Год, XXXV

Варна, 10 ноември 1930 год.
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКА СЪБОТА
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тбенъ хи„- мнь се но
са изъ, цЬлата родна земя,
{а/Ш съ своите багри роднитЬ
угари и нашепва на бсЬко съ«<а ,зпг
рдце, че България има вече Височайшата сватба.- Тържествата вЬ Асмзга (Италия). — Н
пжть за Българея поморе.- Посрещането жяа Височайшите ь д!
своята царица.
младоженци вть Вургазть. — Тържиствата вть столицата. —
Българския няродъ чрезъ >
този исторически моментъ,
Ц^ла България ликува. — Венчолната церемония
бъпреки огорченията и неща
; ш'ш Ал. Невски.
стията, които изпита,<се у{одрява.Хзбарьтъ, който е напра2>
г/ - ч >'' ^, 9 1 < *< Ь А
V
- 1 * 1
•Шг:Царь 2?орисЪ /// на сбоята другарка е бЬ бсЬкй<отно
И '' ; '; л » ^>* »''' ^ ^ т < ^ " г < "
шение щастливъ. Мой сбързВо своята династия <ъ- една
}
оть<иай'старитЬ и почетни
-\
династии,6ь бброяа..
1
Царица Хоона притежава
кичките достойнства но блс- ''
городно^сьрдце и душа, която >
дгилйе зо народа п носи -нега
ЬитЬ болки и страдания.Хжщит<' качества '".притежаба и
${. В- Царь- Борисъ.- "
,3{вшиямь, Царь е мждьръ •••
сь топло ? сърдце,-. той <о6ича. .
сВоя народъ, искрено желае,
шобото благоденствие. Н я
кего-ВсеКи/ м'6.жел<у;да::;.до6»ри- \
(рлката си^.предь него всЪки-•фЖеу-да^.прУпЯЛчс^+сбаята--*-'.
г
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Царь Борисъ израстиа бсрЬд
народа,::той е истинскснего
\ >
во дете. Мойятиде.заеднохъ
I7'
него и на . фронта® •. сподЬли
ЬсичкитЬ мжки й страдания
на българския бойникъ и дос
тойно на 3 октомврий /9/8 г
той. встжпи на Българския
<
прЬстолъ;
$(ие не трЬбба да криемъ,
рц
че изпитваме радость за по
Н. В е л и ч е с т в о Й о а н а
Н . В е л и ч е с т в о Б о р и с ъ 111
интимното ми сближение съ
ита/гиянския народъ. Хталия
Царь на Българите
Царица на Бьлгаритъе велика сила, както по от
ношение-на своето влияние 6ъ
На 25 м.'М. църковните съль вълнуваше техните на крепость. Д в г т е големи самия патриархъ Св. Хран- о т
Европа, така и по отношение
,ТВ(
на искуството. 3(ие винаги камбани на свещения град създца, едно желание из черкви построени терасо цискъ.
По стъклата на прозор- : Т(
сме се възхищавали отъ ней кацналъ надъ красивата^ бликваше в ъ техните ду видно една иа друга обнитЬчудни паметници, отъ долина на Перуджия, чз- ши: радостьта предъ тър- разуватъ базиликата, из- ц и т е еж нарисувани кар* ю
неизмЪримитЪ* съкровища на пъстренъ с ъ множество жеггвующата любовь, уве воръ на верата, любовьта тиниизъхристианскиябитъ н а
нейнитЬ музеи, и безсмърт
ните творения на нейнитЬ базилики, кули, камбана нчана с ъ ореола на све- и изкуството. О г ъ вжтре и представляватъ ц е н н и г о
художници, поети, музиканти рии и феодални замьци,— тостьта в ъ градътъ На ве- стените и тавана еж изпи работи отъ XIV и XV в е ц е
кове. Една двойна с т ъ л б а ь
а артисти.
Асизисъ тържествен химни рата и изкуството.
сани отъ големите май
Великолепна е и природата възвЪсти че Борисъ' 111 цаИсторията на градътъ на стори Чемабуе. Мартини, отвежда към горната черко, в .
на Хталияг Лодъ чудното рьтъ на Б ъ л г а р и т е и Д ж - безмълвието Язиси е в е 
ва.Тук в 28 фрески Джото„.
Лоренцети и Джято. Глав- описва живота на Свети 01
италиянско небе е израстна- ована Савойска предъ Б о 
Ищ8
ковна.
Неговиятъ
чаръ
се
ле четвъртото дЬте на Карл
ниятъ олтаръ е украсенъ Францискъ. Други 36 кар-,
уг
га
и
предъ
закона
еж.
ща
състои
преди
всичеко
в
ъ
Виктор бмануил III и Крали
околовръсть с ъ малки мо
неговия характеренъ коло заични арки в ъ готически тини художествени творе
ца бЛена, царица Хоана, ТПя стливи сьпрузи.
ния на Чимабуе ни илюв насладила всичката добро
Св-вщениятъ градъ на ритъ, в ъ хармонията в ъ
та и прелесть на баща си и Св. Францискъ Дзиски, име която вълшебно се ели- стилъ и се намира върху стриратъ сцени изъ стария 1рой
р
гроба на светеца Св, Фран
чайка си Елена, дъщеря на
старинни
и новия заветъ. Въ страни
кралъ^(икита Черногорски. славно в ъ средновековие ватъ природа,
цискъ Азиски.
Мощите отъ долната черкова се съ- ш
С» тия'велики, добродетели, то, заглъхнало презъ епо сгради и легенди. Не нагчу
тя идехда стане Българска хата на ренесанса, стана праздно поета Габриеле обградени отъ к а м ъ к ъ и х ? а н я а а гробницата на боа- П('
Царица.,
стимулъ
на най-новата д'г\нунцио нарича града, желЪзо се съх?аняватъ въ т я т а фр а Н цисканци, оста-'!?
ПОП^РМИ^ГО Разпятието е т т о щ е о т ъ в р е м е т о н а О3{ашиятъ народъ е щаст- българска история.
Азиси олтаръ на безмъл подземието.
ливъ, той вЬрва въ свЬтлото
сложено
на маса, чиято С в .
Ф р а н ц и с к ъ . гр
Презъ целия день този вието, мистиката и поезия
бхдаще на своя утрЬшенъ*
плоскость е отломькъ отъ Кипариси простиратъ свои
день( и отъ дЬвственитЬ вър малъкъ градецъ далеченъ та. Тукъ всреди този прихове на Рила Дитоша и кра и чуждъ на шумния ш е - казенъ градъ върху една червенъ мраморъ. Надъ т е се.чки надъ нея и при
сивото Черно море, поробена метъ на жовота доби видъ могила обкичена с ъ зеле> четирите стени кръстовид- вечеренъ здрагъ вливатъ
Мракия, Добруджа и /Македо на истински градъ на по нина и маслинени дървета но еж четиритехъ симво оагри отъ музика и красо- ,та
ния, изпраща своите топли
се издига божествения мо- лични фрески на Джито, та в ъ съкровените тлъби- до
привЬти на италиянския на-клонение.
'. понастиръ на Св. Францискъ. въ които той по вдънове- ни на духз.
.
О
щ
е
отъ
сутриньта
н
е
Родъ, са възгласи!
Къмъ
десеть
безъ
чет-щ
Неговата
камбанария
като
колко
аеропланни
ескадри
ние отъ безсмъртния тво
Да живЪе Италиянзапочнаха красиви полети че ли се стреми вечно рецъ н а „Божествената въртъ височайшите влако- М9М|
ския народъ!
Да
живЪе Българ надъ града. По улиците къмъ синьото небе. Архи комедия" Данте, възхва ве започнаха да пристигат <на
по които б е определено тектурата на този сборъ лява трите основни добро Съ първия, така нарича д а д
ския народъ!
Д * живЪе Царь Бо да мине свадбения царски отъ здания, каквито пред детели на братята Фран- ния „синия" пристигна И-в
многохиляденъ ставлява монастира е тол цисканци: бедностьта, сми талиянското кралско семей
Рисъ и Цирица Йоана! кортежъ
ство, с ъ втория пристигнаЬ
Честито Царю и Ца народъ очакваше тържес кова внушителна, че до рението и непорочностьта.
твеното шествие. Една ми- бива характеръ на старин- Четвъртата е посветена на бившия царь Фердинандълвж,
рице честити!
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ъхни Височества князъ
рилъ и княгиня ЕвдоСледъ гова следваха
ггитъ влакове носящи
:очайшитъ гости и предвителина нталиянскигв
български официални
сти.
!одъ звуцигв на всичкамбанарии въ долинаI на Умбри»„ кортежътъ
I <авайки презъ Портан1а влече въ града. УлиГБ и площадитв шумБотъ н а р о д а , на]панъ задъ ВОЙСКОВИТЕ
дони, които отдаваха
есть. Презъ цълото времузикитъ свиръха бълски И италиянски хим
Населението и !придоитъ гости отъ цвла Иия бъха въ възторгъ.
акламираха бурно мла
денците, развБваха^малзнамена, шапки и къри посипваха съ живи
»тя ГБХНИЯ пжть.
1редъ площада на Бази
рате кортежътъ се спръ.
владетелитБ, прин1егБ, властигв, слязоха
I. автомобилите и се
«I .
равиха къмъ църквата.
$ъ този върховенъ мо1тъ за . българския и
лиянския народъ, като
ли „святата съчка на
ти Францискъ благовяще двата народа Едчувсгво на блаженство,
екстазъ трепереше въ
духа и проникваше въ
ровенитъ гълбини на
р.' • дцата на всички при**1
ствующи. Самото небе
о че ли и то присъе; 1И евоята радость къмъ
остьта на народа. Едри
ки дъждъ затанцуваха
н земята. Богъ благосла1е святия съюзъ на
ДИТБ избранници.
ри входа на църквата
гбеното шествие бъ поцднато отъ 200 млади
шчета облъчени въ бърокли до земята като
!Р цински феи. Тъ обсиа пжтя на височайшите
|Доженци съ живи ЦВБ1

И вадбения кортежъ при

ши към*, светото МБСТО
следния редъ: Краль
сторъ Емануилъ подъ
<а съ княгиня Джована,
ь Борисъ подъ ржка съ
лица Елена, царь Фер[андъ съ Пиемонгската
|нцеса, князъ Кирилъ
принцеса Евдокия, Пинтския принцъ съ Хе;|( ската херцогиня, хесен::Е я херцогъ съ принцеса
зия Савойска, графъ
ши съ графиня Калви,
а Ляпчевъ съ принцеса
щриано, г нъ Мусолини
|"-ца Петрова, г-нъ Найовъ съ херцогиня Лауцана,
г-нъ Гранди съ
Ю
цогиня Строци, г-нъ Миопъ съ херцогиня Лю»
гъ, следваха други ела
и видни .личности.
| о лицата на висо
шитъ владътели, прин

,
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цове, херцози, графове и съ дълъгъ 15-метровъ ву
други се четеше велика алъ представляваше едно
изрядно ржкодълие. Церадость.
Тукъ преди млладожен- лата свита бв посрещната'
ЦИГБ да заематъ молитве предъ общината отъ об
1
ните столове, игумена на щинските чиновници обле
Францисканскигв братя по чени въ срБдновБКовна уднесе свБта вода на вла ниформа. Церемонията на
детелите и принцовете. вписването на брака стана
Хозъчъ пъеше молитвата въ кабинета нз кмета, украсенъ съ бъли карам
„Про регенестро".
Следъ това всички зае фили и рози. Гледката 6 Б
ха своите мъхта. На цен- великолепна. Кметътъ Г.
трилнигв молитвени сто Форгини посрещна авгулова заеха мъсто двамата стейшитъ особи и ги отведе
младоженци, а отъ страни въ приемната зала. Въ то
свидътелитъ. На лъло ОТ ва връме историческата
олтаря заеха МБСТО ВЛЗДБ- камбана на общината прателитв и принцоветБ. Отъ зднично биеше. Музиките
дъсно ВИСШИТБ власти и свиръха националните хим
ни на двата народа. Насе
ФранциканскитБ братя.
По заповБДъ на краля лението възторжено ви
на Италия префектътъ да , каше:
„Да живъе България!"
де знакъ за започване це
„Да живъе Италия!"
ремонията.
„Да
живъе Борисъ!"
Нека забБлъжимъ че вси
„Да живБе Джозана!"
чки присжтствующитБ 6 Б „Да живБе Савоя!"
ха облечени въ строго изВозвБстяването . на Ви
искванъ стилъ: дамите 6 Б ха съ СВБТЛИ дълги ржка- сочайшата свадба на наро
ви, нито едно деколте, да се ИЗВБСТИ отъ тръбачи
главите имъ бъха покрити съ тръби дълги до два
съ 6 Б Л Ъ вуалъ, които от- метра.
зздъ се .спущаше до кръс
Ликуването на народа
та. МжжетБСЖщобъха въ НБмаше граници. ТБХНИТЪ
6ЛБСТЯЩИ униформи и фра сърдца се изпълниха съ
кове съ български и ита сладъкъ трепетъ.
лиянски ордени.
Свадбения актъ се под
Обредътъ се започна съ писа отъ г. г. Мусолини,
прочитане нъколко молит Федерцони, предаедатель
ви отъ * ржководителя на на италиянския сенатъ, Ля
монастира
отецъ Рисо." пчевъ и К. Милановъ, бъл
Следъ това последния се гарския Министъръ на праприближи до младоженци восждието.
Следъ това кметътъ на
тъ и имъ зададе обичай
ния въпросъ. Като получи града Фортини поднесе на
техния отговоръ той про Царя една старинна сабя
изнесе формулата на тайн и поздравитБ на населе
ството и благослови ВБН- нието. На излизане отъ
чалния пръстенъ, който Н. кметството Царь Борисъ и
В. Царь Борисъ сложи Царица Джовзна бвха бур
върху пръста на новобрач но акламирани отъ наро
ната. Накрая Отецъ Рисо да. Т Б се качиха на автопрочете на младоженците мобйлитБ и се отправиха
чл. чл. 130, 131, 132, на за вила Костанца. ЦБЛИЯТЪ
гражданския законникъ от пжть отъ кметството до
носително взаимнитБ пра вилата 6 Б обсипанъ съ
ва и задължения на съп- ЦВБТЯ. Народа 6 Б образувалъ пъстроцвБтенъ шпа
рузитБ.
Следъ религиозната це лиръ. Предъ вилата цар
ремония, величественото ската двойка 6 Б посръщшествие начело съ царска ната отъ собственика графъ
та двойка се отправи за Костанца. Тукъ въ честь
малката църква на Свети на Височайшитъ гости и
Францискъ. Н. В. Царь младоженцитъ бъ сервиБорисъ и Царица Джиова- ранъ О6БДЪ.
на влБзоха сами въ църк
Следъ свършване на о>
вата всредъ шпалиръ отъ бБда, царица Дкгована и
калугери. Тукъ височай- царь Борисъ заминаха за
ШИТБ младоженци се пок Бриндизи изпратени до га
лониха на гроба на Свети ра Спело.
Францискъ и Мария Са
Въ Бриндизи Височайвойска.
ШИТБ гости пристигнаха ЕЪ
СЛБДЪ тази почитъ къмъ вчаса съ специаленъ влакъ
великите покойници, шес посрещнати отъ' принцъ
твието потегли всръдъ Умберто, принцеса Мария
нескончаеми овации на хи- Жозе, принцъ и принцеса
ляденъ народъ къмъ об Хесенски,
официалнитБ
щинското управление.
власти и многолюденъ на
Дъжда бъ престаналъ, родъ.
Небесния лазуръ свътеше
Пристигането на ТБХНИ
надъ долината на Умбрия. Величества въ Бриндизи
Пжтя, който водеще към се ВЪЗВБСТИ съ орждейни
общинското управление 6 Б ИЗСТРБЛИ от военни кораби.
ЦБЛЪ постланъ съ живи
Тукъ ВисочайшитБ мла
ЦВБТЯ.
доженци престояха два ча
Височайшата невъста съ са, и къмъ 10 ч. и 10 ми
великолепна бъла рокля, нути, посредъ ГОЛБМИЯ ен-

тусиазъмъ на множеството
се качиха на парахода
„Царь Фердина чдъ", на
пжть за България.
Сбогуването между ца^
рицата и брата й сестра й
принцеса Хесенска 6 Б осо
бено трогателна. Къмъ тази
мила сцена се присъедини
и народа, който съ сълзи
на очи изпрати Височай
шитБ гости.
„Царь Фердинандъ" се
ескортираше отъ воененъ
корабъ», въ който се нами
раха принцеса Мармя Жо
зе и принцъ Умберто.
Пжтувачето на парахода
„Царь Фердинандъ" по адриатическо море, т п д р у жаванъ отъ четири итали
янски торпедоразрушители
бъ извънредно трудно.
Морето презъ всичкото
време на пжтуването бъ
бурно. Огромни
вълни
и з д и г а х а СВОИКБ 6 Б лопенестичела, цълуваха
стомакенитъ корита на па
раходитъ и наново чезнБха по безкрая.
Бурята презъ
цълото
време пъеШе своята стра
ховита пвсень. Небето бъ
ЦБЛО ПОТЪМНБЛО.

Следъ дълга борба съ
водната стихия ПВТЬТБ па
рахода успъха благополуч
но да доетигнатъ до Коринтскиятъ каналъ. Тукъ
парахода
„Царь Ферди
нандъ" престоя догде утихне бурята и минавайки
край гръцкитБ брБ) ове, се
отпрааи за Бъло море.
Морето бъ съвършено
тихо. Леко се плискаха
морскитъ талази и пБеха
своята приспивна пъсень.
Параходътъ носящъ цар
ската двойка навлъзе въ
ДарданелитБ. Тукъ крайбрБжнитБ батареи при Чанакъ-Кале поздравиха съ
топовни салюти Височай
шитБ младоженци. ,
Параходътъ „Царь Фер
динандъ" се екскортираше
отъ параходитБ на турския
флотъ, които се намираха
въ ДарданелитБ и околНИТБ пристанища.
НБКОЛКО десетки мили
ДБЛБха вече Височайшитв
гости отъ Цариградъ.
Параходътъ „Царь Фер
динандъ", все така при
тихо море процължи своя
пжть.
Къмъ 4 часа сутриньта
при съвършено приятно
море „Царь Фердинандъ"
мина край Цариградъ.
ВБКОВНИЯТЪ градъ почи
ваше въ скутитБ на утриньта дрезгавина.
Мисъльта ни неволно си
спомня за приказния Стамбулъ съхраняващь чарьтъ
на 6БЛИТБ хареми съ неГОВИТБ одалиски и неопи
суема красота, кои го подъ
влиянието на новото вре
ме на Кемала, минаха подъ
СБНката на историята.
Навлизайки въ Босфора
на парахода „Царь Ферди
нандъ" турскиятъ контра

торпильоръ даде салюти и
потела „добъръ пжть" по
радиото на царската двойка.
Презъ ЦБЛОТО време на
пжтуването отъ Бриндизи
до Цариградъ, Височайши
тв младоженци бвха въ
добро разположение на ду
ха. ВладБтелитъ съзерца
ваха красивата гледка на
морето. Особенъ ГОЛБМЪ
интересъ, ТБ проявиха къмъ
опасното мъсто за моряцитъ „Каодоро*.
Негово Величество Царь
Борисъ и Царица Ионна
весело се разговаряха съ
моряцитъ.
Нека добавимъ, че ми
навайки покрай гръцкитъ
брегове,. въ Коринтъ Ви
сочайшитъ пжтници бБха
Поздравени отъ българскиятъ пълномощенъ м-ръ
на Ятина и българската
колония. На Н. В. Царица
та 6 Б поднесенъ разкошенъ
букетъ отъ живи ЦВБТЯ.
Гледката бъ трогателна.
Отъ Босфора до Мидия
парахода „Царь Ферди
нандъ" бъ салютиранъ отъ
нъколко италиянски пара
ходи. Отъ Мидия „Ферди
нандъ" навлъзе вече въ
български води.
При Ръзово, Ахтополъ,
Василико, Кюприя, населе
нието привътствуваше цар
ската двойка съ махане на
кърпи и хвърляне на живи
цвътя въ морето. А при
Созополъ 60 лодки обра
зуваха шпалиръ между
двата острова, презъ които
мина „Царь Фердинандъ".
Тукъ созополци устроиха
възторжени овации на цар
ската двойка.
На 31 т. м. 5 часа надвечерь парахода бъ вече
въ Бургазкитъ води. Найнапредъ той бъ поздравенъ
отъ островитъ „св. Иванъ"
и „св. Анастасия" съ па
дане на голъми огньове.
Въ това време Бургазкото пристанище бъ зад
ръстено отъ хиляденъ на
родъ, За тържеството бБ
ха се стекли много селяни
отъ околнитъ села и близкитъ градове. Тъ съ тре
петна душа очакваха Ви
сочайшитъ гости.
Князъ Кирилъ и княги
ня Евдокия съ моторна
лодка посрещнаха парахо
да навжтръ въ пристани
щето и се качиха на „Фер
динандъ".
Точно 5 20 часа парахо
да пристигна на Бургазкото пристанище, посрещнатъ
съ нескончаемо „ура" отъ
хиляденъ народъ.
Пръвъ слъзе Царь Бо<
рисъ, на пристанището, а
следъ Н. В. Царицата. Царьтъ поздрави почетната
рота и всички присжтствуващи. Тукъ кмета нв града
г. Каназиревъ поднесе на
Царя и царицата хлъбъ и
соль, като произнесе след
ната кратка ръчь:

^•и*»#,
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0аи1в Величество,"
съ знамена приветствията
^ с т р а н а на бургаз- отъ офицерите и моряци
'" гражданство, което те на полицейската морс
|гь честьта да представ ка служба.
ими днесъ, въ този тъй
Къмъ б и 25 минути
[оегенъ и тържественъ Царя и Царицата се качи
поднасямъ на Ваши ха влака, и вседъ оглуши
,ичества най-сърдечни телни овации той потегли
/гитявания и благопоже- за София.
'т по случай стжпваВегонъ салона, въ който
|) Ви на българска земя се настаниха Царя и Ца
рицата бе оть го лема ис
1Вургазъ.
§ъ този моментъ, ко>ато торическа ценность Той
нчания отъ всички ни е докаранъ въ 1903 год.
^ь, довежда въ своята въ България. Съ него найрана избранницата на напредъ е пжтувалъ бив,рдцето си, когато мла- шиятъ Царь Фердинандъ,
ца българска царица стж- когато е ходилъ на Шипка.
щ за първи пжть на бъл- ^ Съ сжщия вагонъ епж
рска земя, сърдцата на тувалъ Германския импеички бургазки граждани раторъ Вилхелмъ презъ
на целия български НЙ- войната, когато идва въ
,дъ еж изпълнени съ без- България.
анична радость.
Презъ всичките южни
Нека този избликъ на гари презъ които минаха
народна радость бжде Височайшите младоженци
[едзнаменувание за лич- беха обкичени съ живи
5Ю щастие на Ваши Ве- цветя. На всека отъ ТБХЪ
ичества и благоденствие царскиятъ влакъ се спира
по една минута.
1 българския иародъ.
На 1 ноемврий точно 10
Като поздравлявамъ Вачаса,
„зелениятъ" царски
! е Величества съ „добре
влакъ,
обкиченъ съ бели
1ошли", азъ поднасямъ по
хризантеми,
бавно и тър
|гаръ български обичай
жествено
навлезе
въ га
лЪбъ и солъ".
рата
и
спре
предъ
перона,
Громко ура съпроводи
|оследните думи на кмета. Командува се „мирно за
Н, В. Царя трогнатъ от почесть". Музиката засвири
церемониялниятъ маршъ.
мори:
„Драги кмете, извънрад- Въ това време надъ гараисъмъ трогнатъ отъ съ та, аеропланите които ек
рдечното приввствие и съ скортираха влака, почнаха
рдечния приемъ, който бур- да правятъ красиви фигу
| газкото гражданство ни ри въ въздуха. ЦБлата|гаще. Отъ името на два ра е феерично украсена.
мата ни благодаря, Не на- Пръвъ слБзе отъ салонъ|иирамъ думи да изразя влака Н. В. Царя, следъ
моята гелвма признател- него Царица Иоанна. Тукъ
1Ьсть къмъ Бургазци, кои- военниятъ м-ръ Бакърдю еж много близки до жиевъ излезе неколко
ърдцето ми, и които да- крачки напреде и рапор
рха силенъ изразъ на тува на Н. Величество.
Следъ рапорта царя пред
юята привързаностъ",
[Следъ това на Т. В. Ца- стави вознниятъ м-ръ на
я и Царицата митрополит Царица Иоанна, поздрави
[ларионъ подари една и почетната рота, ржкува се
она обкована въ златна съ началника на гарнизо
амка, скжпъ споменъ отъ на, генералъ Жечевъ
Йариградъ. Т. Величества Следъ това Н, Величество
поздравленията на
* прекржетиха и взеха прие
всички
министри и члено
[кжпия дарь.
вете- на свитата си, сжщо
Радостьта на население- и благоволията на Н. В.
о прБмина вевки грани- Преосвещенство митроно
би. То съ насълзения очи литъ Стефанъ и отъ папр радваше до умиление скиятъ визиторъ монсисир Височайшите владете ньоръ Ронкали. Преди да
ли. Никога Бургазци иема влвзатъ въ царскиятъ сазабравяте момента на лонъ г-жа Ляпчева и г-жа
рещата между царя и ста- Найденова поднесоха раз
;итЪ опълченци.
кошни букети отъ кремави
Зг|оЙ бе единъ отъ най- савойски р о з и на Ца
1игателнитъ\ Старите ве- рица Йоана. Въ салона
^Рани целуваха ржката Височайшите гостн пре
- благородния ни Царь и стояха ' 10 мин. Въ това
•аха: „честита Царица, време м-ритъ поднесоха
поздравите си и се пред
.арю честити!"
Сжщите мили моменти стави на царицата.
. г'5«ив-Бха Т. В. Царя и
Царица Иоанна бе цела
4арицага, когато наЗОок- облечена въ бело, на видъ
•ом8ри в ъ единъ часа скромно, семпло, но зато
^едъ обедъ въ носъ Ени- ва пъкъ божествено не
"Да на турско-българската винно. На главатн й белъ
•Раница парахода „Ферди- вуалъ съ разкошна сре
—чъ" 6Б посрещнатъ отъ бърна д и а д е м а , обси
Ш>и?Ъ миноносци, „Дръз пана с ъ м н о ж е с т в о
ки", „СМБЛИЙ" и „Храб скжпоценни камъни, чий
ри" съ 31 топоани са- то блесъкъ пречупенъ
"юти въ момента на вли- презъ златните слънчеви
|?Нвто на царската двойка лжчи, като че ли отразя
* български води. Следъ ваха самата психика на
,0
| ва отъ борда на единъ Царицата: чиста и блага
ЦьНоминосците 6-Б преда- душа. Царичата е съ мно
/* чрезъ сигнализация го нежно и миловидно

<Е

'варненски същински Вестнйкъ
лице. Нейните разкошни
очи като че ли симвопизиратъ вечния стремежъ
на човека да слее съ
Бога.
Презъ всичкото време
на церемонията, надъ га
рата летвха 31 аероплани
които образуваха въ небеснея лазуръ, вензелитв
на Царя и Царицата:
»»В

" и „И"
Въ 10 часа и 10 мину
ти, царьтъ и царицата напустнаха салона и съ цар
ската каляска потеглиха
отъ гаратл за двореца.
Свадбениятъ коргежъ по
установения планъ почна
Да се концентрира къмъ
пл. Ал. Невски. Цвлата
улица „Мария Луиза" се
залБ отъ народъ. Движе
нието по тази улица е не
възможно. Презъ ВСИЧКИТЕ
улици, презъ които ми
на свадбения кортежъ на
рода живо акламира ТБХни Величества.
При арката на лъвовия
мостъ, кметътъ на столи
цата и всички общински
съветници привБтствуваха
младоженците. Тукъ кме
та г. Вазовъ, поднесе хлъбъ
и соль. Следъ това свад
бения кортежъ потегли
къмъ църквата св. Ял.
Невски, бурно акламира
отъ народа. Въ храмътъ
ГБХНИ Величества влвзоха
бавно и застанаха предъ
олтаря. Тукъ еж всички
официални лица и' пока
нени гости. ЦБЛИЯ тронъ
е обсипанъ съ бвли хри
зантеми. Тайнството на бракосъчитанието се изпълни
отъ намъстника на пред
седателя на св. Сикодъ и
членоветъ на св. Синодъ.
Хорътъ презъ ЦБЛОТО вре
ме ПБе: „Чашу спасение",
а следъ това „Исай ликуй", съ което церемония
та приключи.
Милъ 6 Б момента, кога
то дъдо Неофитъ съ кръсть .
въ ржкасе изправи предъ
тъхни Величества и про
изнесе божествено слово.
То 6 Б изслушано съ ГОЛБмо внимание отъ ТБХНИ
Величества.
Следъ свършването на
словото и цБлуване кръ
ста Тъхни Величества се
приближиха цо аналея.
Пръвъ царьтъ се прекръ
еги и цБлуна евангелието,
а следъ това царицата коЛБНИЧИ и последва при
мера на царя, следъ кое
то се отправиха къмъ тро
на, водени отъ митрополитъ Неофитъ. Въ тоя моментъ се дадоха първитБ
топовни гърмежи, които
продължиха до с т и г а нето на кортежа въ дво
реца. Въ 11 часа и 11 ми
нути царьтъ и царицата
приеха поздравленията на
владицитъ, кн. Кирилъ и
кн. Евдокия, всички мини
стри и други официални
власти. Къмъ 12 часа Ви
сочайшите младоженци изЛБЗоха отъ храма, предъ
чиито стжпала, 50 момичен
ца и момченца облечени въ
бъли дрехи, образуваха красивъ шпапиръ. ТБ хвърляха

въ СТЖПКИТБ на ТБХНИ Ве

личества хризантими. Отъ
тукъ ЦБЛИЯТЪ кортежъ обиколи площада и се от
прави къмъ Двореца. Дкламациитв на народа НБмаха граници. Царя и царирицата усмихнати непре«
къснато поздравляваха на
рода. Предъ двореца ца
рьтъ поздрави войсковите
части. Следъ церемоналниятъ маршъ генералите,
министрите, гостите се
разписаха въ Двореца.
Народа продължаваше
да акламира Височайшите
младоженци. Никога сто
лицата не бе преживевала подобенъ радостенъ
день. Тържествата продъл
жиха до късна вечерь.
Нощната 'феерия на столи
цата бе приказна. Всеки
ликува, в:еки я обаянъ
отъ безбройните електри
чески лампи, които заливатъ улиците, нашепвайки
на душата за върховниятъ
моментъ, който преживе
ва българскиятъ народъ.
Една мисъль, една ра
дость обхваща всички сърдца на столичани, тя се
разлива по целата родна
земя, впуща се въ малка
та паланка, достига но кра
сивата италиянска земя и
шепне:
Да живее България!
Да жиВБе Италия!
Да ЖИВБЯТЪ Царица Ио
анна и Царь Борисъ III.

За времето отъ 1 до 31
октомврий 1930 год. вклю
чително библиотеката е би
ла посетена отъ:
а) читалня за периоди
чески печатъ
2381
б) библиотечна чи
талня
1165
всичко 3546
Взети еж били кни
ги за домашенъ про
читъ
639
книги за библиотеч 'нъ 440
книги за справки (ен
циклопедии, речници,
вестници и др. по
добни
86
1165
Устроената въ читалня
та за периодиченъ печатъ
само на 19 октомври, по
случай деня на българска
та книга изложба на бъл
гарски печагни книги отъ
преди освобождението и
открита отъ уредника на
библиотеката Добринъ Ба
си левъ съкратъкъ истори
чески преглецъ върху бъл
гарската книжнина до 1877
год. биде посетена при гоЛБМЪ интересъ и много
ласкави отзиви отъ около
700 души.

ХРОНИКИ
Съгласно телеграмата
на министерството на Вжтрешните работи и Народ
ното здраве № 12672 отъ
23 того, на 25 октомврий
т. г. се учредява извън
редна сесия за произвеж
дане изпити за секретарьбирници.

Стр. 1С
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Л. К. Бочевъ

търгове
Частно-правните отноше
ния между физическите
лица се уреждате отъ об
щите граждански заксни
които еждържатъ прави
лата, по които може ва
лидно да се сключватъ
сделки — да се придобиватъ права и поематъ за
дължения. Също и юриди
ческите личности мзгатъ
да влизатъ въ договорни
отношения и законно да
се зацължаватъ и придобиватъ права при точнб
спазване специалните поетанозления на законите.
За държавните учреж
дения, вклучително и дър
жавните банки (чл. 109),
общините и други, общес
твени блаоотворителни и
духовни учреждения, ко
ито специалните имъ закош или условия ги задължаватъ да се отчитатъ
предъ държавни учрежде
ния (чл. 195) това става
съгласно съ постановле
нията на закона за б. о. п.
Тамъ се съдържатъ прави
лата, по които се уреждатъ частно-правнитЪ имъ
отношения.
Общините еж длъжни
да извършаатъ своите
предприятия (такива по сми
съла на чл. 108 оть з. б.
о; п.) по начините предви
дени въ закона за б. о п.
не само по силата на чл.
67 и 195 отъ сжщия законъ и чл. 30 брква „в"
отъ пралилника за прило
жението му, но и по сила
та на чл. 100 отъ закона
за градските общини, чл.
75 оть закона за селските
общини, чл. чл. 244 и 356
отъ правилника за прило
жение зак. за градените
общини и чл. чл. 262 и
345 отъ правлниказа при
ложение закона за селски
те общини.
Неспвзването на тия пос
тановления има сжщите
последици, каквито едно
частно лице може да по
несе, когато сключва сдел
ки не по предвидените за
за това правила. Никой не
може да обезвреди такова
лице — ангажимента е не
законосъобразно поетъ и
не създава желаните юри
дически последици.
Съгласно тия постанов
ления всички предприятия
требва да се извършатъ
чрезъ търгъ, като се спазватъ напълно постановле
нията на з. б. о. п., което
значи — за обявяването
на единъ редовенъ търгъ
да се изпълнятъ всички
ония формалности, които
тий предвижда. На първо
место — нарежданията на
чл. чл. 196 буква .6", 111
и 112 отъ с. з. т. е., след
като общинския съветъ
взема решение и удобри
поемните условия за из
вършване на известно пре
дприятие, да се направи
обявлекие сь определено
то въ чл. 117 съдържание

Ьа^явнсйй 1Л0ЩЯ1'.с/;<1-й:е|Ш чт.*.;___:._;.
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и се изпрати за обнарод
ване въ „Държ. вестникъ",
като датата на произвеж
търга требва да бжи дане
де —• поне единъ месецъ
следъ публикуване обяв
лението.
Тъй определената про
цедура често пжти пред
ставлява големи затрудне
ния за извършване нЪкои
спешни работи, понеже
(като оставимъ на страна
обикиовенит-в трудности за
свикване на общ. съветъ),
вънъ отъ определения отъ
закона най малъкъ срокъ
(единъ месецъ), нуждно е
да се чака често пжти
твърде дълго време до ка
то Държ. Печатница пу
бликува' обявлението.
Това неодобство по от
ношение на сроковете, до
известна степень се пре,
махва съ постановленията
на чл. чл. 114 и 156 отъ
с. з., обаче прибягването
до гвхъ требва да ставаспоредъ текста и духа на
закона, много рядко и то
въ строго определени слу
чаи, наречени отъ законо
дателя изключителни.
Така нап., за да се приI ложи чл. 114 необходимо
е да има изклучителенъ
случай, предизвиканъ отъ
обстоятелствата, които не
еж могпи да бждатъ пред
видени или отъ: нуждяи
нетърпящи отлагане.
Гова поелздного поло
жение създава едно улес
нение, понеже дава въз
можность по често да се
прилага тоя членъ отъ
закона, тъй като такива
нужди, които не търпятъ
отлагане, се яаяватъ въ
твърде много случаи и не
могатъ да бждатъ; освенъ
и винаги изключителни, за
щото инакъ биха могле да
търпътъ отлагане и сле
дователно да чакатъ редовенъ търгъ.
Но и въ тоя случай, по
закона, требва протоколъ
въ който тия нетърпящи
отлагане нужди да бждатъ
изложени и се види, че
действително това е изклю
чителенъ случай и този
протоколъ, по — нататъкъ
требва да бжде удобренъ
отъ Общ. Съветъ по този
начинъ, въ тукъчъ случай
може да се прибяга до
чл. 114,
Келкото се отнася до
;Е:|
първото положение, имен
но: до ония изключителни
случаи, които не еж могли
да бждатъ предвидени, то
ако бързината е голема н
неизбежна, по практично
би било да се прибегва
до чл. 156, буква „М" на
който съдържа почти ежщите елементи, съ тази
раалика, че изключителни
те случаи по чл. 114 тре
бва да бждагъ предизви
кани само отъ непредви
дени обстоятелства, а при
1а случая на чл. 156 буква
„М" и отъ неизбежне бър
зина.
Но тия исключителни
случаи предизвикани отъ
обстоятелства, които биха
ни заставили да действу
ваме по чл. 114 т. е. съ
•

*
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съкратенъ срокъ, безпорно требва да бждатъ отъ
естегтво такова, че бързи
ната да се налага, поради
което е необходимо да се
съкрати и срока отъ 1 ме
сецъ на 10 дена и следо
вателно да е неизбежна,
защото инакъ, би следва
ло «да се обяви редовенъ
търгъ. Поради това, поло
жението въ случая на чл.
114 и 116 буква:...,,М" е
почти тождесвено и се ха-,
рактеризира и < диференци
ра само по бързината съ
която требва да се извьрши предприятието Яко имаме изключителенъ слу
чай, който ни заставя да
действуваме бързо т. е. съ
съкратенъ срокъ, то не
пременно тъзи бързина
требва да бжде неизбеж
на и обратно, ако има не
избежна бързина, то има
непременно изключителен
случай. А веднъжъ прие
то, че при чл. 114 требва
бързината да е неизбежна,
косо се изисква и отъ чл.
156 буква „М" при база:
наличность на непредви
дени обстоятелства,остава
да се определи съ пълно
право и на законно осно
вание по кой членъ да се
извърши предприятието.
Въ такива случаи за пред
почитане е доброволното
съгласие,* понеже съгласно
чл. 159 отъ 3: Б. О. П. не
е необходимо и задължи
телно публикуване на обяв
лението въ Д. В., тъй ка
то въ текста на тоя чл.
е казано, ча може да се
поликува и тамь и следо
вателно тая редакция не
му дава "оня императивенъ
характеръ, който дава чл.
111 за публикуването на
обикновените търгове.
Освенъ това, когато се
действува по доброволно
съгласие, не е задължи
телно спазаряване на ме
сечния или десеть днев
ния срокъ (чл. 359 огъ
правилника за приложение
закона за Б. 0. П.) и сле
дователно печели се време
по този начинъ отъ две

места: 1) отъ изпращането
и бавянето въ държавната
печатница; и 2) от обикно
вените срокове предвиде
ни въ закона за обикно'
венъ търгъ па билъ той
и съ сакратенъ срокъ. При
това, кото е най-важно.
доброволното съгласие мо
же да продължи и се при
ключи когато се добие из?
носна за общинската каса
цена (чл. 360 огъ правил
ника за. приложението за
кона за Б. 0. П.) • г
йТова еж удобствата за
доброволно съгласие и препрепоржчително е винаги
колкото и редко да се
случва, когато еж на ли
це условията изисквани отъ
закона, да се прибегва до
него, а не да се игнорира,
като маловажно постанов
ление на 3. Б. О. П. То]е
поставено отъ законодате
ли именно за улеснение и
винаги когато има възмож
ность, требва да се из
ползува.
'^Чл. чл. 146 и 156 въ
своята сицелость, при пра:
вилно тълкувание еж уле-;
снениеза извършванепред*
приятията.
Колкото се отнася до чл.
196 буква „Б" напълно
справедливо е да се изпълняв*тъ нарежданията
му, тъй като общинския
съветъ, който въ своята
си целость е отгоаоренъ
за управлението иа общи
ната, требва да решава и
знае какво и какъ се вър
ши. Това е негово право и
неговъ дългъ, колкото и
да се забавя работата.
Исхождайки отъ тия съ
ображения и при тачова
едно разбиране на закона.
за Б. О. П., по'ледння на
представлява некасви го
леми затруднения и преч
ки, а само се стреми да
запази напълно интереси
те и на двете страни: об
щината и конкурентите,
така, какво общите , граж
дански закони се стремятъ
да запазятъ интересите на;
частните лица въ техните
граждански отношения.;

Варненско Градско Общмн. Увцшшшнме

явление

<

№ 20860
гр. Варна, 3 ноемврий 1930 год.
Въ допълнение на обявление № 20239 отъ
23, X. 1930 год., публикувано въ Държавенъ вестникъ
брей 171 отъ 29. X. с. г., обявява се на интересующите се, че на. 1 дечемврий т. г. до 10 часа въ
Варненското окржжно данъчно управление ще се
произведе търгъ съ тайна конкуренция за достав
ката на 33 чифта ботуши за пожарникарите.
\ Първоначална цена 26,400 лв. Залогъ 10 на сто
въ банково удостоверение. Документи съгласно
3. Б. О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр. еж за сметка на доставчика.
Поемните условия могатъ да се виждатъ въ
общината.
1—3652-1

ОТЪ ОБЩИНАТА.

Печатница „НОВИНИ".'--. ВарнГ

Е :!. гпо д. оощ'н. швление
На 21 ноемврий т. г., въ.Варна — Окржжното Данъчно
Управление, 8 часа ще се продадатъ на търгъ съ явна кон
куренция най-ценните курортни общински мътта находящи
се до самата приморска градина, Търговската академия и
Евксиноградското шосе. Условия: Удостоверение за участие
въ търгь. Залогъ за вевки отд-вленъ парцелъ 10,000 лв. въ
банково удостоверение; Изплвщанего наведнажъ до 10 дни
отъ съобщението за утвърждаване на търга. Застрояване на
местото въ 5-годишенъ срокъ.
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Вздаднсм© Градско Общ. Упршвпемив

Обявление
№20508
Варна, 27 октомврий 1930 го дина.
Длъжностьта общински лекарь хигиенисть при
варненскатз градска община е вакантна. Желающи
лекари да. я заематъ, требва да отговарятъ на чл.
221 отъ закона за народното здраве; Брутна запла
та включително и процентното възнаграждение
6200 лв.
Заявлението придружено съ всички ,'документи
по чл. 5 отъ закона за държавните служители да
се представи въ общината въ срокъ единъ месецъ
считано отъ днесъ.
ОТЪ ОБЩИНАТА
ям

яймаяякнввнвивик

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление

№20359
гр. Варна, 24 октомврий 1930 год.'
Въ допълнение на обявление №? 19604 отъ 14октомврий 1930 год , публикувано въ Държавенъ ве
стникъ брой 165 отъ 22, октомврий 1930 год., обя
вява се на интересующите се, че на 24 ноемврий т. г.,
до 10 часа въ Варненското окржжно данъчно управ
ление ще се произведе търгъ съ явна конкуренция
за отдаване подъ наемъ общинската зеленчукова
градина въ местностьта „Узунъ-Кумъ" за време отъ >
сключване договара до 31 октомврий 1931 година.
Първоначалната ; цена и залога се определятъ
отъ тържната комисия въ деня на търга. Документи
съгласно 3. Б. О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр. еж за сметка на наемателя.
Поемните условия се виждатъ въ общината.
Отъ Общината.

