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Много еж въпросите на ежедневностьта,
които ни занимавтъ. Те ся сжществени и
важни, защото се отнасятъ до нашето просжществуване: Не е безъ значение, обаче,
и въпроса свързанъ съ последния момен
тъ отъ пребиването ни на земята. Много
еж формалностите, които убеждения и законъ, тогава повеляватъ да бждатъ изпъл
нени. Разделяйки ни отъ живота, нашити
близки еж принудени да положатъ последни
грижи за да ни изпратять въ вечния по
кой. За религиознит-Ь изисквания тукъ не
се касае — те еж различни и всеки е свободенъ да ги почита и изпълнява споредъ
разбиранията си, а властьта е длъжна да
ги толерира. Гарантиренето на това право
е хуманно и справедливо. Противното, про
явено по какъвто и да е начинъ, е варвар
ство. Тържествения и тайнственъ моментъ,
въ който човешката душа отлита, не бива
да бжде смущаванъ — той е святъ. Въ не
го мислите се заглушаватъ отъ чувствата;
скръбьта е господарь на цЪлото ни сжщество; околните еж най-силно разстроени; не
липсва и отчаяние. Този ужасенъ моментъ
е потресяюще описанъ отъ поетите. Уте
хата, която въ него бихме намерили, като
че ли въ известна степень, е въ обрядностьта и дълбоката и искренна вера. Треб
ва да пазимъ тези необходими за всекиго
условия и дадемъ възможность за сжществуванието имъ.
Въ това състояние на силно нервно
напрежение става раздалата съ покойника.

По това време се изпълняватъ и повелени
ята на закона. Въ настоящите редове сжщо
нема да разгледаме и административните
формалности — те еж общи и необходими.
Въ случая ни интересуватъ, обаче, разхо
дите, които требва да се правятъ въ пол
за на общината, защото, ако те еж големи,
често нещастието се увеличава Въ техния
размеръ може да се съзре: хуманность или
жестокость.
Въпросните разходи се състоятъ въ
таксите, установени отъ законите за град
ските и селски общини, а именно: за пог
ребение и за отстжпване на гробъ. Да се
спремъ на техъ ни дава поводъ особения
имъ обектъ непозволяващъ поставянето имъ
подъ общъ знаменателъ съ останалите об
щински приходи, предвидени въ законите,
безъ определенъ размеръ. За да си и уяснимъ техния характеръ ще се спремъ по
отделно на съответните текстове отъ за
коните, които споменахме.
Чл. 88 п. 19. отъ закона за градските
общини и чл. 67 п. 19 отъ закона за сел
ските общини еж еднакви и гласятъ:
„Редовни приходи еж: . . . 19/ Такси
за погребване: общинския съветъ може да
реши всеко починало въ района на общи
ната лице да бжде погребано отъ общинска
затова уредена служба, която да включва,
даване гробно место, погребална колесница:
ковчегъ, извършване отъ духовно лице отъ
религията на починалия надлежните треби,
прислуга за вдигане телото, носене хируг-
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ви и пр., спускане и закопаване. Таксите
определя общинския съветъ така, щото за
прилично, еднакво за всички погребение да
не се взима никаква печалба, като бедните
не плащатъ цълата или само часть отъ
таксата, споредъ състоянието, а за луксоз
ни погребения въ таксата да се включва и
печалба за общината.
Погребалната служба въ тая смчсълъ,
може да бжде възложена и на кооперация,
въ която общината да бжде членъ и да се
представлява въ управителния съветъ отъ
свой делегатъ.
Решението се туря въ действие следъ
одобрението му отъ народа."
Цитирания текстъ много ясно и кате
горично изразява желанието на законода
теля. Обширните коментарии еж излишни.
Всеки мъртвецъ требва да бжде погребанъ
прилично! Това е негово право и. нашъ
дългь. За такова погребение отъ състоя
телните, общините не могатъ да взематъ
никаква печалба, а бедните се освобождаватъ напълно или отъ части, споредъ със
тоянието си. Това важи и*когато погребе
нието е възложено на кооперация. Схваща
нето е, че се задоволява една нужда отъ
сжществена обществена важность. Мотиви
те еж въ услугата и хуманносьта.
По общо начало размЪрътъ на тази
такса се определя спОредъ направените за
услугата разходи — $еппсе гепсюе. Тв сле
дователно, требва точно да се определени
за да има необходимата заповедна отъ за
кона съобразность. На тази база въ раз
личните общини те могатъ да не Ождатъ
еднакви. Аналогията тукъ не почива на
справедливостьта изисквана за случая отъ
закона.
Тази услуга въ нейната целость, об
щините мжчно могатъ да организиратъ.
Обикновено те я правятъ отчасти — напр.
само съ катафалка. Но и за такава таксата
не може да се изплъзне отъ рамките оп
ределени отъ закона. Тя е въ зависимость
пакъ отъ разхода; бедните пакъ се
освобождаватъ.
Изключение отъ това правило закона
предвижда за луксозни погребения. Тогава
се заплаща не само услугата, т. е. направените отъ общината разходи, но ,и една
печалба, която не е въ ущръбъ и на справедливостьта. Лукса може и требва да бжде
заплатенъ, защото той надхвърля необхо
димостта. Нещо по-вече, пропорционално
требва да бжде увеличена и таксата, безъ
разбира се, да се отива до невъзможна
1 крайность. Необходимъ е практически криI терий, защото естествено, че при много

Брой 251

високи такси, напримеръ за катафалка съ |
4 коня, мнозина ще се откажатъ отъ техъ, I
когато инакъ, при умерени такива, биха се I
ползували.
Отъ казаното е ясно, че тази такса
може да се събира само, ако общината
върши подобна услуга и само въ размеръ
на разходите за нея. Тамъ, кждето тя не
взема участио въ погребението, такава такса
се следва да се плаща.
Въ началото споменахме и за таксата
отъ отстжпване гробове. Последната общи
ните събиратъ възъ основа на чл. 89 п. 2
отъ закона за градските и чл. 68 п. 2 отъ
закона за селските общини. Сумите отъ
нея по изричното нареждане на закона
требва да се „харчатъ изключително за
подръжката и подобрението на гробищата"
и, „ако приходътъ постжпилъ презъ годи
ната не бжде изразходванъ за цельта, съб
раната сума се внася въ Българската На
родна Банка за образуване фондъ: „подръжка, подобряване и украсяване на гробищата".
И тукъ размера не е определенъ въ
закона, а е предоставено на общинския
съветъ. Последния има предъ видъ въ слу
чая разредите на местата за гробове оп
ределени съгласно закона за благоустрой
ството. Възползувани отъ това "право некои общински съвети налагатъ извънредно
големи, безбожни, такси. Това е оеждително.
Смъртьта е неизбежна за всички, тя е злочестина за близкитена починалия, особено,
когато е преждевременна или когато въ ли
цето на покойника се изгубва единствения
покровитель. Чувството на дългь къмъ него
принуждава да му се отдаде .заслуженото",
споредъ техното разбиране, като извърш- I
ватъ разходи често преко силите си. Пси
хологическия моментъ е такъвъ,_че те еж
готови на всичко за да му се .отплатятъ".
Не бива общината, да използува това имъ
състояние. Сполеетелото ги нещастие е
достатъчно да нема нужда да се излагатъ
още и на разорение, поради непоносимите
разходи, които имъ се налагатъ съ запла
щането на грамадни общински такси.
Требва да се отбележи, че въ правно
отношение законътъ не говори за продаж
ба или наемъ на места за гробове, а за
отстжпване. Следователно, заинтересова
ните добиватъ само реално право върху
отстжпените места срещу платената сума
за вечно и изключително право на ползу
ване като концесионери. (Професоръ П. Хр.
Стояновъ). Те не еж собственици или нае
матели. Това общинските съвети требва да
иматъ предъ видъ при определяне на так
сата. Местата си оставатъ общински.
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изпита и благоговение къмъ това свЪто
мъхто. А това чувство е далечъ при обста
новката на много наши гробища.
Отъ казаното до тукъ, се изтъква
ясно особения характеръ на разглежданите
общински приходи. Законното основание за
гЬхното събирание не дава право за пре
комерни такси. Никакви съображения вънъ
отъ законитъ не еж приемливи, не само
защото ще имъ противоречатъ, но и защото
ще бждатъ противъ обективната справедливость. Отъ смъртьта на своитЬ членове
общината не може да иска да реализира
печалби. Гробищата еж достояние еднакво
на всички и нека всЬки знае, че това му
право нЪмада бжде обуслявано отъ никакви
условности. Дори бихме пожелали тези
такси съвсемъ да не сжществуватъ, защото
този, който съ години се е грижилъ за на
предъка на своята община, плащалъ е да
нъци, носилъ е тяжеститЪ й, може да има
правото да иска една поледна услуга: да
се извърши погребението и му се даде
гробно мъсто безплатно, или поне срещу
една минимална такса.

^Френското право (1_. Могдапа". Ьа 1о>
ггшшара1е, I. II. р. 227) нарича това отстжпване концесия Споредъ него използуването
на отстжпеното мъхто за ново погребение
само, може да даде основание на общината
за специални такси (напр. по френското
право — (отой а"юНита1:юп) Този въпросъ
не е уреденъ отъ нашита общински закони
и практиката е различна. НЪкои общини
даже поставятъ срокове, следъ изтичането
на които считатъ, че иматъ право" да разполагатъ съ веднъжъ отстжпеното мъхто
за гробъ. Това, обаче, при истъкнатото
правно положение не би могло да бжде обо
сновано, освенъ съ комерчески съображения.
Съответните текстове на законигб
свърззатъ постъплението на този приходъ
съ специална цель—подръжката, подобре
нието и ускрасяването на гробищата и нареждатъ образуването на специаленъ фондъ
при Б. Н. Б., ако постжпилия приходъ
лрезъ годината не бжде изразходванъ. По
това предназначение не би могло да се ка
же нищо—то е по-вече отъ добро. Гроби
щата не бива да бждатъ изоставени и за
немарени, защото тамъ лежатъ въ вЪченъ
покой скжпи/гЬ останки на нашити мили и
незабравими близки. Отъ тЬхната уредба
се сжди за културата на единъ народъ.
Парцелиране, спрсъци на погребанигЬ,чис
тотата и т. н еж необходими. Освенъ чув
ството на тжга и милость вейки требва да

Отзиви

Ако не можемъ да създадемъ утБха
на скръбьта, нека поне не я увеличаваме.
съ надаването възможность на близкитй
на починалия да изпълнятъ своит-6 задъл
жения, както тЪ разбиратъ.

за
з<

. . . Напуснахме Виена къмъ 8 ч. сутреньта. Пжтуването ни до Русе траеше 3 дни.
Българскитв студенти ни съкратиха пжтуванието съ игри, пъхни и народенъ танцъ.
Това бъха млади хора еъ почти оше детски
чърти на лицето. Мечтателни мелодии, на
помнящи навътжо времената, когато Бъл
гарите страдали отъ игото на чуждата
власть, съставляваха своеобразенъ контрасъ
къмъ нежнигв лииа на младитъ- хора, у
които блесгвше желанието за подвизи.
Пъхеньта събра ВСИЧКИТЕ Българи наедно.
Всички имаха съзнание за своя родъ, а
старигв, които вече не можеха да пЪятъ,
говориха красноречиво съ своитЬ очи. Мое
то немско ухо требваше постепено да на
викне на ГБХНИГБ народни пъхни- ТБ зву
чеха най-напредъ странно, като че лиотзвукъ отъ времената на чергарството: топотътъ на коне, свиряшъ вЪтъръ на степьта.
На третия день нашия параходъ издигна
Българско знаме. Древната крепость Ви-
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динъ. първия български градъ, който при
стигна парахода, биде привествуванъ съ
въодушевление. Тукъ ме напустна моята
българска
съпжтница, броятъ на пжтницить- се стопи, на парахода стана по тихо На
следующата сутринъ параходътъ пристигна
щастливо въ Русе, разположенъ на десния
възвишенъ дунавски брътъ. Стигнахъ до
първата цЪль на своето пжтуване.
Прегледъ на паспорти и багажъ. Два
часа почивка. Толкова време требваше да
се употр-вби. Първата разходка изъ града
б-Бше за менъ разочорование. Градътъ не
съдържаше вжтре това, което ни об-вша- наше въ сутринната светлина отъ дунаския
брътъ. БЪше ли той наистина единъ отъ първигв български градове? Тази мизерна желЪзнопжтна гара, твзи почти безлюдни
улици, калпаво послани и обраснали съ
трЪва, които наподобяваха небръснати мжжки лииа и придаваха на гиздавигв кжшички отпечатака на небрежность. Изведнажъ
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се изпрчи едно великолепно здание, което
съвсемъ не прилъташе на околната среда,
като че ли едно дете е облекло дрехата
на единъ вьзрастенъ И всичко това харак
теризира не само Русе, както после можахъ
да установя; тоаа е обща характеристика
на всичките посетени отъ мень градове.
Красиво разположение отъ къмъ водаили
отъ къмъ гарата, пъкъ вжтре СМ-БСЪ отъ
печални остатъци на турското нехайство съ
модеренъ европейски предприемчивъ духъ.
Въобще тези градове въ сегашната имъ
прим-вна импониратъ главно отъ далечъ.
Колко прелестно се представлява наприм.
София въ полите на планините съ огром
ната катедрала, около която се групиратъ
многобройни еднообразни кжшччки, буле
варди при входа на града, чаратъ ви да се
изсмеете. Какво му става на душата на
Българския Царь, когато посещава столи
ците на своите Европейски колеги, очевид
но Българите още не дооценяватъ дейст
вието на пропагандата, те не се грижатъ
за външностьта на своите градове. Те не
разбиратъ значението на една добре по
държана разкошна улица, водяща отъ га
рата до града.
Поразителна е приликата на Варна и
Бургасъ отъ къмъ пристанището. И двата
града еж построени до запазения заливъ
върху хълмистия брегъ Техните украсени
съ кубета катедрали напомнюватъ, че< тк
еж градове. Новите снабдени съ кули железнопжтни гари въ съседство съ параход
ни станции си приличатъ като две капки
вода, но до като по малкия Бургасъ поради
своятъ благоприятенъ хинтерландъ, носи
повечето характеръ на търговски градъ,
който чрезъ своя красивъ прибреженъ
паркъ не е забравилъ да се грижи за хи
гиената на населението, Варна ни предста
влява картина на градъ, стремяшъ се да
стане предимно курортенъ градъ, въпреки
това, че тукъ има търговско пристанище и
търгоско училище. Изгубванието на богатия
съ храни хинтерландъ е допринесло не
малко за тая промена. Въ последните го
дини Варна е направила много въ обласгьта на строежа. Требва човекъ да отиде
на всички махали, за да прецени, какви
промени еж станали. Обаче всичко е въ
своето начало Направено е много, но поголемата часть оства още не свършена.
Кжщите изникавтъ като гжби отъ земята
и валиите работятъ трескаво да приготвятъ
пжтя за курортисти. За жалость не е разрешенъ въпроса за изобилно водоснабдя
ване. За чужденеца представятъ не малки
затруднения Надписите на улиците и разни
други надписи на български езикъ. Турция
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въ това отношение е по модерна, Йарщ
оше не познава електрически трамвай •нормални часовници изъ улиците*, хората
не отмерватъ времето си съ минути, файтонътъ той е оше на почитъ. Прикрепени
те къмъ кжшята пощенски кутии ми вдъх-ваха известно недоверие; > е беха отчистн
толкова повредени, че азъ не смеехъ да
ги призная като представители на държав
ния авторитетъ. Магаренца и овчици съжи
вяваха картината на тихото курортно шосе
дето азъ живеехъ. (Ул. „Каналска")- Еа- \
нажъ единъ продължителенъ викъ ме съ
буди отъ моята следобедна почивка. Побързахъ къмъ прозореца, немаше нишо
особенно, само единъ страстенъ магарешки
диалогъ. Даже въ православната църква г
сершнахъ едно агне Обясниха ми, че та- \
къвъ е обичая да подаде подаряватъ агне- \
та на бедни въ случай на болесть. Сутри- |
ньта ме събуждаха обикновено виковегЪ 1
„Кифли". Кифладжии се срешатъ по всич- >
ки кюшета и краиша. Българските курор- •
тисти си приготовляватъ обикновено сами 1
храна и, както се вижда, кифлите еж за >
техъ / обична закуска.
Пейсажътъ е много попечаленъ, огь[
тоя на Средиземно море. Водата даже при V
ослепителното пладнешко слънце запазва
сво тъменъ саетъ. Стръмно се спуша на
некои места брегътъ къмъ морето. Лозя и
горички напомняватъ западна ГерманияПресния, ободряващия морски ветъръ пред
пазва отъ средноморката беда. Но въпреки
пространния морски брегъ [иадъ тъмноси- ,
ньото море, въпреки живописната и инте
ресна околность, Варна като летовище има
да се бори за своето сжшествуване. Ето .
вече се готви да конкурира Ромжния. Обтегнатите отношения съ Сърбия наверно
еж попречили презъ този сезонъ на курор- |
тисти отъ Югославия да додатъ въ Варна.
Огъ чужденците добре еж представени Че- :
хите, които еж уредили оть части гостил- \
ници Единъ чехъ ми обесни така: Българинътъ е беденъ, той зависи отъ задгра
ничните предприемачи и ^адранични капи
тали. Така напр. Ромжнски капиталисти сЖ
готови да построятъ хотелъ, ако се позво
леше на техъ откриването на една комарджийница. Общината още се зашишява
отъ тоза посегателство, но до кога? Силно
ме поразяваше отежтегвието на една читал
ня въ казиното. Управлението на желез
ниците б е по предвидливо: то изложило
въ ресторантъ вагона ни на разположение
на пжтниците единъ български вестникъ
на френски, който съмъ чела, разправяше
за бъпгаро-сръбските недоразумения.
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Ст. Хр. Халваджиеаъ.

ОбщинигЬвъ Германия
Въ Германия, състояща се отъ 44 отделни
държави, по начало управлението на общините се
урежда съ местни закони. Въ различие, обаче,
отъ монархическата конституция отъ 1876 год.,
въ която липсваше каквото и да било постанов
ление за общините, въ новата, въ Ваймарската
конституция има едно постановление, чл. 17, § 2.
съ което се задължаватъ отделнит-Ь държави да
въведатъ прЪкото и тайно всеобщо гласоподаване
за общинските избори. Но отъ това постановле
ние въ конституцията не може да се направи за
ключение, че всека община требва непременно да
се управлява чрезъ общинско представителство.
-Много отъ малките селски общини въ Германия
немаТь общински съвети. Въ тЪхъ всички изби
ратели непосредственно се събиратъ, за да образуватъ общинско събрание, което изпълнява вси
чки функции на общинския съветъ, споредъ на
шите разбирания. Градъ Хамбургъ пъкъ самъ по
себе си е една отъ съюзните германски държава.
Неговото общинско управление се слива съ това
на държавата и при това положение се явява за
разрешение въпроса: сжществува ли една Хамбурска градска община, чиято юридическа личность
да е отделна отъ тая на Хамбурската държава и
вследствие на това да еж. приложими постановле
нията на конституцията по отношение на избор
ните права на общините. Германските юристи еж
дали заключение, че постановленията на конститу
цията, относящи се до общините, не еж прило
жимо за Хамбурската държава, същевременно и
община. Има и грего изключение, обосноващо се
отъ особните условия въ източна ПрусияГ Тая
часть отъ територията й е слабо населена и зе•мята е разпределена въ собственость- между нЪколко голели землевладелци, чиито пространства
обематъ по една, дажа и по-вече околии. Въ техъ
землевладелецътъ-собственикъ е облеченъ съ пра-4
вата на държавенъ и общински администраторъ.
Пруския законодатель намира, че тйя остатъци
отъ средневековния феодализъмъ не еж въ про
тиворечие съ демократичните постановления на
чл, 17,"§ 2 отъ конституцията.
Поради липсата въ новата конституция на
Германската държава на специални постановления
аа устройството и управлението на общините и
•предоставянето на пълна свобода на действие въ
това отношение на законодателните власти въ
•отделнит-Ь държави, явява се въ резултатъ на
това едно твърде големо разнобразие въ гермая•ското законодателство, което е трудно, дори не
възможно да се обобщи и изложи въ една обща
стройна система. По тая причина ще следва да се
проучва и изложи общинския режимъ по отд-влно
за всека държава.

Стр. б

1. Бавария
Тя има единъ отъ най-новите закони за сво
ето административно устройство, издадени на 17
октомврий 1927 год. Въ това отношение, споредъ
тия закони, територията й се дели на общини,
околии и окржзи.
Общинския съветъ се състои отъ петь до
петнадесгтъ члена, — безъ кмета — бургмесгьра,
споредъ големината на общината. Общинския съ
ветъ можа да назначи извънъ своята среда едкнъ
или двама помощници на бургместъра, които
иматъ правата на общински съветници. Само об
щини съ население надъ 3000 жители могатъ да
иматъ назначенъ бургместъръ отъ кариерата т. е.
лице съ специална подготовка за тая длъжность.
Въ сжщиге тия общини съветътъ има право ежщо да назначи единъ или нъколко специалисти
за завеждане отделни служби въ общината, кои
то въ общинския съветъ се ползуватъ съ право
то на решаващъ гласъ по въпроси отъ техната
специалность.
Общинския съветъ представлява общината и
администрира общинските работи. Съ последното
баварската система корено се различава отъ пруската, споредъ която общината се администрира
отъ едно изпълнително тело — наречено магистратъ. Кметътъ въ Бавария управлява общинската
администрация, председателствува общинския съ
ветъ и подготвя работата за неговите заседания.
Той представлява общината къмъ третите лица.
Той експедира бързигв и текущи работи и ги
представя после за удобрение отъ съвета Той
има право да се противопостави на тия решения
на съвета, които намери, че еж противозаконни.

2. Саксония
Саксонските общини еж местни децентрали
зирани тела. Въ техното ведение влизатъ; сигурностьта, общественото подпомагане, народното
здраве, пжтищата, тържищата, защита лротивъ
пожари и пр. Въ тия предели общината изпъл
нява полицейските власти. При администриране
собствените си общински работи требва да се
грижи за запазване на икономическите си инте
реси и сжщевременно да зачита обществения редъ
и правата на Райха, на страната и другите адми
нистративни еденици. Общините требва да изпълняватъ и всичко, което имъ се възлага отъ Им
перията, държавата и другите публични власти.
Всека община требва да си състави свой
правилникъ споредъ дадените права въ закона.
Тоя правилникъ и другите местни наредби подлежатъ на удобрение отъ централните админист
ративни власти.
Общинскиятъ съветъ може да решава върху
всички общински въпроси, които не еж .запазени
съ ведението на нъкоя друга власть. Съветътъ
избира и контролира постоянното общинско при-
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влтсвие, наречено директоратъ, гласува годишния
бюджетъ, одобрява финансовите отчети. Когато
директоратътъ е колегиално тъло, той требва да
одобрява решенията на съвета — въ случай на
конфликтъ решава и административния слдъ.

3. Баденъ
Новиятъ баденски законъ отъ 5 октомврий
1921 год. е съвсвемъ оргиналенъ.
Представителното тело на общината се със
тои отъ единъ общински съветъ, който се състои
отъ администативенъ съветъ (магистрата) и избо
рни членове, чийто брой се. движи между 24 и
44. Въ по-малките общини общинскиятъ съветъ
се замества отъ общите събрания на всички из
биратели. Общинскиятъ съветъ е поскоро една
камара за зарегистриране, отколкото за решаване
защото той обикновено одобрява решенията, взе
ти отъ магистрата. Последниятъ, както и бурместеръгь, иматъ компетенцията известни въпроси и
самостоятелно да решаватъ.
Сжществениятъ органъ на общината е адми
нистративният съветъ (магистратътъ). Той се
състои отъ бургмесгра (кмета) и отъ 6 до 24
възнаграждавани чиновника. Общината може и да
назначава помощници и специалици, като шефове
на служби, въ които случаи тъ еж и членове на
съвета. Числото на помощниците и членоветъ на
административник съветъ се определя съ общин
ския правилникъ. Кметътъ (Бургместърътъ) и дру
гите членове на - магистрата (админ, съветъ) се
избиратъ отъ общинсия съветъ (ВшдегаизсЬизз).
Общинскиятъ и административният съветъ изоб
що представляватъ два концентрични кржга, чий
то центъръ е. бургместърътъ, който председател
ствува и двете колегии.

4. Хасенъ
Има поугделно закони за градскит* общини
и за селските общини, издедени на 8 юлий 1911
год, изменени и допълнени съ закона отъ 15 априлъ 1919 година.
Съ закона за градските общини се предвиж
да. че всека община съ население надъ 15000
жители може да бжде градска. Общини съ насе
ление отъ 3000 жители до 15000 включително
сжщо могатъ да се третирагъ за градски, ако
отговарятъ на известни условия и иматъ за това
специална оторизация отъ м вото на вжтр. работи.
Градскитъ общински съвети се състоятъ отъ
16 до 20 члена, споредъ населението на общинатаТ-Ь се избиратъ възъ основа на началата на про
порционалната изборна система. Общинскиятъ съ
ветъ изъ своята среда избира бургместъра (кме
та) и неговите помощници, които съставляват*
постоянното присъствие и испълнителния органъ
на общинския съъетъ. Въ некои общини, съ съг-
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ласието на министерството на вжтр: работи, мо.
гатъ да се предадътъ съ решение на общинския;
съветъ къмъ постоянното приежтетвие и нъколквобщински съветнка, които да работятъ съ запла
та или беезплатно. Така образуваната колегия се
нарича магистратъ и има сжщата власть, като
бургместъра.
Селските общински съвети се състоятъ отъ
12 до 21 члена, избрани по за три години по
пропорционалната система. Кметътъ и помощници
те се избиратъ по сжщия редъ като въ градскитъ общини.

5. Прусия

•{

Още нъма новъ законъ за общините и ос
тава въ сила тоя отъ 1853 година.
Въ останалитъ отделни държави въ Германият
закородателствого за общините се движи между
изложените до сега системи.

Итпло-бжпрско търговско споразумение
Съобщава се на интересующите се, че
чрезъ размина на ноти е сключено спора
зумение между България и Италия, относи
телно приложение клаузата на най-облагоприятствуваната нация спрямо произходящитЪ отъ България, респектйвно~~6тъ ита
лианските колонии и владения стоки, което
споразумение е влъзло въ сила на 20 майтази година.
Изключватъ се отъ тази спогодба спе
циалните облаги, които по силата на митнишката тарифа еж запазени или могатъ
да бждатъ запазени за произведенията на
Италия и нейните колонии и владения, нито
да ис.ка даването на България специалните
облаги, които италианските колонии и вла
дения отстжпватъ или възнам-вряватъ даотстжпятъ въ бждаще на стоките, произходящи отъ една съседна страна, въ вид>
на граниченъ тарифъ, както не и специал
н и т е облаги, които управлението на ита
лианските ,острови въ Егейското море, за.
улеснение сношенията между самите остро
ви и турския брегъ въ Анадола/би дало за;
вноса на произведения, произходящи отъ
казаната зона и предназначени да бждатъ
консумирани въ гореказаните острови.

За улеснение ни лйовяишп*
Умоляватъ се наемодателите, на квартири ивили, които даватъ подъ наемъ стаи за лътовници, да се грижатъ за своевременното подававена
адресните карти за гоститъ си въ съответнитеучастъци, както и за своевременното имъ снабдяване съ летовни карти и за издължение на летовните такси.
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Що се отнася до чужденците летовници,
всеки хазаинъ самъ грЪбва да се грижи още и
.за уреждането на полицейските формалности, които
тази година еж сведени до минимумъ. Т-в се със
тоял» въ следното:
Съ настаняването на чужденеца-л*товникъ
въ квартирата, хазаина въ срокъ отъ 24 часа е
„длъженъ да подаде адресна карта въ респектив
ния участъкъ. Адресните карти ще бждатъ по
пълнени лично отъ хазаина споредъ данните на
паспорта. За чужденците, които ще престоятъ по
вече огъ 7 дни въ града ииа да се изпълнягъ
още и следните формалности: най-късно на сед
мия денъ отъ пристигането на чужденеца въ Бъл
гария, хазаина ще представи въ бюрото за ле
товници (морската градина) паспорта, придруженъ
съ адресната и курортна карти и 5 лева за пас'Портъ. Фотографии не се искатъ. Паспорта ще се
получи обратно отъ бюрото за л-Ьтовници на
Следния день въ сжщото време. Личните карти
•еж премахнати.
При заминаването на гостенина, сжщо хазаи-

на ще има грижата да го отпише отъ участъка
и да му вземе изходна виза отъ окржжната по
лицейска инспекция (бившата митница). Добре би
било изходната виза да се взима неколко дни порано, като се знае, че следъ тая виза чужденецътъ може да предстои въ България още 7 дни.
Въ всичката тая процедура, отъ начало до край.
чужденеца-л-втовникъ не бива да бжде обезпокояванъ съ нищо, да не чувствува дори. че има да
се изпълняватъ и най-малките формалности.
Летовнит* такси еж следните: 1. Летовна
такса: за възрастни по 80 лева, а за деца до 15
годишна възрасть по 10 лева. 2. Л-ьтовна карта:
за семейство, независимо отъ броя на членовете
—50 лева. За едно лице сжщо 50 лева.
Нека Варненското гражданство вземе добра
бележка отъ горната наредба и се съобразява съ
нея, което ще бжде отъ голема полза за доброто
име на Варна, като модеренъ курортъ.

Вакцинацията.

За знание.

Съобщава се на г. г. гражданитЪ, че пролетната ваксинация
на новореденигв деца отъ 1 юли
1930 год. до 31 декември с. г. ще
продължи до 15 юний т. г.
Родителитъ4 еж. длъжни да донесътъ децата си въ Санитарна
та служба, която се помещава въ
Пожарната команда до тоя срокъ.
Сжщо въ тоя срокъ подлезкатъ на ревакцинация и младе^кит-в отъ двата пола, които еж
въ 20 годишната си възрастъ.
На неявилигв ше се състави
актъ по чл. 125 отъ Закона за На
родното Здраве.

Гражданигв, родени презъ
1899 — 1900 год. 31 - 32 годишни,
се свикватъ на 15 юний т. г. да

Печатница „Войниковъ* — Варна.

Огъ бюрото за лътовници при
Варнен. Градска Община.

отбиятъ10дневната си трудова повиННОСТЬ. Неспособнитв за физичес
ка работа да се явятъ въ Сани
тарното отд-вление — пожарната
команда на 12 юний 3 ч. сл. объчцъ
за да бждатъ освидетелствувани
отъ комисията.
ЖелающигБ да се откупятъ
да подадътъ заявление да г. Кмета
въ киотода посочатъ и годишния
си доходъ.
Предупреждаватъ се гражда
ните, че отбиването на трудовата
е ЛИЧНО, та да не се подавтъ на
предложенията на разни лица, кои
то искатъ да работятъ вмъхто ГБХЪ
срЪщу заплащане.

Стр.
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Акционерно Д-во „С. И. Кнтринопуло" й. Д. въ ликвидация — Вирна
ПОКАНА
Ликвидатора на Акционерното Дружество „С. М. Кнтринопуло" А. Д. въ ликвидация,
Варна възъ основа на чл. 7 отъ дружествения уставъ, поканва Господа Акционерите на общо
годишно събрание на 21 юний 1931 год. въ 10 часа преди пладне въ дружественото помещение
на ул. Малка Търговска № 13 за разглеждане следния
Дневенъредъ:
1) Изслушване доклада на ликвидатора и проверителния съветъ на дружеството върху^положението и операциите презъ 1930 год.
2) Преглеждание и удоврение на Баланса и сметката „Загуби и Печалби" за 1930 година.
3) Освобождаване отъ отговорность ликвидатора и проверителния съветъ.
4) Избиране новъ ликвидаторъ и пров-врителенъ съветъ.
5) Р а з н и .
Тия отъ господа акционерите, които желаятъ да участвуватъ въ събранието, тръбва да
депозиратъ акциите си до откриване на сжщото събрание въ дружествената кантора.
Въ случай, че на казаната дата не се състои, отлага се за сжщия день, часъ, место и
дневенъ редъ на идущата седмица.
Варна, 2 юний 1931 год.
Отъ Ликвидатора.

РАВНОСМЕТКА
А кт и в ъ
Недвижими Имоти
Мобили и пособия
Загуби и печалби
Полици за събиране
Дебитори .
Каса
.
.
.
Стоки. ' .

на 31 декември 1930 г.
.
.
.
.

Да Дава

200000.—
5ОООО.—
823758.—
8634.—
1190367.—
757.—
475682.—
2749198.—

Капиталъ
Кредитори
Влогове
Банки
Полици га

П а с и въ
.
.
.
.,
.
изплащане

,•'..

431428.05
100199.—•
178582.—
327584.—
10924.—
8000.—
1056717.05

Бонификации
С т о к и . . .
Загуба за управление

Да Зема
150921.—
82038.05823758.-^-

105671705

Варна, 4 февруари 1931 г.
Ликвидаторъ: С. С. КИТРИНОПУЛО.

.

1200000
850000.
.^--480530
187040
.
31550

2749198

СМЪТКА „ЗАГУБИ и ПЕЧАЛБА"

Салдо отъ 1929 год. .
Несъбираеми вземания.
Лихви и комисиони
Общи разноски .
Амортизация недвижими
_
мобили .

.

.

Проверители:

Ж. Димитровъ
К. Цоневъ
П. Д. Пастиевъ

Д О К Л А Д Ъ
- На проверителния съветъ на Акц. Д-во ЖС. М. Кйтринопуло" А. Д. въ ликвидация, Варна.
Господа Акционер^
гите и см1тГ т 0 * Г 3 8 3 Н3 Д р У ж е с т в о т о « постановленията на Търговския законъ, проверихме книи^Печалби- Г 1 Н* * р У Ж е с т в о т о > п Р и к л ™е«и «а 31 декември 1930 г., както и сметката .Загуби.
ЩЗТа ДаТ3 К0ИТ н а м и х м е
освобГнД «
'
°
^
РеДовни и Ви молимъ да удобритъ и Вие н ни>
освободигв огь отговорность за изтеклата 1930 год.
Варна, 4 февруари 1980 година/
Проверителенъ съветъ: Ж. Димитровъ. К. Цоневъ, П. Л. Пастиевъ-^

