Год. XXXV

Брой 283

Варна 17 авгусгь 1932 год.

И З Д АВ А' В А Р Н Е Н С К А Т А " Г Р А Д С К А

ОБЩИНА

излиза всЪкн петъкъ
Обявления:
' Абонаменгь:
Всичко, що се отнася до
Официални по 2 лв. на кв. сант
вестника, да се изпраща до
За години " ; I .'•-. 55 лв;
търговски по споразумение..
За 6 месеца. -.:• •;• . 30 лв.
кметството — Варна
Броя
1 лв.
Редакцията: Общинското управление, секретариата. •
_г
—
Броя 1 лв.

по случай внасянето на бюджет©-проекта на общината за
финансовата 1932—1933 година
въ заседанието на общ. съеетъ на 12 августъ т. г»
Г-да общински свветнщи,

_;

По силата на.чл. 77 отъ Закона за Градски
те общини, и чл. 214 отъ правилника.за прило
жението, му, внзсямъ пригогзенъ бюджетопроекта
и приложението му къмъ него — з а финансовата
1932/33 г. съ следния докладъ — изложение:
. : Известно е, че политиката на което и дя е
пост. присжтствие се изразява въ бюджетопроекта,
който се внася за удобрение отъ общ. сьветъ.
Тука се предвиждатъ всички, ония действителни
мероприятия, които презъ фин. година се смета
да се реализиратъ — въ свръзка съ реалнитъ
(Приходи.които ще посгдпятъ въ общинската каса.
И гол/Ьм-ь би билъ успеха на една общ. управа,
ако може да приготви и внесе = единъ действително ; реаленъ бюджетъ., Въ .предществующигв ,2 го
дини : общ. бюджетъ-,е. билъ. реализиранъ така -—
загфии; 1930/3.1 г.~предвиденъ приходо-разходъ
76,745,793, лв., а реализиранъ къмъ 1. V.. 19,31
гедва 4 8 % ; за фин. 1931/32 год. при бюджетъ
68,535,205,реализиранъ къмъ 1. V. 1932 г...—
. 4 9 % . Или по бюджета 1930/31 къмъ,1. V. 931 г.
постжпили общо 37,492,749 лева; и по бюджета
1931/32 г.къмъ 1.У. 1931 постжпило 34,090,888;
или въ, по-малко отъ бюджета за 1931/32 г, —
.съ лева 3,401,861 лв. - .
<...,.
Това чувствително намаление Ш приходите,
което напоследъкъ още повече се е увеличило и

продължава да се увеличава се дължи безспорно
на общата криза и на обедняването на варненско
то гражданство. Найгата хубава.Варна безъ хнндерландъ е вече '•— едикъ вжтрешенъ градъ безъ
външна търговия почти, — за това много ясно
говори праздното пристанище. Отъ друга страна
индустрията е слаба, сега се' заражда; града ни
остана безъ големи ресурси — освенъ курорта,
къмъ който макаръ, че обърнахме всички очт за
щото е единъ действителенъ добъръ помшгькъ,
обаче самъ по себе си недостатъченъ.: да даде
поминъкъ на мнозинството отъ варненскитф граж
дани. Та при това т. положение и приходите въ
общ. каса отъ день на день намалявагь, за което
не може да не се, държи сметка и, >предъ,които
факти не требва да си затваряме очигЬ;,. ... , ,
Грижитъ на'пост. присжтствие при изготвяне
на този бюджетопроекта беха, като се вземе предъ
видъ това обедняване на варнен; граждани- — да
се намалятъ въ кржга на възможното нъкои об
щински такси и берии, но и да увеличагь ггькъ
други, които действително заслужаватъ увеличе
ние. И въ свръзка съ това — какво ще постжпи,
да чертае своята политика въ разхода —--.респ.
извънреден* — за строежи и други мероприятия.
Мога да згявя, че ние Ви предплагаме единъ
действително реяленъ бюджетъ като отъ 68,535,205
леза — го намалихме на 53,831,600 лв., едва
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намаление на около 15,000,000 лева.
Ето какво намаление и увеличение сме пред
видели :
. • * ' ' - . '

По приходната часть-." '"'
"Доста пера еж. намалени кое съ 10—50, кое
сь 100,000 лева и повече въ свръзка и като се
има предвидъ това което действително е постжпило
презъ последните две години. По тарифитъ нама
лихме таксите:
Тарифа 1-ва — За втората катафалка огь
която се ползуватъ повече бедни граждани
огь 80 на 60 лева. Тукъ обаче предвидихме
и изменихме точка Г.—за пренасянето месото съ
общинската камионетка отъ скотобойната до халигЬ и пр., като я изменихме отъ такса на глава
— на килограмъ месо — едно по-справедливо е
това облагане и друго ще се повиши малко
перото.
По тарифа 3-та — намалихме таксите на
топлигЬ бани, защото еж високи и гражданитв
отбегватъ да ги посещаватъ.
По тарифа 6-та — намалихме таксите на
търговския добитъкъои на добитъка принадлежащъ
на жителите на общината, който пасе въ общински
мери. Тука обаче предвидихме да се заплаща за
пренощуване добитъка предназначенъ за клане .зъ
обора на общинската кланица — до сега не се
плащаше нищо.
По тарифа «ЛФ 7, за наемъ—магазинажъ на
търговски стоки и взривни вещества внесени въ
общ. влагалище — предвидехме въ 11 та забележ
ка — да се плаща макаръ и % отъ предвиде
ния проценгь — за държани количества взривни
вещества въ частни складове — по този въпросъ
се произнесе адм. еждъ, за да заставимъ граж
даните да ги внасятъ въ общинското влагалище,
— § 2 п. 7 отъ 10 хил. предв. 100 хил.
• По тарифб № 9 — такси за ползуване
отъ общинската изворна вода — за индустриално
нужди — изменихме да се плаща общо годишни
по 15 лв. на кубнкъ изразходвана вода — а не
както б*ше до сега годишно за абонаментъ до
50 куб. по 3000 и за преразходъ по 15 лв.—
Така е по справедливо, лесно изчислимо, ясно,
като ще се получи малко увеличение. За корабите,
които вземать вода отъ пристанището намалихме
отъ 30 .на 26 лв. кубикъ за да ги привлечемъ
да не отбегватъ Варна за сметка на Бургазъ.
По тарифа №11
— увеличихме цените
на санитарнигЬ книжки за млъкари, кръчмари,
гостилничари и пр.
По тарифа •ЛР 12—по таксите отъ общ. ам
булатории, общ. майчияъ домъ, дезинфекционната
служба и пр. намалихме ги чувствително—особено
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онези отъ които се ползуватъ по малоимотните
граждани.
По тарифа 14
намалихме таксигЬ —
годишенъ налогъ върху мелниците, тепавиците
и пр. защото този браншъ е на западане
По тарифа № 15 — сжщо намалихме и
таксигЬ—налозите върху файтоните, талигитъ и
пр. .защото сметаме, че съ развитието на авто
мобилното дело — ГБЗИ еснафи не еж. добре
—файтонджиите и талигаджиигЬ и бричкаджиигЬ
— изнемогватъ.
По тарифа № 16—намалихме таксите отъ
театралните представления, а увеличихме тези за
оперетите, ззщото напоследъкъ те се посещаватъ
много, взематъ добри пари при идването да гостуватъ
тука и тръбва повече да плащатъ —5°/ 0 вмъсто
1 % отъ стойностьта на продаденитъ билети. Ре
шихме да обложимъ и радиоапаратите.
По тарифа 17—таксигЬ за отдаване подъ
наемъ летния и зименъ общин. театъръ ги малко
намалихме, като за Държ. оперенъ театъръ остава
да се реши въпроса въ бюджетарната комисия,
надявайки се, че до тогява нашия театъръ ще стане
клонъ отъ държавния.
По тарифа № 18—за размера на таксите—
за пазене лозята, нивята, падарщина и пр. —
сжщо намалихме (то и закона сега ги определя).
Увеличихме нъкои такси.
По тарифа № 19 за позволителени билети
за нови постройки, предвидехме увеличение къмъ
§ 26 п. 1 отъ прихода—като перото отъ 300,000
го предвидехме 500,000 лв.,—за планове измер
вания, строителна линия и пр. се предвидоха посправедливи такси.
По тарифа № 22 — къмъ § 28 п. 2 при
хода отъ таксигЬ метъръ платъ върху произве
деното въ тексилнигв, трикотажнигЬ и копринени
фабрики — увеличихме чувствително — именно
отъ 10 ст. на 50 ст. и пр —едно, че сега и за
кона се измени като се предвижда едно облагане
до 1 лв. метъра, а ние взехме половината, а друго
пост. приежтетвие смета вече, че тъзи инду
стрии, особено за Варна, фабрика „Текстилъ"
може и требва вече да плаща повече, тъй като
мина периода на формирането си и диесъ е едно
солидно индустриално предприятие съ голъмо про
изводство и пласиментъ. Както казахъ закона е
предвиделъ облагане до 1 лв. метъра — ние
обаче взехме средното — 50 ст., като смЪтамъ,
че това е справедливо. По това приходно перо
предвиждаме 1,200,000 лв., а сега ще постжпи
около 3 мил. лева. Ще обложиме сега и фабрикигв за трикотажъ и копринени изд-Ьлия.
По тарифа № 24—таксите за сметь оста
вихме сжщигв.
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чость; '

Г-да общински съветници,
Слшдо и разходните пера повечето нама
лихме чувствително,
за да се приближимъ
къмъ реалното. Така по § 14 п. 1 — за помощьта на училищното настоятелство в ъ Варна
направихме нъкои изменения — именно въ
. п. 1 — за добавъчното възнаграждение на учителитъ намалихме го с ь 6 0 % , и отъ 1,664,000
лева го предвидехме 8 3 2 , 0 0 0 . — Това сторихме
защото едно, че д о сега почти редовно общин
ското възнаграждение никога не се е плащало и
все остава въ дългъ, но и по съображение, че
това добавъчно възнаграждение се отне даже на
държавнит* служители, а ако не го отнехме и
ние напълно, за което имаме право, намираме, че
е справедливо да се намали съ 5 0 % .
•, •. 1 По § 2 2 п. 3 —: таблица 7 — намалихме
цувствително помощите,, субсидиите на разнитъ
дружества, организгции, комитети и пр,, защото
в ъ миналото се е предвиждало много, а имъ е
било давано едва */5 — */1о часть; ние предвиж
даме , толкова, колкото т е еж вземали в ъ действител,ность, споредъ нуждите и колкото може и
требва да се даде.
Като МГйроприятия,
които сметаме да извършиме, това еж:
1) Направа родиленъ домъ, който ще се по
строи на югоиеточния ж г ь л ъ на пожарната к о 
манда, като изобщо в ъ тази сграда се концен
трира целата. санитарна служба на общината —
— като за сега в ъ новъ пунктъ 41 отъ извън
редния разходъ е предвидено— ; 1 мнлионъ лева.
' • 2)< Направа училище въ Добруджанския квар
та лъ — въ § 14 п. 1 отъ разхода въ общата
сума 6,332,000 лв., влиза и сумата 1,150,000 лв.
за училище. За сега е достатъчно да се почне и
изкара едното — отъ проектираните 3 училища.
3) Проучване и каптиране нови води § 36
пунктове 20 и 25 — предвиждаме 5ОО.ООО и
250,000 — 750,000 лв. Единъ въпросъ отъ ка
питално значение — обаче е нуждно за реализи
рането му 30 — 40 мил. лева, което, може да
стане само съ сключване въ последствие заемъ.
'4) Преправяне Зала Съединение па библио*
тека и салонъ—читалище и да служи за сказки
~ г - § 36 п. 21-а — била е назначена по рано
комисия отъ 6 лица, представила е протокола си
и е предвидено 200,000 лева. Това е належаще
да се направи за да имаме удобно помещение за
библиотека и да не плащаме излишни наеми.
5) Направа три вуждника модерни —единъ
на пазарния площадъ до халите, другия, предъ
хотелъ „Лондонъ" въ градинката, подъ земята и
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третия при южните морски бани—предвидено въ
§ 36 п. 9—200,000 лева.
6) Налага се вече купуването на една камио
нетка било за изхвърляне буклукъ, било за спеш
ни работи—пренасяне материали, изчистванепесъкъ
следъ д ъ ж д ъ , вземане пръсть при иивелиране
улиците и пр. — въ § 3 9 п. 3 предвиждаме
4 0 0 , 0 0 0 лв. заедно с ь други разходи.
7) Шосиране и канализиране улици. Смътаме да се канализиратъ и после шосирагь следни
т е улици—като сме почнали и почти е на привърш
ване улицата за максуда—покрай Памучната фаб
рика—като всички улици съгласно по раншното
решение на съвета се шосиратъ с ъ гебеджнаски
чакълъ, а имено:
За шосиране
За канализиране
Шейново
Канализирана
Добричъ (Владиславъ)
Добричъ
Св. Климентъ
Св. Климентъ
Ив. Вазовъ
Ив. Вазовъ
Батакъ
Батакъ
Памуч. кварталъ
Пам. кв. и/вма да
се канализира
Рачинска
Канализирана
Воденъ
Доспадъ
Ще се канализиратъ топлитъ морски бани да
се отичатъ в ъ канала, а не да тече водата отъ
долу — § 3 6 п. 1 4 .
8) Бордюри— сметаме да продължимъ напра
вата имъ и да поставимъ въ доста улици—защото
бордюра е който дава видъ на улицата предвиж
даме въ § 2 4 п. 14 и в ъ § 3 6 п. 15 — около
7 0 0 , 0 0 0 лева.
Тукъ му е местото,
Г-да общински съветници,
да изтъкна какво е направила сегашната общин.
управа в ъ течение времето отъ около 4 мес.
отъ 2 1 . Ш. т. г. когато пое управата на общината.
Това го правя не да се хвалимъ, а за да отбия
ония незаслужени и долни атаки, че отъ какъ сме
поели управата на общината нищо не сме сторили
за града:
1) Почна се въ наше време и се довършва
8 0 0 погонни метра пжть — шосе за Памуч. кв.
— съ гебедж. чакълъ—това шосе щ е се продъл
жи до Максуда за да свърже и този кварталъ
съ града.
2) Уравниха се, извърши се изкопъ на пръсть
огь 1.1У т. г. на следнитъ улици:
Жннзифова
920 куб. м.
Т. Икокомовъ
625 Н. Михаиловски 990 ^
„
Р. Поповичъ
460 „
„
Бачо Киро
500 я
Козлуджа
100 ,
_
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Русе
200 ,
Паз. площадъ
ЗЬО „ . „ '.."
, '.',
Площ. между
;. ...
РусеиЖчнзифова32О » » , .
Царь Крумъ
'450 » „ '"'" '*
Памуч. кв.
400 „ „
3) Канализираха се улицитъ Ив. Вазовъ бив
ша Виграсова, Ил. Макаряополски бивша Чирпанъ
частъ огь ул. Козма бивша Периологь, частъ отъ
Св. Клименгь, частъ отъ Шаръ.
Довършиха се работите по откъснатия вслед
ствие подвижна почва клона на каптажнигв работи
въ Аджемлеръ както й направата на новъ каптажъ.
Направиха се 5 чешми въ крайнигв кв. и
една въ предградието Сесъ Севмесь.
Построи се специалевъ резервуаръ въ морската
градина за морскигв бани.
* " . .
Направи се тржбопроводъ за морските бани
отъ резервуара до бзнигЪ,
Измести се по Евкс. шосе водопровода за
морската градина.
Ремонгь на градските резервуари.
Почнаха се проучванията съ сннмки за новитъ води за града.
Направи се резервуаръ за вода въ общин
ската зеленчукова градина.
Направа новъ каптажъ на Джанаваръ тепе.
.4) Набавиха се дървени стълбове за да се
поставятъ въ крайните кв. Максуда, Дамянова
махала, Трошева, песъцигЬ и Добруджанския кв.
— и се прокараха жици -— за електрифиц. и на
тези части отъ града—което ще се свърши окон
чателно няй-късно до края на октомври. Електрифицира се вече лозята — к ь о ш к о в е т е ,
Двореца и санаториума и почизнигв станции, които
вече взематъ токъ отъ насъ.
5) Имаме 4200 погонни м. бордюри които
се работягъ усилено за поставяне.
6) Почна се оня день направата на дървенъ
мостъ по канала при бежанския кварта лъ.
7) Изплатихме заплатите за м. априлъ —
812,408 лв., за май
812,017 лв. раздадени
аванси за юни — 200,000 лв. и за юли — 100
хил. лева.
А стари задължения сме изплатили до сега
921,230 лева.
Всичко — 2,845,650 лева—щатни заплати.
Морските бани сме изплатили до сега 180,908 лв.
Депозирани разписки изпл.
1227,000 лв.
По плат. заповедь изплатихме—900,000 лв.
8) За довършване общ. теагьръ сме израз
ходвали
отъ 21 III — 1 IV 32 г.
437,975 лв.
и огъ 1 IV — 11 VIII вкл
294,445 лв.
732,410 лв.

9) На Учил. настоятелство Варна отъ 15.Г^
— 11 VI 32 г. ;"е изразходвало . л 3,381,746 лв.
Ние само за времето, отъ 11, IV 932 .р, —
25 VI 932 ,г. въ пари и.;
;,»А . .прехващание сме дали
,1,285,876 лв г
и-.оня.день дадохме завъгли-,,. •
40.000 ла.
ща за училищата авансъ:- ;
•:- :;.••"••'-, '
^ТМ&87(Глв~
-"• 10) Достави се една помпа за помийните ями
—за скоро и ефикасно чистене.. •-;•* •
. ,11) Назначи- се комисия която усилено ; раг
боти ло арандиране гората, като се изработи въ
последсзие единъ стопански планъ,.
, Накрай, г-да" общински съветници, ще Ви
дамъ никои сведения за дълговете на Варненската
община.
СВЕДЕНИЕ
.-... „• .

за дълговегЬ на Варнен. Градска община
къмъ 1.1У 1932 г.
1. консолидирани''задължения кзмз 31. III.
- 7932 година/ '
1) Външенъ' 5% заемъ на
Варнен. община отъ Унгар Търг.
6,408,750
Банка въ Будапеща лева
2) Заемъ отъ Б! Н. Б. 1915 Г. Л. 401,057
3) „
,
„
1918 г.л. 431,056
4) Заемъ сключенъ отъ Б.З.
Банка отъ 1929 г. за кооперат.
строежъ на основни училища л. 4,322,243
5) Заемъ отъ Варнен. Поп.
Банка за стоежъ на казиното и
913,114
банигЬ
6) Заемъ отъ Земл. Банка за
кооперат. строежъ на основни
училища (нереализиранъ напъл
но) авансъ лева
7) Заемъ отъ Варнен. Поп.
Банка за доискарване общинския
театъръ лева
8) Заемъ отъ 1931 г. къмъ
държавата при Дирекцията на
Държ. дългове срещу платенигЬ
отъ нея суми на Унгарската Бан
ка по 5 % заемъ отъ 907 и аван
са срещу нереализирания емисионенъ заемъ отъ 1911 год. безъ
лихвигб лева
(а съ лихвите до 1944 год. лева
20,867,369), или обща сума на
консолидираните заеми лева

3,125,186
4,000,000

11,287,465
30,888,871

//. За консолидиране дзлюве кзмз дзржавата
1) Авансъ отъ държавата за
прехрана населението (отъ 1920 г.)
сметката е при Върхов. СмЪтна
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Палата — сега наложенъ запоръ
при Държ. бирници лева :: ,; п . ,4,636,387,
Ш. За консолидиране .къмъ: Съединените
Български банки." отъ, бившия ..общински
матазинъ лева ..; -:;,
л г. :. . 3,077,970
IV. Разни други дългове къмъ частни лица
по;изпълнителни листове, и неспорни за
дължения, които отъ една страна сеизплащатъ, а.- отъ друга растътъ, еж около къмъ
1 .IV. 1932 год. лева ; . , .-.,.•; ; 6,00р,000
'V. Освенъ това общината дължи къмъ разни
фондове къмъ 1.IV. 1932 г. по ревизионни
актове и невнесени следъ ревизията суми
лева
••.:•:
27,401,296
Или общо задължения на общината
къмъ 1.1У. 1932 г. около
72,000,000
Всички тези огромни задължения не
ще могатъ никога да се изплатятъ нито
отъ редовните, нито отъ извънредните при
ходи. Особено лошо е положението на фон
довете по които не може да се внасятъ

вноските, защото да се отделятъ суми' за
тЬхнрто подържане, при, така слабите по-е?
стъпления—това значи да се спре ц4дата
дейность на, общината. .Отъ друга^страна
пъкъ съ последното изменение на бюджета
—-въ чл. 35 е предвидено,че за невнасяне
вноските по фондовете вече еж отговорни
солидарно разпред. пр бюджета—т. е. кмета
Илконтрольора — начитатъ се граждански^
А както Ви казахъ. абсолютно невъзможно'
е, да се внесатъ, тези вноски —възлизащи,
на милиони.
,,,..'
, „ / . , .
Този въпросъ требва сериозно да се
обсади, да се действува за изменението на
този членъ отъ бюджета/ или за премахва
нето на тези фондове като вече излишни.
И въ края на краищата пакъ се налага да
може да се сключи единъ общъ заемъ —
който да ни освободи-отъ така разпокъса
ните задължения, като ни послужи за круп
ните належащи мероприятия — каптиране
вода, направа кланица, училища, улици и пр.
Край

К. Поповъ
уч инспекторъ

Н
Варна е градъ, който бързо се развива. Бро•ятъ на населението му ежегодно расте, вследствие
на това, че дава нодслонъ на много прокудени
българи отъ заробените родни краища, дошли
тукъ да влачатъ едно окаяно съществувание. По
край растежа на населението, расте и броягь на
подлежащигЬ на задължително обучение деца.
Вследствие на това училищните сгради, които
•преди известенъ .брой години, еж. можали да приютяватъ децата на Варненските граждани, днесъ
•еж далечъ недостатъчни за цельта. Много отъ
отдъленията при Варненските първоначални учи
лища — 38 на брой, еж принудени да водятъ
полудневни занятия.
Къмъ горния брой на отделенията безъ учеб
ни стаи като се прибавятъ и детските училища безъ
учебни стаи—6 на брой, днесъ първоначалните учи
лища въ Варна се нуждаятъ огь 25 учебни етан,
за да могатъ всички деца при сжщитЪ да водятъ
целодневни занятия, т. е. малките презъ ц%лия
день да бждатъ въ училище подъ възпитателното
въздействие на учителя си и да се занимаватъ съ
дейности подъ ржководството на сжщия учитель,
които дейности ще имъ бждатъ необходими за-

живота. Това значи оше децата да се отнематъ
отъ разрушаващето въздействие на улицата, въ
която гЬ сега прекарватъ твърде много време.
Ако горното може да се каже за първона
чалните училища въ Варна, за които ерзвнително
еж полагани повече грижи, то колко по вече сжщото може да се каже за прогимназиите, които
еж сега въ процеса на своето развитие вследст
вие задължителностьта на обучението до 14 го
дишна възрасть съ закона за народното просве
щение отъ 1922 год.
Понеже прогимназията е новъ институгъ, тя
се нуждае отъ много и навременни грижи, за да
може да отговори на предназначението си, отре
дено и съ закона.
Днесъ гр. Варна съ около 70.000 жители
има 3 прогимназии, когато други градове у насъ,
съ много по-малъкъ брой население, иматъ по
3, 4, 5 и повече прогимназии
Независимо отъ малкия си бр<й, прогимна
зиите въ Варна иматъ едва 30 учебни стаи, въ
които презъ изтеклата 1391-1932 уч година се
обучаваха 49 паралелки — 14 въ 1 прогимназия,
16 въ 1|-ра и 19 въ Ш та. Водиха се полудневни
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занятия— вторите и третит* класове учеха преди
об*дъ, а ^първитъ .;-— следъ объдъ въ едни и
сжщи учебни стай. Интервалътъ отъ време между
прекратяване и почване занятията съ двете смени
е само половинъ часъ — време далечъ недоста
тъчно за проветряване и почистване на стаите,
вследствие на което децата отъ следобедната
смъна се връщатъ въ кжщи вгЬки день преумо
рени и болни, защото цели 5 часа еж дишали
нечнетъ въздухъ. Нема да изброявамъ и другигЬ
лоши последици отъ такова обучение. Тъ еж
твърде много и съ лоши сетнини за децата. Този
видъ обучение е отдавна отречено отъ съвремен
ната медицина и отъ днешната педагогия. .То е
единъ жестокъ ударъ върху детското здраве въ
днешния вЪкъ, когато въ другите културни стра
ни ежедневно никнатъ училища палати, близо, до
природата, съ просторни дворове и добре обза
ведени градини, съ широки, св-втли учебни стаи,
съ много въздухъ и задоволяващи почти всички
изисквания на хигиената, въ които училища де
цата презъ целия день работятъ. За този именно
начинъ на обучение Варна още много години не
може да си позволи лукса, дори да мечтае. Въ
днешния моментъ тя е лишена отъ възможностьта
за идната учебна година да приложи даже досе
гашните полудневни занятия, защото за идната
учебна година въ тридесетьтъ учебни стаи на
Варненскигв прогимназии ще се обучаватъ 68 па
ралелки. Полудневни занятия биха могли да се
водятъ ако паралелките беха 60. Осемъ пара
лелки Оставатъ безъ учебни стаи. Тъ, съ други
осемъ паралелки ще требва да се редувагь
и 16 паралелки ще тръбва да водятъ занятия
презъ день и то пакъ полудневно.
Нема да описвамъ отрицателните страни на
такова обучение. Техъ най-добре ще почувствувагь родителите, чиито деца ще бждатъ прину
дени да се обучаватъ по този начинъ.
А какво ще бжде положението за учебната
1933-934 година?
За сжщата година за първи класъ ще подлежатъ около 1200 деца, за втори около 1100 и
за трети около ЮОО деца. Този брой ще се уве
личи с ъ о щ е деца беженчета, съ такива дошли
отъ чуждите училища и отъ селата на окржга,
следователно ще подлежатъ на задължително обу
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чение въ прогимназиитъ около 3400 деца. Сжщигв, които се разпределятъ сръдно по 40 въ
паралелки; колкото закона и размъригв на учебг
НИГБ стаи позволяватъ, ще имаме 85 паралелки.:
Ако този брой деца ще се обучаватъ въ
наличните сега учебни стаи при прогимназиигЬвъ Варна, ще требва да учатъ не презъ день, а:
презъ два дни, т. е. децата отъ Варненскигв. про
гимназии ще нматъ само по 2 работни дни презъ,
седмицата или само 80 учебни дни презъ годината.
Това нерадостно бждаще за децата на Варна
биде предвидено отъ училищната власть още презъ
1927 г. и биде изнесено презъ 1928 година.отъ
помощниците инспектори К. Пановъ и А. Борлаковъ предъ общинския съветъ и училищното на
стоятелство въ Варна, свикани на съвмъстно за
седание по инициатива на Вар. Окр. Учил. Инспекция.
Тогасъ общинските съветници благодариха
на инспекцията, че е взела грижата своевременно
да ги осведоми- по този тъй важенъ въпросъ и
обещаха, че нема да допустнатъ това нерадостно
бждаще за Варненскигв деца да настжпи,. Даде
ното такова обещание скоро се забравя. Следъ
горното събрание, Варвенската Окр. Учил. Инспек
ция не е пропущала случай да повтаря сжщото
въ заседанията на окр. съветъ, окр. учил. съветъ,..
въ тия на общин. съветъ и учил. настоятелство.
ВсЬкога се даваха обещания, които оставаха не
изпълнени. Инспекцията всеки пжть е била на
поста си и всъкога е гледала да изпълни своя
дългъ.
Въпреки всичко, нерадостнитъ дни за Варнен
ската прогимназиална младежь настжпиха съ ид
ването на новата учебна година.
Момента е такъвъ, че не бива да се търсятъ
виновници въ миналото, които еж допуснали да
настжпи тази грозна действителность» а налага се
надлежните власти — общински съветъ и учил.
настоятелство още сега да купятъ или наематъ
здание поне съ 8—10 учебни стаи, за да се от
крие четвърта прогимназия, а за по-идната 1933/
934 уч. година да се построи V прогимназия,
Нека отговорнигЪ фактори да си взематъ
бележка отъ изнесеното и не се нагърбятъ съ гол%мата отговорность да оставятъ децата на Вар
ненските граждани вънъ отъ училище и далечъ
отъ наука и възпитание.

Хр. Кр. Мирски
общ. съветникъ

!€ме?з?ване на
На 22 октомври 1897 г. било решено да се
настои предъ правителството за опростяване дъл*) Беяежкит-Ь еж продължение на печатанигЬ по ра
но въ в. „Варненска поща" — Вечерно издание презъ 1928

га отъ ЮООООлв., направенъ по постройката на
Съборната църква, тъй като планътъ билъ даденъ отъ князъ Александъръ I и нъкои отъ неговит-Ь министри и тъй като безъ тЪхното настоя-
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На 17 ноември с Г; билъ натоварен* кмета " Съветътъ решилъ.да се отговори, .че дружество
да изкаже благодарность къмъ руския нмператоръ
.Странджа" требва да влезе въ споразумение съ
чрезъ руския вицеконсулъ Черкавски за подаремакедонското дружество.
нигв на съборната църква 4291*91 лв., а сжщо
Нека* да дадемъ й нъкои сведения.
.и на Черкавски за изходатайствуване на помощьта.
Цената на хлЪба е била:
,.. На 20 февруари: 1898 г. е било разгледано
I кач. И кач. ' III кач.
искането на военните, за да се отстжпи на мор
На 7.Х. 1896 г. 950 гр. 1050 гр. 12ООгр. 20 ст.
ската флота за постройка на казарма и арсеналъ
950 „ „
. 2 3 . VII. 1897 750 . ' 850 .
местото между приморската градина и Ени-куле.
750 „ 800 . „
. 29 VII. »
650 „
Искането не било уважено, а е решено да се от
800 ,
850 . „
„ 18. VIII. „
750 „
говори, че ще се определи за цельта друго место
850
„
900
. „
„ 3.1Х. . .
750 .
;
къмъ Карантината.
"ч
определено
хлъбътъ
да
. 2 5 . IV 1898 г. било
се
продава
I
кач.
—
35
На 12 юни с. г. е разгледана молбата на
бжде по 1 кгр. и да
•предприемача на морските бани, съ която е искалъ .
Ст., II кач. 30 ст. и Ш кач. 25 сг., като било
да му се разреши да употреби старите две морски
позволено да се продава изъ улици и дюгени съ
-бани за женски, а новопостроените за мжжки.
кола и добитъкъ.
Съветътъ, като взелъ предъ видъ, че споредъ
На 26. V. 1899 г. I кач. — 900, И кач.—
новата форма на приморската градина къмъ ста
950 гр. и Ш кач. 1 кгр. — 20 сг.
рите бани разтоянието било много съкратено и
На 6 X. — I кач. 850, II кач. 900, III кач.
споредъ положението на градинигЬ тия бани еж
950 по 20 ст.
»били съвършено открити и изложени отблизо на
На 7. IV. 1897 г. било решено да се купи
погледигЬ на разхождащите се въ тая часть, то
валякъ за шосе.
въ интереса на обществената нравственость не
Отъ протокола съ дата 27- V. 1897 година
•уважилъ искането на предприемача.
виждаме, че наема за три години отъ баните билъ
На 6. X. е било решено да се приложи за
30,952-80 лв.
Варна правилник* за слугите въ София угвърденъ
На 18. VI. сг. била назначена комисия за събира
съ указъ отъ 11. III. 1898 г.
не помощи за бедствията отъ наводнениетовъ Варна.
На 24. X, с. г. е било отхвърлено искането
Отъ протокола съ дата 11. VII. с. г. виж
«а Главната Дирекция на Телеграфите и ПощигЬ
даме,
че отъ наводнението новите женски бани
за отпускане отъ общината м%сто за постройка на
били
засипани.
пощенско здание.
На 16. VII. с. г. било решено да се опре
На 15. I. 1899 год. било решено да се под
дели
единъ кварталъ въ частьта между града и
нови контракта съ градинаря Антонъ Новакъ за
новата
циганска махала за настаняване циганиг»
*лце три години, считани отъ 1. IV., като е било
отъ
Кадъръ-баба
50 семейства за благоустройст
взета предъ видъ гол-Ьмата деятелность, която той
вото
и
хигиената
ла
Кадъръ-баба.
-е рязвивалъ за благосъстоянието на градината.
Отъ протокола съ дата 3 ноември 1897 г.
На 23. XI. с. г. билъ натоваренъ кмета да
се вижда, че били фотографирани съ археологи
представлява общината при погребението на кня
гинята Мария Луиза и да поднесе венецъ отъ
ческо значение: старата казарма, старата болница,
страна на Варненските граждани.
табията „Кадъръ баба", цитаделя и местностьта
около Ташъ-кьопру.
На 9. Ц. с. г. била разгледана молбата на
Македонското д-во за отстжпване мйсго за саНа сжщата дата е било решено да се заб
лонъ. Решено било да се отстжпятъ 770 88 кв.
рани по улиците търговията съ разни манифак
метра въ IV уч. при окржжната железарска рабо
турни, колониални и други стоки. По улицигЬ се
тилница между Съборната църква, Кадъръ баба и
е разрешавало продаването само на овощия, зарстарата ветерннарница при условие, ако се разтури
заватъ, млъко, халва, боза, разни гевреци, сладружеството, имотътъ да остане общински.
доледъ и лимонада Отъ протокола съ дата 17
На сжщата дата било решено да се отстжпи
априлъ 1898 г. се вижда, че за пръвъ пжть въ
на Българското църковно настоятелство 1217 кв.
Варна еж почнали да работятъ трамкари на които
метра между ул. „Нишка" и Н линия за съграж
цената за превозъ била определена отъ общ съветъ.
дане параклисъ — църква — за ув%ковечаване
На 15 май с. г. било решено да се купятъ
паметьта на първата българска княгиня Мария Луиза,
500 мзлки фенерчета, които да служатъ за ос
На 26. И. с. г. е отстжпено место за по
ветляване на града при разни тържества. Отъ
строяване погранични постове между католичес
протокола съ дата 10 ноември 1898 г. се вижда,
ките гробища и приморската градина.
че въ IV и V участъци е имало 7 кладеници за
На 26. 4П. е била разгледана молбата на
обслужване населението.
д-во „Странджа", съ която е искано отъ общи
Огъ протокола съ дата 25 юни 1898 год.
ната да се отстжпи место за постройка на локалъ,
виждаме, че презъ времето на Жеко Жековъ дълга
който да служи за повдигане духа на всички
на общината възлизалъ до 500,000 лв.
преселенци за сдобиване одринско съ свобода.
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Варна, 26 юлий 1932 год. ;»';->*^.'* :•••;?..•. •..••.,.-. •'•-.• •••• 1:-;/;;:.
§ 1. ; м На основание чд. 6 отъ закона за облекчение на продоволствието и намаление на скжпо»
тията, „като ! обща мЪрка за облекчаване,продоволствието"и намаляване "скжпотията при продажба на
стоки и предмети отъ първа необходимость ""въ курортните' места ЗАПОВЪДВАМЪ: " : ; г "
ДолуозначенитЪ предмети да се продаватъ по определените • въ настоящата заповъдь цени на
категории,.както следва: ';..,'
;;;;_
• ' : ' Л; - *•' •'
'"' •'
•'•''••• '•;;''*:-*- ; ' ' : - ^ ' ;
I категория: бюфета Морското казино и Терасата на мбрскитЬ бани. V •
*Н категория: сладкарниците: Мариновъ (Парижъ), Милка, Китка, Дебъръ, Ст. Касабовъ,
Доневъ, мл-вкарницигв и баничарницигв: Македония, Софийска млЪкарница, Вардаръ, Виена,
<Пиринъ и Св. Константинъ както и кафенетата: Балканъ, Лондонъ, България, Преславъ, Сплендитъ Паласъ, Неаполъ и Златна Котва (Чичо Митю) и ' . ' . ' . ,
III категория: Всички останали сладкарници, млЪкарници, баничарници и кафенета въ града.
МЛЪКАРСКИ ОТДЪЛЪ ,, ".'.
'..,,
-Наименование на предмета
категория
,....'
.. ...
I
ц . ?П
1. ;Меланжъ компле
20 лв . 16 лв 10 лв.
2. Баница
7 ,
5 „ ...Ч-.*- 3.: Чаша млеко
5 „
4 •„. .' з „
4. Млеко съ кафе
5 ,'.„ 4 я.
7 „
5.
„.
съ какао
, 7 .
5 п
4 ;
6.
.„. съ яйце шато "Ю „
7 . 5 „
7. Кисело мл%ко
4 „ .. з V
5 .
8. Кифли
2 „
2 ^
2 „
з
••;
9. Козуначени кифли
3 ' „г 3 „
* 10. Кексъ ,
7 .
5 „
4 V
"'11. Чай
' з „ 3 . 2 „
12. Медъ
6 .
6 . 4 „
13. Турско кафе
2 „<
4 „ -3-'.
14.
» ."••„•' съ какао 4 я
з . 2 .
15. Немско кафе меланжъ 10 „
8~ . 6 .<•..
л
16. Какао
4 .:.
з „• 2 „
17. Кремъ ванилия
5 V 4 ш>
6 „
18.
»
шоколадъ
6 „
5 „ 4 ....
19..'•:"'< »
карамелъ
7 „: 6 „
8 „
20. Млеко съ. оризъ
6 „
5 . 4 „
2 1 . Ашуре
6 ,.
4;»
5. „
22. Мухалеби :
6 „- 4 „ . з „23. Казанъ диби
6 „ : • 5 , . Г 4 ••>.
24. Пилешки гърди, л
5 „
5 ... 4 .
" ;
СЛАДКАРСКИ ОТД-ЬЛЪ
25. Пасти обикновени
5 лв. 3
26. „ съ злат. шок. крема 7 -'5
;
;27. Баклава:
' '
5
6 ;•
;
28. Торти
8 „
5
2 9 . Омлетъ конфитюръ
2 5 •„ 20
30. Омлетъ кзтюръ
15 „ 12
3 1 . Марщалъ
6 „
5
3 2 . Слздка
'
4 „
3
3 3 . Локумъ :
3
4 ••„
3 4 . Сладоледъ разенъ
6 „
5

лв.
.
„
•;
„
„
„
„
„
„;

2 лв.
3 в
з

••„.

""

СТУДЕНИ ЗАКУСКИ

, 3 5 , Хайзеръ салата
36. Сардели порция
37.. Саламъ типъ унгарски
, 3 8 . Кащкавалъ
.
.39. .Кашкавалъ пане
40. Сирене българско
4 1 . Маслини
.,42. Масло ., /
,.,'.",'
4 3 . Яйца ровки 1 бр. .
44.
. пражени 3 бр. ^
,:45,.... „., съ сирене 3 бр.
46. - „ съ шумка 3 бр.
47.
„ съ кашк. 3 бр.
. 4 8 . Шумка - • . . . . . . . . , . .
49. Кремвирши ... ,.
50» Сандв. шумка на кифли
. 51..
„ . я хлебъ
я
52.
„ сал., кашк. и др.
,53. Разни салати

I
12 лв.
24
25.
Ю
16
8
9
6
3
12
14
14
14
12
12
8
6
6
8".

II
10 лв.
20
20
8
12
6
6
5
2
8
12
12
12
Ю
10
6
5
5
б

8 лв,
15 -;
6 .'
8 п
4 „
4

,..-

? „
6 „
Ю „

юг

Ю „
8 ".

8 „
5 я.
4 „
4 м
.5 .

РАЗАЛАДИТЕЛНИ
5 4 . Кефиръ
-.V.
* 8 : » '••;• 6
;
55. Сиропъ съ сода
" 6 „"; 4
"56. Чаша сода ::
4' 3 »
2
57. Стъкло сода >« ^ ••>. 6 •» • 5;
' 5 8 . Сйтронадъ
.;
,; 8 ; ! ь ;• 6*;
59. Лимонада * "" '• ••• <-' ;
6;, • 5
;
6О. Сайдеръ •
'
'8.-. щ ; 6
6 1 . Си-си
•'
: ••-•• ••;. - & ^< 6 •Х-*62. Айранъ съ сода г ;
5 я ^:4
63.
„ • . вода
3 „
2
6 4 . Айсъ кафе ; •
10. „
8
' 6 5 . Шлакъ зане
10 „ ) 8
б б . П у н ш ъ руменъ
12 и 10
6 7 . Айсъ съ кремъ сода 10 :„
8'

4
3
2
4
4
4
•*,•:*,'
3
2
6
6
8
6

4 „
15 „
Ю ,
4 V
2 й
2 V
4 „
Задължаватъ се всички да поставятъ настоящата запов-Ьдь на видно мЪсто в ъ заведението си на
писана на черна дъска ( ц е н о р а з п и с ъ ) .
.
На нарушителите на настоящата ми запов-Ьдь ще се съставятъ актове съгласно чл. чл. 10 и 12
отъ закона за облекчение продоволствието и намаление скжпотията.
Контролата възлагамъ на органигв отъ Комисарството по прехраната и тия при Варненската.
Градска Община.
ОТЪ КОМИСАРСТВОТО.

