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И ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТЪ
Условията на живота наложиха въ всич
ки с т р а н и к о р е к ц и я на много и
стари закони. Съобразяването съ тия ус
ловия по законодателенъ редъ, особено на
обществените инстути,е силно необходимо,
за да се предотвратяватъ дерайлирането
отъ законно установения пжть за същест
вуването и развитието имъ.
Най-важното законодателство въ този
редъ на мисли, се изтъква фискалното, за
щото икономическите условия главно еж,
които се измениха и безъ да получаватъ
една стабилность, продължаватъ да създаватъ моменти налагащи чести корекции дори
на системите, на началата, на които еж би
ли изградени създадените отношения, ха
рактеризиращи известни финансови поло
жения.
Съ редица закони се засегнаха въ тези
имъ части и законите за градските и сел
ски общини. Последното изменение е на
правеното съ: „Законъ за изменение на
чл. 88 отъ закона за градските общини и
на чл. 67 отъ закона за селските общини"
(Д. В. бр. 72 отъ 2. VII 932 г.). То изменя
сжществено некои приходи, като напримеръ
.таксата за пазене нивите и пр. я , общата
сума на прихода отъ която не можеше да
надминава предвидените по бюджета раз
ходи за издържане на полската стража,
включително въоржжението й. Заплащаше
се следователно услугата и то въ размеръ

на разхода, който общината прави по нея.
А съ новото изменение, прихода може да
надвишава разхода. Това изменя вече ха
рактера на таксата. Такива изменения жи
вота наложи и за други общински приходи
и те се направиха.
Липсата на възможность, обаче, изме
ненията да ставатъ едновременно съ. гла
суването на бюджетите, създава известна
аномалия въ събирането на приходите, която
М. В. Р. Н. 3. не Отстранява. Въ окржжно
Кв 10141 отъ 12.УШ 1932 г. на отд. Адми
нистративно и за изборните учреждения
при сжщото министерство, се казва: „Тия
общини на които бюджетите еж утвърдени
преди влизането на закона въ сила, могатъ
да гласуватъ допълнителни бюджети, ако
облога направенъ по стария законъ (отнася
се за падарищната чл. 88 т. 11) не достига
-размера определенъ съ новия законъ* и
по нататъкъ: „Общини, които еж предви
дели въ бюджета си тия такси, (отнася се
за таксите върху праЗдните места чл. 88
т. 13) по старите размери, и ако тия по
следните предвишаватъ новите, ще ги събнратъ по новите такси».
Очевидно е още веднага птотиворечието, което съдържатъ въ себе си тези две
наредби, които нематъ никжде / въ закона
своето основание. Съ първата се сочи въз
можность на общините да нанесатъ необ
ходимите корекции, за да добиятъ извест-
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ни приходи, чрезъ гласуване на допълни
телни бюджтти, а съ втората
просто да
се игнорира бюджета, като се събиратъ по
определените въ новия законъ размери.
Известно е, че въ бюджетното право
се допуска допълнителния бюджетъ само
за задоволяване неизбежни нужди, каквито
не е било възможно да се предвидятъ при
съставяне бюджета, а не за добиване на
приходи. Така е за държавния, така е и
за общинския бюджетъ Излишно е да ци
тираме текстове отъ съответните закони и
правилници.
Що се отнася до втората наредба, тя
напълно противоречи на първата. Докато
тамъ се иска корекцията да стане съ до
пълнителенъ бюдже»ъ, тукъ—да се извър
ши направо. Казва се, таксите да се съби
ратъ по определения въ изменения законъ
размъръ. А знае се, че приходите се съ
биратъ винаги въ онези размери, въ как
вито еж предвидени въ бюджета, даже ако
това противоречи на закона, даже и ако
такъвъ приходъ не е предвиденъ въ зако
на, докато това бжде отменено по устано
вения редъ.
Къмъ тия съображения требва да се
прибави и това за балансиране на бюджета,
което е постигнато въ момента при създа
ването му съ огледъ на постъпленията по
сжществуващите тогава приходи и размери.
Следователно, по този начинъ се за
мъглява още повече въпроса и обърка съ
бирането на приходите, като се създаватъ
конфликти, които могатъ да иматъ нежелаХр.
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телни резултати за отчетниците. Минис
терството не само, че неправилно разяс
нява така поставените въпроси, но, както
се казва, въ едно и сжщо окржжно подър
жа две различни и противоречиви гледища
за приложението на закона изменящъ из
вестни приходи, предвидени да постжпятъ
по бюджета въ други размери, определени
законно при ежетавянето му. Указанията,
които то дава двойствено за корегирането
на прихода въ такива случаи, нематъ не
обходимата яснота и очевидна основателность за да бждагъ разбрани и прилагани,
безъ да се върши некакво нарушение, осо
бено като се има предъ видъ чл. 28 ал. II
отъ 3. Б. О. П, който гласи: „Законите за
данъците и бериите иматъ сила само за
презъ времето, за което има гласуванъ
бюджетъ*. За техното събиране, следова
телно, е нужно предвиждане и разрешение
дадено чрезъ бюджета, който до като е въ
сила, следва да се разбира, че требва да
се събиратъ така, както еж предвидени. •
По такива въпроси, които засегатъ ма
териалната отговорность на длъжносните
лица, необходимо е всички напжтвания, отъ
кждето и да се даватъ да бждатъ съобра
зени съ изискванията на отчетните инсти
тути, за да се избегватъ евентуалните не
доразумения и създаватъ отговорности.
Съ тези неколко реда не разясняваме
въпроса, а само го повдигаме, като имаме
предъ видъ единъ~ подобенъ случай, когато
преди неколко години (1930 г.) биде пакъ
така внесено въ общинския приходъ: „Кантарина и кринина-.

Кр. Мирски
общ.

съветник*

Миналото но Ворна и управщнй й
третото киетуване на Руси Матеевъ
На 16 IV 1901 г билъ конституират» новъ
съвегь съ кметъ Руен Матеевъ, помощници: Василъ Ст. Загоровъ, Тодоръ Живковъ и Георги
Ив Ноевъ при съветеици: Киро Кировъ, Тодоръ
Пенчевъ, Джеядо Георгиевъ, Никола Боевъ, Иванъ
Стояновъ, Иванъ Паскалевъ, Дим. Тракоглу, Ни
кола Парасковъ, Медатя Сукязовъ. х. Рухи Ешрефовъ, Аптула Дервишовъ, Юмерь Еф. Мурадовъ. Руси Матеевъ преди избора отъ 15 I с. г.
е билъ председатель на тричленната общ. комисия.

На 4 V 1901 г. съветникътъ Джендо Геор
гиевъ си подалъ оставката, но съветътъ не я
приелъ, тъй като н-внало законни причини за по
даване оставка и тъй като той е билъ единъ отъ
добрите съветници, съ когото съветътъ ие желаелъ да се раздели.
На 17 VIII с. г. биле поставени на дневенъ
редъ оставкитъ на Тодоръ Живковъ, Георги
Ноевъ, Иванъ Стояновъ, Ив. Паскалевъ, х. Рухи
Ешрефовъ, Абтула Дервишовъ, Мадатя Сукязовъ,
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Д. Тракоолу н Киро Кировъ, депозирани съ заяв
ление огь 7 VIII с. г. Съветътъ намерилъ, че при
чините ся неоснователни, неправдоподобни и се
налагало проверка на заявлението, но при все
това еж били приети оставките на Т. Живковъ,
Г. Ноевъ, Ив. Паскалевъ, Мадатя Сукязоаъ и х.
Рухи. Оставките на Д. Трагооглу, Киро Кировъ
и Абтула Дервишовъ не били приети, защото по
сведения биле насиленн въ клуба на народната
партия за да си подадатъ оставкигв и за техните
оставки се налагало анкета.
На 25 VIII с. г. е било прочетено копие отъ
телеграмата до М-ра на Вжтр. Работи отъ Киро
Кировъ, Абтула Дервишовъ и Дим. Трагооглу,
съ която заявявагь, че доброволно си подаватъ
оставкит*. Съветътъ ги приелъ.
На местото на излезлите съветници дошли
на 22 IX 1901 г. Кр. Мирски, Петко Ив. Бакърджиевъ, Ст. х. Пейчевъ, Янко Славчевъ, Д-ръ.
Ив. Басановичъ, Никола Житаровъ, Василъ Каракашевъ, Ст. Н. Шиваровъ и Андонъ Стайковъ.
На 29 IX с. г. билъ избранъ втори помощникъ Спасъ Н. Шиваровъ. Решено било да останатъ двама помощници за економия.
Секретарь на съвета билъ Панайотъ Атанасовъ.
Благоустройствени решения и такива, които
засвгатъ въобще издигането на Варна ще споменемъ следните.На 4 VII 1901 г. е било решено да се по
моли Министерството щото ул. „Мария Луиза",
която по утвърдения планъ била 14 м., да бжде
20 м. широка, защото за въ бждаще тая улица
щЪла да бжде една отъ най многолюдните.
На 19 XI 1901 г. е приетъ по принципъ
плана на техническото отделение за IV и V учас
тъци, като се е решило да станатъ следните из
менения:
На неколко места изъ участъците да се
оставятъ места за площади; ул. „Владиславъ" да
бжде 18 м. като се направи отчуждаване само отъ
едната страна, ул. „Бенковска" да бжде 20 и.,
а симетрично разположените на тия улици да
бждагь най-малко по 10 м.; трапа въ IV уч.,
между XIII линия, XV и улиците „Бенковска" и
„'Ботева" да се остави за градина; ктарталътъ
между улиците „Храбъръ", „Нишка", „х. Дииитъръ", и „Каблешкова" да се остави за пазари
ще (хали) и местото между железарската улица
и улиците «Кракра" и „Св. Лавренти" да се остави
8а детска градина.
Отъ протокола съ дата 18 XII се вижда, че
били приготвени 46,135 погони метра бордюрни
камъни.
На 10 1 1905 г. да не се позволява никому
строенето на бараки иаъ града, освенъ за презъ
летния сезонъ по ул, „Сливница" и то павилиони.

Брой 285—286

На сжщата дата по предложение на Кръстю
Мирски — да се натовари техническото отделе
ние да направи въ най-кжсо време планъ и да
приготвятъ поемни условия за отдаване на предприемачъ направата на канала отъ моста на ул.
„Саидова" до морето, сжщо и планъ и поемни
условия за здание за библиотека, (последнето ре
шение е останало неизпълнено).
На сжщата дата е решено да се урегулирагь
деретата отъ Сотира, Малка Кокарджа и Балчиш
кия пжть.
На 12 III 1902 г. еж били прочетени два
важни доклада огь общ. съветникъ Д-ръ Ив.
Басановичъ, които еж приети по принципъ, като
е решено поради важностьта на въпросите да се
напечататъ изц-вло въ Варн. общ. вестникъ. Тия
доклади не еж изгубили и днесъ своето значение
и заслужава да се справи съ тЪхъ всеки, който
се интересува отъ уредбата на Варна.
По първиятъ докладъ било решено да се
назначи санитарна комисия, която да изучи града
въ здравословно отношение и да приготви проекти
главно за намаляване блатната треска. Препоржчвало се е: г) да се запълнятъ и залесатъ блата
та въ IV участъкъ, б) улиците: Преславска, Вла
диславъ, Пиротска, Мария Луиза и площада около
съборната църква и двора на окр управление да
се насадять съ алиантусъ или др. дървета, в) градскиягь архитектъ да изработи и представи въ
съвета образецъ за ефтини и здравословни кжщи
за несъстоятелното население, за да може да се
строятъ за напредъ кжщи по образецъ.
Втория докладъ засяга повдигане градъ Варна
въ лечебно и културно отношение. Споредъ док
лада, Вария, като курортъ разполага: а) съ климатъ, който летно време, благодарение на морето
никога не е бивалъ горещъ. съ есень приятни и
относително доста топли, безъ много енъгъ зимни
месеци, б) съ студени морски бани, които рационално употребявани заедно съ живенето край мо
рето, действувагь благотворно върху: I) нервнигв
страдания, инпотенция и др. 2) скрофулознигЬ
заболявания у децата и 3) нервни изтощения огь
усилена телесна и умствена работа в) съ много
хубаво грозде, което съ време ще направи Варна
место за лекуване съ грозде. Казва се въ док
лада. че съ време, като се почне приготвяне сгжстена морска вода, употребявана въ морските бани,
последните ще придобиятъ още по-големо значе
ние въ лечебно отношение и по-разнообразно применение въ церенето на разнн болести. Огь бла
тото пъкъ ще може да се приготовлява блатенъ
екстрактъ за блатни бани, съ които ще може да
се лекуватъ подагра, ишиасъ, тежки случаи отъ
ревматизъмъ и пр.
Монастиръгь „Св. Констангинъ" ще служи,
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като прекрасно место за постройка на хидротерапевгическо здание или санаториумъ било за нер
вни, било за скрофулозни. За да може да се пов
дигне Варна, като лечебна станция въ културно
отношение, а съ това да привлича и по-големо
число нуждающи се, отъ което и градското на
селение ще има голема полза, споредъ Д-ръ Ив.
Басановичъ, общинското управление ще требва да
се погрижи за асанизация на града, украсяването
на града въ естетично отношение, както и да
съдействува на конфорта за живене на тези отъ
банските гости, които презъ сезона търсятъ въ
Варна развлечение и церене на саоитъ болести.
Псради това, Д-ръ Ив. Басановичъ препоръчва:
а) да се разшири приморския паркъ до Евксиноградското шосе и да се увеличатъ кулгуритъ по
не съ два ронда и едно место за игри (за тенисъ),
павилионъ за музика, по.вече пейки въ градината,
2) да се прокара край морето тесенъ пжть къмъ
Евксиноград/ь за разходка, която за мнозина нервно
болни е необходимость, а съ време да се има
предъ видъ и приобретението на параходи за
крайбрежно пжтуване, з) да се построи въ града
или приморската градина едно голъмо казино, аъ
което да има салонъ за ядене, кафене, стаи за
билярдъ, конверсация, читалня и пр.
Ще е нуждно да се обърне внимание н иа
квартирния въпрось, като се учреди квартирно
бюро, което да държи списъци за свободнитъ
квартири, да определя ценигв имъ, да се грижи
за чистотата и въобще да улеснява гостите.
Препорлчва се да се възлагатъ часть отъ
разходитъ за украсяване на града на гостите и
върху тия варненци, които извличагь полза. Въ
доклада се изреждатъ редъ курортни места, като
се определя какви такси се събиратъ въ т$хъ и
кои се освобождаватъ отъ заплащане на такси.
Въ курортите требва да има и специаленъ
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лъчебенъ комитетъ, който да се грижи за повди
гане града въ лечебно и културно отношение,
требва да се образуватъ и особени дружества,
които да се грижатъ за украсяване и подържане
парковете и пр.
Съветътъ възприелъ в некои конкретни пред
ложения: з) да се разшири приморската градина
до Евксиноградското шосе, 2) да се построи па
вилионъ за музика, 3) да се набавягь европейски
пейки и други прости за удобство.
,
Възложено било на комисия отъ кмета, Д ръ
Басановичъ и гр. инженеръ да изучатъ и приготвятъ проектъ за крайморския променаденъ пжть.
Решено било да се има предъ видъ построй
ката на лъчебно казино, както и да се основе
начертаната комисия, по състааъ препоржчанъ отъ
Д-ръ Басановичъ, като временно е избрана коми*
сия отъ кмета, Басановичъ, Ст. х. Пейчевъ, общинскигв лЪкарь, инженеръ и архитектъ, която
да се грижи за подобрение на града въ лечебно
отношение. Решено било да се образува и квар
тирно бюро.
На 12.Ш 1902 г. е удобренъ протокола иа
комисията по приемане шосето въ м. „Карабоклукъ" покрай желъзопжтната линия.
На 19.111 с. г. е решенъ по принципъ въ
проса за постройка въ Максуда бюфетъ, като се
зал%си и местностьта. За вземане на това реше
ние имало се предъ видъ, че много отъ жителитъ,
близки до .Максуда" излизали на разходка един
ствено въ тая м*стность презъ лътнитъ дни и че
това ще е отъ полза и въ хигиенично отношение.
Сметало се, че требва да се построи и залъси
отъ н-Ького, който да го използува за 5 години,
ващото общината при своитъ оскждни средства
не била въ състояние да създаде такава градина.
Следва

училищното н-во
Наследството, което получихме отъ нашит*
предшественяци, когато поехме презъ мартъ т. г.
сждбинитъ на учебното д-вло въ Варна, беше отъ
лошо по-лошо. Съгласно бюджета за 1931/32
фин. год. предвидено бе да постжпятъ въ касата
иа нястоятелсгвого 8,087,760 лв., а постъпиха до
31.111 1932 год.
Отъ общинската каса
1,534,303 лв.
И отъ бирницитъ
1,894,165 лв.
Всичко 3^*28.468 л в ,
Извънредни приходи
92,437 лв.
Всичко 3,520,905 лв.

Значи приходъгь на настоятелството е реализиранъ (до 31.Ш 1932 г.) съ единъ недосзигъ
отъ 4,566,855 лв. Разликата между предвиденото
да п о с т пи въ касата иа настоятелството и дей
ствително постъпилото се дължи изключително на
обстоятелството; че помощьта отъ общината презъ
отчетната финансова година не е давана редовно
н въ необходимия размеръ.
По бюджета бе предвидено да се разходватъ
8,087,760 лв., колкото е прихода, а еж разход
ване 2,429,437 лв. Следователно оставаше да се
разходватъ до края на бюджетното упражнение

Стр. 5

Варненски общински вестннкъ

(30 VI 1932 гоя.) още 5,658,323 лв. Тази сума
требваше да се получи огь общината и отъ бир
ниците за сметка на сжщата най-късно до 25.VI
1932 г. Това не стана.
Въ началото на априлъ настоятелството дъл
жеше: заплата и. общинско възнаграждение на
учнтелигв и служителите за текущата и изтекли
финан. години 1,588,792 лв ; на доставчици чрезъ
търгове 168,754 лв. аа наеми на сгради, наети
за училища 80,000 лв. и на предприемачи по
постройка на училищни сгради около 600,000 лв.
— всичко надъ 2,000,000 лв.
РазсилнигЬ и учителкит-Ь-забавачки не беха
получили заплата за последнигЬ 5 месеца. Общин
ското възнаграждение на учителкигв не бе пла
щано отъ 1.^.1931 г.
. ! •.
~ Този дългъ бЬ натрупанъ почти изключи
телно презъ 1931—32 финан. год., следъ като
общината престана да субсидира настоятелството.
Презъ време на кметуването на г. Н. Поповъ об
щината: даваше на настоятелството седмично по
50,000 лв. Тази сума. плюсъ получаванигв суми
отъ бирниците беха достатъчни да се посрещатъ
ежедневнигЬ нужди на настоятелството. Но, отъ
като г. Н. Поповъ бъ смененъ съ г. П. Бянова,
последниятъ, започна да намалява тази седмична
вноска и най-сетне, презъ последнигЬ 7 месеци
отъ кметуването си, той не внесе нищо. Затова
въ началото на априлъ т. г. настоятелството има
ше поменатия дългъ.;,
Споредъ смъткигв ни. ако и сега можеше
общината да дава седмично по 50,000 лв., не
само че. свободно бихме посрещали редовните си
разходи, но постепено бихме изплатили въ тече
ние на н-Ьколко години и направения отъ пред
шествениците ни дългъ. При явяването ни кмета
г. Брусевъ, той често ни заявяваше: „нъма пари!"
Само като изключение сегизъ тогизъ той удовлетво
ряваше молбата нн и то не напълно. А споредъ насъ
училищните нужди би требвало да се удовлетворявагь преди всички други. ••-••
Презъ априлъ, май, юни и юли т. г. полу
чихме отъ общинската каса по бюджета за теку
щата фин. година 125,000 лв. а по бюджета за
1931 — 1932 финансова година 160,000 лева
или всичко 285,000 лв~ За сжщого време полу
чихме отъ бирниците за смътка на общината по
бюджета на миналата и сегашната финан. година
770,589 лв. Благодарение на последната сума мо
жахме да се разплатимъ съ предприемачите по
доставените обуща и фанели за бедните ученици,
съ доставчиците на подовото масло и канцелар
ските материали и можахме да изплатимъ наема
на сградигЬ, наети за училища, до 31 мартъ т. г.
на сума 80,000 лв. Чрезъ прехващания се изпла
тиха на учителите срещу общинското имъ възна
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граждение за минало време 530.065 лв. и по една
депозитна разписка отъ 560,000 лв. срещу неиз
платените заплати на прислужниците за месеците
ноември до мартъ т. г. получихме отъ общинската
каса 90,991 лв. Фактически, за текущи разходи
ние сме получили оть общнн. каса само 285,000 лв.
Градътъ Варна следъ войнигв пораства твър
де много. Главната причина за това еж бежанците
отъ Македония, Тракия и особно отъ Добруджа.
Продиктува се постройка на нови училища. А пари
за цельта немаше. Да се мисли, че могатъ да се
строятъ училища съ редовния бюджетъ на общи
ната, значи да се самоизмамваме. Пресенъ примеръ имаме отъ миналата финан. година: предви
дена бе въ бюджета на учил. настоятелство су
мата 1,422,000 лв. за строежи, а не се получи
нищо. Затова добруджанскиятъ кварталъ остана
безъ училище, макаръ че отъ нЪколко години се
говори за строежа му.
Най-рационаленъ начинъ за строежъ на учи
лища е чрезъ заемъ отъ фонда за кооперативенъ
строежъ при М-вото на народната просвета. Но
нашите бивши общинари направили фаталната
грешка, като не внесли въ този фондъ нито сто
тинка срещу законното си задължение. Днесъ на
този фондъ дължимъ около 4,000,000 лв. Затова
не можемъ да се възползуваме отъ неговигЬ ка
питали. Въпреки това и този въпросъ настоятел
ството успя- да:уреди; Управлението на фонда
обеща да отпусне искания отъ насъ заемъ отъ
З.ООО.ООО лв. при условие, че общината ще га
рантира съ къкои отъ своитъ доходи изплащането
на дълга отъ 4,000,000 лв. въ 10 годишенъ срокъ,
а редовното изплащане анюитетитъ по евентуално
сключения заемъ. Но, като съобщихме на по
стоянното приежтетвие това наше постижение, от
говори ни се, че всичко е заложено, та н4ма ка
кво да се заложи. А единъ отъ помощниците зая
ви, че даже да има какво да се заложи, все пакъ
гв не могатъ да се ангажиратъ съ такава финан
сова сделка, защото не еж сигурни, че ще може
общината да устои на задължението си къмъ
кредитора. Тогава се заговори за заемъ отъ кон
цесионерите, които щ-Ьха да строятъ казиното, за
суми, които ще се получатъ отъ продажба на
общински иЪста н пр. Но нито едното стана до
сега, нито другото. Затова л-Ьтниягъ сезонъ мина,
безъ да можемъ да построимъ даже една класна
стая. А за да задоволимъ нуждитъ си, необходими
еж още 60 нови класни стаи, ако искаме да избЪгнемъ полудневнитъ занятия и да не сн служииъ съ маломернигв частни здания.
Не е късно, г-да, и сега да се сключи заемъ
отъ фонда за кооперативенъ строежъ. Стига да
се съгласите да дадете исканата гаранция, за де
сетина дни заемътъ ще бжде въ ржцетъ ни. Азъ
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апелнрамъ къмъ васъ, г-да общин. съветници,
сериозно да се замислите върху този въпросъ.1 г
• Г-да, учил. настоятелство на гр. Варна не
разполага съ никакви доходни имоти освенъ из
вестните ви полусрутенибеглишки хамбари. Дру<
гитЬ общини имать ниви, гори, ливади, градини,
дюкяни, фурни, кжщи, воденици и пр, и пр имо
ти. Има училищни общини, които издържатъ учи*
лищата си само съ собствените си доходи; Напр.,
Разградската община не субсидира училищното
настоятелство нито съ 1 лв. Обществениците въ
гр. Варна не еж се замислили до сега да снабдятъ училищата съ какъвъ годе имотъ. Време е
вече да се замислимъ върху този въпросъ. У насъ
даже църковно-училищнитв имоти отъ турско вре- '
ме, които безспорно требва да еж собственость
на учил. настоятелство, и до сега се владеягь .
отъ настоятелствата на некои църкви въ града ни.
Настоятелството вече взе мерки да стане владей
тель на гвзи имоти. Впрочемъ този въпросъ е
повдигнатъ и порано, но и до сега не е добилъ
разрешението си.
;
Г-да, г-нъ кметътъ заяви въ експозето си, че
въ представения отъ постоянното приежгствие
бюджето-проектъ общинското възнаграждение иа
учителите, се намалява съ 50%, т. е., вместо
800 лв. става 400 лв. месечно.
Споредъ мене, ако почитаемиягь общ. съветъ
се съгласи съ мнението на постоянното приежтствие, съ това. той ще извърши единъ крайно
безсърдеченъ актъ. Работата на учителя е работа
на лерви. Той тръбва непрекъснато, системно и
упорито да въздействува върху учениците си, за
да създаде у гвхъ навици, каквито той желае.
Така се формиратъ характерите у децата: Всичко
това не е лесна работа. За да може трудътъ на
учителя да дзде резултатъ, необходимо му е спо^
койствие. А той не може да го има, ако е боленъ или гладенъ, ако жена му или децата му
еж болни или гладни и той н^ма средства да за
доволи тези елементарни свои лични и семейни
нужди. Ако ние намалимъ заплатата на учителя,
разрушаваме основите за неговото благотворно
влияние върху собственитЪ ни деца.
Впрочемъ, положението на варненския основенъ учитель и съ сегашното добавъчно възна
граждение не е розово. Той е най-зле платения
нашъ общественъ служитель. Освенъ това Варна
е единъ отъ найскжпигв градове въ България.
Затова общинското възиаграждение на учителит-в
требва да не е по-низко отъ това въ другите
по-големи наши градове. А ето общинското въз
награждение иа учителите въ София, Пловдивъ
и Русе:
В ъ София т о е по 1 2 0 0 л в . месечно на у ч и 
т е л ь и по 3 0 0 лв. на всъко дете. Има софийски
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учители, на които общинското възнаграждение е
по-гол-вмо о т ъ редовната и м ъ заплата. ' :-..' V.
Въ Пловдивъ т о е по 7 о О л в , на учитель и
по 200 лв. на всъко дете.
<..•••_
В ъ Русе е по 6 0 0 л в . на учитель.-Сега има
течение з а увеличението; му. ь >•_•; •_•
,-•!
В ъ Варна, 1 както се. каза, т о - е 8 0 0 лв. и
сега постоянното приежтетвие иска -да г о намали.
А животътъ в ъ Варна, а особно^презъ курортния
сезонъ, е много п о - с к ж п ъ отколкото въ Р у с е и
Пловдивъ и може да с е сравни с ъ този в ъ София
Основната заплата на основния >читель е ми
зерна. С р е д н о взето първоначалниягь учитель по
лучава дневно по 6 0 лв.; а прогимназиалннятъ—
по 8 0 л в Може ".ли с ъ т е з и средства учнтельтъ
да подържа семейство о : ъ 4 — 5 члена и да 1 з а 
доволява културни нужди? Не е лй всичко това
гавра с ъ интересите на народния учитель <* и с ъ
интересите на народното ни образование?
Ето з а щ о общинското възнаграждение на на
р о д н и т е учители в ъ по гол%мит% наши градове
се запази. В ъ з ъ основа на казаното а з ъ апелирамъ
предъ Васъ, г-да общински съветници, да не на
малявате общинското възнаграждение на учите
л и т е , а напрогивъ, ако е възможно, да го повишите.
В ъ р х у бюджето-проекга, . представенъ о т ъ
учил. настоятелство н-Ьма да с е спирамъ подробно.
Щ е кажа само ч е той е доста високъ в ъ сравне
ние с ъ миналогодишния, възлиза на 1 5 . 6 1 8 , 7 4 0
лв., когато миналата година е б и л ъ 8 , 0 8 7 . 7 6 0 л в .
Повишението произлиза главни поради 2 пера:
за строежъ на училища предвиждаме 8,000,000
лв. и помощь за бедни ученици предвиждаме
1,000,000 лв вместо 400,000, както беше презъ
финансовата 1931—32 год. Огъ строежъ на учи
лища безспорно има голъма нужда. Не ще бжде
зле да се потърси заемъ, з. щото въ редовния
бюджегь на общината не може да нам%ри место
сумата 8,000,000 лв. За беднг.гв деца сжщо е
необходима по-ефикасна помощь. Защото гЬ гладуватъ та дългь ни се налага да ги подпомогнемъ,
за да не оставимъ поколение по-хилаао отъ нашето.
Накрай ще си позволя да ви цитирамъ думигЬ на единъ шведски министъръ на народната
просвета.
Вие знаете, че Швеция е една отъ най-културнигЪ страни, съ най силна грамотность. Вед
нажъ единъ чужденецъ запиталъ шведския ми
нистъръ ка просветата: „защо харчите толкова
много пари за народното си образование". А министърътъ отговорилъ: .защото Швеция е доста
тъчно бъдна страна, та нъма пари за да строи
затвори"!
Именно така е, Не се скжпете за народното
си образование, защото въ противенъ случай ще
изхарчите много повече за затвори!
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Шроф. Н. Нед-влчевъ.

и е и гроздови курорти
(Продължение отъ брой 284)
Тр-Ьбва да се има предвидъ, че при леку
ването само съ грозде (2) често настжпватъ ре
дица смущения, които правятъ лекуването не
приятно, мжчително дори .невъзможно:, зжбрбрлъ,
наранявания въ устата, запекъ, диария и пр. При
правилното лекуване обикновенно могатъ да се
избегнатъ тези смущения. За правилното лекуване пациента не требва да се лЬкува въ кжщи
покрай другата си работа, а да живъе въ под*
гходящи благоприятни условия, каквито дава. ку
рорта въ Баденъ Баденъ.,
. ;.
Гроздето за лекуване требва да бжде под
брано съ тънка кожица и да нвма много семки.
За лекуване (1) се препоржчватъ месести сладки
грозда, а за (2) требва да се предпочитатъ бЬд :
нигв на захарь грозда.
Огъ голЪмо значение е пациента да дъвче
добре и основно гроздето, като изплюва ципата
и семките. Вместо да се яде грозде, може да се
пие сокъ отъ смачканото грозде, за да се изб-вгч«е дъвченето на зърната. Въ случай, че дъвче
нето на грозде причинява смущения, тогава треб
ва да се обърне особено внимгние върху гриж.ливото почистване на устата.
Отъ опитъ е известно, че гроздовия сокъ,
когато се пие въ по-гол4ми количества наведнажъ,
не се понася така добре, както сдъвканото грозде.
•Ето защо, препоржчва се сока да се смучи бавно
презъ сламка, като една чаша сокъ се изпива въ
продължение на половинъ часъ.
При вс*ко лекуване съ грозде требва да се
обръща особено внимание върху чистотата на
устата; да се изплаква съ моранска вода аа уста.
-Зжбобола, разранявания въ устата и диарията пр.
казвагь обикновено, че устата или червата отпре
ди не еж били въ редъ, а не се дължатъ на
храненето съ грозде.
При л-вкуването (2) и (3) е необходимо много
движение и пресенъ въздухъ. При лекуване (1)
требва покой н движението да бжде регулирано
по специални указания. Запека, който често се
•явява въ началото, на лекуването, скоро минава
отъ само себе си, следъ единъ два дни. Ако
сжщия не мине, то помага горчива вода или не
колко смокини вечерь, При благоприятно леку
ване ходенето повънъ е леко, а пикочьта явно въ
\по-големо количество. Чувството на напънъ въ
корема, тяжесть, виене свйтъ, вълнение, безсъние,
отъ които нъкои пациенти се оплакватъ въ на
чалото на лекуването, изчезватъ почти винаги
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"къмъ края на първата седмица отъ лекуването.
Смущенията намаляватъ, когато пациента яде бавно,
респ. пие бавно сока и ако се махватъ зеленигв
и гнили зърна. Лекуването, въ Баденъ става подъ
контрола на членове отъ лекарския съюзъ. При
ливи на кръвь, които у дебелигв хора могатъ да
егигнагъ до зачервяване и напънъ въ главата, не
се явяватъ, ако лекуването става предпазливо и
правилно. Незначителни приливи минаватъ отъ на
време взето очистичелно.
Всеки видъ лекуване съ грозде тръбва да
трае най малкъ 4 до 6 седмици.' Целесъобразно
е преди започване на лекуването съ грозде да
се прибъгне до съвета на.лекаря и зжболъкаря.
За постигане очакваните резултати отъ гроздо
лечението, необходимо е съблюдаването на особенъ
режимъ, който може да бжде приложенъ найдобре въ специални заведевия, наречени 51а1лоП5
иуа1ез — киггтаиЪеп —, гроздови курорти.
Отделниятъ индивидъ пр-лесно се примирява да
живее подъ специаленъ режимъ, когато този по
следния се прилага групово, въпреки факта, че
грозде може да се достави и въ кжщи.
Тези съображения еж ржководили първигв
инициатори при създаването на специални гроз
дови курорти.
Множество страни притежаватъ отлично уредени гроздови курорти. Последнит-Ь, естествено,
се намиратъ въ лозарски райони, но най често
тамъ, кждето има минерални бани или пъкъ при
морски или планински курорти. По този начинъ
гро?долечението (ампелотерапията) допълва щаст
ливо курортното лечение.
Гроздови курорти сжществуватъ отдавна въ
Германия крей р. Рейнъ. Огъ тъхъ вай добре
организирания е Баденъ-Баденъ.

Варненски граждани,
Пазете чистота на града и не
обръщайте улнцитЪ на мЪсто,
гдето се изхвърля смъть и помии.
Предупреждавайте д е ц а т а
да ие чупятъ и повреждатъ дър
ветата въ градините и тротоа
рите».
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к и ш п 1 Мерам Тотлебовъ и Шт ШтШшт
въ гр. Варна
(изъ архивата на Варнен. народ, музей)
Варненскиятъ руски вице консулъ съ
ги тържественни случаи, приемаха участие
рапортъ подъ № 23 отъ 4^$артъ 1879 г.
въ праздника отделно отъ българите.
до руския дипломатически агентъ въ София
Днесъ всички лица отъ правителстве
дава следното описание по посрещането на
ните учреждения се представяха на г. Им
Генерала Тотлебенъ и Княза Дондуковъ
ператорския Комисаръ, който ги прие твър
Корсаковъ въ гр. Варна.
де ласкаво. ПрисжтствующигЬ извикаха на
Негово Сиятелство „ура и да живеете-, ко' « гато той въ речьта си къмъ г&хъ заяви, чеМ. Г.
/ з а процъвтяване на търговията той ще
Александъръ Петровичъ,
•Аувйеме всички мерки, за да построи ужъ
Имамъ честь да Ви донеса, чегфтредич}^?пристанище, а така сжщо и съборенъ храмъ
три дни, въ 4 ч. следъ обедъ, пристигнах!
А . - - - * ^ и, че за това той ще намери средства извъ Варна, съ извънреденъ влакъ, Генералъ
вънъ България.
Адютантъ Тотлебенъ и Негово Сиятелство
Изборните лица отъ гръцката община
Князъ Дондуковъ Корсаковъ. На гарата витака сжщо се представяха на Княза Дон
соките гости бЪха посрещнати отъ българ
дуковъ и при това прочетоха му по френ
ското и гръцко духовенства съ к р ъ ст ъ,
ски адресъ, преписъ отъ който считамъ не
чиновниците отъ сждебното и администра
за безинтересно да Ви го представя на блативни ведомства и представители на тукаш
гоусмотрение.
ните дружества. Изпълняющиятъ длъжАрхим. Инокентий»
ностьта председатель на варненския административенъ съветъ г. Доброплодний про
П. П. За сега тоя адресъ не печатаме,,.
изнесе предъ главнокомандующия твърде
понеже още не е откритъ въ орхивата.
съдържателна речь отъ името на местните
българи, турци и арменци и поднесе на
Негово Величество хлебъ-соль на сребъренъ
подногъ.
На гарата за главнокомандующия беше
Предб видб облагателната комисия за 1912
година която ще почне действията си отъ 27 т. м.
построена една рота отъ бесарабския полкъ
покавватъ се всички младежи записани въ XII
съ знамето, а въ града, по улицата, по
трудовъ иаборъ, които не еж получили съобще
която той требваше да мине стояха въ
ние за явяването имъ предъ облагателната коми
шпалиръ войски отъ всички части на ту
сия, да се явягь предъ общинското управление
кашния гарнизонъ и местната българска
въ стая № 12 чнновникъ наборннгв списъци, отъ
дружина. На главния площадъ беха издиг
кждето ще получатъ съобщение за явяване предъ
нати две триумфални арки отъ българите
облагателната комисия.
и гърците и тукъ излизаха за посрещане
учениците и ученичките отъ всичките учи
лища, не изключая и турските. Презъ вре
Гроздовиятз пазаръ въ гр. Варна ще се
ме минаването покрай техъ на главноко
открие на 16 того. Пазарътъ ще се нахожда и
мандующия и Императорския Комисаръ сед
т. г, на площада до д-во „Майка". Покупко-пронали въ файтонъ,. те п-Ьха съставените по
дажбитъ на грозде ще става задължително само
тоя случай песни и хвърляха въ файтона
на пазаря. Това се отнася и за гроздето донасяна
букети отъ цветя.
по железницата, море или съ кола отъ вънъ^Огь
Страна на общинските санитарни власти ще се
Градътъ беше украсенъ съ флагове и
упражнява найстрогь контролъ върху зрелостьта
вечерьта великолепно осветленъ. Въобще
на гроздето, чистотата на сждовет-Ь (кошове, кош
христианските общини на Варна и мнозина
ници, щайги и пр. Всички продавачи и купувач»
турци се стараха, какъ да покажатъ въ
на грозде вънъ отъ пазарището ще се преследтова отношение много усърдие и преданватъ и глобяватъ най-строго.
ность. Но гърците и сега, както и при дру-
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседание на 29ЛПН 1932 г.
Антояъ Янковъ— Б ю д ж е т о - п р о е к т а
• е едно отъ н а й - г о л е м и т е д е л а на по
стоянното присжтствие, съ което най-ясно се очер
тава днешната и утрешна политика на управници
те на общината.
Намира, че бюджетопроекта се внася твърде
късно, като за това не вини само постоянното при
сжтствие, а като главна причина за това е закъ
снението за произвеждане на изборите.
._ Финансовото положение на общината е извън
редно тежко. Това се вижда отъ таблицата за дъл/говетв, но освенъ гЬхъ има и неозначени тамъ
вжтрешни дългове, така че общата имъ сума въз
лиза на повече отъ сто милиона лева.
Предвидените въ бюджета доходи въ по-гол-вмата си часть не еж нищо друго освенъ: нало
зи, такси и берии, които тежатъ всецяло на и
безъ това обеднялото варненско гражданство, на
което податнигв сили следъ войните намаляха
твърде много.
Следъ като, г. Янковъ разкритикува обстойно
почти всички приходи, почерта, че те еж много
надути и не представляватъ единъ реаленъ бю
джегь.
Говори обстойно добре аргументиранъ за тъй
лошото положение въ което е изпадкалъ града
Варна следъ войните, а особено следъ отнемането
«а хинтерланда и какво е необходимо да се на
прави като се подобри въ курортно отношение и
повдигне стопанското му повдигане други меро
приятия: постройка на желъзенъ ш&ть Варна
— Сливенъ, устройване свободна зона при
Варненското пристанище и приравняване навлото Варна—София съ Бургасъ—София.
Спирайки се по отделно на всеки разходенъ
лараграфъ, г. Янковъ изтъкна голъмитъ разходи
направени за морските бани, курортното бю
ро и пр.
Бюджета въ по-голъмата си часть лъга из
ключително върху гражданите — данъкоплатци, а
-сгремежътъ требва да бжде, да се увеличаватъ
доходи ТБ отъ общинскитъ имоти. Да се действува
за разрешение за една класна лотария, която
ще донесе на общината доста приходи.
Зеленчуковите градини, понеже давагь голе
ми загуби за общинската каса да се давагь подъ
наемъ или да се експлоатиратъ ведно съ други
имоти, като отделно общинско стопанство. Като
-отделни общински стопанства требва да се екс
плоатиратъ и други сервизи.
Да се образува отделно курортно стопан
ство, което да включи баните, курортното бютро.бюфетигЬ и др.
Въ заключение заяви г. Янковъ, поради съ
ображения, които к а з а по-горе, з а я в я в и,
ние петь души нема да гласуваме за общинския
^бюджегь, сметайки, че по този начинъ най-добре
:изпълняваме гражданския си и общественъ дългъ.
Заседание на 30.УШ.1932 г.
Заседанието се откри въ 5 часа сл. обедъ
•отъ г. кмета Лсенъ Брусевъ

Присжтствуваха всички общински съветници.
Приеха се главните отчети на варненското и
сессевмеското училищни настоятелства за мина
лата отчетна година.
Петръ Стояновъ — съобщи, че при наз
начаването на управитель-лекарь на майчинъ домъ
групата имъ е останала на особено мнение, което
да се впише въ протокола.
Кмета г. А. Брусевъ — съобщи, че по слу
чая Виенския есененъ панаиръ постоянното приежтетвие е решило да вземе участие въ него съ
специаленъ павилионъ, въ който ще бжде представенъ варненския курортъ съ специални фото
графии, проспекти и пр. за която цель е командированъ п. секретаря г. Клая да ржководи из
ложбата и да дава нужднитв сведения.
Петръ Стояновъ — предложи да се свика
театралния комитетъ, който да обежди въпроса за
даването на театъръ при поискване и се изработи
специаленъ правилникъ за цельта.
Кмета г. А. Брусевъ — докладва въпроса
за спорътъ съ кинопритежателигв и общината от
носно начина на.афиширане рекламите имъ.
Избра се комисия въ съставъ: п. кмета Софрони Георгиевъ, общ. съветници: Н. Поповъ, Явр.
Гачевъ, Д. Кенковъ и П. Стояновъ, която да проу
чи въпроса и докладва въ съвета.
Освободиха се неколко депозитни суми, гла
суваха се помощи за бедно болни и пр.
Началника на регулац. отделъ докладва пре
писката по отчуждаването на местото до примор
ската градина на К. х. Калчевъ за 650 лева кв.м.
която цена се удобри.
Заседание на 31.VIII. 1932 г.
Заседанието се откри въ 5.40 часа сл. обедъ
отъ кмета Л. Брусевъ.
Присжтствуваха почти всички общински съ
ветници.
Никола Поповъ — направи следното пита
не: По сведения отъ най-положително место се
научавамъ, че въ този моментъ въ работилницата
на морските бани се поправятъ краката на една
комарджийска табла и че отъ сжщата работил
ница преди неколко дни еж изнесени мобели и
занесени въ домътъ на единъ чиновникъ отъ
баните.
Моли общинския съветъ да изпрати г. пом.
кмета С. Георгиевъ и общ. съветникъ Л. Янковъ,
за да проверятъ тоя слухъ дали почива на исти
ната и ни докладватъ за намереното.
Съвета реши да се изпратятъ веднага посо
чените двама души да анкетиратъ горното.
Започнаха се дебатите по бюджета.
Димитръ Кенковъ — Повече отъ петь дни
се разглежда бюджетопроекта и отъ опозицията
никой не взема думата да говори по него. Бюдже
та е дело на управляющето болшинство. На опо
зицията се пада да си каже думата по него и съ
ответно на това ние да си направимъ възраженията.
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Какъвто и да е бюджета, той е шаблонъ отъ''
миналите бюджети. По добъръ не може да бжде
защото н-Ъмаме приходи. Града е нарастналъ зна
чително, требва пжтища, шосета, канализация, водопроводъ и т. н. обаче приходите еж недостатъчни.
Въ бюджета има единъ параграфъ, премия
огь застрахователните дружества на стойность
450000 лева, когато гражданството плаща годишно
надъ 7 милиона премии при най-голема сигурность
на една добра пожарна команда.
Предлага да се действува, като се прехвърли
това право на общината.
Настоя да се предвиди помощь въ разм-връ
на 200000 лева за безработните въ града.
Аврамъ Гачевъ —• след/ь единъ дълъгъ и
обстоенъ уводъ, преди да пристжпи къмъ разглеж
дане бюджетопроекта по сжщество, говори и раз
критикува буржуазната система за днескашната
световна икономическа криза, като последица на
капиталистическия империализъмъ, за липсата на
добри пазари и пр.
Говори за 21 юни и 9 юни, и че не намира
абсолютно никаква разлика въ днешното управле
ние съ онова на сговора.
Намира че така сложения за разглеждане бюджетопроектъ на блоковото управление не се раз
личава ни съ йота отъ този на сговора, защото
приходите по него еж легнали всец-Ьло върху трудящото се варненско гражданство. Иска бюджетопроектъ на който прилагането
да става по принципа на прогресивното облагане.
Заседанието продължи до 8 и половина часа
следъ което бе вдигнато за 1.1Х т. г. на което г.
Я. Гачевъ ще продължи да говори по бюджета.
Заседание на 1.1Х 1932 г.
Заседанието се откри въ 5 и 40 часа после
обедъ отъ кмета г. А. Брусевъ.
Аврамъ. Гачевъ — продължи да говори по
приходната часть на бюджета, изтъквайки, че при
ходите на бждащия бюджетъ требва да се получаввгь съ прогресивното облагане.
Въ заключение г. Гачевъ предложи да бждатъ освободени отъ такси: вода, смъть и каналъ
имотите до 5С00О лв. и доходностьта на граждани
до ЗбООО лева.
Смъта, че бюджета така нагоденъ и представенъ е въ по-големата си часть консумативенъ и
че за такъвъ бюджетъ не би гласувалъ.
Спре се на ГОЛ-БМИГБ заплати за висшите об
щински бюрократи, а на долните чиновници .л се
дава възнаграждение или надница, колкото за едно
мизерно сжществувание.
Разкритикува обстойно предвидената въ бю
джета за просветното Д-БЛО сума и я намира съвсемъ незадоволителна, тъй като нуждигв 4 за учи
лищното и просветното дело еж извънредно го
леми.
Заседание на 2.1Х. 1932 г,
Заседанието се откри въ 4 и половина часа
сл. об. огь кмета г. Л. Брусевъ.
Петръ Стояновъ — Обърна внимание, че
съвета требва да си изработи правилникъ за пра
вилното водене на заседанията въ общ. съветъ.
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Лко имахме такъвъ, тоЯвр. Гачевъ не щеше
да говори повече отъ б часа и да прави дълги
политически екскурзии изъ С. С. Русия и пр.
Говорившия направи силна и много правилна
критика на становището на работа, партия.
Изтъкна, че тия които еж поставени въ упра
вата требва да забравятъ, че еж представителйна своите партии, но на целото гражданство.
Следъ това г. Стояновъ пристжпи къмъ бюд
жета, За осемъ годишното управление общината
отъ демократическия сговоръ направи твърде
много. Разбира се, че системата за създаване при
ходи чрезъ такти е отживело. Говори за закона
за стопанските предприятия и пр.
Изтъкна че требва тъй като това е вече една
необходимость да се учредятъ следните самостоя
телни стопанства при общината:
1. водопроводно стопанство
2. морски бани, цветни градини и лозовъ
разсадникъ.
3. гората и зеленчуковите градини
4. модерна кланица съ хладилникъ
5. за почистване сметьта отъ жилищата и
използуването и тези стопанства учредени, като
самостоятелни ще могатъ да се ржководятъ много
по добре отколкото сега, тъй като средствата отъ
технигв постжпления и евентуално отъ заемъ,
който' особено за водата се налага ще се използуватъ най рационално.
Надълго и обстойно г. Стояновъ се занима
съ благоустройството, за което требва да се намерятъ средства за реализирането на предвидените
мероприятия. Безразборното заграбване на места
по крайните квартали требва обезателно да сеспре, за да се определи точно чертата на града.
Да се действува за бързото отпущане сумата
22 милиона лева отъ дирекцията на железниците,.
която длъжатъ твърде отдавна.
Намира, че чистотата на града е незадоволи
телна и че требва по големи грижи.
Обяви се противъ сегашното сжществуване
на комисарство, а требва да се обърне въ отдел
но стопанство.
Лансира идеята за една кооперация отъ об
щината за доставка на евтино гориво за граж
данството.
Разгледа значението на хладилникъ при кла
ницата и подобренията които требва да се направятъ-.
Предложи да се учреди статистическо бюро;
бюро за специални грижи.
1
Изтъкна големата нужда отъ училища, които
могатъ да се построятъ отъ средствата на единъ
вжтрешенъ лотариенъ заемъ. ' "'"' ''
'
Заседание на 5.1Х 1932 год.-;
Заседанието се откри въ 4 и 45 часа сл. об:
отъ г. кмета Л. Брусевъ.
'
'•'"••
Присжтствуваха всички общински съветници-*
Кмета А. Брусевъ —г докладва рапорта ; за
доставка на пожарната команда на съоржжения и
поправки на обща стойность 527000 лева,. която
сума ще се вземе отъ фонда „пожарно дЪло".
Никола Поповъ—фонда „пожарно дЪло"
има своето значение. Требва всички суми да се
изразходватъ специално за подобрение пожарната
команда.
"-'"' '"• " '-'- • • ' • • '
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Жеко Желябовъ—нека се дадагь по точни
«сведения какво ще се набавя. Язъ съмъ съгласенъ^
съ г. Н. Поповъ.
Петъръ Стояновъ..— ние много леко гле- „
даме на фондовете. Моля да се назначи една ко
мисия, която да проучи този въпросъ и докладва
въ едно отъ следующето заседание. Не е зле по-ч
жарната команда да се отдели въ отделна служба.
Христо Мирски—напълно подържамъ пред
ложението на г. Петъръ Стояновъ.
Началника на Общ. лозовъ разсадникъ Антоновъ, направи обстоенъ докладъ за състоянието
на гроздовия пазаръ и нуждите отъ неговото ор
ганизиране.
Намалиха се таксите за гроздовия пазаръ.
Никола Поповъ — Варненската община се
управлява отъ няколко месеца отъ блока.
Още следъ стжпителната речь на г-нъ кмета,
при поемането на управлението, ние групата на
демократическия сговоръ направихме декларация,
че въ общинския съветъ ще служимъ по-малко
л а партията, а повече на града и неговите ин
тереси. Ние устояхме нашата дума, ние нито веднажъ не сме спънали — общинския съветъ, или
кметството а сме ги подпомагали и били сме и ще
бждемъ лоялна опозиция. Всякога сме подпома
гали сегашното управление, та да се подтикне града
въ неговото развитие и напредъкъ.
Управлението на общинигв следъ войнитв
•стана много тежко, раздруса се цълия стопански
животъ. Но ние имаме и дългътъ съ обективна
критика да ви напътствуваме къмъ правилното
управление на града. Ние искаме и желаемъ найчистосърдечно да ви видимъ силни въ управата,
но за голямо съжаление само следъ петь месеца
вие сте разцепени и представлявате едно бол
шинство, което е негодно да си гласува първия
бюджетъ — не сте единодушни, тъй като г. Янковъ
отъ името на 5 души отъ болшинството заяви че
.*гБма да гласува бюджета.
Ние апелираме къмъ сплотяване, безъ което
-.е безполезно да ви гласуваме бюджета. Разберете
се и дайте едно стабилно болшинство, годно да
управлява и да дадете на града онова, което сте
обещали. Безъ сплотяването вие сте негодни да
•управлявате и ще се изтощавете въ взаимни пар
тизански ежби.
Днесъ се изисква идейна подготовка на болтпинството и една точна определена политика.
Днесъ вие се явявате по голъмитЬ въпроси безъ
идея и безъ политика. Така, по театъра вие
«нъмахте идея, — скръстихте ржце и чакате.
Нъмате политика и по комисарството. Въ ми
налото г. Мирски 6-Б за закриването му и да се
Т>жководи отъ п. присжтствие.
За контрабандните строежи вие тоже нямате
определени възгледи. Какво става съ общинската
-«ера — известно е. Да бждемъ откровени: — вие
вървите по инерция.
Вие квмате опред-влена политика и по въ
проса за ОТДЪЛНИГБ стопански предприятия—искате
ли ги или не и ги изоставихте да изнемогватъ.
Вижте електрическото стопанство, какъ успъ и кол
ко редовно се събиратъ приходигв му. Вземете го
:за примеръ!
Нир имаме едно отлично лозово стопанство
което заслужава похвала. Но и по него н-вмате
*!дея, не го и познавате.
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Вие въ миналото обещавахте на гражданство
то радикални промени въ общината, а сега вър
вите по инерция—по стария отжпканъ пжть и сте
безъ идея и политика. Вие мислите само за служ
богонците си.
Лзъ желая да ви видя сплотени и дейни.
Нуждно е да се работи съ енергия, ентусиазъмъ и желание.
Онзи който управлява требва да дава тонъ
на работата. Язъ съмъ за независимата кметска
власть. Кмета тръбва да обиколи на всъкжде и
всичко да види. Дъла еж необходими, а не думи.
Я сега едни ужъ управляватъ и носятъ отговорность, но тройката диктува и се налага безъ да
носи отговорность.
Времето не е достатъчно само за ония, които
не еж подготвени идейно съ определена политика.
Общината никога не е имала пари и нема да има.
Разкритикува дейностьта по стабилитета на чиновничеството и партийното службогонство и пр.
Посочи че сега имало повече надничари въ общи
ната, особено въ банитв — 172 срещу много помалко при управлението на Дем. сговоръ, когато
имало повече кжпания и дохоъ. Осжжда и бездейната и безидейна благоустройствена политика, сжщо
и курортната. Нъма стабилитетъ поне за първостепенитъ служби и посочва за примеръ уволнението
на инженеръ Халачевъ, домакина Холевичъ, по
жарния командиръ и др., при които не е дадено
мъсто дори и на човещината. Разгледа после да
деното отъ блока обещания въ разни позиви и про
грами и подчерта че се върши тъкмо обратното.
Радикалите обещали и да храни общината бедните
граждани. За учебното дело грижитв ви еж малки,
и председателя на учил. н-во ви го каза. Вие сте
дали за 4 месеца 'само 160,000 лева. Социални
грижи обещахте много; вие въ опозиция гласузахте
комунистич доп. бюджетъ презъ 1930 г. за 14 мил.
лева за бедни работници и въ общностьта си съ
възгледитъ на комуната, която е крайна въ иска
нията си, отидохте до тамъ че.избрахтд, вие днешНИТБ фактори—Явр. Гачевъ за кмегь. Я днесъ не
предвиждате въ бюджета си почти нищо. Странно
противоречие, непростено. Нвмате идея, нито гри
жи. Ние комбинирахме нуждата отъ благоустрой
ство съ оная за създаване работи и развихме тре
скава деятелность. Я вие бездействувате при по
трудни времена.
Въ заключение: неодобряваме нито досегаш
ната ви дейность, нито бюджетопроекта ви. Пори
цаваме разпокжсаностьта ви, която ви прави не
годни да управлявате Но ако се обедините, бихме
могли да ви гласуваме бюджета съ надежда че въ
бюдж. комисия ще се поправи и че ще се отдадете
на работа. Иначе, безъ полза е да ви се даде
бюджетъ — вие не можете и да го приложите, не
можете да управлявате.
Ние не се бъркаме кои ще бжде кмета, но
искаме да се сплотите около кметството и да ра
ботите — тогава ще имате и пълната наша на
Дем. сговоръ — подкрепа.

Варна
Печатница „войниковъ"
Телеф. 502.
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Варненско Градско Общинско Управление
Лозаро«Оаощарско Стопанство

Обявление № 627
Управлението на Варнен. Гр. Община обявява на лозаригЬ, овощарите, винарите, фабрикантите
на консерви, пепиниеристит-Ь, търговците й експедиторит-Ь на грозде; овещия и др., че отъ 18 до 26
септември т. г, въ гр. Варна, съ помощьта на Министерството на Земледълието и Държавните имоти
и Варненската Популярна Банка урежда
.! ,

Втора Лозаро-овощарска и винарска ИЗЛОЖБА
Излагатъ се: По л о з а р с т в о : ! . Гладъкъ лозовъ материалъ; 2, Присадени вкоренени лози;.
3. Пресни десертни грозда; 4. Пресни винени грозда; 5. Инструменти и орждия служащи при лозар
ството — ножчета, ножици, триончетз, мотики, дикели, плугчета и пр.; 6. Уреди, апарати, машини и
материали за предпазване и борба съ болесгигЬ и неприятелигЬ на лозата и гроздето; 7. Сждове и>
материали за опаковка на грозде и транспортни средства; 8. Опаковано грозде; 9. Изкуствени торове.
По о в о щ а р с т в о : 1. Овощенъ посадоченъ материалъ; 2. Пресни плодове; 3. Инструменти и орждия;
служащи при овощарството; 4. Уреди, апарати, машини и материали за борба съ болестигв и неприя
телите на овощнигЬ дървета, плодове и пр.; 5. Сждове и материали за опаковка на плодовете; 6.
Опаковани плодове. По в и н а р с т в о : 1. Вина; 2. Гроздовъ сокъ (безкалкохолно вино); 3. Ракии; 4.
Ликьори; 5. Винарски сждове; 6) Уреди, апарати и машини служащи при преработване гроздето и при
добиването и обработката на неговите продукти — вина и ракии; 7. Химикали, препарати, прибавки
и пр. употребявани въ винарството; 8. Опадачни продукти отъ виното; 9. Виненъ оцетъ.
К о н с е р в е н а и н д у с т р и я : 1, Консервирани плодове и зеленчуци; 2. Компоти, сладка, мар
малади и желе; 3. Сждове за консерви. Л и т е р а т у р а (наша и чужда) по: 1. Лозарство; 2. Овощар
ство; 3. Винарство; 4. Консервиране; 5. Оцетарство. •
За превъзходство на изложените материали ще се даватъ парични награди и дипломи за похвала.

Изложбата ще бжде въ Морската градина.
Изложители могатъ да бждатъ всички лозари, овощари, винари, притежатели на консервени фа
брики, пепиниеристи, представители или фабриканти на: химикали, препарати, прибавки, изкуствени то
рове, инструменти, орждия, машини и на щайги, а сжщо така бъчвари, както и автори, издатели »
-пласьори на литература.
Желающигв да взематъ участие въ изложбата требва да подадать декларации. Изложителит-Ьотъ гр. Варна подаватъ декларациигЬ си въ управлението на общинския лозовъ разсадникъ, а тия отъ
.другитъ населени места въ съответните землед. катедри или агрономства и то най-късно до 14 септем^
ври т. г. Зарненскит-Ь изложители пр.едставятъ произведенията си или предметит-Ь си въ помещението
на изложбата най-късно до 16 септември, а всички останали ги изпращатъ по жел-взницата или пощата
на адресъ общин. лозовъ разсадникъ съ разчотъ да се получатъ тукъ най-късно до 16 септември т. г.
Отъ всеки сортъ грозде или плодове ще се донася или изпраща най-малко по 3 кгр.; отъ консервигЬ по 2 кутии (сждове); отъ гладкия и присадения вкорененъ лозовъ материалъ по 5 екз.; отъ
овощния посадоченъ материалъ по 2 дръвчета; отъ напиткит-Ъ: вина, гроздовъ сокъ, ракии и ликьори
по 2 бутилки и по 1 екз.. отъ брошуритъ, ржководствата и п р , ; :
••••'->• -.г
Общинското управление, като донася до знанието на: лозаритъ," овсщаригЬ, винарите, йндустриалцигЬ
на консерви, пепиниериститъ, бъчварит-Ь, търговцитъ и експортьоригЬ на грозде, овощия й винаГ предста
вители и фабриканти на орждия, инструменти, машини, химикали, специалитети, торове, книгоиздатели м
др. за изложбата поканва ги да взематъ живо участие като изложители и посетители. Нека никой да не
забравя, че само посредствомъ изложбитъ може най-добре да се види положението на лозарството; ово
щарството, винарството и консерв. индустрия, технит-Ь нужди и да се взематъ мерки за подобрението »мъ^
Посетителит-Ь на изложбата ще се ползуватъ при пжтуването по Б, Д. Железници съ 5 0 % намале
ние. НужнитЬ за цельта удостоверения интересующитъ се могатъ да получатъ.отъ сьответнит-Ь ЗемлКатедри или Държ. Агрономства или да се изискатъ направо отъ Варненската Град. Община.
Прочее, всички на изложбата, гдето ще се види какво ражда нашата земя.
• : ,
гр. Варна, 1 септември 1932 год.
, -? . Кметъ: ; А с . Б р у с е в ъ
Управитель стопанството: П. Н. А н т о н о в ъ / .

