Год. IT.

Варна, 1 Априлъ 1914 год.

Официаленъ отдълъ.
Извлечения отъ протоколите на II редовна
сесия на Варненсний Окр. СъвЪтъ.
(продължение)
НРОТОКОЛЪ № 8.
На Варненски окр. съветъ, отъ заседанието
му на 14 октомври 1913 г., IX избирателенъ
периодъ, 2-а редовна сесия.
Приемане протокола № 7. Прочете се
протокола отъ миналото заседание подъ JVs 47,
който се прие съ изменението поискано само
отъ Д-ръ П. Ранковъ.
РЕШЕНИЕ № 36.
Определять се шосетата, постройката на
които ще започне прЬзъ 1914 г. 1) На шо
сето Старо орехово—Куванлйкъ—Долни чифликъ—Чала махле—Гара Сннделъ; 2) На
шосето Провадия—Фете-кьол — Градинарово —
Асълъ 6РЙЛИЙ—Агттаразакъ; 3) На шосето
Гюнъ-догду—Николаевка —Иашаитъ; 4) На
шосето Провадия—Кадх-кьой — Сандъкчий: 5)
На шосето Варна—Галата.
РЬШЕНИЕ № 37.,
ОаредЬля се кредита за проектираните
за строене шосета: 1) За шосето Старо—орЬхово—Долни чифликъ—Куванлжкъ 45,000 лв.;
2) За шосето Гюпъ доглу—Николаевка—Пашаидъ 45,000 лв.; 3) За,шосето Варна—фа
брика пГалатаа 25,000 лв.; За шосето Про
вадия—Фете кьой—Градинарово 50,000 лв. и
5) За шосето Провадия—Кадя-кьой 50,000 л.
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РЪШЕНИЕ № 38.
Определя се за покриване кредитите ио
направата на общинските шосета въ окрдга
црйзъ 1914 г., да се събере прйзъ същата
година 5 % връхнина върху редовните при
ходите на общините въ Варненски окрдгъ
и 1 0 % върху сящите приходи на окражния
бюджетъ.
Р'ЫЛЕНИЕ № 39.
Образувать се нови общини отъ селата,
отцепени отъ Добришката околия и други се
присжединяватъ кьмъ сьседни общини на Вар-'
ненската и Провадийската околии, както след
ва: 1) с. Кара-бунаръ се присъединява къмъ
Крумовската община; 2) Селата Ботево, Боя
на и Семетъ образувать самостоятелна общи
на съ центъръ с Ботево; 3) Селата Емирово,
Коркутъ и Чанларъ, образувать самостоятел
на община съ центъръ с Емирово; 4) Села
та Гьокче Дюлювъ и Каиутжи махме, се прис&единяратъ кьмъ Кара-Агачската община н
5) Вьнроса за селата Бурханларъ и Печелий
да се остави за разрешен въ друго заседание.
РЪШЕНИЕ № 40.
ОтцЬпватъ се селата Сандъкчий, Коте и
Иетрушанъ отъ Кьоарюкьойската община и
с Кара-Ахмедъ махле отъ Чепгенската общи
на, които образувать самостоятелна община,
съ центъръ с. Сандъкчий..
Нареждане на дневния. ОдрЬдЬле се за
15 того следния дневенъ редъ:
1) Продължение дневния редъ отъ засе
данието на 14 того и
2) По опрощаването наложената глоба
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ва бившвя предприемачъ по постройката вто
рия етажъ на каменното здание въ окръж.
ступанство Никола Шишковъ.
Заседанието се закри въ 6 lh ч. ел. об4дь.
ПРОТОКОЛЪ № 9.
Огь засъданието на 15 октомври 1913 г.
РЕШЕНИЕ № 41.
Разглеждане и приемане списъка за чи
слото. на членоветЬ, които ще избира всеко
село отъ округа за селско-общинскитё съвети,
подробно указани въ приложений спвсъкъ.
РЬШЕНИЕ & 42.
Разрешава се на окр. съвйтникъ Атанасъ Черневъ отпускъ едипъ день.
Заседанието се закри въ 11 ч. 50 мин.
ПРОТОКОЛЪ № 10.
Отъ заседанието на 15 октомври 1913 г.
Прочете се и се прие протоколь № 8.
РЫПЕНИЕ № 43.
Присхединяватъ се селата Бурханларъ и
Печелий къмъ Караджа-отската община, Про
вадийска околия.
РФШЕНИЕ № 44.
Определять се таксите, които комисията
ще вземе отъ удостоверения и преписи, как
то слЬдва: отъ свидетелства и удостоверения
по единъ левъ, а отъ преписите — по едипъ
левъ на кола отъ 100 реда, или часть отъ
100 реда.
РШЕНИЕ № 45.
Молбата на х. Юрдапъ х. Евевъ бившъ
презъ 1914 год. наематель на зеленчуковите
градини въ окр. стопанство, за опрощаване
останалата часть отъ наема па сума 1500
лева, гаедно съ лихвите имъ се остава безъ
последствие.
РЪШЕНИЕ J2 46.
Продължение па решението J£ 41. Опре
деля се, селата отъ Караджа-отската "община
да избирать следньото число общински съветници: с Арапларъ 2 съветника, с Бунарл и й - 1 , с. Дерай-кьой _ 1, с . Караджа-отъ
2, с. Карананлий — 1 , с . Казьлджилари-1,
е. Чалхкларъ — 1 , с . Печелий-1 й с Бурхапларъ — 2 съъвЬтника.
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РЪТПЕНИЕ № 47.
За даването иодъ наемъ воденицата съ
нивите й, купени отъ К. Панчевъ и Валтасъ.
Р4шено: 1) Окръжния съветь взема актъ отъ
доклада на постоянното присътствие по отда
ването подъ наемъ купената огь К. Панчевъ
и Валтасъ воденица и 33 декара ниви и'*отпущането кредитъ за поправката на водени
цата; 2) Целия окр. съв4тъ да отиде въ окр.
стопанство „Св. Константинъ" и го проучи,
за да може да се вземе едно правиано ре
шение; 3) Избира се комисия отъ окр. съвет
ници въ съставъ: Димчтръ Кондовъ, Владунъ
Куловъ и Юрданъ Ивановъ, Варненския гр.
инженеръ, Варнеиския гр. електротехникъ или
електроинженеръ, Варненския окр. лекарь и
Варненския държ. архитектъ, която да отиде
въ същото стопанство да го проучи всестран
но и като има пр4двидъ направлението, кое
то му е дадено отъ съвета, да докладва ка
кви подобрения да се направятъ въ него и
на каква сума ще възлизатъ приблизително;
и 4) Да се платять пътни пари на всички
окражни съветници д членове отъ комисията,
а на длъжностните лица и дневни пари отъ
текущия бюджетъ на окр. съветъ.
РЕШЕНИЕ Кг 48.
Разрешава се по три дни отпускъ па
съветниците: Димо Шнковъ и Митю Русевъ
за 17, 18 и 19 октомври т. г.
Нареждане дневния редъ. За 17 того въ
2 часа* следъ обедъ, се нарежда следния дневенъ редъ:
1) Продължение дневния редъ огь 15 того;
2) Докладъ на отчетната комисия по при
емане отчетите на постоянната комисия, планоснемачното и водоснабдително бюра за 1911
и 1912 години;
3) Докладъ на инвентарната комисия;
4) Разглеждане и приемане бюджето-проектите на планоснемачното и водоснабдител
ното бюра за 1914 година и
5) Разни.
Заседанието се закри въ 6 ч.сл. обидь.
ПРОТОКОЛЪ № 11.
Отъ заседанието на 1 7 X 1 9 1 3 год.
Откриване заседанието и ириемане безъ изме
нение протоколите № 9 и 10.
РЕШЕНИЕ № 49.
Видоизменява се решението' па окр. съогъ 7 октомври т. г., подъ JC* И (про-

Брой 7 и 8

Варненски Окр&жень В-Ьстникъ

токолъ № 2), като размера на натуралната
пжтна тегоба за 1914 година се опред4ля
оть 4 на 5 дн1евна работа.
РЫПЕНИЕ № 50.
Приема се главния отчетъ на постоянна
та к сия за 1911 г. съ приходъ 484,547*20
лева и съ разходъ 434,116'03 лева. Следо
вателно повече приходъ 50,431*17 лева.
Горепоменатий резултатъ да се подложи
на проверка на Върховната сметна палата.
РЬШЕНИЕ № 5 1 .
Приема се главния отчетъ на пост. ко
мисия за 1912 г. съ приходъ 281,520 05 лв.
и съ разходъ 241,251'60 лева. СлЬдователно
повече приходъ 40,268.45 лева.
Горепоменатий резултатъ да се ПОДЛОЖИ
па проверка на Върховната сметна палата.
РЪШЕНИЕ № 52.
Удобрява се постановлението на Варн.
окр. пост. комисия отъ 2 октомври 1913 г.,
подъ JV* 382, съ което съ оставени 15,268*45
лева отъ излошека за 1912 г. въ разположе
нието на комисията, до приключване бюджет
ното упражнение за 1913 г. за да се израз
ходва за належащи текущи нужди. Задължава
се същата комисия до истичане бюджетното
упражнение за 1913 год. да внесе тая сума
изведнажъ или на частм на оползотворение въ
некой държ. кредитно учреждение.
РЬШЕНИЕ № 53.
Приема се отчета за приходите и раз
ходите на кооперативното планоснемачно бю
ро за планиране селата въ окр&га за 1911 г.,
съ приходъ 43,100 лева, разходъ 39,799*55
лева и излишскъ въ прихода 3,300*44 лв.
РЕШЕНИЕ № 54,
Приема се главния отчетъ за приходите
и разходите на кооперативното планоснимачно бюро по планиране селата въ окрдга, съ
приходъ 34,800 лева, разходъ 34.29341 лв.
и излишекъ въ прихода 506 59 лв.
РЪШЕНИЕ № 55.
Приема се главния отчетъ за приходите
н разходите па бюрото по водоснабдяването
Варненски окрхгъ за 1912 год. съ приходъ
2600 лв., разходъ 2537*24 лева и съ изли
шекъ по прихода 62*76 лева.
Приемане дневния редъ. — ОпрЬделя се
дневния редъ за 18 того, както следва:
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1) Продължение дневния редъ отъ днеш
ното заседание.
2) Приемане равносметката на училищ
ния фондъ.
3) Докладъ на инвентарната комисия.
4) Огчетъ за деятелностьта на иостоянннта комисия за 1913 г.
Заседанието е зекрпто въ 6 ч. сл. обедъ.
ПРОТОКОЛЪ № 12.
Отъ заседанието на 18 Октомврий 1913 г.
Приема се протокола отъ миналото за
седание подъ J6 11, безъ изменение.
РЫПЕНИЕ № 56.
Молбата на прЬдприемача Н. Шишковъ, за опрощаване глобата 180 лева и конфис
куването му депозита, да се остави базъ пос
ледствие.
ИШЕНИЕ Л- 57.
Приема се равносметката за положение
то на училищния фондъ при постоянната ко
мисия къмъ 15 октомврий 1913 г., който расподага съ капиталъ 17,064*55 лв. и вземай
ки отъ разни училищни настоятелства за отт
пустнатите имъ отъ него заеми 81,906*62 л.
или целия фондъ . има единъ капиталъ отъ
98,971*17 лв.
РЪШЕНИЕ № 58.
Приема се отчета за д4ятелностьта на
Варненската окр. постоянна комисия за 1913
год., така както е напечатанъ и раздаденъ на
г. г. окрхжнитЬ съветници.
Р'ЬШЕНИЕ JYJ 59.
Отхвърля се молбата за оставка па чле
на отъ бюджетарпата комисия Д. Кондовь,
РЬШЕНИЕ № 60.
Разрешава се ио два дпи отпускь па съ
ветниците Д. Коодовъ и Демиръ Колевъ за
19 и 20 того, по важни домашни работи.
Нареждане дневния редъ. ОпредЬля се
девния редъ за следното з а с е д а й е, както
следва:
1. Разглеждане бюджетопроекта па планоснемачното бюро за 1914 година;
2. Разглеждане бюджето-проекта на во
доснабдителното бюро за 1914 година;
3. Докладъ па инвентарната комисия,
ако е готовъ; и

Варненски 0 кржженъ ВЬстникъ

Стр.,4

4, Разни.
Зас4данието се закри въ 6 часа сл4дъ
обидь.
ПРОТОКОЛЪ № 13.
Отъ засЬданието на19октомвр. 1913 г.
Откриване заседанието и приемане про
токола № 12 отъ миналото заседание, безъ
изменение.
РЬШЕНИЕ № 61.
Приема се бюджета sa приходите и раз
ходите на кооперативното планоснимачно бю
ро въ Варненски окржгь, -за планиране села
та пр*зъ 1914 г. съ приходъ 35000 лева и
разходъ 35000 лв., конто да се ипрати на
Варненски окржгь Инжинеръ за испълнение.
РЕШЕНИЕ J&.62.
Пряема се бюджета на кооперативното
водоснабдително бюро въокрдга за 1914 год.
съ приходъ 100,000 лела и разходъ 100,000
лева, раепр4деленъ споредъ сжществующите § §.
Р'ЫПЕНИЕ № 63.
Удобрява се доклада на инвентарната
комисия, както ед4два: пр4дметит4 описани
въ списъка подъ № 3, да се уничтожать и
изнищать отъ инвентарните книги; тия опи
сани въ списъка подъ № 4, да ее продадъть
и стойностьта имъ се замине въ окр. бюджеть
се изнищать оть*сжщит4 инвентиари; а изгу
бените — описани въ списъка подъ № 2, да
да ее набавять за см*тка на лицата, които
са ги изгубили, или да се събере стойностьта
имь огь послЬднит4.
Приемане дневния редъ: Опръделя се за
21 того следния дневенъ редъ:
1* Изслушвание докладите на специалис
тите. Училищеиъ инспекторъ, окр. медицин
ски лекарь, окр. вЬтиринаренъ лЬкаръ и държавепъ Агрономъ,
2. Приемане на първо четепе бюджета
на окрага за 1914 година и
3. Разни.
Заседанието се закри въ 6 часа после

ооедъ.
ПРОТОКОЛЪ № 14.
Отъ заседанието на 21 октомври 1913 г.
Приема се прокола & 13 отъ миналото
заседание, безъ изйепеяие.
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Р$ШЕНИЕ'№ 64.
Разрешава се по три дни отпускъ ва
21, 22 и 23 по важни домашни причини на
окр. съветници Владунъ Кулловъ м Бою Мнхалевъ.
РЕШЕНИЕ № 65.
Молбата на окр. съвЬтникъ Ат. Черневъ
за разр4шавание три дневенъ отпукъ по важ
ни домашни причини се оставя безъ послед
ствие, понеже той се е ползувалъ и по рано
съ такава.
РЫПЕНИЕ № 66.
Изслушване изложението на Окр. Учидященъ Инспекторъ по състоянието на учебноте дЬло въ окржга, отъ което окр. съвйтъ
взема актъ.
Нареждане дневния редъ: ОпредЬля се
дневния редъ за 22 того, както следва:
1. Продължение дневния редъ отъ 21 того;
2. Изслушване ^окладит* на членовете
отъ специалната комисия по обхождане окр.
Ступанство за въздигането му въ курертно от
ношение;
3. Четене бюджето-проекта на окр-га
за
F
1914 год. и
4. Разни.
Заседанието се закри въ С ч. ел. об..
ПРОТОКОЛЪ № 15.
Огъ заседанието на 22 Октомврий 1913 г.
Приемане протокола № 14 отъ миналото
Заседание.
Изложение на Окр. ВЬтер. лекарь, съ
което апелира, да му се гласуватъ кредити,
които, щели много да допринесътъ на земледелдитЬ. — Съвета взема актъ отъ това.
Изложение на Държавния агрономъ,*който като говори вьрху подобрението на земледелието, скотовъдството и лозарството, поис
ка да му се гласуватъ крЬдити, за образува
не фондъ за изложба и доставка расови раснлодници. СъвЬта излуша изложението на Агро
нома и взе актъ огь него.
РЕШЕНИЕ Хг 66а.
Заседанията на окр. Съв4тъ да се откриватъ сутринь въ 9 ч. и да,траятъ до 12
ч обЬдъ, до като бхде гласуванъ и цпиетъ
бюджета за 1914 год., - понеже, членовете
отъ постоянното присутствие па комисията за
напредъ, сл. обедъ щели да бадатъ ангажирани
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въ разни търгове назначени отъ зачалото на
месеца.
Нареждане дневния редъ: Опр4д4ля се
дневния редъ за 23 того, както следва:
1. Но рапортъ на Караджаотския кметъ
огь 22 того подъ № 1264, за изменение чи
слото на съветниците за избиране въ некой
села отъ общината му;
2. Изслушване устните доклади на чле
новете отъ снециилната комисия но обхожда
не окр. Ступанство за въздигане въ курортно
състояние.
3. Разни.
Заседанието се закри въ 6 ч. сл. об4дъ.
ПРОТОКОЛЪ № 16.
Отъ заседанието на 23.ХЛ913 г,
РЬШЕНИЕ № 67.
Доклада на комисията за курорта на окр.
стопанство „Св. Константину" се отлага за
друго заседание.
РЬШЕНИЕ № 68.
Приема се бюджета на окр&га
година на първо четене ек Гл. I
приходъ 204Д88 лева и редовенъ
204,188 лева и Гл. II извъгзреденъ
120,500 лв. и извънреденъ разходъ
лева (излишекъ или дефидитъ нЬма).

за 1914
редовенъ
разходъ
приходъ
120,500

РЬШЕНИЕ № 69.
Определя се: селото Кжзхлджиларъ отъ
Караджа отската община да избира 2 члена,
а селото Бурхапларъ отъ сдщата община, 1,
за предстоящите сел. общ. съвети.
РЬШЕНИЕ № 70.
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редъ за утрешното заседание и председателя
обяви заседанието за закрито, което се закри
точно въ 12 часа по обёдъ.
ПРОТОКОЛЪ № 17.
Отъ заседанието на 24 октомври 1913 г.
Приема се протокола на съвета отъ ми
налото заседание подъ № 16 безъ изменение.
РЬШЕНИЕ JVV72.
Приема се бюджета на окръга за! 1914
година на второ четене, споредъ разпределе
нието въ своитй § §.
РЬШЕНИЕ № 72а,
Разрешава се по единъ день отпускъ за
25 того на окр. съветници Василъ Няголов!
и Слави Тодоровъ, по домашни причина.
Продължение дневния редъ. Определя се,
щото дневния редъ за идущото заседание да
е продължение дневния редъ отъ днешното
заседание.
ЗасЬданието се закри точно въ 6 часа
следъ об4дъ.
ПРОТОКОЛЪ № 18.
Отъ заседанието на 25 октомври 1913 год.
Приема се протокола № 16 отъ мина
лото заседание съ изменение само мнението
на съветника Янаки Тодоровъ, като погреш
но схванато. Той е подържалъ какво лозовия
разсадникъ при гр. Провадия требва да бъде
окржженъ.
РЕШЕНИЕ № 73.
Разгледа се и прие на второ четене раз
ходния бюджетъ за 1914 год. на окръга, съ
подробностите изложени въ съотвЬтствующит* му §§.

ОпределФля се въпроса за устройване
лозовъ и овощенъ разсадникъ въ гр. Прова
дия, да се остави за разглеждане въ друго
заседание, като телеграфически се покани съ
право на шьтни и дневни пари Провад. агрономъ за даване по въпроса известни пояснения,

РЕШЕНИЕ № 74.

РЬШЕНИЕ № 71.

Видоизменява се решението на окр&ж.
съветъ подъ № 72, по разходния § 15, и се
приема кредита за 82 прогимназиални учнтетели по 300 лева.

Разгледана е молбата на бившия разсиленъ при постоянната, комисия Тодоръ Рашковъ, отъ гр. Валяа, вх. № 2067, съ която
моли да му се отпусне пожизнена пенсия и
окр. съветъ му определя такава пенсия въ
размеръ на 360 лева годишно.
Следъ това стана нареждане дневния

Разгледа се и се удобри предложението
па окр. съветникъ за продължавание сессията
на окр. съветь съ още 5 дни.
Р'ЫНЕНИЕ № 75.

РЬШЕНИЕ № 76.
Разрешава се отпускъ на окрхжните съ
ветници Хасанъ Реджебовъ sa 28 и 29 ок-
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На Дуванъ-Ювавска община.

томврвй по случай байрама имъ в на Бенчо
Велевъ за 28 с-щвй, по важни домашни
причини.
Заседанието се закри въ 1 часа слЬдъ
обйдъ, като обяви цредсЬдателствующия че
идущето заседание ще бжде на 28 того, сл4дъ
пладн* при продължение дневния редъ.

За 1906 г. първон. и окон, безъ начетъ
„
т,
»
я 1907 г.
1908 г. иървон. и окон, съ начетъ
9 6 1 8 л.
36-10 л.
„ 1909 г. „
п
»
7.50 л*
1910 г.

ПРОТОКОЛЪ № 19.

IV. На Дуранъ-Кулашка община

Отъ заседанието на. 28 октомврий 1913 г.

За 1906 г. първон. и окон, съ начете 131'41 л.
„ 1907 г. *
*
.
в-40л.
. 1908 г. *
,
.
296-20 л.
13-50 д.
1909 г.

Приема се протокола № 17 отъ заседа
нието на 24 того, сь забележката на окр.
съв4тникъ Д. Кондовъ, че той е гласуваль за
предложението на бюджетарната комисия по
определядие заплатата на председателя на
пост. комисия, че ио опрЬделяене числото на
членовете отъ постоянното присутствие билъ
казадъ, че когато по рано службата се извърш
вало отъ трима членове, сега двама ще се
достатъчни и че той искалъ да се иска из
менението на закона за окр. съвети по от
ношението н уволнението на всички служби въ
комисията.
Приема се протокола № 18 отъ заседа
нието на съвета отъ 25 того безъ изменение.
РЕШЕНИЕ J6 77.
Продължение приемане бюджета за 1914 г.
на второ четене.
РЬШЕНИЕ № 78.
Разрешава се еднодневепъ отпускъ на
окрхжвия съветникъ Иванъ Аваляковъ за 28
того т. г. по важни домашни причиви.
Нарежда се дневния редъ за идното за
седание да остане дневния редъ неразгледанъ
въ диешното заседание.
Заседанието се закри въ 6 часа следъ
обе#ь.
Разгледани отчети отъ постоянната коми
сия, иа селските общини, отъ Балчишка
околия.

V. На Ирпселенска община.
За 1911 г. първон. и окон, безъ начетъ
VIш На Спасовска общииа
За 1906 г. първон. иокон. съ начетъ 209 36 л
„ 1907 г. първон и окон, съ начетъ 44*84 л*
я 1908 г. първон. и окон, безъ начетъ
„ 1909 г. първоначално
„ 1910 г. първоначално
YII. На Текенска община
За 1906 г. първон. и окон, безъ начетъ
. 1907 г „
1908 г.
, 1 9 0 9 г. Л
8-69 л.
v 1910 г, първон. и окон, съ начетъ
„1911г. „
безъ
начетъ
п
„ 1912г. първоначално
VIII.

На Шабленнсш обхцина

За 1906 г. първон. и окон, съ начетъ 69*86 л.
1907 г.
143-08 л.
1908 г.
безъ начетъ
1909 г.

1910 г.
1911г.

/ . На Гаргалжшка община
За 1906 г. първон. и окон. обжалвано
1907 г.
съ начетъ 3304*77 л.
. 1908 г. „
1081*92 л.
п 1909 г. първоначално
.1910г. „
IL Ла ГявурргСуютчушка община
За 1906 г. първон. и окон, съ начетъ 206870 л.
14*12 л.
в 1907 г. първон. и окон, съ начетъ
„ 1908 г, първоначално

Длъжимитй суми за лихви и
погашения по отпуетнатигЬ за
еми отъ фонда при постояната
комисия за постройка на учи
лища своеврймено да се урйдятъ за да не се държатъ от
говорни отчетниците.
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Неофициаленъ отд-Ьлъ,
По законопроекта за организи
ране Нова Доброджа.
(Бележки.)
По внесения законопроектъ за организа
ция на Лова Добруджа (руски и френски
Доброджа, Dobrougea, а български и романски Dobroogea), в. Адевгрулъ даде една от
лична статия, излязла отъ перото на полити
ческия директоръ на тоя букурешки независимъ отъ никоя партия ежедневникъ. Тая ста
тия има надсловъ Гргьшка (greseala, грешала)
за непрощаване, непростима гр?ыика, както
ний пишемъ. Въ нея г. Константинъ Милле
казва:
Романия повтаря сторената грешка въ
1878, когато населението въ Доброджа още
не беше живело подъ българския демократи
чески режимъ, и затова грешката, която, се
прави сега, е наистина непростима.
Съ внесения законопроектъ, българската
до 28 юний 1913 г, область „Нова Доброд
жа44 се туря подъ особенъ режимъ. Тамъ не
ще действуватъ вече конституционните свобо
ди, па които се радваше населението въ бъл
гарско време. Престъпленията по печата не
ще се разгледватъ, както въ Стара Романия
и въ Стара Доброджа (тукъ само отъ 1911
насамъ), въ садилищата съ жури (садебни за
седатели), а отъ коронни съдии. Публични съ
брания ще могатъ да се държатъ само следъ
позволение и ще биватъ разтурвани от-ь по
лицейски пристави. Въ всеко село ще има,
споредъ законопроекта, по единъ правителственъ комисарь, който ще е всесиленъ като
некой паша. Всички бивши български граж
дани се лишаватъ отъ свободата си, защото
ставать граждани на свободна Романия. Г-нъ
Милле добавя, че Романия е била длъжна да
прати въ Нова Доброджа своите най-добри
чиновници, което требваше да направи и Бъл
гария за новоосвободените ни земи.' Само по
тоя начинъ, казва г. Милле, ний бихме при
влекли чуждите елементи, и полека-лека бих
ме излекували раната, която отворихме вий,
романите. Само по тоя начинъ, българинъть,
лишенъ отъ своето отечество, би могьлъ да
се примири съ новото си отечество, да обик
не Романия. Но .у насъ всички правителства
страдать отъ слепота. . . .
Ето некой извадки отъ въпросния зако
нопроектъ: Добрич* ще е името на 2-то окръ
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жие, а градътъ ще се преименува отново Ла
зарджикь (Pazargic).
Българските граждани (разбирай поданицитгь на България), които са имали на 28
юний 1913 г. местожителството си въ Нова
Доброджа, които не искать да станать ро
мански поданици, могатъ да заявятъ за това
въ течение на една година отъ обнародване
то на тоя законъ.
Ония, които не заявятъ въ срока, ще се
считать, че не са били никога романски по
даници; Такива ще са длъжни въ две години
отъ заявяването да си продадатъ полските
имоти.
Жители, които са станали романски по
даници въ Нова Доброджа, ще могатъ да придобиватъ полски имоти само въ тая територия.
Романи по произходъ ще могатъ да придобиватъ полски имоти.
Имотите на публичните училища мииувагь подъ управлението на Касата на учили
щата въ Романия, а доходите оставатъ за
респективните училища.
Всички разноски за поддържка и построй
ка училищата въ селата ще правятъ надлеж
ните селски общини.
Вероизповедните общества, които са при
знати като юридически лица, както и частни ли
ца, могатъ да отварятъ частни училища съ
разрешение на Министерството на Просве
щението като оставатъ подъ неговъ контролъ.
Заплатата на персонала на православни
те църкви и нуждните разноски ще се правятъ отъ Касата на църквата въ Романия.
Тая каса ще издържа още по единъ мюфтия
въ Силистра и Пазарджикъ (разбирай Добричъ),
и по една джамия въ тия два града и въ
околийските градове Тутраканъ, Балчикъ и
Каварна.
УчрЬдяватъ се освеяъ околийските, окражпи садилища (трибунали) иъ Пазарджикъ
и Силистра, и Апелативепъ садъ въ Кюстенджа, послЬдпиятъ и за Тулчанското и Кюстендженското окражия.
Държавата става собственица на всички
имоти, които са принадлежели на Българска
та държава: на горните, освЬпъ на частньте,
на мерите (izlazuri, излазите, селските паси
ща), на орните земи, които принадлежать на
училищата, на църквите и на културните и
благотворителните заведения, на мините, ка
риерите, минералните води, езерата, блатата
и рибните канали.
За селските пасища общините ще се
обезщетятъ.
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На 27.ШЛ4 с* почнали разгледването
въ Камарата въпросния законопроекта. Г-нъ
Н. Иорга, исторакъть, между друго, е казалъ:
Азъ визвдамъ въ проекта нещастенъ духъ.
Моля да станать подобрения въ тоя законо
проекта До сега се прав4ше зло въ Нова
Доброджа отъ нашата (романската) админис
трация безъ законъ; когато се обърне тоя проекть на законъ, правителството ще прави зло
сь законъ. Първо, за замена Добрич* съ та
тарското Базарджикъ. Добричъ е съкращение
на Добротит. Не се пр4порачва добре никой
сь изменяване названията, както направиха
българите съ името Пазарджикъ на Добричъ.
До известна степень е правъ г, Иорга. Напр ,
много ох прави романите, д4то ощедържагь
за название на старата влашка столица ху
бавото наше име Търговище. Ако желаятъ,
нека ни върнать тая — даже и всичките на
ши думи отъ езика си, около V? — и ний
да прикачимъ названието Търговище на единъ
отъ нашит/Ь градове, напр. на Осмаиъ-Паваръ.
Сащия день, на 27.Ш.14 г, Таке Ионеску
— той, който преди неволко години беше се
изказалъ въ Кюстенджа пр4дъ наши еднородци, че му е все едно, на кой езикь чува да
се казва: Азъ обичамъ Романия—водительтъ
на романските демократи се е произнесълъ
за преименуване Добричъ съ романско име.
Стариять почитатель на г. Д ра Ст, Даневъ,
днесъ неговъ врагь, още се е изказалъ да баде столица не при българското окражие не
Добричъ, а Бадчичъ. Г-пъ Иорга продължава:
Силистра да се преименува по-скоро Дуросторъ, а не Дръстьръ, по духа на езика ни,
както е нареченъ билъ по духа на българския
езикь Дръстъръ, градътъ на Мирна Стария
варичанъ днесъ още Великиу което требва да
радва вс$ки българинъ, ако и единъ отъ си
новете на тоя войвода (voevod), князъ на Вла •
хия, да е носелъ прекоръ Prazna glava (праз
на глава, тъй пише въ едва ромжнска история.)
По-нататькъ г. Иорга предлага за гербъ на
Добричското окражие, единъ моканинъ съ ов
ци на морения бргыъ, защото Доброджа оби
тавали моканит4 преди да дойдатъ тамъ бъл
гарите н турците. (ЦЪлата речь на г. Иорга
заслужава да се преведе отъ романския държавенъ вестникъ иа български, и да напише
по историческата й часть една статия некой
нашъ историкъ.)
Досежно преместването столицата на
епископа на Долния Дунавъ отъ Браила.въ
Кюстенджа, г. Иорга пита: защо местите
владиката (ре yladica) отъ Браила въ Кюстен
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джа, вместо да възстановите старата Силис
тренска митрополия? Двесте години следъ
смьртьта на Брънковану на местото на ми
трополита Комнепъ, който е билъ украшение
(podoba, подоба) на христианската църква,
поставете въ Силистра отново единъ митрополитъ за дела Доброджа. (Ецинъ Доростолски
архиерей, бихме казали ний, който да владее
добр* и българския езикъ.)
Г-нъ Иорга иска ограничението а трибуциите на мюсюлманските садилища (на мюф
тиите въ Добричъ и Силистра). На мюфтийски
те съдилища (а трибуциитЬ са определени
най-сполучливо, най-целесъобразно отъ дър
жавно гледище въ Органическия уставъ на бив
шата Източна Румелия, на който обръщаме
вниманието на г. Министра на Правосадието.)
Относително общата тенденция на въп
росния законопроектъ, г. Иорга не я намира
съобразна нито съ традицията на романите,
нито съ нуждит* (nevoile, неволите), нито съ
природата, нито съ аспирациигЬ на Романия.
Ний7 казва г. Иорга, не завладяхме
двгьтгь окржжия (Силистренското и Добричското), за да стане Ромжния по-голгьма, а за
щото военнипт ни казаха, че тия окржжия
ни еж нуждни. Азъ съмъ за една балканска
конфедерация. Ний тргъбва да имаме прия
тели на Балканнтгь. Само когато видЬхме
българите да нападната сърбите, оказа се
необходимо анексирането на тия две окражия.
Ние сега трябва да докажемъ, че нгьмаме
никаква омраза къмъ никого. Г-нъ Иорга могатъ да послушать само Великите сили; на
чело съ славянската държава Русия, която
днесъ за днесъ търпи да се отславянчватъ
славяни. Да беха освободителите ни, русите,
англичани, французи или немци, безъ съмне
ние щЬше да има днесъ нуждното число „час
ни" училища и въ „Гръцка* Македония, и
въ „Сръбска" Македония, и въ „Романска"
Доброджа, училища съ преподавателни езици
българския и покрай него руския. Но ето че
и до днесъ нема руски лицей нито въ Тулча,
гдЬто има толкова руси!
Истина е, казва г. Иорга, тоя райооъ
(Силястренско, Добричско и Балчикско) не 6Ьше български (тьй!), но той не бЬше и ро
мански, ако да го е владЪялъ Мирчо войвода
(влашкиятъ князъ 1380—1408), и ако да са
взела турците тия места отъ насъ, романите,
Не Романия се пада, да запази (a pastri, да
спастри).византийския харавтеръ на десиота
Добротичъ. Добротичското окражие даже бихъ
преддожилъ да наречемъ Калиакра (Геларево,
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Гюлградъ, турски Геларея, К. М. съ столица
1862, стр. 224). И що дадохме ний, ромжБазарджикъ, (Защо ноне не Ново Търювищеу
нитгь на българитгь въ замгьна? Взехме имъ
като името Добричъ „ме казвало нищо,"
училищата и въведохме въ т$ьхъ ромжнския
Ако б4хме завладели една романска те
езикъ. (Чуйте, молимъ, уважаеми г. Таке Иоритория, казва по-нататътъ г. йорга, бихме
несву, и особено всички вий държавни мъже
имали право да втзстлновимъ навсекадЬ ро
на Великите сили, особено вий, могащи г-да
манската култура. Подчертавамъ: тия две окра»-,
политици въ Русия, които съ Англия и Фран
жия имъ взехме по военни мотиви. Затуй
ция се застъпвате за езиковна и църковна сво
ний тргьбва да почитаме шмгърената тамъ
бода на гърците въ Албания, а — мълчите
култура и да употребяваме тамъ всички
за такива свободи на българите въ Македония
ср?ьдства, за да живгьемъ добрт съ съсгъдитпг.
и Доброджа.) Какво добро, казва г. Иорга, би
(Да не се изреждаха въ Романия на власть
било, ако ний романите, оставимъ училищата
отъ векове само ренегати, а чистокръвни ро
въ Доброджа, да иматъ най-много говоримия
мани, каквито са романите, преселени вг
езикъ въ всЬко село. ТатаригЪ и турците би
Влахия и Молдова (Богданско) отъ Трансил
дошли при насъ, да ни молятъ да имъ навания и отъ други чисто романски места, мо
правимъ романски училища. Съ единъ сериоже Доброджа да се управлява отъ Романия
зевъ контроль, който би забранилъ на бълга
тъй, както се управлява днесъ, напр. Канада
рите да правятъ отъ училищата центрове на
отъ Лондонъ, или ионе както Чехия отъ Вие
агитация противъ Романия (каквато • забрана
на), И въ положение ли сме ний, романите,
— не отказваме — е на всЬваде полезна и
да тичаме сл4дъ българите и следъ гагаузигЬ
за меншества, К. М.), българите би видели,
(романски гагаузи), да имъ искаме дутата,
че е по-добре да иматъ романски училища и
за да имъ дадемъ училища и църкви? Честь
би дошли (сами) при насъ, (Прим4рт: у мно
е да бъде чов4къ романинъ. Ний, романите,
го села и градове въ Стара Романия, огь ко
имаме своята култура, която може да привли
ито нека помеяемъ само града Александрия.
ча чужденцитЬ. Ний би тргьбвало да изявимъ За тоя градъ четемъ въ една стара романска
на българитгь въ Нова Доброджа, че имъ по начална география, одобрена отъ Министера
читаме училищата, църквитчь^ дружествата^ на Просветата въ Букурещъ съ ргыиение №
но подъ контрола на романската държава,
6585 —министрите ьъ Романия, както въ Бел
(Тоя контроль никой разуменъ българинъ не
гия, не издавать заповгьди —отъ 11.VII.1867
отбегва. Но гд4 за управници на Доброджа
год. за града Александрия: градска община,
Иорговци? К. М.). Въ замена да се запази ханаселена повечето отъ българи — locuita raai
хактеръгь на 120-те хиляди романи въ Бъл
mult de bulgari. Чулъ ли е некой бплакъ за
гария. (Алманахътъ на в, Адевърулъ за 1914,
поромапчването на българите: александрийча
като дава числото на романите въ Българ
ни, крайовчани, пдоещени и др. ? Друго е самъ
ското царство, споредъ нагаата статистика отъ
да си заменишь матерния си езикъ съ езика
1905, на 75,773 души по иоданство, а по
па болшинството вв страната, и друго е да
матеренъ езивъ на 88,109. добавя: Дума е
те присилятъ за това. К. М.)
за българска статистика; требва да сме сигур!
Срамъ е, щото въ момента, когато
ни, че броятъ е намаленъ. Ще чакаме^ отзивъ отваряме портите па човЬшките правдини, ко
въ TEcho de Bulgarie отъ г. К. Поповъ, пагато ревизираме Конституцията (за изкупуване
шиятъ неуморенъ статистикъ К. М ).
земя отъ едриъе землевладелци да се прода
де на дребни, и за увеличение- броя на изби
Г-нъ Иорга още казва: съ системата си
рателите въ Романия отъ около 100,000 на
да притеснява, романската администрация ни
около половина милионъ, К. М.) да дохожда
то ще обезнародни българите, нито ще може
ме съ закони на негодно и. омразно притис
да защити 120-те хиляди романи въ България.
кане (Iegi de opresiune nevreduica — недос
Въ какво време взехме ний отъ бълга
тойно — si odiosa). Г нъ Иорга е завьршилъ
рите двете окръжия? Следъ една война слав»
рЬчьта си при ракоплескания, само не знаемъ,
на, приготвена отъ години отъ българите, ед
дали е ракошгбскалъ и г. Таке Ионеску, бив>
на война кървава, въ" която Уз отъ армията имъ
шиятъ български, сега — благодарение на сръсе погуби. Въ тоя моменть на отчаяние (exasднята
му къмъ г. Д-ръ Ст. Даневъ—гръцка
регаге) на народното имъ чувство ний си при
приятель.
съединихме Южна Доброджа („сгъверо изупочЗаслужава да се предаде тукъ и него
напга часть на България, Доброджа, бъягар.
вата речь, произнесена сащо въ камарата на
Добричъ," стои въ Словник Научнщ Прага,
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Й7.Ш.1914 Г; и то веднага сл*дъ р4чьта еа
г. Иорга, но — не искаме Да омал&важимъ
рЬчьта на послания. Уместно е тукъ да стон
бгъ речьта на г. Т. Ионеску само сл4дния
пасажъ: Ний, ромжпите^ трЬбваше да дадемъ
първо общински животь на цашите нови *раждами. Иска да каже г. Т. И., требваше да се
провзведать въ Нова Добруджа въ най-първо
вр4ме избори за общински съвтьти. (Нвй, наиротивъ, произведохме въ Нова България вайнаиредъ. избори за Народното събрание!)
*
На 2 8 . Ш Л 4 е продължено въ камарата
разискването на въпросния законопроектъ. Го
ворилъ е депутатътъ отъ Кюетенджа г. И. Н.
Роман! • Той между друго е казалъ: Силистра
да се преименувала Дристоръ, защото тъй я
казвали ром&ните; да се намеряло ромжвско
име и за Добричъ. Да остане Добричъ за овраженъ градъ, за да може да се пороманчи.
Освенъ това, Балчишкото пристанище не стру
вало. Кметовете въ Нова Доброджа да се назначаватъ, тъй като въ нея има много села, у
които ни единъ чов4къ не знае ромънски.
Досежно училищата тамъ, т* биле на държа
вата и да си останать държавни. Българите
да си отварятъ вероизповедни училища. Огра
ничение публичните свободи се налагало,
защото въ България се агитирало противъ Ромхния. Следъ г, Романъ е защитилъ законопро
екта г. В. Константинеску,- министрът на пра •
восядието. Дьрсторъ нека бъде Дуросторъ.
Ромдния е силна да асимилира, но временни
ограничения се налагать. Българската консти
туция не забранява предварително арестуване
по печата, и за туй се предвиди то въ зако
нопроекта, но такъво не ще има за дописки,
обнародвани въ вестници въ Стара Доброджа.
Общинските съвЬтн ще, се избйратъ; само
кметъть ще се назначава, и то до когато се
разпространи романския езикъ въ Нова До
броджа. Най-вежниятъ икономически центъръ
е въ Добричското окрджие, и за туй Добричъ
следва да бхде окражниять градъ, гдЬто има
и множество милионери.
Сащия день, часа отъ 9 до полунощь се
е разгледалъ законопроектът/ь и членъ. Си
листренското окръжие става окръжие Дуросторт, Добричъ— Пазарджикъ^ а окржжието Ка
лиакра. При всичкото настояване на г. Н.
Флева да. не се допуща арестуване нредва
рнтелно на вестникари, защото такъво е из»
лишно и се равнява на предварително нака
зание, то се допуща, като ще става по с<ьдебно определение.

Шпитъ
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Приема се за членъ на префевтурний e l в4ть и кметъть на окр&жйия градъ. Пада и
друга предложена поправка на г. Флева, имен
но да се избиратъ общинските съветници еди
нично, както ставаше това у насъ въ бившата
Източна Румелия, защо днешнята систейа, споредъ г. Флева,. е тираническая като при вея
се принуждаватъ Гражданите да гласуватъ зй
всички партийни кандидати, иМ да не гласу
ватъ за никого, но г. Константинеску е йаётоялъ да остане гласуването по днешния редъ,
който е такъвъ като нашиятъ, т. е. да гла
сува всекой за цела кандидатна листаПриема се предложението да може всЬки ромхнинъ по произхождение, гдето и да
отиде въ Нова Доброджа, да придобива вед
нага и полски имоти.
Въпросвиятъ законопроектъ вече се е
разисквалъ и на 31 изтекли мартъ се е и
приелъ окончателно и отъ втората камара (отъ
Сената) на Ромхния, именно съ 11 гласа сре
щу 3 противъ. Не знаемъ, да ли има некой
сенаторъ да се е въздържалъ, но изгледва, че
не ще има такъвъ, защото щехме да четемъ
и за това въ протокола на Сената. (Въ Ромжния не се гласуватъ законитЬ безъ обявява
не, колцина еж гласували за и колкома противъ).
Неколко думи и изъ разисканията на за
конопроекта въ тая камара, въ Сената.
Римнишкиятъ епископъ. По-добре би би
ло да се учреди митрополия съ седалище Кюс
тенджа, гдето едно време, въ 1520, е имало
мйтрополитъ. Тамъ е било митрополията до
нахлуването на българите. (?)
Г-иг М. Антонеску. Съ приемането наред
бите на законопроекта досежно правото на
собственостьта (да се проверяватъ документи
те, и само по техъ да се признава туй пра
во и границите на имотите,) много се е по
бързало и туй е голема грешка, която ще
има лоши последствия.
Би било много по-естествено, ако се ос
тавяха на миръ собствениците въ новите те
ритории да си владеятъ земите, Досежно вла делците на мирийски земи (ембатикъ,) требало би да се направи факултативно откупува
нето имъ. (Известно е, че тоя видъ земи —
ерази емирие, каквито съ нивите и ливади
те — не сд пълна, събственость, и за туй
отъ техъ Турция вземаха десетнина (ошуръ),
а не имотнина (емлякъ.) Пълна собственость
съ. ерези мемлюке, земите мюлнъщ които Турцив облагаше съ данькь 4 на хиляда отъ стойностьта. Такива еж земите вътре въ градовете
н селата; земите подъ къщята и пр. К. М, Не
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требва и да стои въ закойа клаузата? ония$
които н4матъ докуйентя за собственост^ да не
се прибнавате за собственици — за законни
'владелци. НЬкои може да еж си изгубили ак
товете за собственост*» и да не еж записани
имотите имъ ъъ общинските книги; или може
да не б&датъ изгубени , никои отъ тия книги.
Г-нъ И. Латвари: . . . Тоя законопроекта
ще обърне на неприятели жителите на Нова
Доброджа. Махнете отъ законопроекта целата
глава 6 и внесете отделно зааонопроектъ за
правата на собственость, откато се проучи
въпросътъ добре, както предложи г. М. Антонеску.
Г-нъ Ионелъ Братиану, министъръ-пр4дседательтъ. Г-нъ Лаховари хвърли динамитни
патрони съ своята речь. Азъ протестнрамъ.
Законопроектътъ има за цель да обезпечи на об
ластите отвъдъ Дунава продължителното имъ
присъединение къмъ кралството (tmire tramica,
трайно.) Ний не гледаме на народность (на
племе, de rasa, de race) и на религия. Което
направихме съ Стара Доброджа (съ Тулчан
ската и Кюстендженската области), това правимъ и съ Нова Доброджа. Сетнй, законътъ
има пр^ходенъ характеръ. (Да бжде и той въ
сила 35 години, не ли? К. М). Нивой не
мисли да ограбваме. (Рукоплескания.) Искаме
да паправимъ новите'ни съграждани едновре
менно и да пи обикнатъ, и да ни почитать.
Уреждането собственостьта е нуждно за здравото и мирното стуяанисване.
Г-нъ Ал. Консчпаитинеску, министрътъ
на правосъдието: Съ добро правосудие, съ
честно (cinstita) управление чрезъ почитане пра
вото на всЬкого, убедени сме, че ще цимецтираме добрите отношения между гражданите
на присъединените области и Ромхния. (Кол
ко хубави думи! К. М ) Ний ще проверимъ
актовете за собственость, за да ги почитаме.
Ний ще почитаме всичките права на собственость, които с& дали българските закони на
гражданите на присъединените области. Про
странството на земите ще се определя споредъ актовете и данъка, който еж плащали
землевладелците на България.
Проверката се налага. Знаете ли, че сд
били фабрикувани и актове ad hoc? ( ? ! ) Про
верката съвсемъ не ще се направи въ духъ
па конфискуване. . . . (Рякопл.)
Г-нъ Ионелъ Братиану е добавилъ: Все
ки ромянинъ иска да се възстановятъ и да
се развиятъ отношенията на приятелство съ
българската държава. Ний искаме, щото на
селението отъ новите области да почувствува,
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че пр-ЬЫцваме консолидирането правата му
на собственость.
Г-нъ Министрътъ пъкъ на държавните
имоти обяснява; че ониязе^Левлад Ьлци; които de
би притежавали квитанциите си отъ 1887, ще
могать да представятъ при проверката вмес
то квитанции удостоверения отъ бирничеството.
Отъ полза за народа би било, да да
ва нашиятъ държавенъ в^стникъ въ своята
не официална часть in extenso извлечения отъ
всички иностранни закони, особено тия на съсЬдите ни, които интересуватъ наши еднородци,
отъ които толкозъ много, ако и да се преселятъ въ българското царство, ще трббва да
слЬдятъ, какви наредби се издавать за останалитЬ подъ не българска власть наши земи.
Такива извлечения би могли да праьятъ
отъ официалните вестници на Гърция, Сър
бия и Ромжния секретарите на нашите пред
ставителства въ означените държави.
P. S. Сиоредъ в. Minerva отъ 7 аирилъ
1914 г. на 30 минали мартъ епископъ Нифонъ на Долния Дунавъ (Галашкиятъ митрополитъ), отъ когото още зависи Доброджа, е
казалъ въ Сената: Уверявамъ ви, че азъ ще
си изпълня дълга до край. Църквата въ Но
ва Доброджа ще служи не съ попове българи,
които да знаятг ромжнски, а еъ попове ром&ни, които да знаятъ български. На тия
речи сенаторите ся ръкопляскали. Комента
р и и СЖ ИЗЛИШНИ.

Варна, 9JV.1914 г.
Кр. Мирски.

Какъ се прави сапунъ.
Огъ голЬмо значение за едно домакин
ство е щото домакинката сама да върши всич
ки домакински домашни работи, каквито: шил
ене, плетене, кроене, пране, готвене и др.
Всички тия работи доставляватъ удоволствие
на домакинката и икономия въ домакинството.
Доста важно е и знанието за какъ да се на
прави сапунъ. Тая работа е твърде лесна,
изисква се само желание и малко трудъ.
За приготовлението на сааунътъ е иотрЬбно: 1) лой или развалено масло, 2) пе
пелява вода (луга) и 3) сапунена сода.
Най-първо се приготовлява лугата и то
така: взема се чисть пепелъ отъ огьньтъ и
се пресява презъ сито, за да се отделять
въгленчетата и други примеси. Следъ това
възварява се единъ котелъ вода, залива се
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пепельта, разбърква се и се оставя да се, утаи,
следъ което се отдйля водата, която не е нн*
що друго, освенъ исканата луга; Щомъ лу
гата нн е говова, имаме лой и сода, то пристдпваме къмъ правенето на сапунъть.
Количеството на тия материали е ел*дньото: 4 кгр; лой, 1 кгр. сапунена сода и 8
литри луга» Самата работа става така:
Вземать се содата и лойта и едновре*
менво се полагать въ единъ котелъ на огьньгь. Щомъ се разтоиятъ налива се въ т4хъ
лугата и се вари на огьвьтъ. Презъ време
на варенето се бърка да не загори. Варене
то се продължава около 2 часа, до като ста
не пресичане или образуването н а . сану йена
та маса. Че сапунътъ ё готовъ се познава
по това: взема се дв4, трн лъжици отъ сапу
нената маса и се налива въ една паничка и
се оставя да *»стине. Ако ли нри истиването

замръзне, то сапупя е готовъ, ако ли не, не
е — требва да се вари още,
Щомъ сапунътъ се увари, излива се въ
едно корито и Се оставя да застине, като са
пунътъ отгоре замръзва, а подъ него отдоле
остава една черна, мътна вода. Замръзналия
така сапунъ се нарезва на калъпи.
Ако ли нскаме да излезне сапунътъ па
още no-чисть, то рар4зваме така сапунътъ и
го разтопяваме повторно, следъ което го из
ливаме за замръзване. Най-добре е да го из
ливаме въ газова тенекия, разрезана половинъ
по дължината, та въ това положение ще получимъ добри калъпи.
Ако ли искаме да си приготвимъ повече
или по-малко, сапунъ, то намаляваме или уве
личаваме горнитЬ материали, като запазваме
отношението имъ.

МАРШРУТЪ
За днигЬ, прЬзъ които ще се прегледватъ отъ витеринарните власти частнитЬ кобили,
които ще се покриватъ отъ държавните жребци прЬзъ 1914 година.
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Наименование на
жрЬбцовата станция
пЛп

Мартъ

UyBiwlci

Априлъ

Май
д а т и :

Юни

Забележка

___
——
Станция въ гр. Варна
—
—
—Всекога
въ с. Чокенъ
22 и 31 j 10, 19 в 29 9, 19 и 29 | 7, 17 и 27
я
Пуектъ „ с. Яйла
| 9, 18 и 29 8, 18 и 28 j 6, 16 и 26
Станц. „ с Т.-Махле ]
4, 13 и 23 3, 13 и 23 2, 13 и 23 Въ Сархгьолъ
ПунЕТъ в ..с. Емирово
1,Н),20,30 10, 20 и 30 10, 20 и 30 и мах. Т. махле
„ „ е. Ботево
2, 11 и 21 1,11,21,31 11 и 21
„ „ с Крумово
3, 12 в 22 2 , 1 2 и 22 1,12 и 22
Станц., „ с. Козлуджа ,17, 18 и 28 , 8, 18 и 28 8, 18 и 28 7,17 и 27
4
Пунктъ „ с Николаевка
| 9, 19 и 29 1 9 , 1 9 и 30 8,18 и 28
—
„ я с, РЬка Девня
7,16 н 27 7, 17 и 27 6, 16 и 25
—
Станц. я с. Исетлий30
9, 19 и 29 9, 19 и 29 8 и 18
„ „ с Караагачъ
31
10,20 и 30 10, 20 и 30 9 и 19
У, „ с Градиварово
1, 11 и 21 1,11,21,31 Ю и 20
„ „ с Ново село
2, 12 и 22 2, 12 и 22 1,11 и 21
„ я с Куванлхкъ 1 """*""
3, 13 и 23j 3, 13 и 23 2, 12 и 22

Варна, 29 мартъ 1914 год.

1 —

Варненски Окр. Ветеринаренъ ЛЬкарь: Д-ръ Ст. К. Тюлевъ.

Изпитите за секретарь-бирници въ Варвенский, Окрхгь, произведени на 15 Мартъ
т. г. въ *р. Варна,, ех привъртенв и ех да
ли следния резултатъ:
От> донустнатите кандидати на изпить,
явили ех само четири, отъ които едина е пропаднадъ въ изпита, а останалите трима ех
издържали съ сд!дния успехъ:

1. Орести Пиладовъ отъ гр.
Добръ.
2. Стефанъ Русевъ с Русларъ/Варнен
ско — Удовлетворителенъ и
3. Нид4дчо Славовъ е. Дълбоки, Старо
загорско — Удовлетворителенъ.

Брой 7 и 8

Варненски Окр&жеиЕ Вестникъ

Стр. 13

Поправка.

Ново селско Кметство Провадийско

Поканата до г. г. Сел. общинските Кме
тове, въ Окръга, да побързатъ съ внисание
аботамента на Окр. вЬстникъ за т. г. въ Окр.
каса се отм4ня, понеже, той се получава без платно отъ техъ.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1172
14 мартъ 1914 г. с Ново-село

Лопушненско Кметство Провадийско.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 416
с Лопушна 21 Мартъ 1914 година.
Обявените съ обявление № 35 и 1009
отъ 1913 година за продавание на три двор
ни места въ село Реджебъ Махле^несе със
тояха по неявявание на наддавачи, Общин
ското Управление обявява на 10 май т. год.
10 часа преди обедъ въ село Реджебъ Махле ще се произведе отъ ново търгъ за продавапието имъ,
Желающите да купятъ въпроснигЬ двор
ни места могатъ да се явятъ на уречения
день в да наддаватъ.
Първоначалната оцЬнка е 0 02 ст. кв. м.
За право участие се изисква отъ кункурентите 5 % депозитъ.
Кметъ: А. Аптарамановъ.
за Секр.-Бирникъ: X. Я. Керемидчиевъ.

Варненска Окр. Постоянна Комисия.
ОБЯВЛЕНИЕ
Лг 1277
г. Варна, 10 априлъ 1914 г.
Постоянната Комисия търси за купуване
за Окръжното Ступанство единъ конь, 7—8
годишенъ, ръстъ среденъ, здравъ, ягкъ и кротакъ, (отъ отомобилъ да не се плаши.) Да е
впрегаЪъ въ текъ каруца, въобще, безъ лоши
пороци.
Покупката на такъвь конъ, комисията
ше извърше съ предварително преглеждане и
удобрение, оть вётренаренъ лекаръ въ Варн.
ветренаренъ дазаретъ, гдето, желающите про
давачи на конье, могатъ да докаратъ коньетЬ
си за цЬльта всеки присътственъ денъ и часъ.
отъ Комисията.

На 10 априлъ т. г. 2 ?аса слЬдъ •пдадня въ помещението на кметството ще се от
крие п}бличенъ съ тайна конкуренция търгъ
съ приемане оферти до 5 часа следъ пладне
за отдаване на пр-Ьдприемачь построяването
на училище съ две класни стай въ кварталъ
70 на с.Ново село.
Приблизителна стойность на предприя
тието въвлиза на 20500 лева. За правоучастие въ търгътъ се изка 5 % залогъ —1025
лева чл. чл» 11 до 15 отъ закона за Общ.
предприятия съ задължителни за конкурентите.
Поемните условия,, плановете, смЬтките
и др. тържни книжа може да се видятъ въ
канцеларията на Общинското Управление.
Кметъ: К. Метановъ.
Секр.-Бирникъ: П. Сидеровъ.

Варненска Търговско-Индустриална Камара.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1001
гр. Варна, 26 марть 1914 г.
Варненската Търговско-Индустриална Ка
мара обявява на всички занаятчии кандидати
за майстори, които еж подали заявления да
положатъ изпить за да получать свидЬтелства
8а майстори^ както и на ония, конто по раз
ни причини не ех се явили на изпитъ за ежщата цель прЬзъ първитЬ двЬ изпитни сесии
(1911 и 1912 год), че прЬзъ тек. година
изпитите за майстори по , разните занаяти ще
започнать па 10 Априлъ т. г, както слЬдва:
Въ гр. Варна — за кандидатите отъ Вар
ненския окрдпь;
Въ гр. Шумепь — за кандидатите отъ
Шуменския окржгъ и отъ Разградската околия ;
Вь гр. Търново — за кандидатите оть
Търновска, Гор.-ОрЬховска, Еленска, Габров
ска и Дрёновска околии.
Изпитите по разните занаяти ще се произведатъ точно споредъ изискванията иа-§ § 6,
7, 8 и 9 отъ „правилника за произвеждане
изпитъ на майсторъ," т. е, отъ кандидатите

Стр. 14

Брой 7 и 8

Варненски Окр&женъ Вестникъ

ще се изисква да знаятъ материала, който се
визира вь речевите § §.
До деньть на изиита, ще се приематъ
заявления и отъ нови кандидати. Заявленията
си обаче тия кандидати трЬбва да съставляватъ и да ги придруягаватъ съ съответни до
кументи, точно споредъ § 4 отъ правилника
за майсторския изпигь, а именно: 1) самото
заявление требва да съдържа кратко изложе
ние, вь което да е казано кхдй и какъ добилъ знанията си по занаята и общото обра
зование, ако има такова; 2) да се приложатъ:
училищно свидетелство за завършено първо
начално образование; 3) валфенска книжка,
издадена огь занаятчийското съдружие (ако
има такова), или удостоверение отъ Общ. Уп
равление споредъ дадения отъ Камарата обра
зец*,, отъ което да се вижда колко години
кандитата е училъ занаята като чиракъ и работилъ като калфа, (§ 4 отъ правилника) и 4
други документи ако има по занаята, напр.
че е сл*двалъ некой занаят, курсъ и пр.
Заявленията, какго и всички други до
кументи упоменати по горе. се освобождаватъ
отъ гербови-марки и такси съгласно чл. 95
отъ язакона за организиране и подпомагане
на занаятите*.
Въ заявленията всЬки кандидать непре
менно требва да означи: родното си м4сто,
деньть, мйсецътъ и годината на рождението
си, м4стото гдЬто сега упражнява занаята,
народность, поданство и вероизповедание.
Никой кандидать не се допуща да по
ложи изпитъ, до като не депозира изпитната
такса 15 лева и ] 0 ст. (чл. 8 отъ закона).
Тая такса всеки кандидать предварително вна
ся въ Търговската камара.
На Общ. Управления се възлага грижа
та да раггласягь настоящето въ всичкитЬ на
селени места на общината.
С п р а в к а . Закона е обнародванъ въ Дър«жавенъ ВЬстникъ бр. 84/1910 год., а пра
вилника за изпита —- въ Държавень Вестникъ
бр. 259/1910 год. Всеки, който има нужда
да се осветли по обширно по закона и пра
вилника, може това да направи въ вс4ка об
щинска канцелария, гдето ще намери „Държ.
ВЬстникъ*.
п. Председатель: Д-ръ Ив. Екнмовъ
Секретарь: Ж. Димовъ

Варненска Търговско-Индустриална ^Камара.
ИЗВЪСТИЕ
№ 1032.
гр. Варна, 29 Мартъ 1914 год.
ИзвЬстява се на гражданнтЬ, че въ дол
ния етажъ на търговското училище, срЬщу
двора на мджката гимназия, ще се открие
ИЗЛОЖБА
на имитации па дърво (букь, джбъ, яворъ,
орехъ и др.), мряморъ, гранить и интарзия,
изработени отъ курсистите-болджии, слЬдващи
открития отъ Камарата курсъ по строително
то бояджийство въ града.
Изложбата ще трае оть 4 до 8 априлъ
т. г. всеки день отъ 9 до 12 ч. пр. ил. и
отъ 3 до 8 ч, вечерьта.
ВХОДЪ СВОБОДЕНЪ..
. Умолявагь се гражданите да посетягь
изложбата за да се запознаять съ работите
на тукашните бояджии.
ОТЪ КАМАРАТА.

Яйленско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1295
с Яйла 28 мартъ 1914 година.
Понеже обявений за 25 февруарий я. г.
тьргь по отдаване на доставчикъ канцелар
ски материали, както и ония за отопление и
осветление и доставка мобели нуждни презъ
1914 год. не се състоя по неявяване на кон
куренти и възъ основа протокола на Тьржната Комисия оть днесъ и предъ последната
ал. на чл. 6 отъ закопа за обществените
пр-Ьдприятия, Яйленско Селско Общинско Управлени обявява че въ канцеларията му на
12 априлъ отъ 7—10 часа предъ обЬдъ ще
се произведе търгь съ явно малонаддаване,
за горнята ц4ль.
Поемните условия могатъ да се прЬгледать всеки присъственъ день въ общ. управ
ление. Предприятието възлиза на около 1800
лева чл. чл. 11 и 14 отъ закона за обществе
ното предприятия съ задлъжителни за кон
курентите Залогъ за иравоучастие е 5 % .
Кметъ: М. Шишковъ.
Секр.-Бирникъ: Ж. Вснковъ.

Брой 7 и 8

Варненски

Лопушнеско Кметство Провадийско ОБЯВЛЕНИЕ
№ 422.
с Лопушна 21 мартъ 1914 година.
Понеже произведения на 1 5 декемврий
1913 година търгь за отдавание на закупувачъ общинските доходи „Интизапъ Кр&внина в и сергийно право не се удобри отъ Гос
подина Варненский Окрдженъ Управитель.
Лопушненското селско общинско управ
ление обявява на интересующате се че на
18 априлъ 10 часа преди обйдъ ще се про
изведе втори съ съкратенъ срокъ търгь за
отдаване на закупувачъ сдщитЬ общински до
ходи сь първоначална оцЬнка на Интизапа
660 лева годишно на Кръвнината сергийното
право по 40 лева годишно.
Поемните условия съ на расположение
на конкурентите въ общинското управление.
Искания залогъ е 5% и чл. чл. 11 и 13
отъ закона за общественните предприятия за
дължава за конкурентите. Всички разноски по
гьрга ех за см$тка на наемателя.
Кметъ: А. Аптарамановъ.
за Секр.-Бирникъ: X. Я. Керемидчиевъ.

Кьопрюкьоско Общинско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1305
с Кьопрюкьо 24 мартъ 1914 година.
Общинскотото Управление обявява за зна
ние на иптересующите се че на 25 априлъ
т. г. въ канцеларията на Общинското Управ
ление ще се произведътъ следните малонадавателни търгове.
1) Огь 10 — 12 часа прйди об4дъ; от
даване на предприемачъ доставката на ото
плителни и осветлени материяли за Общ. Уп
равление за т. година.
2) Огь 2—3 часа следъ обйдъ, отдава
не ва предприемачъ доставката на канцелар
ските материяли за общ. управление за т. г.
3) Огъ 3 — 4 часа тоже следъ обедъ за
отдаване на предприемачъ доставката на фор
меното облекло на Общ. Стража.
Първоначални цени ех:
а) На отоплителни и др. материяли 485 л.
б) На канцеларските материяли 580 л.
в) Форменото облекло иснаражеаие 510 д.

б^стникъ

Стр. 15

Изкания залогъ е 5% върху първона
чалните цени.
Чл. 11 и 1-2. отъ закона за обществени
те предприятията съ задължителни за конку
рентите.
Тържните книжа могать да се пригледать всЬки присдтственъ день.
общ. Кметъ Кателиевъ.
Секр.-Бирникъ: Д. Демировъ.

Отделението за застраховка отъ гра
душка при Българската Централна коог
перативна банка, пропито отъ интересъ
къмъ земеделието, е разпоредило до обиц
кметове въ царството, наредба, съ която
едновремено апелира къмъ земледелците
да застраховатъ посевите си отъ градушка.
Предъ видъ големото значение на тоя
родъ застраховки и същественото имъ вли
яние върху интересите на самите земледелци, Варн. окр. пост. комисия, ценяйки високо тия стопанствени интереси на
земледелците отъ окр&га, не може да не се
загрижи о време н насърдчи последните
въ пътя на застраховането.
Известно е всекиму, колко е печално
положението на този земледелецъ, комуто
е пострадало посева отъ градушка. Напраздно остава тогава годишния му трудъ
изхарчените му за посеви суми и пр. щомъ
посева му не е билъ осигуренъ чрезъ за
страховка. . Ето защо. дългъ се налага на
г. г. общ. кметове въ окрлвла, като ръко
водители въ общ. съвети на земледеските
интереси въ селата на своите община, да
развиятъ повече пропаганда между общинарите си по застрах. дело на земледел*
ските посеви. Съвместно съ съветите си
да проучатъ по-обстойно закона и наред
бите по него, като заинтересуватъ съ то
ва повече общинарите си.
Отъ създаването закона за застрах.
посевите отъ градобитнина, държавата не
опрощава дори и данъците отъ посевите
на земите, пострадали отъ градушка, как
то това се практикуваше преди създава
не закона. Гаранция на своя интересъ ще
намери всеки земледелецъ, следъ като
застрахова посевите си.
Процентните суми плащани за застра
ховка посевите ся. нищожни и условията
либерални и лесно изпълними отъ всекиго.
Това добре да се обясни за да може всеки
о вр!ше да извърши застраховката си.

Брой 7 и 8

Варненски Овржженъ Мстиикъ^
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щ и п и В111Ц.Ш1ПНИ - КаОнюкъ щ гр. Шуи».

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 566.

1

Години

Дирекцията на Завода известява па .интересующее се, че въ Варненски откръгь отъ 1
Мартъ до 1 Юлий т. г. държавните жребци ще действуватъ, кткго следва:
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Условия и редъ за пущане на държавни жребци.
1) Пущането е безплатно; за всека кобила се издава свидетелство обгербовано съ 50 ст. марка.
2) Жребците се пущать отъ 9 до 11 часа преди обедъ и оть 5 до 6 часа следъ обедъ и то
въ дни, определени за пущане.
3) КобилитЬ требва да ех докарани на станция не по-кжено отъ 8 часа сутриньта или 4 часа
сл^дъ обедъ и да не еж потни и уморени.
4) Ако на станцията дойдать повече кобили отколкото могать да бадать покрити, предпочитать се:
а) произходищите оть държавни жребци; б) явно распасани и в) по-хубавите и по-управеаи.
5) ЗКребцитЬ на частна станция се пущать само на кобили на стопанина, комуто е отпусната
жребеца.
6) При пущането да се пази пълпа тишипа, спокойствие и най-грижливо отнасяне къмъ животнигЬ.
7) Всека кобила отговоряща на изискванията требва да бъде предварително пробвана на пробникь.
8) Ожребени кобили съ малки кончета се пущать на жрёбецъ, ако еж ожребени най-малко пре
ди 8 дена.
9) Ни една кобила не може да бяде покривана 2 пъти на день. Второто или трето покриване
може да се допусне най малко сл*дъ 8 дена отъ предидущето и то, АКО КОБИЛАТА ПОКАЗВА ЯВНИ
ПРИЗНАЦИ НА РАСПАСАНОСТЬ.

Не се пущать на държавни жребци:
а) Кобили, които имагь па задния леви бутъ знакъ (дъмга) Д или С; б) Които сд но-ниски отъ/
1*30 метра; в) Съ неразвита задница, съ болно и повредено виме, гърчави, слепи и нечисти; г) Които
имагь истечения изъ носъть или половите органи или прашки потилото; д) Които преклЬксать на, задниде крака или иматъ парализирани уши, устни и очни клепачи; е) По млади отт. 4 години и по-стари
оть 15 години и ж) Страдащи оть каква и да е заразителна болесть.
Кабиюкъ, 22 Февруарий 1914 г.
Началникъ на воен. команда: Поручикъ Л. ГЕОРГИ ЕВЪ
Шч. Д. Тодоровъ—Варна.

Директоръ: Агрономъ П. ВЕРОВЪ

