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щш> щтш за щщт
Шкюжтте на кмета г-§зъ Н. Поповъ *аа 31

т. г.

да я вземе и всички заявили, че не знаятъ где се
Днесъ въ театъръ Ранковъ се състоя публич лв. казиното — предприятие за около 5 мил. лв. лалъ
намира.
Съ телеграма чрезъ Софийския градонано събрание на ксето кмета г. Н. Поповъ обясни и др. подобни. Града не е господаръ на търгове чалникъ бе потърсенъ въ София у роднините на
те
на
тия
предприятия.
Впрочемъ,
за
добросъвест
предъ варненското гражданство истинските при
неговия бабалъкъ, у които отседналъ; отговори
чини за разтурянето на общинския съветъ. Събра ния гражданинъ, големите затруднения, гдето об ни се. че и тамъ не знаяли где е Желябовъ. Я за
щината
не
ще
има
около
Г/а
месецъ
общин.
нието бе посетено масоао отъ варненци. Между
съветъ, съ очевидни. Собствено, общината нема коните противъ едно подобно укриване предвиждругото г. Поповъ каза:
съветъ отъ повече време, и всички дела отъ датъ церъ. Г нъ Желябозъ криво си е направилъ
сметката, като е мислилъ че Варненските общиI
негова компетентность стоятъ висящи.
нари, не знаятъ законите Съобщението биде ос
Дължа
да
подчертая
и
друго:
вегъки
изборъ
Господа граждани,
тавено
на майка му съ подписътъ на двама свиде
общинскитп, работи и ги замедлява, защо«
На 10.II. т. г. станаха общинските избори и разстройва
тели. И това стига и престига. Така се постъпва
то
отвлича
отъ
работа
и
целото
гражданство,
и
Вие удостоихте съ Вашето доверие листата, на коя
За миналия изборъ се пропилеха въ подобни случаи и съ всека съдебна призовка^
то начело стоеше моето име, като й додохте 5000 управниците.
дни, толкова ще се пропилеятъ и сега. Ами ако г. Желябовъ благоволеше да пътува 2
гласа или 13 общин. съветници, колкото почти 30—40
и възможностьта да дойдатъ за управ месеца или би отишелъ въ Америка, нима призов
никоя кандидатна листа не е прпучавала отъ въ Добавете'
нови хора, и тогава ще разберете пакостьта ката требваше да го следва, и въ това време града
веждането на пропорционалната изборна система. ници
ще стои безъ кметство? Язна е всичката тенденУспехътъ се дължи на съзнанието на гражданст отъ разтурянето на общинския съветъ.
циозность
и несериозность на позицията на г. ЖеВь тия хубави пролетни дни вместо да заки- лябова.
вото да търси чрезъ общинските избори разреше
пи
творческата
работа
въ
пълната
й
ширина,
нието не на държавни и общо политически проб
Сжщиятъ и другарите му твърдятъ и друго:
леми, а на чисто общинските въпроси, които еж на гражданството се устройватъ нови изборни че понеже еж гласували за пост. приежтетвие само
зрелища.
тъй много и тъй сложни следъ войните', особено
15 съветници, изборътъ билъ незаконенъ. Имало ре
за нашия многопострадаленъ и стопански западII
шение на администр. еждъ въ тоя смисълъ. Верно
налъ градъ. Успехътъ се дължи и на творческото
Кои причини наложиха това! Опозицията дъл е, че гласуваха 15. Явиха се въ заседанието и ко
дело, което кметствата на Дем. Сговоръ отъ 1923 жи да ги каже, но тя ги крие отъ гражданството мунистите, но негласуваха. Закона и правилника
год. развиха и особено на онова развито/ въ по- и вместо техъ сочи привидни. Тя устрои миналата за град. общини изискватъ .болшинство* отъ приследните години. Вместо седемте общински съ неделя събрание въ Ю.ашкия салонъ, на което ежтетвующите или отъ гласувалите, а отъ 21 съ
ветници, които при стария общински съветъ Дем. говориха 4 - 5 оратори, споредъ които причините ветници 15 те еж болшинство. Огъ гласувалите
Сговоръ имаше, на 10, И получи 13, и гражданст били следните*.
пъкъ 15 тоже съ болшинство се провъзгласи повото си отдъхна, имайки надеждата да се създаде
а) Насилията, извършени през време на общин стояното приежтетвие. Собствено, последното имаше
едно трайно и дейно пост. приежтетвие,,което да. • скшпгШ0ори.~Хр. ШирекЬ,'* говориль на тая тема. всичките 15 гласа.
благоустрои града и повдигне неговия поминъкъ. Но г-да граждани, где съ оплакванията отъ бити
Спорътъ се отнесе въ компетентното учреж
За големо съжаление('и за големо нещастие на те, заплашените, изнудените? Конгестация беше
дение
— Министерството на Вжтрешните дела,
града надеждите не се сбъднаха: кметството се подадена до съда, но не подкрепена съ подписътъ
конституира, но наскоро следъ това 15 тп, об нито на едного отъ оюзиционнитгъ водачи и дорикоето намери избора за праоиленъ и го представи
съ докладъ на Царя, който издаде Указъ. Ако опо
щински съветницп отъ опозицията си подадоха оставотъ некой техенъ вгороразреденъ другарь! Тя беше
китгь, и съвета се разтури. На 21 априлъ где се подадена отъ едно постороно лице и биде оставе зицията сметаше позицията си за права, защо ще
произведатъ новите избори. Гражданството е въ на отъ ежда безъ последствие, като неоснователна. бега отъ съзета ? Тя можеше да се потъжи предъ
недоумение, защо стана всичко това и така скоро. Въ последствие и подателя й се убеди въ това и администр. еждъ и търпеливо да дочака възтърСъбитието е важно, пакостьта отъ него за град необжалва еждебното решение. Вь жалбата се жествуването на своето разбирание. Ама щели да
ските интереси е голема, и гражданството осно твърдеше за чужди поданици — арменци гласува минатъ 1—2 месеци. Та отъ това града какво ще
ше да загуби ? Той щеше да има съветъ, макаръ
вателно търси причините и отговорностите.
ли,' а въ съда се установи, че те еж записани въ и времено посгояно приежтетвие, което подъ не
Пролптъта е най-удобното време за благоу избирателните списъци отъ десетолетие и редовно посредствения контролъ на съвета щеше да работи.
стройствени работи, които въ курортната и цен еж гласували. Хр. Мирски самъ не е ималъ смеГ-да Желябовъ и Мирски се оплакватъ и отъ
трална часть на града требва до 1. VI. да се лосгьта да подпише контестац «та и да я подър това, че е» протокола отъ заседанието по избора на
приключатъ. Чрезъ благоустройствените мероприя жа. Но независимо отъ липсата на оплаквания по пост. приежтетвие не се указало, кога комунистите
тия презъ миналите две години се създаде хлЪбъ тоя въпросъ има съдебно решение, на което ще напуснали заседанието, — преди или следъ гласу
на всички поминъци, и работното население, измо требва да се отдаде все повече ценз, отколкото ването. Преди всичко, те отежтегвуваха въ това
рено отъ големите зимни бедствия, очакваше и на моето и на онова на Хр. Мирски твърдение заседание и не знаятъ, какъ е било, и за това по
тази година съ трепетъ пуквамето на пролетьта- 0;венъ това, ако наистина г. Мирски си подава закона и по човешката логика нематъ право да
за да се започнатъ общинските работи Както кръвь, оставката поради насилничеството въ изборите, говорятъ, за станалото въ него. Протоколите на
та по човешките жили, така заработените отъ ра защо имаше нужда отъ толкова бавене? Требва съвета, комто не се подписватъ веднага, требва въ
ботниците средства ще отидатъ у еснафи и тър ше щомъ се свършиха изборите, веднага да стори* следното заседание да се прочетатъ и поправятъ.
говци по близките праздници за разни покупки. тооа. После, ако азъ и другарите ми сме насила Вьпросния протоколъ, понеже се изпраща въ Ми
Изложението, което преди изборите отъ същото избрани, той и дугарите му не еж така изорани. нистерството въ ормгиналъ, още на следния день
това место направихъ. даде възможность иа граж Защо те ще си даватъ оставките, г. Мирски иска биде подписанъ, отъ 15 те, а комунистите го
данството да се осветли напълно колко, общин да обясни успехътъ на листата на Д. Сговоръ съ повърнаха неподписанъ. Те можеха да го подписката благоустройствена политика допринася за некакви изборни насилия, но въ това нито себе шатъ при особно мнение. Но не сториха това, и се
си, нито гражданите може да убеди.
градските поминъци.
смета процедурата по проверката му завършена.
Имаше
насилия
презъ
изборите,
но
тЪхниятъ
Но въ черновката на протокола имало поправки
На общинският предприятия сроковете изтичатъ на 31 мартъ т. г, и всичките требва цо съ авторъ-не беше нито сговора, нито окразниятъ на отъ мене. Протокола не е стенографски, а е едно
щата дата да се отдадатъ на ново. Зл ^тая цздь опозицията „арнаутинъ" Кметъ Н. Поповъ, а другъ съкратено изложение на дебатите и решенията.
требва да има общин. съветъ, безъ които рабо — малъкъ епчко, който съ юлпмипт си студове из-Председателствующия заседанието има и по зако
тата въраи бавно и не сигурно. Предприятията съ мръзи ушитп, на всеки, който подръзна да стои на и по правилниците и право и дългъ да прегледа
множество и за десетки милиони: дюкяни, халите, повечко на улицата. Ето кой големъ пакостникъ и преди да подпише протокола да го корегира въ
г. Мирски требва да ежди за изборни насилия.
неговите грешки. Всеки участвузалъ въ заседание
интизапа, кръвнината
около 50 и повече на
X?. Мирски твърди, че дадените за нашата то съветникъ има право да покаже грешките пради
брой предприятия.
листа гласове били голема часть отъ инороднитп, да го подпиша- А азъ председателствувахъ съвета
Общинския бюджетъ требва на 1. IV. д а б ж д емалцинства.. Разбира се, за резултата има само и при откриването и при закриването му. И пред
••• вече гласуванъ. Безъ такъвъ общината изживева избиратели, безъ разлика на народности, но азъ седателствующия между тия два момента одобри и
едно ненормално положение.
„,„,„„ т г т Я мога да твърдя, че за листата ни гласуваха добри подписа протокола. Естествено, че неверности въ
Е добре. Безъ общински съветъ всичко това граждани, безъ разлика нз партийность, съзнавай него никой не може да пише и ако това злоумиш-*
йли не може да стане, или, коато би могло да ки интересите на града. Впрочемъ, за сдинъ ут- лено некой стори, ще носи и углавна отговорность.
стане, ще се извърши не по естествения сиI пъть възд-нъ и неоспоренъ въ неговата правилность Интересно е, че тъкмо ония пасажи отъ протокола,
и безъ надлежните гаранции. Малъкъ примЬръ. изборъ да се говори нема полза и не е нищо дру които опозицията интересуватъ, тгкмо въ т>ьхъ никаква
корекция никой не е правилъ. Н.зма и никаква неясПроспектите
за нашето летовище се изработватъ го, освенъ преливане отъ пусто въ прзздно.
ность въ него. Макар ь протокола да не подлежеше
б) Ж Желябовъ е посочилъ за причина незакоч
въР Държавната печатница. .Т* съ безпредметни,
вече на проверка, за да се избегнатъ големите
ако навреме не се пуснагь. А кредитъ за. изпла ностъта на пърчото заседание на съвета, когато се
избра новото пост. приежтетвие. В ь що се състои спорове и губенето на време, на второто заседа
щането имъ нема. Какъ да « гласува. Другъ при
меръ: за да се започне постройката на новата незаконността? Въ това, че г. Жзлябзвъ не билъ ние, когато се явиха всички общински съветници
телеграфо пощенска станция на мЬстото на учи редовно поканенъ. Верно е. че лично на него съоб и се повдигна въпроса за него, азъ позволихъ да
лището Св. Нвумъ, требва решение на съвета а щение не се връчи, защото го нъмаше въ града и се прочете и самъ прадложихъ дори и безъ дебати
Министерството, ако до веколкото деня подобно не" му се знаеше адоесътъ. Той туку що се беше да се каже, кога еж напуснали първото заседание
Но опозицията, следъ като се наго
не получи, ще даде кредита за Т. П. Стаицчя въ в»нчалъ и правеше свадбено пътуване. Като съ- комунистите.
:
вориха
до
носита,
недочака гласуването и напусна
ветнихъ,
който
знае,
че
ще
бжде
повиканъ
на
за
другъ градъ. Утвърждението на търговетв ще
става отъ Окр. управитель до 50.000 лв., и отъ седание, той беше длъженъ да си посочи адреса залата. На третото заседание допълнението се гла
Млнистра за повече, 3<ачи не обшчн. избранници и дома си, и вь общината. Поднесена поканата на сува и прие, и съ това въпроса се изчерпи, и ако
ще се произнасятъ по техъ. Такъвъ е и случая майка му и на другите му роднини, никой не пожесъ кръвнината — предприятие за 1 мил. и 4Ш.\лм
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Това за разхищение ли свидетелствува или за избори, защото има законъ за допитвани до нароба,1
опозицията желаеше да се ползува огъ поправката,
по
силата
на
който
въпрсситЪ
могатъ
да
се
преможеше да се отнесе до Админстр. съдъ. Но тя една добре уредена и контролирана служба ? НЬксй чизнаеше, че всичко това нЬмаше]. смисълъ и полза новникъ получавалъ по 200 лв. дневно до коледа. доставятъ на избирателите,
Разтурянето на съвета не е играчка, произ.
и желаеше само да направи заседанията на съвета Не по 200, а по 300 лева'ще дамъ на добриягъ и.
честенъ служителъ, дайте го и ще го държа, не веждането на нови избори, поставянето общината 'I
невъзможни или да принуди насъ 15 пт и пост. при
сжтствие да си дадемъ оставкитгъ и за„това започна до коледа, а ц%ли години, щомъ ми е потребенъ. въ едно тъй тежко положение, всичко това не
. наново.да иска думата за .насилията", „за прото И баните и курортното бюро ще иматъ вече своите бива така лекомислено да се създава. Тргъбватг
тежки обществени мотиви, А отъ всичко, което опо
кола", „за съобщението на Жзпябова", и пакъ си началници щатни и постояно, защото еж сь раз
зицията обяснява личи, че тя се е поддала детински
вита и важна служба.
излезе.
Грешки може да има, защото никой не е на своите чувства и увлечения. Тя днесъ се срами
Г-нъ Пешевъ е подържалъ тезитй на предиду
щите свои другари въ публичното събрание и се безгрешенъ, а и управлението е много обширно. отъ делото си, тя съзнзаа грешката си. Тя вижда
оплгк&пъ, че съмъ му предлагалъ служба за хо Обаче една политика се ежди общо, споредъ об и осъдителните погледи и слуша явните укори на ' I
и*
рата му, а той не искалъ и възразилъ, че искалъ да щия й резултатъ, а не поотделни грешки. Исто всички граждани, дори и техни приятели и пар
се разбере само за идеитп>, които има да се реали- рията има едно определено мерило: какъ едно уп тизани
но опозицията ще каже, че големиятъ въ
зиратъ. Не знамъ има ли учреждение, шефътъ на равление се е отразило върху културното и материаалпросъ
билъ кой да бжде избранъ за кметъ. Наистина
.лв
което да предлага служби, безъ да се търсятъ но повдигане на града.
такива, но и въ общината слава Богу ваканции
Кой гражданинъ ще отрече добрия добрия той е големъ въпросъ за града, защото отъ уме Л '«»
мъчно могатъ даостанатъ незаети. Истината е, че резултатъ на двегодишното общинско управление? лото ръководство на кмета зависи целата дейность не само на постояното приежтетвие, но и ь
г. Пешевъ и вечерьта, преди подаването на заяв
въобще на общ. съветъ. Но по тоя въпросъ именно ; гщ ^
Господа граждани,
ленията за оставките въ ежда, скришно отъ съюз
тукущо
избирателите си беха казали думата въ |л?
ниците си, търсеше служби за своите партизани
Разтурения общински съветъ има всичко три
и изявяваше готовность, ако би получилъ 60 места, заседания, На първото се явиха отъ опозицията изборите като дадоха на листата на Дем. Сго- Щ^^
да накара другаря си г. Самоковски да си оттегли само комунистите, а другите не се явиха съ цель воръ, която водехъ азъ, 13 мандата, а на другите у
оставката. Тогава той се тупацле по гърдите и заседанието да не стане. На второто се явиха всич партии по 1—2—3; само по себе си се разбира, огъ
съжаляваше, гдето е подписалъ оставката си и ки, сжщо и на третото, но и въ всичките опози коя група требваше да се посочи кмета на града м
оставилъ, хората.си да гладуватъ. Самъ не желае цията действуваше по определенъ планъ, за да ги И можеха ли 5 групи тъй разпокъсани да създа- 11
;й5
ше да си оттегли оставката, защото се срамуваше осуети и направи работата невъзможна. И тритп, датъ кметство и на каква устойчивость би м^огълъ
вече да се яви предъ менъ въ общин. съветъ, заседания ще останатъ паметни въ историята на т- такъвъ кокгломератъ да разчита и на каква дейность Ц,<*•
следъ като ми каза толкова тежки думи. Другари шата община и ще свидетелствуватъ некога, какъ той би могълъ да се отдаде ? Безъ шестимата ко- | у
т е му отъ другите гупи подушиха отстжпничеството лошо се е използувалъ принципътъ на самоуправ мунисти, опозицията не можеше- да има болшин- -р% •й и рано на другия день го поставиха съ поднасяне лението и до какво лекомислие и необузданость ство — тя оставаше съ 9 мандата. И съ комуната |^цу«
«*
то на заявленията предъ свършенъ фактъ.
еж могли да отидатъ общинските съветници. И пакъ болшинство неможеше да има.
И така въпроса за кмета туку що беше разЖалкото е, че никой отъ водачите на опо нещо друго: какъ съветниците еж се гаврили качто
зицията въ срещите, които имахз съ мене, нито съ другаритк си, тоже народни избраници, така и решенъ отъ избирателите, и нищо съществено не
дума не казаха за идеитп и за работата, що пред съ самиятъ кметски институтъ и института на общин. беше се случило за да има нужда последните на
стои, и ако наистина това би ги интересувало, раз съв.тъ Щ е си позволя да Ви посоча некои изрази, ново да си казватъ думата.
Но тия ли посочени отъ опозицията мотиви еж
бирателството щеше да дойде много лесно. Пети- употребени отъ опозицисните водачи, които иматъ
менъ съмъ за добри сътрудници н не бихъ ги претенцията да еж общественици и да искатъ да я накарали да прибтне до пакостната постжпка?
Нека направимъ единъ по обстоенъ анализъ
ржководятъ съдбините на единъ големъ градъ,
отблъснал-"-.
г) Ст. Поповъ е спечелилъ рекордъ въ публично който се слави въ Бьлгария отъ години съ своята , на отношенията и преговорите Ще посоча и не
то събрание, защото се е наггрбилъ съ неблагодатна.та култура. Г нъ Пешевъ, вместо почтително да се кои факти и следъ това, ще се разбере, че има
тема, която не търпи много приказки, да докаже, обърне, къмъ кмета, както на възпитанъ обществе- други скрити мотиви, вече унизителни и опасни за
че кмета П. Поповъ въ изтеклитп две години нищо никъ пододобава, той го нарече „касапско куче". управлението на нашия градъ. И, разбира се, още
не е направшъ, и че направеното е колкото дребно, Когато требваше да иска оть кмета думата той по-малко оправдаващи оставките.
а) Бодачитп на опозицията еж все млади хо
невидимо, толкова и лошо. Той е подканилъ граж викаше: „Гнъ Никола Поповъ искамъ думата." Въз
данството къмъ треззость, преди самъ да покаже рази му се, че се намира въ учреждение и че сь ра —- те не искатъ да дочакатъ опитътъ и вре
такава въ изложението си. Той не е могълъ да види Царски Указъ, Н. Поповъ е облеченъ съ кметска мето за себе си. Партизанството и завистьт» ги
направените отъ общината въ 2 години: 10 клм. власть, ио г нь Пешевъ повтаря и потретва обида страшно гложди. Тп немогатъ да понесатъ, щото ешосета, 14 клм. пътеки, 7—8 нови общин. сгради, та, като заявява, че не признава нищо и много не динъ киетъ чрезъ дейностьта си да се затвърди въ
електрификацаята на целия градъ, канализация наместо употреби известната фраза: „Цзръть ца града, дори и ако е като мене застарелъ и въ нена толкова улици и пр. и пр. и изобилната работа, рува, но не управлява." Желябовъ пъкъ се.обръ възможиость да изнесе повече отъ още едиъ майсъздадена чрезъ благоустрояването на града. За ща къмъ болшинството, вь което има двама бивши датъ. Ж. Желябовъ още при закриването на ста
председатели на окржж. еждъ, съ думата „овце." рия съветъ подчерта, че никой въ Варна не е кмеслепеното партизанстао е страшенъ порокъ.
Ст. Поповъ намерилъ кусури въ Казиното, въ а Хр. Мирски нарече кмета, „кметъ въ кавички." тувалъ два пжти подъ редъ и пожела и менъ та•
. Не за личната сбида*;— такава се лесяо чисти, я честь да се не падне.
портата му, въ кубетото на театъра, и пр Като че
Но въпросътъ за затвърдяването на кметска
ли има царска дъщеря безъ кусуръ и като че както бе казалъ покойния Стоиловъ — а за кметс
ли, най-после, азъ да съмъ сътворилъ плановете кия институтъ и за института на общ. съветъ, кои та влистъ днесъ е ахтюалгнъ зз общинското де
на сградите! Той е ималъ дързостьта да твърди, то се излагаха на поругание, ми тежеше Не Н. ло въ целия светъ, и означава чрезъ задържане
че, както казиното, така и баните, на били рента Попоаъ, а тия институти се унижаваха и подценя то на единъ кметъ, една затвърбена общинска по
билни. Странно злоупотребление съ доверието на ваха. Въпросните водачи; които претендираха- да литика. НЬкои държави еж си го разрешили
гражданите, които с ъ го слушали. Търгьтъ за защитятъ самоуправлението, демокргтизмътъ и сво преди десетилетия и еж щастливи и на затвър
казиното т о к / щ о се завърши и даде приблизи бодата и които говореха противъ иесжществующи дената кметска власть дължатъ своя развой
телно 1 мил. лв. годишно. И дюкяните даватъ изборни насилия, ругаеха.публично самоуправител- Кой не знае, че въ много европейски градове
кмета стои по 10 20 години и дори до своята
около 150,000 лв. А казиното коствува 2г/г - 3 мил. ниятъ институтъ и жестойо го изнасилвахалв,, т. е. за 2—3 год. ще се изплати отъ доходите
До като още Демокрацията ще бжде само Счърть? Френскиятъ министръ Ерио отъ години е
си! Доходностьтъ на баните Ви е
известна. мисъль, убеждение и ще липсва отъ чувствата и кметъ на свея роденъ градъ и запазва мандата
Но, г да граждани, тия сгради дори и никакъвъ постжпкитъ ни и до като !ние не ще зач.,таме Де си дори и когато е министъръ. Презъ 1924 год.
доходъ да не даватъ, пакъ требваше да ги имаме, мократическите институти, демокрацията ще си имахъ случай да обиколя некой отъ невозавсюза да привлечемъ летовниците, които оставатъ на остане една фикция безъ всекакво значение за ваните отъ Румъния земи и за мое очудване узназь, че преди да бждатъ откъснати отъ Австро
града целъ поминъкъ. Нима всичко това е толкова нашия животъ.
мъчно да разбере г-нъ Ст. Поповъ? Той или дру
Социг.тното значение на една идея, казва Г. Унгария, еж имали кметовете си почти пожизнено.
гарите му с ъ говорили и за ежегодните разходи Л. Бонъ, се измЬрва само( съ влиянието й върху Чували сте сжщото за Виена. А въ к-ного немски
градове на всеки неоснователно отстраненъ кметъ
по службата въ баните, като злоумишлено еж до душите на хората.
общината дължи пенсия и тая санкция е за да ста
бавяли и ония суми, които еж дадени за довърш
НЬ '
• /
•
не мъчно произволното уволнение на кметовете.
ване на сградитъ, за разширението им*-, за инвенГоспода
граждани,
таръ " пр. и пр.
Просветения светъ държи за едно постоян
Ето съображенията, които еж накарали опо ство въ кметския институтъ, защото съзнава, че
Некои отъ ораторите, мисля г. Пешевъ и г.
Желябовъ, еж говорили за голшштп, разхищения зиционните съветници, споредъ техното изложение, бързите промени еж пакостни за общините. Ст ю
Н
да си подадатъ оставките за па разтуритъ общин- за на градовете въ Езропа ратува отъ години за
на общинската пара. Но тогава какъ си обесня
скиятъ съзеть. Тия съображения не еж истински тоя идеалъ, ратува и нашия съюзъ на градовете.
ватъ ораторите следните факти:
а) че общинския бюджетъ е реализиранъ те, нито пъкъ дори, ако еж истински тЬ, могатъ Но какъ може да се създаде? — или чрезъ законъ
да оправдаятъ единъ подобенъ актъ.
почти напълно за двете години;
или чрезъ добрата воля на избирателя, като преиз
Да се разтури сбщинтся съветъ значи да се пре бира св ;я кметь.' Законопроекта за градските об
б) че само следъ 2 месеца, отъ като поехъ
азъ кметството, изплатнхъ неизплатени за 4 месеци дизвикаше ново допитване до народа, а тоза може щини щ» уреди тоя въпросъ, поне до толкове, до
чиновнически заплати и внесохъ* невнесенчте за да стане, когато предстои ; разрешението на юлгьмъ колкото новия законъ за окръжните съвети съз
цела година около 1 мил. лева пенсионни удръж общес»'вгнъ вгпросъ, който при избооътъ не е сж- даде едно затвърдяване на властьта на окръжни-'
ки; Че и до днесъ цели 2 год. азъ плащамъ за ществувалъ. Вь такъзъ случай, избрзницитЬ биха те управници. Известно Ви е, че всеки 2 години
платите на време, изплатихъ всички дългове за могли дч кажатъ, че при изборите тоя въпросъ не се преизбиратъ само половината отъ окръжните
веществени разходи за кЬколко години, че пла- е билъ обежжданъ и че 1 избирателите може да съветници, на местото на ония, които изллзатъ по
щамъ и неизплатени около 3-/2 мил. л заплати, иматъ различно отъ избраниците си разбирание, жребие. Членовете на пост. комисия, които не еж
поради което тръгва да станатъ нови избори. Така излезли по жребие, не се преизбиратъ, а си остаостанали отъ 1919, 1920 . . . . 1926 год.?
се постъпва и съ други ; изборни учреждения и ватъ такива и при новия съставъ. Бпамъ ' мъчно
в) По регулация, за отваряне на улици, от
чуждихме за милиони отъ гражданите дворни ме особено съ Народното събрание,
може да става. Споръ се води въ Европейската
ста. Кой отъ гЬхъ не си е получилъ парите? А
По кой големъ въпррсъ опозицията в ^ з е вь комунална литература, а сжщо и въ нашата, ра
по-рано отнемаха се имотите безъ да се плещатъ. конфликтъ съ рз;б .ранията на избирателите или зисква се и въ нашите кметски конференции, 'какъ
г) Че въ 2 години се извършиха грамадни съ кметството и болшинството? Още нито единъ да се затвърди и да се огради тя отъ честите и
предприятия, за които сумите еж напълно из въпросъ не бе слеженъ на разисквание, още нито произволни промени. Едни еж за назначаване кмет
платени. че кредита на общинота е' повдигнатъ едно заседание за творческа работа не се състоя. ската власть съ указъ, а не за избиранъ кметъ;
така, че днесъ на общината всички ТЪРГОВЦИ пред- Въ миналия съветъ имаше подобни въпроси, но други искатъ кмета да се избира направо отъ излагатъ стоките си, и ня износна цена? Неьа все нито Ж Желябовъ, нито Рчр. Гачевъ, нито тех бирлтелите, а не отъ сбщ. съзгтници: трети подърки грвжданинъ запита за това нашата пняца, ако ните другари, нито другарите на Ст. Поповъ, Хх жатъ сегашната система, но да се ограничи блане иска да верва на думите ми. Ами миналото ле- Мирски, Ст. Пешевъ използуваха това за нова кон миранато и въобще да се откжене кмета малко отъ
то работници, колари и пр. по сгради и пътища султация съ избирателите. Такива въпроси беха големата си зависимосгь-отъ ебщ. сьрегъ.
заработиха милиони отъ общината. Приемемъ ьн- електрификацията на града, постройката на пази
Каква система ще възприеме нашия зако'0кета, за да се провери, че нито стотинка община ното, кемарджийск>:я въпросъ и др. А сега ние дагель, еще не е известно. До тогава затвърдява
та не остана да дължи.
отъ кметството още, така да кажа, не бехмг се нето на кметската власть е въ непосредствена
в) Далъ съмъ десетина души чиноаници подъ видели съ опозицията, и тя бърза да набега отъ влзеть на избиратели.е, които иматъ прано да пре
. еждъ за нередовность въ парични работи. Има своятъ дългъ. като си подаде остав»атя, и да се избиратъ единъ кметъ колкото пжти п. желаятъ,
редъ и контролъ въ паричната служба — всека консултира наново съ избирателите. За какв-*?
когато иматъ довЬрие въ него.
събрана сума веднага влиза въ касата, а не кога
Но дори и въпроси подобни на посочените
Е д- бре, Варненското гражданство вече
фин. пристави еж държали по домовете си по 'ме да възникнатъ, пакъ за узнаването на мнението съзна неооходимостьта за града отъ затвърдена
сеци въ бохчи общинските суми.
на избирател;.те^ло техъ нъма§.иуждь^отъ нови кметска власть и въ миналите избори това под-
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черта, като подкрепи сегашния кметъ. Ло опози
цията се почувтвут уязвена и застрашена отъ това
н се обедини за борба противъ тон -здравъ принципъ.
Странно :. избирателя изпревари съ своята култура
своите избраници и своите водачи и сега му пред
стои въ нови-е избори да се бори гюотивъ съ
щите, за да защити едно здраво начало за общин
ските работи. Едимъ Кметъ първата година само
се учи—тя стига ако е пресветенъ и грижливъ управникъ. А града има нужда отъ една определена,
ясна и твърдо следвана политика въ продължение
на години. Всека промгЬна е пакостна за града ни.
Погледнете на неговата история: до сега с ъ кметували 20 души въ продължение на 50 години, или
средно по 2х/г год. е кметувалъ всъки. Общината
е разтуряна 7 пъти и 3 год. и 5 месеца общо
управлявана стъ тричленни комисии. Нито единъ
кметъ не е кметувалъ 2 пъти непрекъснато. Кме
тували еж 6 души по 2 пъти, но въ разни периоди,
а.не едно следъ друго: Чудно ли е, че грзда, би
дейки' арена на необуздано партизанство, още не
е завършилъ езоето благоустройство, не е уредилъ
имотнината си, финансите си, има кални улнци,
нема достатъчно вода и пр. пр.
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Стр. 3

отъ целата пияца, отъ параходите и пр„ и за това лено за да изпита едно удоволствие: да провали
дюкяните му иматъ големи наеми.
едно кметство, което бе получило подкрепата на
»
Общината имаше д>.а месарски дюкяни при гражданството. А Авр. Гачевъ, като Исакъ отъ пие
рибниге хзди и вземаше отъ ттхъ 205 000 ла. го сата Иванко, трие отъ радость ръце и се подсми
дишенъ наемъ, а отъ халите въ 2 уч. 7.0003 лв. ва на кекавата буржуазия, която за паница леща
Следъ откриването на дюкяните на Ст. В Поповъ е готова да отиде и съ дявола.
пързи.е се унищожиха, а наема отъ вторите хали
Граждани,
спадна съ 105,000 лв. годишно, тгка, че общината
губи само поради въпросните два дюкяна на Ст.
Това събитие е много важно, то ни разкрива
Полопъ по 310 000 лв. годишно, а за .г.вегБ изтекли големи недъзи,върху които има да.се замислимъ.
години 620 000 лв.
И за това откритата нова изборна борба не е само
Групата на еенедиктъ Поповъ, собствено вече за личности, тя не е и само за стабилитета и сипеть години какъ последователно прази най упо гурностьта на общината, не е и само за благо
рита опозиция на общинското управление на Дем. устройството на града и поминъка на гражданите.
Сговоръ з ь гр. Варна. Тя немилостиво спъваше Вие има да се борите и противъ -всички посочени
деятелностьта на П Стоянова и се бореше за не недъзи и да не имъ дадете възможностьта да се
говото бламиране. Същото прази отъ 2 години и ззкрепяпь и тьржествуватъ. РЬзхо требва да ги
противъ менъ. Имало е случаи да се избираме съ ед порицаете.
на обща листа, но веднага следъ изборите пред
Може бн на нпкои отъ васъ ще се видятъ невгьставителите на тая група с ъ заемали ней упорито роятни описанитп преговори. Но те с ъ фактъ без- «*
становище противъ насъ. Така стана въ съвета, поревъ. Д ръ Златлровъ среща зап полковникъ
който беше избранъ въ 1927 година: г. Ст. Са
Ж-;ле>овъ, избраникъ отъ лигтата на Ст. В. Псвовъ и Я Цанковъ презъ двете години иматъ най
псва, и го пита, наистина ли той е приелъ да ра
големиятъ си активъ въ това че непрекъснато кон боти съ комунатаспирираха за моето бламиране. И днесъ историята
Да, отговаря г. Железсвъ.
Граждани,
се повтаря — групата чрезъ новите свеи предста
И Вие приехте платформата имъ, Вие, полков
Борете се за затвърдяването на кметската вители общин. съветници води същата борба, и никъ, отъ българската армия?
Дз, да, отговаря същиятъ, щомъ.като Н. По
власть за да има и града ни затвърдена политика. доказва същата непримиримость.
Ето вь съвокупностъ причините, които правеха позъ не ме приема за пом. кметъ.
Вие сте на правъ пъчь за бъдещето на града.
Същото е потмърдилъ г н - Железовъ и предъ
Подканете младите опозиционни водачи да след- опозиционните общински съветници неприязнено
настроени спрямо, сегашното постоянно присъст г. О:<р. Упрлвитель и се знае отъ мнозина. Той го
ватъ Вашия примъръ.
вие и ги накараха да си подадатъ оставките. Раз
Хр. Мирски още отъ преди 2 години а за едно бира се, че ще требва да се прибгзи къмъ тая потвърди и предъ мене като ми заяви, че ако не
опозиционо становище противъ коалицията на Демо причина и тая, гдЪто опозицията неможеше да вземе го приема за п. кметъ следъ 5 минути подписва
кратическата партия съ Дем. Сговорь. На тая база кметството, Буржуазните опозиционни партии има комунистич. платформа. Тогава азъ окончателно
той се бори протнвь Г. Димитрова и Г. Даскалова ха 9 мандати: Демотрати 3, Радикали съ земле- разбрахъ колко тоя човекъ не е удобенъ за на
и непрестано минираше коалицията. Самъ на тая делци — 2, Либерали — 2, и Народняци •••• 2. Ос шата среда. Едно дознание съдържа ней подроб
база той си създаде въ партията своя фаланга, венъ гдето неможеха да състгвятъ нуждното бол ните дани по тия преговори. Представителите на
успе да вземе партийното бюро и да се наложи " шинство, ами И/Тся раздробеность правеше мъч кореняците знаятъ и много любопитни подробно
при определянето кандидатите за общин. съвет но въобще общата творческа работа. Поведоха се сти. Самъ Ст. Поповъ въ своята речь въ юнашкия
ници. За него б е невъзможно да измени позициите преговори съ комунистптгъ, които имаха б общински салонъ казва: „Стимула, който ни събра съ комуна
си, съ които се различаваше отъ противниците си съветници и съ които опозицията ставаше 15. Ко та, не значи че ние сме отишли при техъ, нито
следъ изборите и да влезе въ коалиция съ насъ, муната не отиваше до тамъ, че да управлява града те при.насъ. Но както те. така и ние, тръгнахме
и беше заявилъ, че ако между Демокр. партия и ведно сь буржуазията, ог.венъ ако последнята при по пжтя на обществения моралъ." Нема що да се
Дгмокр. Сговоръ би се наложила коалицията, той еме нейните принципи и за те.я цель представи каже, трогателно едпомислие, и Ст. Поповъ при
ще ся подаде оставката отъ общинския съветъ. на опозицията своята платформа, въ която вли- знава, че комунистите с ъ тръгнали по пътя на
обществения моралъ. За да стане споразумението
Борейки се въ партията си противъ Г. Димитрова зха и сл?дии.е точки: ^
съ
комуната, спомогнаха още и некои особни
и Г. Даскалоза, тей отрече актива на бизш.тго
а) пълно амнистич на осъдените до сега лични ВРЪЗКИ:
кметство. Вижте изборните му позиви : за да не
а) Желябовъ билъ племеникъ на известния предасе сметнатъ похвалени неговите другари, които дружбашо комунисти и отменението на закона за
телъ Коста Тодороиъ, а братъ му следъ 6 годишно
иматъ участие въ тоя активъ, нигде не се споме защита на държавата.
б) обезщетение на пострадалите отъ белия свободно пребивание въ болшемшка Русия туку що се
нава за него и на.гълно го отрече. Така той из
падна въ неокачествима дребназость и зависть, тврорь — т. е. отъ събитията по преврата на 9. е прибралъ въ Варна. Самъ Желябовъ беше единъ
които го доведоха до лекомислието да подаде ос VI и по септемврийските и др. събития. Говори отъ първите които мия. год. искаха да отидатъ
тавката си като общин. съветнияъ. Пакъ т. е. при се, че и въ общинския бюджетъ требзало да се въ болшевишка Русия за юбилея на болшевизма
и непрекъснато е вземалъ участие въ протестачини той взе по електрификацията на града отри предвидятъ милиони' за тая цель.
в) неумолима борба за свалянето на Демок. ционите събрания за амнистирането на еднофронцателно становище и к а т повлия на демократите
товците.
сьветникъ въ стария общ. съветъ накара за да Сговоръ.
г) общинска политика по терка отъ комуна
6") Аврамъ Гачевъ е човпнъ на бабалъка на Жслягласувать противъ нея,
та, облагане на „думбазите" и пр. и пр.
боеа и при него отъ години работи Комуната и
Освенъ това, както Хр. Мирски, така и Ж.
Комуната е била готова да сътрудничи въ у- като бивша социад. партия ии:.сга не е действу
Жглябовъ и другитк опозициони общин. съвет правленчето, ако буржоазията би приела да се от вапа съвместно съ буржуазията и е пакостила на
ници искаха да кзползуватъ общин. борби за обща рече отъ себе си и" да приеме тия искания. Стра обществото винаги сама. Сегашния случай на друж
партийна и държавна политика, като мислятъ, ча шно изпитание за последнята и голЬма съблазьнь ба съ буржуазията е пръвъ въ цела България. За
чрезъ свалянето на Варненското Кметство т е сва- защото тя се надзеаша при 15 те да отидатъ и да извърши комуната едно отстъпление отъ прин. лятъ и Ляпчева ! ГолЬма само измама е да се мисли двамата кореняци. Представителите на последните ципътъ на самостоятелната берба, подействуваха
че едно правителство ще падне като изгуби некое пожелали да се усведомятъ, дали и С г . В. Поп.-ть и и тия връзки на Аарамъ Гачевъ и той пожертвува
кметство.
Мил. Желе.з"въ—полков:1Икъ отъ запаса на Бьпгар- самостойностьта на комуната.
в) Що се отнася до Ст. Попова, той има една ската арми<?, приемат ь тля платформа и отиватъ за
Вестниците изнесоха данни за новите опити
лична болка, за която отъ две години търси л е к ъ : това ведно съ Пешеаъ и Желябсвъ въ домътъ ка В. на комуната да тревожи страната. Преценете по
да отвори всички дючяни въ своите хали или да Попоаъ, за да с« срещнатъ съ синътъ, който билъ достойнство извършеното въ Варна отъ легалните
продаде последните на общината, за да се отърве неразположенъ. Тоя приелъ напълно платформата, партии вь такъвъ моментъ въ съгласие съ раз
отъ техъ, защото щомъ общината построи въ Ба- осе«енъ п. в, чиято редакция му се виде а малко рушителните елементи. Азъ се отказвамъ да правя
лъкъ пазаръ езои, тия на Ст. Попова ще се зат- остра. Имало споръ не за съществото, а за люти
повече коментарии. Нека се зоае, че презъ време
ворятъ, и зданието на ще има стойность. Настоя • ната на изрязътъ. Ж. Желябовъ обещаль да смег- на преловорите единъ болше.вишки агенть е слущето постоянно присътствие не му внушава дове чи формулата, и преговорите продълн.или въ пи жиль за връзка междр София и Варна.
рия за тая работа. Той построи своето здание спе салището на Пешевь, където се язили не само
Отъ изложеното вече става ясно, защо намъ
Ст. Поповъ и Железовъ, но и представителя — бе невъзможно да осуетимъ разтурването на об
циално за месарски и рибарски магазини. Но об
щината има свои хали въ близки квартали, отъ секретаря на групата В. Поповъ, а именно Д ръ щинския съветъ. Опозицията бп, решила илн да
които хали получава годишенъ наемъ надъ ми- Свраковъ. Кореняците, обаче, следъ като раггме
превземе кметството, или да рашгури общината,
лионъ лв. И специалните закони запрещаватъ от пили помежду си мисли, отказали да приеметъ Средния пъть, оня на едно сътрудничество съ Д.
криването на частни месарски.магазин. Презъ 1927 сътрудничеството съ комуната и нейната платфор Сговоръ и по после съ новоизбраното пост. при
год, въ Тричленната . комисия влезе и представи- ма, и така 15 те останаха въ невъзможность да сътствие, тя отбегваше. Намъ бе невъзможно да
тель на клубътъ, къмъ който се числи г. Ст. По- станагъ болшинство. При все тева съгласието по вземемъ отъ тая среда нито еднего, както 'преди
повъ, близъкъ негозъ човекъ
г нъ Доросиевь. платформата между тгъхъ било постигнато. Н^ Азр. избора на кмета, така и още повече следъ избора,
Първата работа на последния беше да склони три- Гачевъ поискалъ преди да се подпише протокола, когато опозицията вече почна да прави и инатъ,
члената комисия за откриването на 2 месарски дю дя се одобри съгласието отъ самите бюра и да за да провали на всека цена кметството и да
кяна въ халите на Ст. Поповъ, за което е дър се представятъ за това и самите прзтеколи. Ко предизвика нови избори, надевайки се на пс-гожано и постановление. Комисията стана жертва на муната е поискала да тържествува напълно и да лемъ шансъ за себе си.
",
желанието си да се обезпечи сговора на общин подиграе буржуазнигЬ и ултра буржуазни партеи.
Следъ разговорите, които съ опозиционни
ска работа. Ст. Попевъ отдаде тия дюкяни за Това искание не е могло да бъде удовлетворено, групи имахме, още преди изборътъ за кметъ, зз
около 200,000 лв. годишанъ наемъ. Но пречи да и така 15 те не с ъ могли да се съгласятъ за насъ стана очевидно, че болшинството ще може
се отворятъ, кметството б е вече избрано и то общо управление.
да се състави само съ двамата кореяняци и съ
внесе протокола ,въ съвета за обсъждане. Азъ
Но за обща разрушителна работа комуната е обшинския съзе.никъ Игнатовъ оть листата на
намирайки, че интересите на общината ще се готова всекога, защото рушението е въ същность Ж Желябовъ, роднина на нашъ близъкъ приятель
ощетятъ, не се покязахъ склоненъ да се отво и главната нейна цель: „Колкото по зле, толкова и минаващ:, за неопартизаненъ гражданинь. Ко
рятъ' дюкяните, Предстоеше търгътъ за общин
за комуната е по добре." Да се разтури съвета, да реняците подъ влиянието на критиките, които
ските хали, наемите имъ беха застрашени. Съвета се спъне работата на града, да се увеличи гла- преди изборите имъ се направиха, изключиха огъ
отмени протокола, и работата отиде въ едминист
дътъ и недоволството зъ работните мзси. това ?а дружеското си провокаторите и крайните елемен
Ративния еждъ, който п р п н з , че протокола на комуната е добре дошло, защото въ недоволството ти, измениха характера на вестника си, отхвърлиха
•фичланата комисия не може да се отменява. Ст. тя дири своите сподвижници.
предложението зл съвместна съ комуната дейности
Попгвъ отвори 2 дюкяна, но не се прости съ на
Дребнавите недоволства на опозиционите пар и се показаха готови да ни сътрудничатъ безъ
деждата да отзори и другите или да продаде ха тии сближиха последните съ комуната, и общия особени претенции. Т е получиха пом Кметство, само
лите ма общината и такива искания предяви на фронтъ за разрушението .'иде съпеставенъ. Привид защото кандидата на Д Сгозсръ г-иъ Бчнсвъ въ
последнята. И като щ*на ка зданието си поиска ните причини се намериха вь „изборния тероръ" вь иадвечерието на избора поради законопроекта за
6 милиона лева! Удовлетворение не получи
„невщшия протоколъ," въ отсътстаието на Желябовъ пенсиите тръбзашг да се откаже. Сь г. Игнатовъ
отъ
съвета и пр. И знаете по нататъкъ стдналтго. теже лесно се разбрахме, и той даде обещанието
Може ли кмета Н. Поповь да бъде ириятенъ
Никога Неронъ запали Римъ и се любуваше си да ни съртудничи и да гласува за нашата
на Ст В. Попова и да получи подкрепата му? И
кметска листа. Въ деньтъ, обаче, на избора з<з
на
пламъците
му. декламирайки глупавите си сти
самъ Ст. Попозъ излезе кандидатъ за кметъ и то
кметъ, по знайни и незнайни пътища, опозицията
хова
Искйша
да
обший
и
унищожи
възраждаю
безъ заплата. Но ако би си отворилъ само дюкяго откъсна отъ насъ, и ние направихме избора безъ
щето
се
християнство.
Легалната
Варненска
опо
иитъ, той би имглъ годишно петорна кметска за
него. Той изигра една некрасива роля. За тая
плата, а на общинските хали наема би спадмалъ зиция запали н&шия градъ въ днитЬ, когато цьлото случка за сега бихъ казалъ: нека му е простено.
гражданство
и
самата
община
има
да
работятъ
уси
наполовина I Неговите хали държатъ'1 клиентелата
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п"чне довършването на ул Гургулята, 6 септем В |г
Ние вервахме въ лоялностьта на хората и въ чест Министра на благоустройството и сега надлежния рий. Сливница, Нишка, Македонска, Миладиновск - «ръкредитъ
е
вече
налице.
Имаме
уверението,
че
презъ
ната имъ дума.
Ц Борисъ съ площада Екзархъ Иосифъ, Шипче.
Но да изоставимъ тия подробности, важното тази пролеть паважътъ ще започне. Една комисия ска, бул. Фердинандъ, а по-късно и много д р у г *
тия
дни
ще
реши,
съ
какво
да
се
павира
—
съ
беше че кметството се състави и то съ сеоитгъ 15
Съ завършването на тия улици ще се с ъ з д в д |
гласа и съ двойния гласъ на кмета можеше да работи, малки блокчета, каквито държавата има .въ Бур- условие за едно отобусно движение, отъ което * 1
гасъ,
или
съ
китонъ.
Огъ
изявленията
на
г.
ми
както години се е работило и то съ по-малко бол
града и летовището ни се нуждаятъ. Предстой^
шинство. При това, Кметството излезе отъ групата, нистра Сл. Василевъ, които четохме преди НБКОЛКО довършването на кокардженския каналъ, регулира^
дни
въ
„Варнен.
новиии,"
гражданите
могатъ
да
която получи най-големо доверие въ общинските
нето на ул. Каналска, на главните улици въ нови*-?» 6.1
избори и следователно отговаряше и на волята на се обнадеждатъ за съдействието, което както ми
те квартали, електрификацията на. града чрезт| 3
нистерството
на
благоустройството,
така
и
др.
м-ва
гражданството.
нова центрава и пр. и пр. На складъ имаме о т * .
ще
оадатъ
за
повдигането
на
Варна.
Правителството,
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на широко у насъ дори и за чисто стопански уч
реждения като общините, има своите достойнства, ри, въ които гражданството доказа, че излиза отъ септемврий Готово е всичко за канализирането
като дава възможность и на опозицията да получи .комунистическия пленъ, въ който бе попаднало, и водоснабдяването на много улици. Проучени съ -1
мандати. Но има- и своите дефекти, отъ които най- че се е заело здраво за своята община, веднага'се новите каптажи за засилване на градската вод
големия и общо признатъ отъ световната демокра притече на помощь на града: отпустна 1 мил. лв. за Тукъ е местото още веднажъ да опровергая гол<
дена отпустна и дължимите словното твърдение на опозицията, че всичко с Ц
ция е гдето, чрезъ нея почти не може да се съз театра, а преди неколко
1
А
даде пълно болшинство, необходимо за едно здраво на града около 4 /а мил. лева, като се отказа да ги правило за центъра, а нищо за крайнитп кварталг
и устойчиво управление. На всекжце се мжчатъ въ прехване срещу задълженията на общината. Това Интересно е да се подчертае, че тъкмо тия, коит:
тоя й дефектъ да я корегиратъ. И у иасъ колкото се направи за ла има възможность града презъ най много ронягъ сълзи за крайните квартали]1
повече гражданството ще търси устойчивата власть, пролетьта да развие една широко благоустройстве нищо не еж направили за гЬхъ, когато с ъ имаш
толкова и тая поправка ше се наложи. При тая на работа и така не само да се уреди града, но и общинската власть. Преди всичко, центъра н;
система мъчно е да се добие по големо болшин да се създаде работа за работници и алъшъ-зе- града служи на целия градъ: твмъслизатъ йзара
ботватъ хлебътъ си всички бедни и богати. Нг
ство, и ние се задоволихме съ снова що имахме, ришъ за еснафи и търговци.
г) Улеснения на лптовницитп, — визи, отстъп второ место, въ крайните квартали днесъ има
надевайки се да бъдемъ подържани въ всичките
ка по железниците, полицейски формалности и шосирани пжтища, и вода. и електрическо осве*
добри начинания и отъ опозицяята.
'13.
Тя имаше вече дългътъ да работи въ съвета пр. Мин. година измолихме отъ правителството да ление. Койне го знае това? Щ е <и позволя да В|
и съ своята сила да упражнява контролъ, и то освободи отъ виза идващите отъ чужбина, като дамъ само 4 проекции,*) за да видите, ткъ хармд
още какъвъ: контролъ отъ голема, сгрупирана за Ромжния това започна отъ 15 иприлъ. Еснафи нично въ цгьлия градъ се е работило за благоустроява
опозиция, въ която влизаха ентусиазирани парти т е и търговците знаятъ значението на този актъ нето му.
3. Новия общински театъръ тръбва да се до
зани. Но опозицията проигра своята сила за нищо. за техната предвеликденска търговия. Огъ години
При кметуването на Ал. Взсилевъ и Ст. Савовъ железниците правятъ летно време отстъпки на върши и наесень да го отворимъ. Съ него ще е
широките имаха 3 съветници. По много въпроси отиващите по курортите. Миналата година отстъп гордее града, той ще разнася просвета и ще сви
кметовете оставаха въ меншество, но нито оставки ката беше 25°/о и то общо за цела България, а дътелствува за културата на града. Наскоро цу
подаваха, нито бламъ предприемаха — те упраж не за пътуване до некои летовища. Въ едно изло се обяватъ търговете за парното му отопление •;
%
няваха контролъ. Единъ знаменитъ писатель по жение още преди два месеца сме искали отстъп за електрификацията. Паричните средства съ труд
политическите въпроси казва, че когато опозиция ката за далечните летовища да бъде 50°/о и да и постоянство ще се обезпечатъ. Но нека се неЛЩ,се свърже съ издаването на курортните свидетел ; забравя, че известни интереси забавиха съ 15 го
та е въ меншество, тя има две задължения: дара
я.
боти за общото благо, ведно съ болшинството и да ства отъ общината, за да може тя.да си събира дини довършзането на тая сграда и че те и днес
се стреми да стане болшинство. Тя можеше да ус курортните такси, които ежегодно ще бждатъ вече с ъ на служба въ борбата, що се води против
пее да стане болшинство и да вземе чрезъ бламъ надъ Г / а - 2 мил. лева. За всички улеснения сме носъ. Ако само още веднажъ се прекъсне ребо
кметството. Нейното легитимно право е да иска да направили своевременно постъпки и сме съ на тата подъ предлогъ на отлагане или немане н
дежда да ги получимъ.
средства, тя ще остане недовършена. Предсто||р «Iуправлява, но въ никой случай не бивеше да раз
туря общин. съветъ.
д) Добре уредена рекламна служба. Курортите довършзането на пожарната команда и постройката?**
г
Но може би нЬкой и следъ изложеното вече се създаватъ за поминъка на населението, и днесъ на общинско здание за родиленъ домъ и домакинск
ще запита: Пали зачетохме опозицията, поканихме между гЬхъ има борба на, търговски начала. Ре иужди. Парите за тая сграда с ъ готови.
4. Поминъка на гражданитп, изисква сериоз
ли я за едно сътрудничество ? Сторихме повече кламата и тукъ е душата на търговията. Наскоро .
отъ възможното, розбира се, спазвайки напълно ще бждатъ готови 10,000 проспекти, които, щемъ грижи особено следъ люта.'а зима, що прекарахме
интересите на града и държайки сметка да има ги вземемъ, ще се разпръснатъ по всички интересу Летовището дава поминъкъ, но само то не стига р
градътъ едно дееспособно кметство, което би могло ващи се отъ летовището ни държави Те с ъ напи Отъ една година работимъ за повдигането на ло
да развие творческа дейность. Говорихъ на опози сани на петь езика —- по 2С00 екз.: бългаски, френ зарството, дърводелството, скотовъцетвото пр, :« <
ционните водачи, съ които имахъ среща, че прие ски, немски, чехски и полски. На държав. печатница Кметството има програма за насгрдчението на всички]
маме едно сътрудничество на коалиционни начало, ще платимъ за таблата около 150,000 лева. Презъ стцествени поминъци. Тр+бва да се признае, че]
но ако това е невъзможно приемаме и едно сътруд миналото лето влезохме въ споразумение съ една въ това направленве отъ 1 година се работи уси
ничество безъ коалиция. Заявихъ, че съмъ готовъ немска фнрма за изработване на единъ филмъ на лено и системно. 'Двата лозарски курса и оня заЩ
да имъ дамъ участие въ управлението, стига само нашето летовище. Той е вече готовъ и сега той дърводелството още следватъ, въпросътъ за ло
да се съгласятъ за една мирна, необезпокоявана отъ се играе въ Прага. Ще бъде пуснатъ отъ самата зарската изба се смета разрешенъ, а една су
партийни ежби работа въ общински, съветъ. Излои{ихъфирма и въ всички други държави Вь Прага се шилня, необходима за дърводелския поминъкъ,!
1
имъ множеството въпроси, важни и очакващи об уреди презъ тек. месецъ една изложба на приста следъ неколко дена започва да се строи отъ об
щински съветъ, който да работи въ съгласие и съ нищата и курортите. България взе павилионъ и де щината. ,
енергия. Очаквахъ да се явятъ представители на гру легира инженеръ Кжневъ да уреди пристанищната
Подобренията, които се про<:ктиратъ отъ дгр^
пите повторно предъ менъ или предъ бюрото на изложба. За пръвъ пъть и летовна Варна излезе жавата на пристанището ни, разрешението на та
Дем. Сговоръ за преговори, но такива не се явиха. на конкурсъ въ една световна изложба съ све рифния въпросъ и оня за свободната .зона ще за>
Собствено, както веча изложихъ, опозиционните об товни летовища. За уредбата на тоя конкурсъ и за крепятъ положението на нашите търговци. Бпап>
щински съветници н%маха желание да работят^ съ нашия успехъ ето що пише инженеръ Къневъ:
разумието на гражданството може да допринесе
насъ и вече беха загазили твърде дълбоко въ
много за уреждането на тия въпроси. Започването'
/ •'.[ Прага, 24 мартъ 1929 год. на благоустройствените работи въ града ще даде
преговорите си съ комуната.
„ Г нъ Поповъ,;
Станалото не се връща. Апелират е вече къмъ
работа на всички работници, колари, дюлгери и на
„Цезаря" — избирателите, които епинствено еж
Днесъ тържествено се закри паьачрз, следъ всички еснафи и т ъ т е в ц и . Миналата година бла
властни да отеждятъ. Наша грижа беше да се не като бе посетенъ отъ около 200,000 души.
гоустройството създаде работа на хиляди гражда
злоупотреби съ тоя актъ на опозицията. Могли
Успехътъ на нашия павилионъ и особено на ни. Това ще стане и тази година.
бихме да управляваме общината б месеци съ три щморгкитп бани — Варна11 бъ извънредно големъ
5. Въ програмата ни за т. г, влиза потолема|
членка, както много пжти въ миналото е ставало. и надмина всички очаквания.
грижа за проевгътното дгъло. Започнато е вече го
Не: ние съзнаваме пакостьта да стои града безъ
Направихме една го.пема крачка напредъ въ лемо училище въ Араба Конакъ, най-хубазо отъ*
общински съветъ и да се тормози цели б месеца съ рекламното дело на Варна, но страхъ ма е, дали училищата ни, и се изработватъ планове зз, 3 по-;
кошмарътъ за новите избори. И сторихме всичко, ще можемъ да устоимъ на рекламата. Както и малки: Зл Дзмяновата махала, Пвсъците и Кокар
щото изборите да станвтъ бързо. Гражданството очаквахъ, дадените ми две хиляди картички се джата. Съ тия училищои сгради ще се задоволятъ'
тргьбва да отсече бързо, е ли е за едно творческо об- оказгха съвсемъ недостатъчни и веднага се раз за сега училищните нужди на града. Ако между'
гцинско дгъло, за една стабилна общинска власть. което грабиха. Нзпечатахъ еще 20,000, но и те се раз държавата и общината въпроса за замената на
значи и една стабилна общинска политика, или не' грабиха.
местото за Т. Пощенско здание се уреди скоро, ще
На 21 того, то ще каже още веднажъ тежката си
Филма, който получихме отъ Германия, пред- имаме за тия училища евтинъ кредитъ и лесно ще
дума и надевамъ се по-решително отколкото на ставляващъ Варна и околностите, давахме цела се построятъ още презъ това лъто.
10 II стори това.
седмица въ пзнаирския кинематографъ. Н'.правих
Благоустройството и поминъка на града, ето
V.
ме му и нови надписи на чехски съ рекламно големите въпроси отъ нашата общинска политика,
Въ изложението си преди изборите азъ очер- съдържание. И той изигра една голема роля за за които работихме 2 год. Следвали сме една
тахъ важните въпроси отъ общинската ни полити пропагандирането на курорта.
определена система, и резултатите съ предъ очите
ка. Днесъ азъ не ще повтарямъ това. Но има из
Отъ всички страни получихме уверение, че на гражданите. Партизанското зеслепение е повестни въпроси, които требва да се обеждятъ, ма- сме направили отлично впечатление. Липсваше само лошо отъ физическото и не дава пъзм^жность да
каръ и съвсемъ на кратко.
едно добре организирано бюро тукъ, което да се види онова, що е предъ очи. Затвърдена кметска
За сега нашата обшинска политика имз за дава точни и сигурни сведения и да сключва сдел власть означава и затвърдена и следвана редъ години
задача:
ки, т. е. да се ангажира съ закарването на летов общинска програма Хорета, еж които творятъ, а те
1. Да повдигне нашето лтповище до стегеньта ници въ Варна и за разквартируването имъ. Ачо се различаватъ по мисли, идеи и разбирания, разда привлече богатата българска и европейска кли имахме такава организация, съ каквато сърбите личаватъ се и по идеализъмъ и творческа енергия.
ентела и така да стане то още по-големъ и по- разполагатъ, ние можехме да имаме ангажирани Всека промена нт лицата носи и променя на ра
сигуренъ градски поминъкъ. А за това еж не въ най лошия случай веднага поне 5 000 души
ботата. Впрочемъ това е досущъ ясно и нема
обходими :
Нека Ви обягна, че за изложбата се израбо нуждч отъ доказване.
а) Благоустроснъ и чистъ градъ, вода доста тиха на големъ форматъ около 150 изгледи отъ
Азъ ззвършвамъ предизборната си речь и
тъчно, добра уредба на баните, умйренн цени на нашето летовище, включ. и отъ Св. Константинъ, вервамъ че еж ясни веча за Васъ меките разби
локалите и жилищата и пр. и пр. Както хубостите санаториума, Галата и др Васнен. Око. Съветъ рания и пожелания. Агь дойдохь да стана кметъ
на летовището ни, така и уредбата на града еж подпомогна рекламното ни дело съ 30 000 лв. Огъ на града, за да вложа усилията сн въ пресъздава
вече необходими и за непосредствените — увели
въпросните изгледи около 25 с ъ много голЬми нето на сжщия, въ който и азъ имамъ и своя по
чени нужди на самото гражданство,
50—60 см Изработиха се карти на града, на пъ минъкъ и имотнина и домочадието си. Милъ ми е,
б) Единъ го.гпмъ хотелъ край морето съ около тищата, железниците и таблици за ресторанти, както на всинца. Ви. Самооболщввалъ съмъ се," че
200—300 стаи, нуждата огъ който все позече се хотели, за цените и пр. пр.
мега съ службата си и азъ да дамъ примЬръ на
чувствува . Презъ 1927 и 1928 год. имахме некои
Летовището ни, което отъ 2 год. вече дава една предвность къмъ градските интереси. Колко
предложения. Уаеренъ съмъ, че скоро ще имаме по 150-2С0 мил. лева на града и подържа живота то и да е тежко, азъ напъвамъ силите си и ще
добри и износни такива и то толкова по скоро, на големя часть отъ гражданите, заслужава тия бъда щастливъ, ако ще имамъ възможность да
колкото по скоро дебр"* ще урепимъ града си.
жертви и изисква една ясна и системно следвана довърша започнатото дело.
в) Паважъ на Евксиноградския пжть- Мнсго курортна политика.
*]I Дадоха се тия проекции — на крайнит* квартали
важенъ въпросъ, защото крайбрежието е най ху
2. Благоустройството на града. Предстои да се
отъ техъ личи какъ еж прошарени съ настлани улици и
бавото место за разходки и защото води къмъ отворятъ лека полека вси ,ки улици и да се кана- • и
електрически ламби.
Св. Константинх, гдето отиватъ на пътуване мнего лизирзтъ, вздоснабдягь, осветлчтъ съ електричест
гости. Миналата година имахме обещанието на во и д а Ч е настелятъ. Презъ тази?'пролеть ще заДечатеица Добри Тодоровъ — Варна

