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Брой 39.

Варна. 18 Юлий 1922 г.

ВАРНЕНСК
И з д а в а .лЗатз.н1е:о:о1^€«,,га Г р а д с к а

Общижа.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: ва дума по 1 лев; .заглавие, дата и
подпис по 3 лева.

И8ЛИЗА' ВСЕКА СРЯДА.
Абонамент 60 дева годишно.

Един брой 1 лев.
Частни*, на дума по 1 дева, а на кв. см. по 1'50 лв.
Всичко що се отнася ва вестника, да се изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

За I или И страница — удвоено.

штт отда.

Из дейността на общин. сявет.

Редовна сесия на общ. сжвет.

Заседание на 16 юни 1922 год.

Ог 3 того. общинския съвет започна
юлската си редовна сесия.
Покрий бюджета ва текущата 1922/23
финансова година, савета ще се занимае
в с всички изоставали не разгледани;в
изванредната му .последна сесия вапроеи,
. дневния ред за които е публикуван в бр.
32 ог 24 май с. г. _па. вестника ни, с
1) Удобрение правилника за общпн.
театр;
, 2) Удобреине договора, еккючеп ме
жду "учндзщното настоятелство п Апостол
Димов за' нреннемане зданието ку за парроначакното училище?' „Кокарджата". :
3) Удобрение ноемпите условия яа
учил. настоятелство за доставка на кан
целарска потреби "и нанечах-вапето разак
книжа за училищата; • . ;
:
4) Доклад на постоянното присвтетвсе
ва' завеждане проце-: против даржавата,
• за гдето рибарската команда от военната
трудова задруга'- се е" настанила з бюфе
та на сао «.бойната — за вреди и загуби;
5) Уде.брение запоз. № 463, § 6, по
командировката на началника на 'сани
тарното отделение д-р Неделков в София,
та проучване ванроса за концесионна
аптека;
6) Рапоута- на Директора на техни
ческата служба за гласуване. 15,000 лв. ,
ва покриване с мушама летния общин.
.театр; . .•:
7) Заявлението,на мехап. Июдкарска
коонерйциа яСжгласиев, за 2 дек. место
край езерото до старата гара;
8) Писмото на Софийската град. общира, Вх. № 14384, че общинския саветйик Ю. Пекаров е поетапйл чиновник
в землед. Кооперативна бапка в-София.
^ : 9) Повращане неправилно сабрани
сами на разни лица;
10) Зд хлебната криза и постановя
ване варк на хляба, в,
. 11) Доклад на постоянното присатСтгвие за уничтожаване тарга за бюфета
при житната борса, понеже е необходим
ва общински нужди.

. (Извънредна сесия)
Продаджение от брой 38.
г) По повдигнатия вапрос ва обеща
ната, годя па с. Гю.ч Алаеа от градския
водопровод, за която саветпнка Д. Коядов поиска анкета, се реши : да се наз
начи анкетна комисия от саветниците:
А. Медвикаров, Мих. Стефанов, Д-р Сг.
Маргян, ГОСПОДИН Ангелов И Филип Хрвс
тов.
'.
д) Прочете се протокола на начпа"""8'сйГЛ^- 0 .'рсгасгГ^ 'а* :м№и1-' Л. 120 сг
1922 г. комисия №.. цро,чване вапроса
за отпущапе общински места на коопе. ративното строително д-во в Варна „Беа1домвик"; (протоколаще се напечата подолу), подир прочитането на който, саветника Т. Ангелов-'гавви, че смета този
вапрос за' факт сеаршен и не е еагласеи савета отново да се занимава с ве
то. Постоянното присатствке е трябгало
да раздаде местата, в противен случай
' Окр. Управител да нрилсжн чд. 74 от
закона за градските общини.

Згседанйо на 19 юкн 1922 г.
1) Докладва се'протокола с ценораз
писа за питиетата и закуските в бюфета
га Приморската градина, изработен от
специално назначената за тая цел ко
мисия. Изтъкна се нужда от ново про
учване и се реши: парната комисия да
се допалнп с общинските съветници: М".
Стефанов'и Куртп Тодоров и" така дспалневата комисия.-да проуча отново вапросат й" да представи окопчателен про
токол за установяване на цените. , 2) Изслуша се предложението : на
общ, съветник Д-р Сг. Маргвн, отвосво
разясиенията, конто требва да се дадат
по вапросат,; кои от емигрантите от Доб
руджа, Македония и Тракал требва да
се считат за такива, на които, сагласно
специалния закон за бежанците, требва
да 'се дадат "общински места за построяванв! ва жилища, а именно 1) да.се оп
редели, до коя т~чно дата да ое считат
за бежанци, защото има придошли в 1912,
1913 до 1918 год. т. е., точно до края
ли на 1918 г. дошлите да се считат забежанци или кав? По тоя вапрос коми
сията за бежанците имаше едно мненяе,;
общината друго и делегата друго. 2) На
чуждите поданницн ще се отпущат ля

места и кредити? Защото бежанците* са
наши санародници, но дошли от чужди
даржави. Комисията ги счита за подан
ницн на опал даржава, от която са еми-.
грирали и пе им дава места. 3) Ония,
които в чуждите даржави са ликвирирали с имотите си, могат ли да се считат
за бежаици, за да се полчугат с обла
гите на закона?
Ц защото :;а..{>.-са за ревизиране на
отпуснатите от комисията ва бежанците
общиискн места за жилища е поставен
на дневен ред, Маргип прави предложе
ние за разяснение па горплте вапроеи
от общ. сают и иска това му предло-жетпги **• ТСР : "пск-г..-. га ь» диви. 1%. .
Саьетоика Д. Кондог. -заяви, че тахнота — комунистическата група, с племеп.ото си предложение ко ЖИЛИЩНИЯ ва
прос, " парБа е повдигнала този вапрос,
който повдига М.рп.и и е поставен на
деекен ред с ваяроса за Д-ьо „Бездом
ник", но ш.ма ьищо против предложе
нието на Маргин, само да се знае, че
този вапрос е сложен ва. дневен, ред.
Прпе се: предложението на саветника Д-р Маргин да баде сложело па дне
вен ред в едно от близките заседания на
савета.

Бездсшнишння въпрос.
Понеже той е от особеао значение,
както и писахме по него в брой 30 на
вестника ни, всичките относящи са до
него: Постановление •№ 62 па бившата
градска тричленна комисия от 1921 г.;
протокола па специалната комисия за
проучването на:тона постановление; пие- *
менсто предложение на комунистическата
група общ. съветници и протоколите ва
общ.савет за разискванията и решения
та по него, ще напечатаме на пално
за да може гражданството, а особено
бездомниците, да видят: как е текла ра
ботата и до какав край е докарана до
сега.
. . .
Прочее, продължаване от заседанието
на савета на 19 гоаи т. г.
Ето постановлението на^ бившата три
членна градск» общинск? конисвя:

поеадор/шщЕ № 62
гр. Вараа, 27 юни 1921 г.
„Подписаните ежетавляващ» Варнен
ската градска общинска тричленна ко
мисия: Председател Юрдан Пекарее чле
нове— Д-р Н. Бочев н Илиа Христов,
като взехме пред ввд:
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5) Освен горните квартали, община
можноста за бадаще произволно ваграб1) Че жилищната криза съществува,
та
предава
в собственост и владение на
ване и расхищение общ. имоти; и
като такава още преда десятки години
кооперацията
местата в следните грани
7) Че домостроителни кооперации, .
в гр. Варна, вследствие на невземане
ци:
Кокарджа,
улица Канадска, патя'за
като „Бездомник" в Варна имат явна
на време мерки "от бившите общински
казармата и държавната болница, по §
насочбна цел в услуга и подкрепа на
съвети за премахването й, засилена впо
лева
за един квадратен метр урегулирай
общинската
власт
за
разрешаване
и
пре
следствие от нарастване на местното
двор,
като вазлага на регулационото от
махване
жилищната
криза
и
че
техната
яаселевао и. застоя на строежа, поради
деление
при общината в. 10 дневен срок
културно общественна полза е отдавна
войните, което засилване на тая криза
от
днес
'
да изработи подробен" план и
призната и оцекена и от по-напреднали
се разви в последнйо време до такава
едновременно
и за уличната и дворищ
страни в Европа й Америка, а в гра
степен, че грозн да се развие в масово
ната
регулация
на казаното место, която.
дове, като: Балтиморе,. Колм, Франкфурт
своеволно заграбване на свободните
регулация
да
бъде
в хармония с изгот
общински места, каквато тенденция вечеи дрГ общините не само поощряват съзвения
план
за
тая
цел от кооперации
съществува, като факт от 1913 год. в
даването на подобни кооперации, като
„Бездомник"
и
който
план да баде раз
Варна, от когато е започнало система
са ги финансирали почти без лихви, но
гледан
от
комисията
"по
чл 9 от закона
тично заграбване на общинските места
са им отпускали и безплатно общински
за
благоустройството
и
утвърден
от по
и да се строят кащурки по контрабан
неста,. електрическо осветление, канали
витата
власт,
сагласно
поменатия
закон.
ден, начин и неотговарящи на хвгиенизации и пр.
•
ческите и благоустройственни условия —
6) Общината упражнява ирек конЗа всичко това Варненската градска
гнезда и разсадници на епидемии, смърт
трок за изпалвение поетите от коопера
тричленна комисия намира, че за да се
в издаване неблагонадеждно хилаво по
цията задалжения по по-горе поменатите
избегнат всички по горе указани лоши
коление;
пунктове. В случай неиспхлнение послед
последствья, евентуални валнения и сму
ните, общината си запазва правото да
тове
и
за
да
се
с&здават
условия
и
въз2) Че с това заграбване на свободотнеме
тия меетаГ
можносг,
щото
гр.
Варна
да
стане
ку
иите общински места се пречи на об
Настоящето
постановления да се н$рортен
град,
какъвто
е
-вече
действител
щината да разполага и стопанисва имо
прати
на
г-на
Министра
на Ватрешните
но обявен таржественпо на 19 юни т. г.
тите си и правилно да оправлява своята
работи
за
надлежно
утвърждение."
и че това е наложително н в интереса
общинска политика в това отношение;
Варненските на граждани, особенно сега,
3) Че с така заграбените и застрое
като се отне хинтерланда Добруджа, на
Следва протокола на специалната ко
ни по горкия вачин места са ощетявани
мира, че в*ивтереса на общежитието,по
мисия, който се прочете в заседанието
интересите на общежитието и не се раз
горните съображения, ще следва да се
на савета на 16 юни т. г.
решава бездомнишкия въпрос, а се внася
удовлетвори искането на Варненските ор
„Днес на 22 и 23 Март 1922 год.
хаус, който ще спъва и бъдащето бла
гоустрояване на града и че това поло
ганизирани бездомници, предявено с пе
назначената с решение № 120 1922 г.
жение не може по-вече да се търпи и
тициите им о т . . . , като им се дадат от
комисия в състав: Ном. Кмета Сг. Фгине е в интереса на Варненската община,
свободните места в пална собственност
чев и Общинските Съветници: Д-р П.
още по-вече сега, когато градят е обя
на кооперацията, като последната (кооРапков, Филип Христов, Александр Медвен за курортен;
перациията) да цосгрои на членовете си
нккаров и Михаил Стефаноз, се сьбра
жилища, саобразно нуждите им; поради
в Общинското Управление и след като
4) Че днес фвнансоввте средства на
което и
>л
разгледа преписката за отчуждаване Об
общината в никой случай непозволяващ
сама та с Свои такива—да разреши жи
ПОТУТАНОВЙ:
" щински меета~на Кооперативното Домо
лищната криза — за да построи жилища
строително Д-во „Бездомник", констати
Дават се в собственост и владение
на бездомните граждани и, че, поради |
ра следнето:
V
този факт, и неповосимото огнетено по- !|
1. Бившата Общинска Тричленна ко
ложевие на последните, кара и разумни
• на Варненското кооперативно домострои
мисия, в състав: Председателя Юрдая
те организирани бездомници да губят
телно, дружество ,Бездомник* изброените
Пекарев. Членове: Д-р Наум Бочев и
вече търпене, с засилващата тенденция
по долу общински места по уговорени
Инженер Илия Христов, с постановле
да засвоят я те свободните общински
цени, на срочни годишни исплащания и
нието си под № 62 от 27. IV 1922 год.,
места;
задалжлително застроявание на жилища,
за да намали острата жилищна нужда в
5) Че на този тава от високо обществ.
при следните условия:
гр. Варна, дава в собственост и владе
" значение въпрос, ако не му се даде
1) Общината предава местата в соб
ние на Варненското кооперативно дру
едно в пай-непродължително време пра
ственост и владение н а Варненската
жество „Бездомник" 649 общински места,
вилно п рационално разрешение, общин
кооперативна домостроителна кооперация
от които 217 парцела в утвърдената
ското управление и публичната власт
вБездомоик1-' и я снабдява с документи
дворищна регулация от кварталите под
рискуват да се видят безсилни да се
8а ираво собственост на тия места в
№ 564, 565, 566, 578.575, 574, 5 7 3 , '
справят с това стихийно влечение 8а за
срок от един месец от издаване на указа.
572, 571, 570, 567, 568 и 569 и 432
грабване на общински места, което не
2) Общината задалжава кооператив
парцели между „К^карджа", улица „Ка- *
минуемо ще последва и ще са създадат
ната домостроителна кооперация „Без
валска", пътя за казармата и Държав- \
по този повод нежелателни пвциденти н
домник" . в срок 10 години, е разни го
ната болница, по 5 лева квадр. метр, ;
смутове, на които края и последствията
дишни платки, да изплати . стойноста на
платими по равни годишни платки в
,не може да се предвидят;
местата, като последната й издаде срещу
срок от 10 години, като Общината се
6) Понеже в гр. Варна от по-буд
това нужните записи на заповед.
задължава в месечен срок от издаването :
ните и интелегентни бездомни граждани
3) Общината задалжава казаната конуждния за целта указ, да снабди с до- •
е основано кооперативно домостроително
перация
в
5
годишен
срок
от
фактичекументи
за правособственост Д-вото, кое- :
дружество яБездомникв още в 1919 г.,
ското предаване на местата и снабдява
то пъв се задължава в срок . от 5 го- {
която кооперация, съгласно утвърдения
нето й с нотариални актове, «за обгради
дини да застрои местата с хигиенични и
и устав, си постави 8а цел да разреши
дворовете и застрои местата с саответблагоустроени жилища. С указ № 636
жилищн. криза по един легален начин, като
нн хигиенични жилища, по определени
от 1.1Х 1921 год. е било. утвърдено '
.сама застрои на всички свои членове
типове, изработени от кооперацията и
това постановление, бев указа за това
жилища н че по проучването, което е
одобрени от надлежната техническа власт,
да е взцело публикуван в Държавнил
направила тричленната общ. комисия,
евгласно закона за благоустройството.
вестник, а за сведения чрез Даржавнил
намира, че кооперацията, съгласно устава
4) Общивата предава в владение и
вестник брой 158 от 14. X. 1921 год.,
си, дава гаранция за разрешение на
собственост- на сащата кооперации ме
Министерството на Вътрешните Работи ;
бездомнишкия дъпрос но едни пай-задостата с утвърдена дворищна регулация
съобщава за съществуванието на такъв ;.
вотителен начин, без да баде в тяжесг
от кварталите под № № : 564, 565,
.указ. Общинските места от кварталите ^
«а общината н държавата в че този
566, 579, 578, 675, 574, 573, 572,
564—576, 578 и 579 с решение № 161 1
начин на разрешение бездомнишкия ва571, 570, 567, 568, и 569, по 5 лева
(1919 год., утвърдено с указ № 522 от
прос, като се усвоят исканията на тая
квадр. м., като възлага на регулацио4. VIII. 921 год. са предназначени за .•
кооперация и й се даде подкрепа, то в
ното отделение при общината още сега
публична продажба. Кооперативното Д-во
голеаа степен ще се навалят и улеснят
да приготви нужните копия от плановете
„Бездомник" с писмо № 14 от 8. III 922
я задълженията на общинската власт в*
на казаните квартали, сметки и описи,
год. зарегистровано — Вх. № 596 от
това направление н ще се отнеме въвсъгласно изброените по-горе условия, за
9.III с. г., моля: в тридневен срок, да
издаване нужния за целта указ.

Брой 39
ее снабди Д-вото с.нотариални актове за
въпросните общински места.
2. С горния акт на бившата Общип. ска Тричленна комисия ех нарушени
'чл. 2, буква в, от закона за допитване
до народа за общински работи и чл. 69,
п. 4, от закова за Гр. Общини, таи ка
то съгласно цитираните закони за от
чуждаване на общински недвижими имо
ти, служащи за общо ползуване, необхо
дим е рефередум и общинечо решение,
каквито в случая нема. Тричленната Общинсла Комисия, като е постановила от
чуждаването на въпросните общински
места, е нарушила разпорежданията на
споменатите по горе два закона и по
този начон е.превишила власта си. Та
ка, че постановлението на Тричленната
комисия под № 62 от 27. VI. 921 год. е
акт в основата си ничтожен (пи11 е1 поп
атепн) и като такъв, той не може да
задължава Общината да го изпълни, ма
кар да има издаден указ за утвържде
нието ну; акта на утвърждението не
може да направя това постановление за
конно и валидно, поради което то ири
всяко положение на изпълнението му мо
же да бъде аволирано. В тази смисъл
се е изказал и Върховния Касационен Съд
с решението си № 85/905, 152/908 г.,
44/903 г., а на същото мнение е и Хр/
Филипов в коментара си на законн за
Обществ. предприятия (виж на стр. 54).'
3) За смекчение на острата жилищ
на криза в тр. Варна Общината би треб
вало да отпусне безплатно или срещу
малък наем места на ония бедни Вар
ненски граждани, които с своя и на се
мейството.си труд и средства, биха моглида си построят малки хигиенични и по
изработени от Техническите властн пла
нове къщи. Належаще е така също Об
щината сама, а не чрез Кооперативни
Два, да намери средства за построяване
общински жилища за настаняване бедни
Варненски семейсетва, които сега живеят
в крайно на хигиенични и твърде много
сгъстени жилища.
^.
.К .мисията като взе пред вид всичко
.гореизложено, изказва мнение:
1) Постановлението • № 62 от 27
юаий 1921 год. на Тричленната комисия
да се счита за ннчтожно (шШ е( поп
ауепи). При това да се иска от Мини
стри на Вътрешните Работи да се отмени
указ № 636 от 1. IX. 1921 год., като
погрешно издаден.
2) Да се отпуснат безплатно места
на бедни Варненски граждани, за.да си
лостроят с собствени средства и труд
хиигеничнп и по изработен от Т. хническите власти план жилища, като Общи
ната запазя правото си на собственост
върху тези места.
3) Варненската Община да .намери
хредства за построаваое на удобни и
хигиенични жилища, за да се дават на
ниски цени под наем на нуждающите се."
Е го писменното предложеоие на ко
мунистическата група общ. съветници,
прочетено в заседанието на съвета па
19 юнвн т. г.
„Долуподписаните общински съвет
ници, като взехме пред вид: 1. Жилищ
ната нужда, изобщно взето едно от твърде
естествените „ хубости" на буржуазвото
общество, днеска, благодарение острата
.непоправима економическа криза, прежи
вявана от нашата страна до обезлича
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ване и опросяване, сведена до положе
отменяване на н т ъ й несъстоятелния а
нието на колония, подчинена напълно
слаб закон за жилищната нужда.
на европейския капитал, като последица
Пред вид на това ние предлагаме:
от националистическа и предателска по
1) Олцинския съвет да реши, щоте
литика на нашите буржуазни партии,
на желающнте да си построят къщи
които водиха две катастрофални войни
работници и бедни граждани, да им се
за България, жилищната нужда в стра
отпуснат места от общината на безплат
ната и особенво в нашия край, е при
но използуване, без да имат .право да
добила едва особен на острота, защото
гн продават. Плановете за тези къщи да
войната разруши и пороби много места
се дават безплатно от общинача.
от България, а техните обитатели про
2) В новите квартали да се прекара
кудени от родните им места и, ги при
вода и осветление.
нуди да скитат по целата страна, без
3) В бюджета на общината за 1923
работа и без подслон.
г. да се предвиди една сума от 5,000,000
лв. за постройка на общински жилища
2) В миналото общинските съвети
н да се иска от държавата за същата
са отговаряли на т&зи нужда, като са
цел 10,000,000 лв.
разпродавали места на ефтини цени на
4) да иска, щото закона за жилищ
бедните граждани, които, лишени от
ната нужда да бъде изменен не в сми
средства, са били принуждавани да «е
съл да се развържат ръцете на кваробръщат за пари за иостройаи или за
тиропритежателите, а в' смисъл щото
изплащане на местото у разни креди
наема да пе може да бъде повишаван в
тори, на които са задължавали до там,
по-голем размер от 9 0 % в сревпение с
че в края па краищата мнозина са би
1914 год."
вали принуждавани да продават своето
место и къща, ако са успели да вастроат
Разискванията и решенията:
такава.
Б свръска с бездомническиа въпрое,
3) К^муиистичесвпи общинскиски съ
кмета
добави, че са постъпили: едно за
вет в своя бюджет ~.за 1920 г. вписа
явление
от мохамеданите бездомни граж
една сума от 1,000,000 лв. § 42 п. 5
дани,
подписано
от около 200 души,
за постройка на общински жилища за
с
което
искат
да
им се отпределят от
бездомните работници и бедни граждани;
делни
места
за
образуване
турско селище;
през юни 1920 год. същия общински
друго
заявление
от
инвалидите
— 63
съвет' е поискал от Държавата, взаимно
души,
които
искат
места
за
жилища}
образно 10,000,000 лева за същата
трето заявлезие от доброволческото Д во
цел; през същата година този съвет е .
„Сливница", иска 80 до 90 места до
изработил допълнителен бюджет, в който
болницата
за жилища. След това постъ
е била предвидена сумата 15,000,000 •
пило
е
ваявление
от Варненските гражлв. за постройка на такива жилища,
...
дани,-обездомели
по
регулационния план,
.обаче всичк^тия-*Тфед.гпг-тдгх:а-бивали
къщите
на
които
са
отчуждени по парутвърждавани от правителството.
целация за разширение на улици и пло
4) През м. декември м. г. правител
щади. Те се базират на закона ва бла
ството гласува закона за заселването на
гоустройството от 1905 год. и искат, в
бежанците, в силата на който общините
замена на отчуждените им места, да на
беха заставени да дадът местата за жи
се дадът общински места зо жилища.
лища и за разработване на тия нещаст
В новия закон от 1911 год. това не се
ни жертви на националистическата попредвижда. Вследствие на тия искапия,
литита на българскатата буржуазмя и
вяироса взема общ характер и е много
войната. Обаче една съвсем' незначи
сериозен. Требва да се разменят спокой
телна част от ония бежанци са снаб
но мисля по него, за да бъде правилно
дени с места и с кредит и много мал
и справедливо разрешен въпроса за
цина от тех ще могат да си построят
всички.
къщи, като най бедните и най нужда
Съветника Д р СТ. МАРТИН каза:
ющите ще останат без къщи и без кре
Въпроса
е важен, интересува целото
дит. А има' и такива случаи, където прп:
гражданство.
Той не е само на Д во
добитите по този начин места и построе
„Бездомник".
Има й друга категория
ни къщи, гя продават, което създава
хора,
пострадали
от регулацията, те исблагоприятна почва за спекула с тех.
пъкиаха и въпроса се усложни. За мене
5) Тъзи жилищна криза е принудила
въпроса се състои: никой гражданин
масата най бедни работници и бедни
бездомник, не може да стои без место,
граждани, изхвърлени на улицата от
за да си построи жилище. Богатите от
тежкате наеми н малкото къщи, да си
тех биха могли да си купят 4естз, на
застрояват по краищата па града колибедните, обаче, на инвалидите п на тия
бообразнв жилища, които са пълно оли
от Д-во. яСливница*, требва да се да
цетворение на жилищната мизерия, за
дът места безплатно, по тогата, когато
щото вън от това, че самите къщи са
общинския съвет изработи известни ус
не хигиенични, но застроените по този
ловия. Дружеството „Бездомник" е рожба
начин квартали' немат улици, осветление
на една временно — преходна власт,
и вода. Такива къщурки, според нашите
която издействува да се издаде указ за
положителни сведения, е имало построени
места, ао условия, изработени от същото
до края'на 1920 година 855—325 от
Д-во и тока Д-во иска да му се дадът
които само през последнята година, а
местата по сялата на указа. Назначе
сега тия къщи требва да са иовече от
ната от общинския съвет комисия, която
,1000. По нашите приблизителни пресмепроучи въпроса, пн казва, чеакта-укаяа
тания, около '/е от населението живее
е опорочен в самата си основа, значи
в такива квартали н къщи.
счита се ничтожен. Следоватекно, и да
има указ, не е задължителен за нас.
6) Вместо, обаче, да се предприеме
Указа
е опорочен от власта, понеже
нещо от правителството и буржуазията
за онекотяване на жилищната нужда,
•иема я референдум. Дружеството „Безвнесен е законопроект в камарата за
двмник" е една домостроителна коопе-
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рация. Ний требва Да отпуснем неста
не на Дружества, а на граждани без
домни, които да отговарят на условията:
от кога се е установил бездомния в а в
Варна, да нема место, иля каща, нито
родителите му да са имали такива; да
с семеен, да не е чиновник, които са
считат" временни тук; друг е вапроса,
ако се - е установил, като ненсионер.
След тези разсжждения, свеждам вапроса
.тава:- Да се не прахосват общинските
места безразборно. Вследствие на закона
ва обеземливането, общината ще остане
с 1 0 0 0 декара земя. Града има бадаще
да расте, а н нанлвв 1 гблем от бежанци
н от бездомници. З а бежанците вапроса
се разреши задоволително, а за другите
бездомни — не. ' В София всички,, които
са дошле по касно от 1 9 1 5 год. се изго
ниха. Ако" се отмени закона за жилищ
ната нужда, ще настане ужас, ще на
стъпи криза още но остра за тех. Требва
референдум и тогава можем да отпуснем
места за тех. С закраглявавето па ме
рата на 1 0 0 0 декяра, 2 СО декара от
тая земя е около джржавеата болница,
които са дадени на бежанците. Другата
иера —- ивиците между новите гробища
:
й лозята, — ре взема от ддржавата.
Требва да се злс1жпим да я отнемен,
звщото утре добитака на града нема
где да искарраме. ЦДява се тя от джржавьта на обеземлените по 4 0 — 5 0 де
кара за ниви. За това требва да искаме
мерата ви да се не "стеснява. И.общо
по вапроса заключавам: иемам нищо
против да с е дадат места па тези, конто
немат кжщи, ва постройка ва жилища;
но те требвт да отговарят на известни
условия, както това стана в София. Коо
перативното Д-во „Бездомник* тце вле:-;е
в ролята си само за застрояване па жи
лищата, но не и при даването на места
та. Зч да се разреши вапроса за бед
н и т е бездомни по-ращ.оналпо* требва Об
щината да построи Общин. жилища на
концесионни начала, понеже тя сама
нема средстга. Лошо прави Държавата,
че се меси в работите па общината,
• като не дача заем за строеж на такива
жилища. Не е ли време да се занимаем
с вапроса за благоустройството на града,
да расте той на етажи, а не на повархиост. Ако дадем места ,да расте па повжрхност, нали ще искат новите засе
лени места патища, вода, елеклричество,
цярнви и училища? Ако дадем местата
на Д-во '„Бездомник" по б лева па кв.
петр, ще получи 1,000,000 лева. Какво
благоустройство можем да направим с
тази сума? Всичко това требь-а да се 1
ебнкел./, да се обмиелв постройката и
на транвайна мрежа, което, ще улесни
строежа вжп от града на частните соб
ственици. В резюме искам да се назначи
една Комисия в по голей ежетав, с уча. стие на Инженери н граждани, която да
проу.чи вапроса всестранпо. Да изработи
условията, по които ще се дадат места
за жилища на бездомните, без разлика
от Д-во „Бездомник" ли е или н е ; 2)
Да проуча Софийското изложение за раз
решение бездомвкчеевия вжпрос, и устрой
ване концесионна Бзнка за строеж, а
всички ония, които не отговарят на из
работените условия, места да не им се
дават.
(следва в брой 4 0 ) . *
Печатница Добри Тодоров — Варна.

Хроника.
По случай отпразднувания на 12 того
юбилейна голема част от учителките и учи
телите в гр. Варна, постояното прнежтствие при общ. Управление, от името на
Варненското гражданство им поднесе след
ния адрес:

Скали юбиляри,
• „Днес сазнателяото Варвеасво граж
данство чествува многогодишната просвет
на дейност на своите учители и на учи
телите и вхзпитателите на своите деца,
като с това то свидетелствува своята
любов и признателност кам. скромните
«•бществени дейци.
Пред духовния ни взор се ниже цела
редица от труженацп, които още преди
пашето освобождение, в дните на н а 
шето тамно робство, като светулки, прас
каха всред грозната тжмнива на едно
нолитическо и духовно робство, светлите
лхчя на народната просвета и сазнание.
Р а к а за р а к а с представителите н& свя
тата ни родна черква, те беха . едияетвенните, които вдигнаха глас &а свобода,
чрез просвета. И когато измжчепия от
духовно.и политическо робство Балгар.
ски народ сдоби своята свобода н за
живя Еолен политически живот, учител
ството даде парвите радетели н народни
водители в живота на новата Даржава.
Учителите и бивши такива водеха
борбите за истинска свобода и народна
самоуправа през парввте времена след
освобождението. Всичко младо, честно и
изаалнено .с идеали, се групираше около
тях. На тия труженици далжкм повечето
от запазените дири на Балгарслшто об
разование и нскуство.. Лока- полека бор
бите взеха да поутихват, като вода па
буйния поток, и- учителството вапе:
„Не щеме ние цари,.-.а искаме човешки
' правдиви" и се предаде то ва тиха кул
турна борба —за таржеегвотора правдата
и народната просвета,
Днес, когато карзаЕзта, всесветска
война, вмести очакваното щастие, мир е
любов между народите и хората, ни до
несе един несигурен н непоносим живот,
един е патя в» нашето спасение, един
е изхода от това иоложение, а именно:
чрез ново вазпигание да се саздаде едно
поколение, което-да заживее сговорно и
с по други от досегашните цели й идеали
' на човешкия живот. Носителите на това
ново вазпитанке са пак .учителите, които
с предааност и" идеалвзм са служили и
ще служат па^Балгарския народ, ще го
водят в ватя на прогреса и културата,
ще го будят и опатваг к а м пално на
ционално самосазнание^и мощен полити
чески, икономически и вжобще .културен
живот.
Варненското гражданство е гордо, че
днес, макар при крайно" непоносими усло
вия на живота, има вазможност да под
несе на своите учители н обществения
дейци своите най-големи благодарности
ва досегашаата им деятелност пред ол
тара па народната просвета.и да им
пожелае здраве и сила за да могат още
много години да нроджлжават своята
дейност за благото на родината, която
днес — повече от всекога •— има нужда
от опитни, безкористни и добри патриоти
учители, конто, след ввхжра на живота,
умело да подготовляват младежта и на

правят от нея добри чеда на тая измачена и онеправдана родина. Н е к а Бог
бжде. милостив към В а с и да проджлад
дните Ви, за да видите плодовете от Ва'шите трудове, за които оте посветили но»
голомата част от живота си.
-%\
К м е т : Зл. Брдчков. 4
Ст. Фтичев.
!
Г. Михайлов.
|
А.
Леонвев."
!
!
— На 14 ТОГО, п о ' случай' нацио
налния празднив на Френската Републи
ка, Градския ня" кмет г-п З л . Брачков
произнесе следующата реч в тукашното
Фравцусво консулство:
'
••'•'
Господна Конеуле и Господа, . „
' , . С а с днешния национален празднин
на велиха Франция, ний са спомняме ва
оная социална борба, която издигна
•девиза : / • ' • . . . : * • •
'-.-.-,'.• .-. .

Ляберте, Егалите и Фратерните!К ъ м тоя девиз започнаха да се стре
мят всички културни народи и да на
гаждат своя социален живот, като упо-,
рито го пазеха.
"
Не от по-малко значение е бил той
и за малзата Балгарни, която в краткия
свой свободен почитически живот, се
стремеше да го веди приложен и за
своите братя, лйгпенп от вжзможпоста да
1;
се радват на него.
"*
\Като ноздравлПБЗм Фрапцуеккд на-:
род в Вашето лице от 'страна на В а р - '
венскот» гражданство н (/т моя, подеа-^
с а м ; всички адмирации к а м велщщ фрав-|;
цуски народ и му пожелаваш най-гогем
нанредак.
•:•
-. Уверен с а м , пра това, че той и в;
бадаще ще бжде на чело в общочовеш
ките стремели : за
.
-.'.].

Ляберте, Егалите и Фратерните!
Да жив.;е велика Ф р а н ц й п ! "

V

!

Варнеаско Градско Общинско Управление'
1

Обявление N° 15185
.гр.:Варна, 11 юлий 1922 год.

Варненското градско общинско упра
вление обя.ява, че в канцеларията на
Варненското Окр.Финансово управление(
на 26 того ще се произведат следните
тйргове:
В 9 часа пред обяд, по доброволно
съгласие. Доставката на по 500 кгр.
обло и пюеко железо, о приблизителна
стойност 10000. ла. ."
5
В 9 чаеа и 20 м. пред обяд, о явнв
конкуренция. Доставката на електриче
ски' материали за общинския театр, с
приблизителна стойност 10,500 лева Я
В 9 чаоаи 40 м. пред обяд, е явна
конкуренция Доставката на равни мате-:
ериалп за общинения театр, е приблизи
телна стойност 5.0000 лева. Искания
. заюг 5 % . - •
'
• ; !
Тържните книжа са на разположение
на интересугощаге в общвн. унрквление
-прн чиновника по търговете всяко ра
ботно време. От конкурентите се И8й',
екват документи, предвидени в чл. 12б
от вакона за бюджета, отчетноота »"
предприятията ва търговете е явна кон
куренция.'
• .••••V-!--

от КМЕТСТВОТО. 1

