Год, XXXV

Варна, 17 октомври 1930 год.

Абонаменть:

Брой 2 3 3

СКИ

За годин* . , 55 лв.
За б месеци 30 лп.

Всичко що се
отнася до вестни
ка да се изпраща
до кметството
Варна

Обявления:
Официални по 2 лв.
на кввдр. сант.;
търговски
по слоразумение

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКА СЪБОТА

Броя 1 левъ
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по случай годежа на. Н. Величество Ю^ар».
ликува.
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ДЖИОВДНпА

благодари на Варненци
Бяновъ. Градски кметъ, Варна
Благодаря сърдечно Вамъ и гражданите залю»
безните приветствия и ло случай годежа ми.
Двореца — София Н е г о в о В е л и ч е с т в о

Огъ името на Варнен гражданство и отъ мое
име най-възторжено Ви поздравлявамъ по случай
годежа Ви съ нейно кралско Височество принцеса
Джиована. Пожелаваме въ тоя радостенъ за насъ
чдсъ и стр?ната день, щастие за годежкиците и
добри бжднини за короната и народа.
Кметъ: П. Бяновъ.
На поздравителната телеграма на г. Кмета до
Принцеса Джиовама се получи следния отговорг:

,^';>'

I*

'' .

Царя

%. • ^ , , 1.

Господинъ Бяновъ
Кметъ на Варна
Пиза 7 . 1 0 - 1 6 30
Съмъ сърдечно благодарна за любезните честитявания изпратени отъ Васъ.
Джиована Савсйска.

>лХА

Ето и самата поздравителна телеграма:
Н. В. Принцеса Джиована Савойска Римъ
Италианска принцеса
Вестьта за годежа на Н.
1. Царя за италиянската
принцеса Джиована се по
срещна съ неописуема радость отъ Варнен. граждан
ство, безъ разлика на ре
лигия и народность. Навсвкжде: по улиците, по
домовете, въ магазините
само за това важно съби
тие се приказваше. Изразъ
на своята дълбока радость,
варненци дадоха на б т. м.
понед-Блникъ, когато изъ
града се устроиха шумни
манифестации.
Въ 10 часа отъ Девиче
ската гимназия потегли не
скончаема върволица отъ
•ойска и учащи се, начело
съ офицер кия корпусъ.
Д-рт. Хиршъ.

• '

Царь на Б ъ л г а р и т е

Следъ една кратка обикол
ка изъ града, множеството
спре предъ Окржжното управление.
Тукъ отъ балкона • на
Окр. управление, представи
теля на централната власть,
окр. управитель г. Кисьовъ,
прочете телеграмата на
м-ръ председателя Ляпчевъ
съ която се съобщава тази
велика рздость за целия
български народъ. Теле
грамата се посрещна съ
гръмко „ура" и „да живЪе"
Царь Борисъ III „да жи
вее княгиня Джиозака".
Отъ Окр. управление ма
нифестантите се отправяха
за италиянското консулство.
Целия градъ се стече къмъ
"-

-

й малко шш ш. Черно море

Настоящата статия е мямЪстена въ в-къ
„Прбайтерч. Цвйтунгъ" отъ 28ЛШ. т. год.

Черното море — тове е
северното море на гърците,
това е Одеса и Кримския
полуостровъ* това е Кавказъ и Трапезунтъ — повече въ областьта на фантазията, отколкото, като
истински обектъ за пжте
шествие. И, може ли тоаа
Да се постигне съ малко
пари? Яко се задоволимъ
Да обхванемъ отъ бръта
на България една ивица
отъ 200 километра, да! За
щото България е найеф*

тината страна въ Европа,
вътрЪки дългия пжть, ма
же, съ сравнително, малко пари да се отиде на
Черно море. 250 до 300 шилинга, безсъмнение, трЪб
ва за този своегорода разходъ да спестите, за да
прекарате три седмици единъ скроменъ животъ, но
въ иикаяъвъ слуяай пъл
но лишение отъ необхо
димото, на каквото се излагатъ нашите туристи,
които съ невероятно мал-

търговската пияца, кждет0
се помещава консулството.
Отъ името на граждансг
вото произнесе бляскава
речь кмета на града г. Бяновъ.
Въ речьта си той изрази
радостьта на варненци за
годежа на Царя за княги
ня Джиована и помоли г-на
италиянския консулъ да
придаде чувствата на ис
крени симпати на варнен
ци къмъ италиянския на
родъ. Отговори съ прочувствени слова, италиянския
консулъ г. Монтано.
Манифестацията бе зак
рита къмъ 1 часа отъ пред
седателя на Търговската
камара г. Конст. Геновъ.

Гражданството на черноморската Царица — Варна
съ особенъ избликъ на радость посрещна вестьта за
годежа Ви съ нашия любимъ Царь Борисъ III. Отъ
негово и име име Ви поздравляваме най-сърдечно.
Ставамъ тълкувателъ на трепетните чувства на мои
те граждани, съ които отъ днесъ те всеки день ще
ожидаватъ да Ви видятъ въ своята среда за слава
на българския народъ и за гордость на своя градъ.
Кметъ: П. Бяновъ.

цата, напротивъ приятенъ. занъ и Железните врати
Къмъ приятностите при
Едно речно пжтешествие
има своите преимущества пжтуването на Д у н а в а
предъ морското: отъ двете требва да се прибави и
страни на бреговете се това, че това е по евтино
виждатъ постоянно меня отъ пжтуването по желез
щи се картини и никаква ница. Пжтя отъВиена до
морска болесть. При най- Русе II нласа струва 53 ши
лошия случай се лежи на линга, а на връщане отъ
борда и се пече на слън Русе до Виена 220 лв. или
це, горещите лжчи на кое 36,37 шилинга. Първа кла
то чрезъ образуващия отъ са надолу струва 23, а на
иарахора вътъръ се по- горе съ 15 шилинга повече.
П ъ р в а к л а с а е за
но пари въ джоба искатъ хлаждатъ. Но винаги има
по свой начинъ свъта да нещо да се види. Особе предпочитане, защото въ
но тоя, кой има бинокълъ II класа има не само позавладеятъ.
(твърде е за препоржч- малко удоволствие и поМалко повече отъ една ване) ще видн сжщо ин
седмица трае пжтуването тересни работи по унгар малко место, но още, за
по Дунава. Експресния па ската долина. Шесть града съжаление, и по малко чи
раходъ напуща Виена въ преминава парахода, малки стота. Напротивъ ангажирнеделя (или ср-вца) въ 8 и големи селища отъ най ването на кабина поскжпчоса сутринь и на среда разнообразенъ характеръ. ва пжтуването чувствител
(или сжбога) сутриньта е Въ Белградъ може да се но Върху едно канапе,
въ българското дунавско слезе (необходима е юго- кждето за 2 шилинга може
пристанище Русе. Връща славянска виза!) и прн за да се наеме мезто за презъ
нето трае по-дълго: чети; връщане сжщо въ българ целото пжтуване, може да
ре и половина дни. отъ ския градъ Ломъ и в ъ Бу- се прекара нощьтп по бор
Русе (тръгване, сжбота или да-Пеща. Най - забележи- да много по-приятно, от
вторникъ въ три ч. сутр.) жителното место за гле колкото въ най-хубавата
до Виена (пристигане ср-в- дане по тоя пжть е про кабина, а при лошо време
да или сжбота въ 16 15 ч.). чутия катарактенъ пжтъ въ салона на ресторрчта
Обаче тоя дълъгъ пжть не иежду Молдова и Оршова или некое друго зак'
е угекчителень, както при съ тесния проходъ на Ка- место на парахода
да се намери едно 1
пжтуването по железни-

Стр. 2

Варненски Общнски Вестникиъ

Брой 233

| 1^

Изъ общински^'

Мих. Георгмевъ
шзйрано мъмгго за спане. светските ." разпасаности.
Сжщо храната въ парахо Освенъ това, сравнително.
спьтетпь
"г- • •
да при дълго, пжтуване е е много евтинъ.
октомврийска
редовна с«с
По с л у ч а й н о г о д . на бълг. с т е н о г р а ф и я
Варна е по-скжпо, откол
доста скжпа, затова добре
е ща се вземе при" пжту- кото въ другите градове на
На 2 октомврий т. г
Предстои тържественото мира крайно широко пракваиетр на долу достатъч България. При все това въ отпразднуване 50 годишни тическо приложение, не състоя заседание на 01
на провизия, сжщо и при пълекъ сезонъ може да се ната на българската сте само въ парламентъ но и щинския съветъ.
връщането да се снабди намери квартира съ едно нография.
Следъ изслушване
въ почти всички държав
евтини български прови легло въ часта кжща за
съответните
доклади, ст ЧеВероятно е то да стане ни, обществени и частни
зии, така щото въ пара 10—15 шилинга на сед- презъ идния м. ноемврий.
палите
по
техъ
разискв
учреждения.
грес.
хода може да се вземе са пица, а преди и следъ се
ния и дадените отъ
Едно' тържество на 50
Макаръ
сравнително
мла
зона на сжщата цена въ творчески години. Петддемо една топла храна.
кмета обяснения общи «!ГВда
още
у
насъ
стеногра
й 23
Къмъ ПЖТИИГБ разноски добрия хотелъ. Цените еж сеть години откакъ бе фията е спечелила симпа ския съветъ гласува сле
по Дунава съ па звхода (90 въ замисимость отъ напли хвърлено уь насъ семето тиите на интелегентите, ните решения:
I. По точка първа
шилинга) требва яа се при- ва на чужденците. Ако се на стенографията. За ща които я сметатъ като една
бавятъ! още и разноските зона е догзъръ (тая година стие, то падна на благо щастлива добавка къмъ разни търгове и повмн
0;
отъ Дунава до морето и до сега не беше) на гор* датна почва за укрепване техного общо образование. условия.
нята
цена,
може
да
се
на
обратно. По българските
и развитие. <;
1) Не одобрява търг
Стенографията у насъ за
държав-й железници има мери една обикновена стая,
произведвнъ
на 30 се
На 8 октомврий 1879 го щастие е добре ценена и
единъ бързъ сезоненъ влак далечъ отъ морето. Зз хра дина псаиканиятъ отъ бъл като исчуетво и като нау темврий т. г., за продаж] V Русе—Варна, който има на (закуски, обедъ, вече гарското правителство За- ка за дп стигнемъ до за бага на 2б-те общинск"
връзка съ дунавските ек ря, плодове) 3-—4 шилинга гребски професоръ и сте- дължителното и поучава места въ 596 и 596 а (д
спресни параходи и струва на день еж достатъчни. нографъ, Антонъ Безен- 'не въ гимназиите.
търговското училище) по да.
Ф
Ш класъ съ 25 на сто на Който не е много придир• шекъ, превелъ и нагодилъ
Това приравнение на сте неже получените цени с
41маление! презъ сезонъ 165 чивъ, може да преживее на български модерната
нографизта, като дисцип неудовлетворителни и д
лева (кржгло 1150 шил.). и съ по-малко, като може графична Габелбергерова
се произведе втори търг
Всичка пжтни разноски 107 да понася овнешко и аг стеносистема, държа пър лина с~ другите общооб при сжщите поемай
разователни и специални
нешко месо и въ малките
шилинга.
локали, инакъ тъй вкус вата си лекция вть дъсче- такива ие е случайно. Съ ловия.
,, Варна е третия ГОЛ^БМЪ ните и полезните съ мно ната сграда на тогавашно ставителите на закона ще
2) Не удобрява търга
градъ г най-голямото при го зеленчуци и миродий, то Народно събрание, предъ требва да еж се убедили, произведвнъ на 30 сеп
станище ; и най-модерния чисто български ястията. една аудитория отъ 250 че бждащия гражданинъ темврий т. г, за достав '№
морски курортъ на Бълга Обаче фанатизираните пат души. И съ това стана ро- требва да има развити ду ката на 34 мушами за по IV
рия, .Градътъ, който преди риоти на собствена кухня доначалникъ на българ шевни сили, и че за тоя жарникарите, като неиз
60 години е ималъ чисто могатъ да получатъ виен ската стенография.
случай стенографията се я- ноеенъ за общинската ка
гръцки и турски образъ, ски шницелъ съ гарниту
Извикана на жнвотъ отъ вява най пригодна и це- са; да се произведе втор:
днесъ е напълно българи- ра за 80 гроша. За курорт крещяща необходимость о- лесходна, за да наложатъ търгъ при сжщите поем I.
зуванъ и чрезъ радикално на такса и лична карта се ще първите дни, когато задължителното й изуча ни условия.
т.
събаряне на старите квар плаща около 7 шилинга. се градеше на държавното ване. Иначе и не би мог
3) Одобрява договора з ВЯн.
тали се бързо европеизи- Една баня струва 30 гро устройство т България, тя ло: стено! рафията ще треб отдаване подъ наемъ об|
рв. При все това той още ша. Що се отнася до най- се явява като стоманенъ ва да се цени, защото, би щинското место въ местн !овр1
не е загубилъ напъло ори удобното време за пжту- лость на активенъ, твор- ,
дейки средство за бързо „ Пейнерджикъ" отъ 35
енталския си характеръ. ване може да се каже, чески животъ.
*
писане, гя развива лов- на Величко В. Златевъ от
Отъ, като Ромжния загра колкото по-кжено, толкозъ
Плодъ на упорития й кость, смолость и съобра- Варна за 5, год. за 21000
би негоаия хинтерландъ по-добре. Не само презъ
благороденъ стремежъ на зитолность, необходими за
По точка втора — прие
„Добруджа", живота въ целия сешгемврий, но и
човека да увеличи произ- такова едчо писане и уп ма и одобрява.тярифатаЗЕ
пристанището постепенно презъ октомврий времето
водителностьта на своя ражнява тьърде много мо цените на главните и в го
замира.
а благоприяено за кжпане. трудъ стенографията на зъчния двмгатеиекъ цен- ростепени продукти, които'
Насъ интересуватъ глав Тукъ требва да прибавимъ мира приложението си ед- търъ.
ще се добиятъ отъ об-1
но морскигЬ; бани въ 8ар-> и изобилието отъ плодове, аали не въ вееко поле на /\ на сте чографа профе- щинската гора презъ сто
на. Презъ последните го евтини до смешность, гроз словесно състезание и то сисналисть, ще требва да
дини еж построени Модер да, смокини, дини и пъпе ва се обяснява съ проиму- се дадатъ отдавна дължи ланската 1930/931 год.
По точка трета. — 1 ) 0
ни бани, иоаерни хотели, ши и др. и евтиния животъ щестаата, който тя има.
мите морални и материал добрява доклада по упра-1
вили и паркова. Обаче най- следъ сезона.
Не е никому тайна, че ни насърдчония, защото вителя на лозовия разсад
привлекателното ' ту къ е
стенографията се явява, „ч ' зъ стенографията той нивъ и разрешава да се
нейна1а хубава околно:ть.
Който наместо, Варна из необходима спътница на
Варна лежи въ единъ от- бере друго место на брега всички модерни епохални се явява едвлли не, най- отдаде подъ наемъ изклю
воренъ заливъ, съ хубавъ на Черно море, напр. Ме изобретение изъ областьта ши.юко достл.пния култур- чената отъ обекта на гор
плажъ. Отзадъ се изди- семария, която поради чие- на техниката, които съ трагеръ. Съ молива си сте- ското стопанство честь отъ
гатъ до 200 метра високи тия си песъкъ е много из кратиха разстоянието и съ ног.)афътъ продава на кни занелевялата гора отъ охълмове надъ морското ра вестна и поради свои гръц единиха съ светкавина га вътрешния миръ на о- коло 800 декера.
ратсра, неговите мисли и
2) Одобрява доклада на
внище. Има много хубави ки характеръ и своите ста- скорость световете:
чувства, облечени въ кра управителя на лозовия разместа за разходки вср-Ндъ ринности особенна е инте
Стенографията •— онова сивата мантия на красно- садникъ и разрешава да
гори и лозя. Климатътъ е ресна, може да прекара съ
кратко
писмо, съ която речизто му и сь това до се дадатъ на долуозначеюжно топълъ, обаче, е по- още по-малко пари. Обаче
може
да
се пише тъйбър стави естетична наслада
умеренъ, отколкото въ ита той не може да разчита не
ните варненски граждани
зо,
както
се говори, и за на всеки, който ще има
лианските морски курорти само на най-малкия кон
и за идната 1931 год. да
при сжщата! ширина и ви фортъ, не- не може да о- това нараченб крилато ис- случаи да прочгге речьта използуватъ отстжпените
наги чрезъ бриза, конто чаква и никакъвъ евро куство, би могла, както се му. И съ тая своя безшум имъ места отъ закелевядуха подиръ сбйцъ отъ пейски животъ,,който, на- вижда отъ дефиницията, на работа, той допринася: ната общинска гора въ
морето, температурата но- противъ, разполага съ по да се приложи въ всич за ргзширението аудито „Пейнерджикъ" а именно.
щемъ се разхладява при вече.пари, пжтуването мо ките прояви на умствената рията на оратор?.
Никола Демировъ 10 дек.,
Ле -но е следов ателно да Джаферъ Ахпазовъ 4 дек.,
най - големите '. горешини, , же съответно да се изме дейность на човека Я т о
аа,
очевидно,
би
доприне
се зак (ючи че, стеногра
сжщо и демемъна сенка ни. Може да се напусне
за про- фът ъ сь помощма на кри ФетиеМехмедова 354дек.,
е приятно хладно. Чудни парахода въ Ломъ, да се сло твърде много
1
еж баните! Черното море отиде, въ София и отъ тамъ дуктивностьта на умстве латото изкуство, изпълняОчевидно това се прави
нява ед 1а наистина кул съ цель за по-бързо и по1 може да бжде глзцко, като една малка разходка изъ ния трудъ. :
Благодарения на тия си турна дейность.
огледало, и синьо, като не планините през Пловдивъ,
добро правоеждие по граж
:
неоценими
качества, сте
бето, но сжщо тъмно чер било презъ транебалканПървите стжпки къмъ данските дела. Но край
но- и развълнувано. Не ската линия, било презъ нографното писмо днесъ насьрдчечие на'стенограф- тази сама по^себе си важ
умеющите да ппаватъ, мо- Бургазъ да се отиде въ въ Европа и Америка на- нит е деятели се правятъ на цель, се дава възможгатъ^да оетаватъ на плит Взрна. Тогава на връщана
съ създаЕане възможности ность на стенографътъ да
ко да се учат. Водата е по на место по Дунава, м~же за Цариградъ*, на лево за и по широко поле за прак намери приложение на своя
малко солена отколкото на да се мине презъ Кюстен- Кримъ и Трапезундъ и <за тическа рг.бота.
трудъ, срещу сравнително
Средиземна и Северно мо джа, Букурещъ, Седмоград- Кавказъ право насреща. И,
На 28 дгкември 1929 г. добро заплащане.
рета. При ливъ и отлиаъ ско, за да се види и Ро който и за това нема па Народното събрание прие
Това обстоятелство не
еж непознати. Благодаре мжния. Или, ако има мяо- ри, може отъ Кралския на П1-то четене нозия заможе,
освенъ да радва и
ние на природните си кра- го' пари и време, може да мость (КекЬзЪгсике) да меч т ъ за прежданексто сжнасърдчава. ,
езги, и живописни окол- се отиде и въ Цариградъ
тае за Варна Й за Черното доироизводегво.
П,)едвиИ нека се надяваме, че
но;ти, Варна см^ло може и по море въ Гърция и
море,
ТЪЙ
като
парите
упдеиъ
бе
нопъ
чл.
480
спо
не
следъ дълго стеногра
да конкурира съ прочутите Триестъ.
равляаатъ
днесъ
света,
редъ,
които
„по
искане
нв
фията
ще намери , своето
световни морски курорти
който
е
тъй
хубав,
широкъ
некоя
отъ
страните
по
де
Който,
обаче,
нема
мно
ефикасно
приложение въ
и тя има предъ другите
и
разиоцвБгенъ
за
едни,
а
лото,
еждътъ
допуща
дър
го
пари,
може
вечерь
да
голема
часть
отъ чашитъ
преимущество да
за
повечето
тъй
тесенъ,
жането
наЩи.енъ
стено
11големото
съзерцава
морето
отъ
мообществени
и
държавни
бжде още запазена отъ
графски протоколъ".
ла; на десно ще мечтае безчувственъ и потаенъ.
учреждения. ...,,.••

СТЕНОГРЙФИЯТЯ

-Брой 233

+ н^ } Сть1о_з«

Варненски Общински Вестникъ

неь о€>тьлг.
н«а
ълг. градове

Откриването. _ Пвжепаниятв на Мнм1ее11,ръ.првдсвдатв„я. - Рвчьтв иа Председателя на Съюза, Столичнкятъ
кмвтъ т-нъ Вл. Вазовъ. - Разискванията. _ Гласуваната
рааопюцмя по бкдащото устройство на общмннтЪ.
,.;;,;..'
-и' — Новото управително твио.

н' Четвъртиятъ редовенъ
конгресъ1 На съюза на гра
довети '' се състоя на 21,
22 и 23 Т; М. аъ Столицата,
аъ аудитория № 5 на Сво
бодния Университетъ.
На/21 т. м., 9 и пол. ч.
преди обйдъ конгреса се
откри, въ' присжтствието
на почти всички *. елегати
на организираните общини
И официални лица, отъ
председателя на Съюза
Столичниятъ кметъ г. Вл.
Вазовъ.
Министъръ председателя
г. Анг рея Ляпчевъ приветствува конгреса съ след
нята р е ч ь ; ч ' ] • » ' ""." . '•

,ц;!Господа, ; /'.у; '
Намъ ни 6-Б отнета възможностьта да се справимъ
по дълбоко съ законопро
екта за общинигЬ, който е
поставенъ на разискване
ото васъ., Обаче ние тоя
законспроектъ ю пригот
вихме. Сега ние сме въ
положението на слушатели
и сериозни наблюдатели
— да чуемъ мне«ието на
лицата, които боравятъ съ
общинските въпроси, лица,
които по специално се интересуватъ отъ тия въпроси.
Туй, - което ~ е изнесено
превъ васъ съ- нашия законопроектъ, по който предполагймъ, . че вие ще си
кажете своята дума, то е
изнесен* не като оконча
телна дума, то е изнесено,
особено по Н-БКОИ доста
парливи въпроси, като проектьг Но туй е животътъ.
Не могатъ да се разрешатъ
съ единъ заемъ всичките
въпроси.': Тръбва по тъхъ
Хюсню Мустафовъ35 дек.,
Хюсеинъ Карасалиевъ 4
дек., Али Яшаровъ 3 дек.,
Саранди Петровъ 16 * дек.
I Останалите неразработени мвста; отъ сжщата
площь да се дада^ъ и на
Други желеющи.
3) Одобрява доклада на
лозовия разсадникъ и раз
решава да се раздадат У на
желающитъ варнен. граж
дани общински мьста въ
мвстностьта „Джанапарътепе" за разработване и
използуване безплатно при
условие да ги засеят ь най
късно третата година съ
желъдъ.
По последната точка на
Дневния редъ общинския
сьветннкъ Н. Поповъ въ
качеството си.делегатъ на
съветъ въ конгреса на съю
за на градоветв който се
състоя въ София мин. ме
сец ь, даде обстоенъ доКладъ за работана на кон
греса.
Сведения за последния
Даваме на друго место въ
Четника.
Поради изчерпване днев>ния редъ кмета < вдигна
^вседанието.

Ь

да се постигне разбирател
ство, тр-вбва по Т-БХЪ да
се правятъ концесии отъ
едната или другата страна.
По ВСИЧКИТ-Б Т-БЗИ въпроси,
които се засягатъ въ законвпроекта за общините,
азъ се над-ввамъ, че ва
шето мнение ще бжде
ценно за по-нататъшното
довършване на този зако^
нопроектъ отъ правител
ството. Защото тоя законопроектъ въ тая форма
едва ли ще може да отиде
въ Народното събрание.
По всвка в-вроягность той
ще претърпи известни про
мени. Дано онова, което
вие!ще може да доприне
сете, да бжде такова, как
вото азъ се надъвамъ, за
да можете и вие морално
да бждете доволни и на
шето Д-БЛО да бжде пощастливо въ онова, което
предстои по нататъкъ да
се работи.
Пожелавамъ ви успвхъ
въ вашата работа, която
ви предстои. За мене е
извинени? напускането ми
на конгреса, понеже требва
да бжда йругаде. (Ржкоплъскаоия),
Конгресътъ бъ. поздравенъ отъ бившия м-ръ на
вжтрешнитв работи г. Ив.
Русевъ и председателя на
Върховната смътна п ш&та
г. М. Генадиевъ. ••<••
Столичниятъ кметъ г. Вл.
Вазовъ произнесе следната
.^ечь за дейностьта на
Съюза и предстоящата ра
бота на конгреса:
Уважаеми г. г. кметове,
делегати и гости,
Усилията на Съюза на
българските градове, отъ
основаването му до днесъ,
еж били насочени къмъ
разширение и усъвършен
ствуване на общинското
законодателство.
Като първа крачка въ
това отношение, Съюзътъ
е ратувалъ за изработване
новъ законъ за общините,
законъ, койта да отговаря
на съвременните стопан
ски социялни и културни
условия.
Това той е изказал ь въ
цъла редица конференции
и резолюции.
Съюзътъ е ималъ съз
нание, че при днешните
многобройни и най-разно
образни нужди на нашите
градове и ебщини — по
резни причини останали
много назадъ въ всеко
отношение, необходимо е
щото самите общини да
бждатъ поставени въ поблагоприятни условия да
развиватъ плодотворна и
творческа раббта по отно
шение благоустройството,
санитарните и обществени
грижи, учебно дело и пр.
и за разрешаване на всички
големи културни въпроси,

което ще ни" доближи до
по напред галите страни —
защото това е непосред
ствено задължение на об
щините.
Макаръ, че стопанските
сили и напредъка на дър
жавата се характеризиратъ
отъ нейните градове и об
щини, но държавата, при
всичкото си желание, не
може, не е въ състояние
сама да извърши всичко,
отъ което въ днешно вре
ме се нуждаятъ общините.
Тя мзже езмо да имъ съ
действува. Тя, държавата,
е погълната съ разреша
ване много и твърде важ
ни въпроси, да изпълнява
най-разнообразни задълже
ния, и нема възможность
да се занимае въ подробность и съ общинските
работа, които еж много
разнообразни и въ пълна
зависимость отъ местните
условия и нужди, та не
могатъ да се обобщатъ, а
требва всецело да легнатъ
въ тяжесть и задължения
на своите общини, на об
щинските управления.
А общинските управле
ния, за успешно постигане
дебри резултати въ техния
стремежъ къмъ уредба и
благоустройство въ найширокъ смисъль на дума
та, иматъ нужда отъ за
конодателство, което да ги
подкрепи и улесни въ техната творческа дейность,
като даде стабилитетъ и
приемственость на общин
ските управления, стаби
литетъ на общинските слу
жащи, засилване финан
совите средства и т. н.
Безъ да поддържаме, че
само огъ закона зависи
всичко и че той ще е въ
състояние да упражни ма
гическо въздействие и да
де просторъ на автоном
ните общини и общински
те деятели да прояватъ
своите грижи, способности,
компетеьтность к енергия,
все пакъ не може да се
отрече, че единъ по целе^ъобоазенъ и добре при^
годенъ законъ ще ги улес
ни въ тех ната работа. Верно, е че отъ личностите за
виси големия или м^лъкъ
напредъкъ на общините,
но съ добрия законъ всич
ки полезни инициативи ще
получатъ по бързо и полесно своето оежществяване.
Всичката тая плодотвор
на дейность требва да
става подъ върховното ржководство иа държавата,
защото общините требва
да допълватъ дейностьта
на самата държава и да
вървятъ въ пълно съгла
сие съ нея.
Господа,
Днгсъ ние можемъ съ
задоволство да констати
раме, че желанието на на
шия Съюзъ за единъ новъ
законъ за общините, е -и
пжть да бжде изпьлнено.
Благодаренид готовностьта на правителството и
по-специално на Министръпредседателя и Министъръ
на вжтрешните работи и
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народното здраве г Андрея че усилията ни ще бждатъ
Ляпчевъ, законопроектътъ увенчани съ успехъ.
за общините, изработенъ
Сь акламация се посрещ
подъ неговото непосред- на предложението на г.
ственно ржководство и съ председателя на Съюза да
участието на наши съ юзни се поздравятъ отъ името
другари, е вече готовъ и на делегатите на конгреса,
Вие го имате на ржка. При Н. В. Царя и заседаващия
това, правителството из конгресъ на запасните по
каза големо доверие къмъ дофицери.
нашия Съюзъ и къмъ об
Пристжпи се къмъ изщините изобщо, като иска боръ на бюро, което ца
да чуе нашзто мнение по ржководи конгреса. Едино
законопроекта.
душно се избраха: предсеСега Вие, Господа Кме датель Стол. кметъ г. Вл.
тове и делегати »а съю Вазовъ, подпредседатели
зените общини, ще имате Еню Маноловъ (Пловдивъ),
възможность да се изка Г. Каназирски (Бургазъ),
жете свободно г.о него. Черзенизановъ (Русе) и Н.
Отъ сериозьостьта на Ва Поповъ (б. к. Варна). Сек
шите разисквания,отъ пра- ретари: Ил. Кожухаровъ
кгичностьта на изкззаьите (Габрово), Ив. Миндилимнения и напрлвени пред ловъ (Плевенъ) и Ст, Миложения, отъ компетент- тевъ (Ямболъ).
ностьта, коя го ще прояви
Избраха се и две коми
те, ще зависи твърде мно сии. Комисия по отчета и
го, щото законопроекта да бюджета: Д-ръ Г. Липованстане ззкоиъ добре про- ски (София), Мих. Зелковъ
ученъ, траенъ, отговарящъ (Бургазъ) и Ханджиевъ
на днешните условия и да (Вярна).
даде ония благотворни ре ЩКомисия по изработване
зултати, които всички съ резолюцията: въ която влиправо очакваме отъ него. затъ по право Докладчици
Огъ тия неколко думи, те: Из. Дечевъ (Софкя), Г.
Вие виждате каква отго- Каназирски, Ил. Кожуха
ворность ще има нашия ровъ и Хр. Стояновъ, още
конгресъ и изобщо Съюза и Та>шекъ (Видинъ), Хри
за изработването на закона. с-о Маннфовъ (София), КаРефератите, които наши питановъ (Свчщовъ) и Г.
колеги и съюзни другари Одрински (Плевенъ).
Пристжпи се къмъ днев
ще прочегатъ, иматъ за
редъ:
цель да пооочатъ началата, ния
й
легнали въ основа на за ? Жмега на гр. Бургазъ, г.
конопроекта Потояначинъ Каназирски докладва: Сь*
Вие ще.имете възможность ставъ, видове и функции
още по дълбоко и основно на общините.
Пом. кмета на Столицата
да вникнете въ него, как
то и да направите сравне г. Из, Дечевъ докладва:
ние съ сжщесгвующия за Личенъ съставъ —• кметъ,
постоянно
приежтетвие,
конъ
персонелъ
и
пр.
Безъ съмнение, по много
постановления не законо ^|Кмета на гр. Габрово г.
проекта ще се изкажатъ Ил. Кожухаровъ докладва:
противоречиви мнения. Тия Финансовото положение на
противоречиви схващания общините и контрола надъ
ще дадатъ възмож ость да техъ.
Нсфодниятъ представисе осветлятъ въпросите
отъ всички страни, та въ, тель г. Хр. Стоянввъ док
края да се постигнатъ епи-^ ладва: Сравнителна прецен
нодушни решения, коитоШ ка на законопроекта за
най добре да огговорятъ и[ общините.
Прочете се отчета на узадоволятъ нуждите. Иде
правителния
съветъ и ре
аленъ законъ не може да
дакционния
комитетъ.
има, но съ Вашите про
По докладите и отчета
светени усилия требва да
се
изказаха г. г. М Зел
са изработи възможно найковъ
(Бургазъ), П. Якимовъ
цобрия законъ.
К*то съмъ уверенъ, че (София), Г. Табаковъ (Ломъ)
всички сте изпълнени отъ Ц. Цянковъ (Ловечъ), П.
искрено желание, щото Стояновъ (Варне), Л. Бозднешния важенъ конгресъ велиевъ (Казанлъкъ), Пен
да завърши съ практиче чо Христовъ (София)*, Г.
ски и полезни резултати, Одрински (Плевенъ), Ка
азъ Ви пожелавъ отъ стра назирски (Бургазъ), Д-ръ
на на Управителния съ- Г. Липовански (София). Е.
ветъ и обявявамъ IV ре-к Маноловъ (Пловдивъ), Бардовенъ конгресъ на Съюза цучковъ (Хасково) и Н.
на българските градове за Поповъ (Варна).
Прочете се слепната ре
откритъ!
золюция, която се прие
Господа,
единодушно:
Преди ца пристжпимъ
Резолюция
къмъ работа, позволете ми
да изкажа отъ Ваше име
Конгресътъ на Съюза на
нашата дълбока благодар- градовете, следъ изслуш
ность къмъ г. Министъръ- ване рефератите върху за
председателя и г да гости конопроекта за общинитв
те, които ни удостоиха съ и станалите дебати, намира:
1. Законопроектътъ за
посещенияте си. Въ това
ние съзираме изразъ на общините, доколкото е изблагосклонность и дове граденъ върху принципа
рие къмъ нашето дело, съ на общинската автономия
което пъкъ се засилва още и разумното вмешателство
повече нашата увереность, на централната власть въ
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времето отъ 1. VII
управата на нашата общи симални усилия въ тая по щините върху него требва дакция на заноннпроекта доЗа
30.
930 год. Варнен
на, се сочи отъ конгреса сока, за да се въаложи и да послужатъ като ржко- да се вмести отдЪлъ «Со ската IX.
Градска
Общинска
като една сериозна крачка правилно разреши въ за водни начала на членовете циални грижи", въ който
Библиотека
е
била
посете
напредъ въ делото на бъл конопроекта и въпроса за отъ постоянното приежт- да се отчертаятъ правата
на
отъ
7881
души
(283С
гарското общинско самоуп- комуналния кредитъ у нас. ствие и изпълнителния ко и задълженията на общи
самата
библиотека
и
5051
вление.
6. Конгресатъ единодуш митетъ при повторната пре ните по отношение пре — читалнята за периоди
2. Конгресътъ застава но се изказа противъ сбор работка на законопроекта: храната, продоволствието чески печатъ). Заети еж
решително на почвата на ната община у насъ. Той енергично требва да от» въобще, скжпотия безра били за домашно четен*
изборното начало по отно остава съ твърдото убеж стояватъ членовете въ ко ботица и пр.
12. Конгресътъ замолва 1739 тома, за библиотечно
шение кмета, кметството дение, че сборнара общи мисията, разбиранията на
и общ. съветъ, тъй както на, като ни е дадена въ конгреса и Съюза, като г. министра на вжтрешни- четене 437 тома и справки
(речници, енцинклопедии,
е било досега.
законопроекта, не носи ни разбирания и идеи, про те работи да вземе мтзрки държавни вестници и др.)
3. Стабилитетътъ въ по то икономии, нито админи диктувани отъ добре разб за своевременното прера
тома всичко 3124 то
ложението на общ. съветъ стративно засилване на об раните интереси на общи ботване на законопроекта, 848
ма
книги.
и кметъ е сравнително доб- щината, нито пжкъ улее ната и самоуправлението за да може презъ идната
Уредникъ: Д. Василавъ.
сесия на камарата непре
•ре подсигурен. Въ това нява културната и благо у насъ. •
11. Конгресътъ изказва менно да бжде внвеенъ на
отношение съюза би под- устройствена дейность на
Печат. , Новини•<
крепилъ всички нововъве нашето село. Конгресътъ пожелание, въ новата ре» обежждане и. приемане.
дения, които безъ да по- намира, че сборната общи ЯЯМЙЕЯ
сегатъ върху автономно- на би била само една не
стьта на общините, под- нужна инстанция, отекча- Мкц. Търг. Д-во Симеонъ Генчевъ & Братя - Варна
силватъ тоя стабилитетъ. юща нашата общинска ад
мммммйнммамммйй^
Мандатътъ на общинските министрация.
съвети въ самостойните и
7. Конгресътъ одобрява
специални общини би треб ония постановления на за»
вало аа се намали.
коно проекта, които съзУправителния съветъ на Акц. Търгов. Д во Симеонъ Генчевъ и Братя —
4. Стабилизирането на даватъ служебенъ стаби Варна, поканва акционерите на сжщото дружества на IX РбДОВИО ГОДИШ*
общ. финанси, макаръ да литетъ за общинските слу НО СъбО&МИе- което ще се състои на 2 6 октомври 1930 г. 9 ч пр. пл.
е най сериозната и голЪма жители. но само доколко гзъ помещението на дружеството, ул. .Софийска" № 2 0 , за разглеждане
задача на законопроекта, е то тоя стабилитетъ не под на следния
дадена отъ него въ една ронва значението на общ.
Дневенъ редъ:
незадоволителна
форма. съветъ и авторитета на об
1) Отчетъ на Управителния и Докладъ на Проверителния съвети за дей
Много фондове биха мог щинския кметъ.
ли още да се съкратятъ,
8. Конгресътъ препо- ностьтв и операциите на Дружеството за периода отъ 1 юлий 1929 до 30 юний
приходите биха могли да ржчва да се измени до 1930 годииа;
се снедатъ до по общи, но сегашното счетоводство,
2) Одобрение Баланса и сметката Загуби и Печалби приключени на 30
по-доходоносни, те биха като вмегго него се въве юний 1930 година;
' • * . ' ,
могли по-малко да се бло- де друго по рационално,
3) Освобождаване отъ отговорность Управителния и Проверителния съ
киратъ за специални цели, съ по голема преглец- веги до 30 юний 1930 година;
и ир. Да се остжпятъ по- ность и чоитролъ.
4) Избиране единъ членъ за Управителния съвегъ на местото на излиземл. данъкъ и данъкъ
защъ
по
жребие такъвъ и избиране на Проверителенъ съветъ за следната от
9 Конгресътъ замолва
сгради изцепо, като редов г. министъра на вжтреш- четна година;
ни приходи на общините ните работи да вземе мер
5) Решение за понататъшното сжществуване на д-вото и 6) Разни,
и цр. Въ това отношение ки за една унификация на
За правоучастие въ събранието, акцииитЪ се депозирватъ при дружественконгреса, вменява на свои всички закони, издадени ната каса най късно до 2 дни преди датата на събранието. Въ случай, че събра
те дейци да положатъ въ отъ разните министерства нието не се състои на казаната дата — 26.X, поради неявяване на достатъчна
бждаще, при позторната и засегащи уяравата на акционери то сжщото, при сжщия дневенъ редъ, се отлага за 2X1 т, г., когато
преработка на законопро нашите
общини. Тая ще се счита, законно състояло се, каквато и часть отъ капитала да представляватъ
екта, всички усилия заед унификация требва да дой явилите се акционери, като до 1.Х1 се приематъ нови депозирания на акции.
но по-големо и пълно ста де часъ по скоро, защото
Варна, 31 августь 1930 година.
Отъ У пра вит. Съветъ
билизиране на общинските тия закони еж многобройни
финансии у насъ.
и еж противоречиви пос5. Въпросътъ за кому становления. Ецна унифи
налния кредитъ у насъ да кация на тия закони се
на Акционерното Търговско Дружество Симеонъ Генчевъ и Братя — Варна,
же не е засегнатъ отъ за налага не само отъ гледи
АКТИВ1»
приключенъ на 30 юний 1930 год.
ПасивЪ
конопроекта. А той е го- щето на по-големото удоб
лемъ и жизненъ въпросъ ство, на и отъ гледището
3000000
.
.
.
44250 Каппталъ
за българската общинг. За на пълното единодействие Цени книжа .
Мобили
.
29274
Пенсионенъ
фондъ
.
14110
сягайки отблизо въпроса на всички общгни въ
Касата
172562
Кореспонденти.
2339918
за финансовата дееспособ- България.
*
.
348925 Текущи сметки
68146
ность на общината, въп
10. Конгресътъ вменява Римеси . •» .
500 Кредитври
.
.
309209
росътъ за комуналния кре въ дългъ на своето упра Преходни сметки
63734 Депозанти
на гаранции .
30000
дитъ отъ друга страна е вително тело да система Полици за инкасо
1
586663
въ тесна връзка съ благо тизира и отпечати както Стоки
3191133
устройствената общинска рефератите, така и деба Дебитори .
('
Загуби
и
Печалби
1294342
дейность.
тите по техъ; основните Депозити за гаранции
30000
Затова конгресътъ пре положения на рефератите
5761383 ———
поръчва на своето управи и мненията на болшинство ———
"#6.1*1
;
1
телно тело и на своите то на г. г. делегатите,
Варна, юлий 1930 година
дейци да положатъ мак- както и мнението на об
Счвтоводитвль Првкуривть: (п.) Г. Н, Маневъ
зсшшвдашввзиЕШШк
Варненско градско общммеко управление
(п.) Д. Вуйчевъ
Проверителенъ съветъ (п.) Ст. Газеровъ
(п.) Н. Гергиновъ
••«•мимммям*»***

ПОКАНЯ

Балансъ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 19765
гр. Варна, 16 октомввий^1930 година
Въ допълнение на обявление № 19094 отъ 4
октомв 1930 г., публикувано въ Държавенъ вест
никъ бр. 158 отъ 14.Х.1930 г, обявява се на интересующите, че на 15 ноември т. г. до 10 часа въ
Варненското окржжно данъчно управление ще се
произведе търгъ съ тайна конкуренция за доставка
на 3 4 мушами з а пожарникари.
Приблизителна стойности 40800 лв. За правоучастие документи съгласно 3. Б. О. П. Залогъ 10
на сто въ банково удостоверение.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр, еж за сметка на доставчика.
Поемните условия се виждатъ въ общината.

1—3566—1

Отъ Общината

Докладъ

Проверителния съветъ на Акц. Търг. Д-во Симеонъ Генчевъ и Братя —• Варна,
До IX Редовно Годишно Събрание на Акционерит* на сжщото Дружество.
Господа Акционери,
Възъ основа чл. 202 отъ Търг. законъ и чл. 25 отъ Дружествения уставъ,
имаме честь да Ви явимъ, че проверихче операциите на дружеството презъ из
теклия отчетенъ периодъ, които намерихме редовно вписани по книгите на Дру
жеството. Сжщо така Баланса и Сметката „Загуби и Печалби* приключени на 30
юний 1930 г. намерихме верно извлечени отъ дружествените счетоводни книги.
Молимъ Ви, прочее, следъ като одобрите Баланса и Сметката .Загуби и
Печалби" къмъ 30 юний 1930 год. да освободите отъ отговорность за" изтеклия
отчетенъ периодъ както Управителния така и Проверителния съвети.
Варна, августъ 1930 год.
_
.
( (п.) Д. Вуйчевъ
Проверителанъ съветъ < (п.) Ст. Газеровъ
( (п.) Н. Гергиновъ

