да се яви предъ обла
гателната комисия, щомъ е записанъ въ облагателния списъкъ.
Ония младежи, които не се явятъ предъ комисията ще бждатъ глобени отъ
5—10000 лева.
Кметъ: П. ПАНАЙОТОВЪ
Началникъ отдъла: Н. ХАЛАЧЕВЪ

Варненско Градско Общин. Управление
Комисарство по прехраната
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№ 51
гр. Варна, 5 септември 1933 г.
Седмичните пазари еж създадени съ цель,
да се даде възможность на производителя—
селянинъ, да донесе т а м ъ своите произ
ведения и да ги продаде направо на консу
матора—гражданинъ.
По сведение на Комисарството, обаче,
мнозина посредници—матрапази и цигани посрещатъ селяните край града, по улиците
или въ самия районъ на пазаря и закупватъ до
несеното съ цель да го препродадатъ на повисоки цени.
Понеже това противоречи на самото
•предназначение на седмичните пазари.
Запов-Бдвамъ:
Забранява се на посредниците — матра
пази и цигани пазаренъ- день до об-Ьдъ да
«упуватъ отъ селяните, предназначените за
пазаря стоки, кждето и да бжде то около
пазаря или край града.
. На нарушителите да се съставятъ актове
и се представятъ на разпореждане.
Контролата на настоящата ми заповедь
ъъзлагамъ на подведомствените ми органи

отъ Комисарството и тези на полицейската
власть.
Преписъ отъ настоящата ми заповедь
да се изпрати на Г-на Варненския Окржж.
Управитель — за сведение.
Кметъ—комисаръ: П. Панайотовъ
Зав. Комисарството: П. Златевъ
ОБЯВЯ № 411
гр. Варна, 7 септември 1933 г.

Поканватъ се всички варненски гражда
ни, стопани на еднокопитни животни (коне,
мулета и магарета) да докаратъ животните
си' за ветеринаренъ прегледъ и регистрация
на пазарния площадъ за добитъкъ при Вете
ринарното отделение
Всеки стопанинъ е длъженъ да носи съ
себе си свидетелството за собственость на до
битъка или интизапския му билетъ. Прегледа
ще започне отъ 15 септември и ще трае до
1 октомври т. г. всека сутринь отъ 7 часа
преди обедъ. .
Стопани които не докаратъ добитъка си
за прегледъ и регистрация ще бждатъ гло
бявани до 1000 лв
Отъ Ветеринарното отделение
Печатница „Войниковъ" Телефонъ № 502.

Варна

Варненско Гр. Общ. Управление
Отделение Регулационно.

ОБЯВА
№ 1998
гр. Варна, б септември 1933 г.
Поканватъ се всички заинтересовани страни,
които притежаватъ имотъ въ к у р о р т н о т о пре
градив на града, да се явятъ въ Общината, Регула
ционното отделение и прочетатъ на първо изуча
ване проектътъ за дворищната и улична регулация
на преградието. Плана обхваща ИМОТИГБ край шо
сето за „Евксиноградъ" отъ града до Драката" една
ивица южно отъ шосето до бръта, а северно _ 500
м. отъ шосето.
Съгласно чл. 10 отъ закона за Благоустрой
ството, проекта ще бжде изложенъ за преглеждане
единъ месецъ отъ обявяването му презъ което вре
ме ще се приематъ отъ недоволнитв писмените имъ
възражения.
п. Кметъ: Д. Кенковъ
Начали. Отделението: Т. Ст. Бракаловъ

