сфой 287—288

ИЗДАВА

ВАРНЕНСКАТА

Г Р А Д СКА

ОБЩИНА

'V'.'' .Изниза; всЪки яетъкъ •
Абонаментъ:
/ За година . . . . 55 лв.
За 6 месеца . . . . . 30 лв.
Броя 1 лв.
•

'

Редакцията: Общинското управление, секретарията.
"

"

•

•

'

•

•

'

•

'

'

.

•

:

Атанасъ Петровъ
общ. сьветникъ

Обявления:
Официални по 2 лв. на кв.сант
търговски по споразумение..

Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до
кметството — Варна
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, Следъ войната, като, че се наложи на .де
мокрацията, чрезъ своята държавна, окржжна н
общинска политика, да._полгга все по-гсл-Ьми гри
жи за икономическото повдигане и социално по
добрение на гражданството.
Общината представлява отъ себе си едно
гол-вмо стопанство съ широки и сложни задачи,
които цйлятъ матемалното и духовно, благосъс
тояние на гражданите.
"X
Първата грижа въ стопанската политика на
общината е: I. Общинската, собствекость, при
веждането й въ известность, нейното разширяване
и рационално използуване (стопанисване).
Всеки общ. -сьвегь требва да се стреми да
си създаде своя общинска собственость, а тия
общини, които иматъ такава требва да я пазятъ
и добре стопанисвагъ.
Чрезъ общинската събственость доброто й
стопанисване ще се създадатъ общински доходи
и ще се облегчи данъчния товзръ на населението
на общината.
;
Въ Германия, още преди големата война,
нЪкон общиви получаватъ достатъчно средства
отъ своята собственость съ които се издържа, а
въ други общини доходит-в отъ тая собственость
надмина ватъ сбщинскигЬ разходи.
Сега, следъ европейската война, можемъ да
вземемъ за првм-Ьръ Виенската сбщинз, която
презъ аоследнитъ години, възползуеана отъ съз
дадения презъ време на революцията законъ за

социализацията, уагЬ да стане акционеръ на 71
предприятия, прекмущественно строителната, елек„ трическата и. машиностроителната. индустрия.
Днесъ виенската община има окело 50,000
души, които работятъ съ постоянна заплата и
половината отъ т-Ьзи работници с«. при общ.
предприятия.
Виенската община е и големъ зс-мледйлецъ.
.; Преди войната земната собственость на общината
е достигнала до 50,920,000 кв. м. Въ последнигЬ
5 години, Виенската община увеличи своите земи
съ още 7,330,000 кв. м.
Привеждане горките примери, за ла погвърдимъ ГСЛ-БМСТО значение на общинската соб.
ственость за интересите на самигЬ общикарк.
У насъ се върши тъкмо обратното, Презъ
. 1909 г. Софийскиятъ кметъ излага, че еж. за
грабени 7,897,72 кв. м. общ. м-Ъсто на тогавашна
сгойность 47 милиона лева. Презъ 1912 год.
Хасковската община продала 39 парцела, общин
ско место за 319,900 лв. ужь за постройка иа
прогимназия, но парите се изразходвали за те
кущи нужди.
На времето се писа и за упрзвкицигЬ на
Пловдивската община,, за злоупотр-вбекие и за
заграбваке общински имоти.
Следъ войната, много ценна общинска соб
ственость въ гол-вмит^ градове София, Варна,
Русе. Плопдпзъ и др. се пропил* ужъ да се
разрешава жилищната криза.
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Варненската община притежава покрити и
непокрити имоти за по вече отъ 500—600 ми
лиона лева.
Обаче и до днесъ границит-в на полскигЬ
имоти точно не еж. определени, нито има потреб
ната точна карта на градското землище. За тази
цель въ тазгодишния бюджетъ еж предвидени
100 хиляди лева.
•
СВЕДЕНИЕ за ОБЩИНСКИТЪ ИМОТИ
Варненската градска община притежава 82
сгради, отъ които 63 служатъ за нуждигв на
общинското управление и училищата, а останалигв 19, въ които се включватъ 10 постройки
съ общо 90 дюгеня—се даватъ подъ наемъ. Отъ
последните постжпва въ общинската каса приходъ
около 2,500,000 лева (безъ прихода отъ баните,
който е около 2,200,000 лева). Общо за всички
покрити свои имоти общината плаща годишенъ
данъкъ на държавата средно 68824 лева данъкъ
сгради, 126240 лева данъкъ занаятие и 17962 за
обществени бедствия или общо за своите покрити
имоти годишно данъкъ около 213026 лева.
Общината притежава непокрити имоти: ниви,
зеленчукови, овощни и цветни градини и лозя
5287.527 дек. за които плаща годишенъ данъкъ
около 150,000 лева. Отъ тези имоти:
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Ниви—3150 дек, отъ които 1453 дек. не
се обработватъ и не се даватъ подъ наемъ, по
неже се намиратъ въ обекта на гората. Остана
лите 1697 дек. се обработватъ тази година отъ
общината чрезъ комисарството по прехраната и
общ. лозовъ разевдникъ.
Зеленчукови градини—1052 дек. отъ които
682-дек. общината обработва сама чрезъ коми
сарството по прехраната: 166 дек. дава подъ наемъ»
на военните чзсти и 104 дек. дава подъ наемъ
за сметка на археологическото д-во. Тази година
комисарството разработи още нови сколо 200 дек..
така че общината разработва около 900 дек..
Овощни градини—615 дек. отъ които 548
дек. обработва общината чрезъ лозовия разсад
никъ, а 67 дек. еж дадени на концесия на Павли
Терзиевъ презъ 1906 год. за 30 години.
Цветни градини, паркове — 30*1 дек.
Лозя—191 дек. отъ които—плодни лозя и
146 дек, маточникъ; хаври — 32 дек.
Ливади — 4 дек. обработвани отъ общината
чрезъ лозов разсадникъ.
Гори — 34,346 дек.
Общо огъ 3,895 дек. обработваема земя,
общината обработва сама чрезъ комисарството на
прехраната и лозовия разсадникъ 3,424 дек., а
се отдаватъ подъ наемъ — 460 декара.

Л. К. Бочевъ

Общинските стопанански предприятия
Нуждата отъ средства за подобрение известни
общински сервизи насочи вниманието на общин
ските деятели по пжтища водящи къмъ нови на
чини на гвниото стопанисване. Трасира се напра
влението, което успешно вече следватъ много об
щини. Потикътъ тогава даде Варненската община.
Тя посочи правилния изходъ, безъ който важни
общински с л у ж б и биха не не само вегитирали, но загинали, неможейки да изпълняватъ
предназначението си. Нейна е инициативата за
създаване презъ 1927 г. закона за общинскигв
стопански предприятия. Тя беше, безспорно, и
първата, която пожела да го приложи.
Още на 21 августъ 1927 г. общинския съветъ съ решение № 25/350 реши отделянето на
електрическото отдъление и електрическата цен
трала и обособяването имъ въ самостоятелно сто
панство. Това решение беше утвърдено отъ М.
В. Р. Н 3. съ Д» 11725 отъ 13.Х с. г. Презъ
1928 г. м. Маргь излезе въ Д. 3 . правилника за
приложение закона за общинскигЪ стопански пред-
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приятия, а презъ м. Априлъ беше допълненъ и
корегиранъ. Въ бюджета на общината за 1929/30
год. се предвиди кредитъ само за 9 месеца, т. е.
до 1.1 1930 год., отъ когато стопанството почна
да функционира самостоятелно.
Днесъ, следъ близо три годишно сжществувание, това стопанство има вече своя беспоренъ,
известенъ на всички, активъ. Добре стопанисвано,
то даде задоволителни резултати. Освободено отъ
консервативните условия на закона за грздскигЬ
общини, стжпило здраво на либералната почва,
създадена отъ споменатия законъ за общинскигЪ
стопански предприятия, то бързо прогресира. Въ
едно скоро време се снабди съ новъ моторъ отъ
900 к. с , когато старигв три еж общо 750 к. с.
Разшири мрежата, даде двигателна сила на много
индустриални предприятия и занаятчийски работил
ници и продължава беспирно да се развива съ
тенденция да даде енергия и на околните села.
Освенъ Варна и други градове създавагь
свои отделни стопански предприятия: Габрово от-
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дели
и м о т и т-Ь, Бургасъ: водата и канала
й п р . Не е нужно да се споменаватъ още примери.
Достатъчно е ясно, че«най-разнообразни сервизи,
който общ. съвети намерятъ за уместно, ОТД-Блятъ въ самостоятелни стопански предприятия. И
интересното е, че винаги се получаватъ добри ре
зултати.
Известно е, че на общините е забранено отъ
законите за градските и селските общини, да
извличатъ печалби отъ публичните си сервизи и
тъкмо за тоза е трудно тяхното необходимо раз
ширение и подобрение отъ совственигЬ имъ при
ходи. Така чл. 89 п. 8 отъ закона за градските
общини постановява: „прихода отъ см-Ьтьтз не
бива да надминава предвидените за тая служба
разходи", чл. 89 п. 13; „общия сборъ отъ таксите
за вода не бива да надминава 10°/ о отъ косту
емата стоиность за домашни нужди, чл. 89. т. 14
„'•_ . . въ таксата за канали може да се включи
не, повече отъ 1 0 % върху изплатената часть отъ
канализацията и до 5 % върху неизплатената часть,
по оценка приета отъ съзега зъзъ основа мнение
на вещи лица.
Това именно застави общинигв да търсятъ
начинъ за освобождаване отъ гЬснигЬ рамки за
стопанска дейность", каквито споменатите закони
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имъ поставятъ. Такава възможность те намериха
въ превръщането на саоит% сервизи въ стопански
предприятия. Чл. 143 отъ правилника за прила*
гането закона за общинските стопански предприя
тия гласи: „За обществено-стопанскигЬ служби, по
които общините събиратъ налози и такси по чл,
чл. 67 и 68 • огъ закона за селскнгЬ общини и
чл. чл. 88 и 89 отъ закона за град общини,
щомъ бждагь обявени за ОТДЕЛНИ общински сто
пански предприятия, постановленията на тия чле
нове за определяне размера на казаните такси и
налози не еж задължителни за предприятията".
Желанието да се използува тази свобода е
уместно и. разумно използвана (безъ наприм%ръ
да се пресилва платежоспособкостьга на населе
нието), може да даде задоволителни резултати.
Освенъ другите ползи създава се и възможность
следъ завършваве своя орга;шзационек-ъ планъ,
предприятието да налага минимални такси, както
това е съ газовите предприятия оъ Германия.
Пжтя, по който тръгватъ общините, може въ
не дзлечно бждаще да имъ позволи да намалягъ
данъчното бреме на гражданите си или създадатъ
по благоприятни условия, като задозолятъ по-ра
ционално иззестки обществени нужди.

• . третото кметуване на Руси Матеевъ (продължение отъ бр. 265—266)
На 12 XI с. г. —- да се предвиди въ бюд
жета за идущата година 2000 лв., която да слу
жи за помощь на строящата се църква „Св. Петка".
На 5 IV 1902 год. било решено по принципъ да се отстжпи на Варнен. Черн. Кслоездаченъ
клубъ веледрума, находящъ се въ приморската
градина за построяззне на анфитеатрални седалища,
но следъ хато се представи предварително планъ
и се удобри отъ съвета. Това решение било от
менено на 8 VII 1902 г., като е предоставено на
Колоездачния клубъ да си избере друго подходяще место до стария каналъ между казармения
пжть и Евксиноградското шосе.
На 5.IV с. г. е уважена молбата на Варнеи.
гимн. д-во „Черноморски юнакъ" да му се от
стжпи общинското здание (бивше помещение на
пожарната команда) срещу съборната църква за
извършване на гимнастически упражнения и да се
ползува за винаги отъ него, като предварително
се представи проектъ.
На 28.у 1902 г. е предвидена помощь на
църковвото настоятелство за певчески хоръ, тъй

като държавата била отказала даването помощь.
На сжщата дата е решено да не се позво
лява по улиците: Преславска, Цариградска, Владиславъ и Царь Борисъ ваденето предъ дюгеиитъ
стоки, маси и столове, за да бждели тротуарктъ
свободни. Забранявало се и по другите видни ме
ста. Позволявало се само за презъ летния сезонъ
за ул. „Сливница" да се вадятъ маси в столове
на 1^2 м- разтояние отъ зданията.
,
На 12.VI 1902 г. еж определени за градинаригв местата предъ окр. железарска работил
ница между ул. „Венчанъ' и XXII линия, а на
коларигв и железарите — местата извънъ чер
тите на града между добришкото шосе и новата
циганска махала.
На 11.VI 1901 г. е решено хл-Ззбътъ да бжде
по хиляда грама, а цената му не е била фикси
рана.
Отъ протоколнт-в се вижда, че презъ 1901 г.
е дошелъ въ Варна Н. Ц. В. Руския Велики Князъ
Александъръ Михайловъ, посрещнатъ тържествено,
като му е поднесенъ огъ общината албумъ.
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. На 19.111 1902 г. по подсещание на окр. управитель П. Станчезъ да се изпълни решението отъ
22.У 1901 г. което е било взето по искане на
Елисавета Колони — да се отпусне сума за за
граждане греба на съпруга й, общинския съветъ
се занималъ сь въпроса за постройка на памегникъ. Избрана била комисия отъ окр. управнтель,
кмета, общ. съветници Кр. Мирски, Янко Славчевъ и В. Каракяшевъ за събиране помощи за
постройка паметна плоча, като се решило да се
иска и мнението на Митрополията где да се по
стави.
Сжщо на 19.Ш 1902 г. по предложение на
Д-ръ Ив. Басановичъ — да се основе въ Варна
единъ музей, въ който да се събнрагь: а) архео
логически предмети (монети,- надписи и пр.) отъ
тракийско, гръцко и римско време; б) материали
за антропология и етнография. Музея да се на
именува Варнен. градски музей. Решено е арх.
комисия да се състои отъ членовете на библиотечния
комитетъ, въ който да ализатъ Д ръ Ив. Басано
вичъ и учителя Карлъ Шкорпилъ н на нея е въз
ложено да се заеме еь организирането на музея.
Сбирката отъ архиологически предмети, която
е събственость на града да служи за основание
на музея
Решено е още да се поканятъ частните лица,
които притежаватъ старини, както и местната
гръцка митрополия, въ която е имало събрани
много надписи и др. да ги предадатъ въ градския
музей. Задължени били архитектите и инжене
рите каквито предмети и черепи камерятъ при
изкопите на здчния да ги предаватъ сжщо въ
музея. Решено било да се помоли Министерството
на Народното П р о с в е т а да благоволи и раз
реши временно музея да се помещава въ Деви
ческата гимназия. На 5 VII 1902 г. се прочелъ
огь Д-ръ Ив. Басановичъ проекто-устава на Вар
ненския Архиологически Етнографически музей и
съветътъ решилъ да се изпрати на Министра на
Нар. Просвета, като се иска и отпускането на
две стаи отъ Девическата гимназия.
На 18 IV 1902 г. по случай 25 годишнината отъ встжпваннто на Н. Блаженство Екзархъ
Иосифъ I на престола за тържествата на 23 IV
с. г. било решено да се изпрати Петко Ив. Бакърджиевъ въ Цариградъ, за да представлява
населението отъ Варна.
На 3 V с. г. е решено училището „Св.
Наумъ" да се преименува на „Иосифъ I" и сжщо
и площада „Ченгене пазаръ" въ .Екзархъ Ио
сифъ I". Последното заседание на съвета е било
на 10 VII 1902 г.
Руси Матеевъ завършилъ своето кметуване
съ изказзане къмъ него недоверие отъ съвета.
На 3 VII 1902 г. съветътъ решилъ да го

Стр. 4

отстрани. Въ протокола четемъ следните причини:
кметътъ протежиралъ провинени въ некоректност!»
На сжщата дата по предложение на Кр Мир*-*
ски—- да се направи проекгь отъ техническото
отделение за раздаване общински м-Ьста на без
домни варненски граждани. По предложение на
сжщия на сжщата дата е било решено да се посадятъ въ най-кжсо време фиданки по улиците
„Пиротска" и „Фердннандъ", като въ първата
улица бждатъ 4 реда, а въ втората единъ редъ
откъмъ морето и то отъ Руската търговска аген
ция до хаджи Паиакз.
На 3 . ^ 1902 г. е билъ удобренъ предста
вения отъ техническото отделение планъ за на
права канала въ ул. „Сандова* отъ ул. „Фердйнандъ" до морето.
На 4.IV с. г. били назначена комисия, която
да определи пазарните улици и площади въ гр.
Варна. На сжщата дата била назначена комисия
отъ пом. кмета Загоровъ, Кр. Мирски и Д-ръ Ив.
Басановичъ, която да се занимае и представи списъкъ за наименование на новите улици.
На сжщата дата е решено да се даде нивелацията на града на търгъ; нз 3 ^ с. г. — да се
доставятъ 400 здрави наменни стълбове иуждни за
нивелацията на града, защото е било впоследствие
решено да се извърши нивелацията по стопански
начинъ.
На 8.VII с. г. по предложение на Д-ръ Ба
сановичъ решено било още сжщата есеиь да се
култивиратъ всички праздни места въ примор
ската градина, като се образуватъ по-вече сен
чести алеи за разходка, а въ новоприсъединената
часть къмъ градината да се сбразува гора.
На 13.1Х с г. било решено преди да се пристжпи къмъ приложение на горнето, да се искатъ
мнения отъ техническото отделение и градинаря,
защото погорнята власть е отменила решението
на съвета.
Решения, които ааслужаватъ да се споменатъ
еж още и следнит%:
На 22.1Х 1901 г. съветътъ решилъ да се
искатъ отъ кмета обяснения съ подробни сведе
ния за хвърлените върху яего обвинения огь из
лезлите отъ съвета общин. съветници, като се
представи въ съвета и самото заявление. Да се
представи въ 15 дневенъ срокъ списъка на всички
кредитори и длъжници, колко служащи има и
всеки каква работа върши и кому колко се длъжи
до 30.IX с. г., както и да се представятъ ведо
мости на приходитъ и разходите огь датата на
приемането на общината отъ тричленната комисия,
както и да се назначи една комисия, която да
провери всички приходи и разходи.
Отъ това решение виждаме, че обвинението
върху кмета се състояло въ некакви нередовност.
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На 24. IX с. г, по предложение на Кр. Мир
подписаииятъ контрактъ отъ кмета Ранковъ за
ски е било решено най-късно до 3.1Х да се на
сключване 4 милионния заемъ е недействнтеленъ.
прави намаление на персонала, понеже билъ преНа 14 V 1901 г. е отстжпено на католичес
вишенъ кредитъ и защото имало да се длъжн на
ката мисия 3000 кв. м. къмъ XXI1 линия, т. е.
уволнени служащи, както и на такива, които били
отменено е решението отъ 1900 г.
гна служба.
На 25 IX с. г. решено да работи съвета по
На еж щата дата било решено да се съберагь
правилника за вжтрешння редъ гласуванъ на 10
всички глоби, наложени по постановления.
. V 1888 г.
На 26 IX с. г. да се спре всЪко изплащане
На 26 IX с, г. — да се пише на д-во
на платежни заповеди, докато не се събире въ
.Гроздъ" да освободи 9530 кв. м. общинско
общинската каса наличносгь 3000 ла., която об
место, което незаконно го заградило.
щинския съветъ да разпредели!
На 29 IX с. г. — да се въведе дежурство
На 15 II 1902 г. — да се- скючи заемъ
за
лекарите
въ празднични дни, като се зздълотъ 150,000 лв. за покриване дефицита по бюд
жавалъ
дежурния
да стои въ общ. амбулатория
жета.
отъ
8—107
ч.
пр.
пл. и отъ 2—4 сл. пл.
2
На 9 IV с, г. —- да се печататъ въ пър
и
недобросъвестност
ЧИНОВНИЦИ, везгчиталъ и
вите дни на всеки месецъ въ общинския вестнгнориралъ
правата
на
съвета и уронвалъ прес
никъ списъка на глобените хлЬбари, месари, млъ>
тижа
му,
продължително
отсътствувалъ и отъ
кари и пр. съ означаване на нарушенията, както
това
страдала
службата,
пропустналъ
да свика
и имената на ВСИЧКИ назначени и уволнени чи
съвета
на
Ш-а
редовна
сесия,
допустналъ
да становници,
ватъ
разни
злоупотребления
и
превишаване
на
•: • - На 25 IV 1902 г. било решено да се прислужбата,
видоизменилъ
н-Ькои
отъ
решенията
на
стжпи къмъ економии.и намаление на заплатигЬ.
съвета
и
пр.
На сжщата дата е било. прочетено проекто ре
Едногласно билъ прогласенъ за кмегъ Петко
шението, изработено отъ Кр. Мирски за облегИв. Бахърджиевъ, но скоро се разтурва съзета
чзване финансовото положение на общината и по
и фактически новия кмегь не е вегъпилъ въ
принципъ съветътъ го възприелъ, но отложилъ
изпълнението му до завръщането на Кр. Мирски * длъжность.
който е билъ въ София, като нар. представитель.
Последното заседание на тоя съветъ било
к
На 13 V 1902 год. съветътъ е решилъ, че
бържано на 10 VII 1902 г.
с

Прсф. Н. Неделчевъ

готовлеш на гроздовъ сокъ п штриееъ
Ошоотъ
гроздето? За приготовление на гроздовъ сокъ да
се използватъ предимно гроздата отъ равните
места, тези, които давагь мжеть съ по-слабъ
процентъ, а имено 15—18%. Мжстьта съ по
вече захарь насища бърже, гол-вмата й гжетота
е неприятна н вместо да действа разхладигелно,
тя увеличава жаждата. Гроздето требва да бжде
съвършено здраво.
Слздкигв грозда би требвало да се обърнатъ въ вино. Съ това ще се подобри и каче
ството на получаваните вина, тъй като слабото
грозде ще се обърне въ гроздовъ ескъ.
Всички грозда подхождатъ за безалкохолно
вино, даже неудобрените за износъ гроздове отъ
афузъ-али и димятъ. Добре памита да се смесва
съ
по кисели отъ него грозда, тъй като киселиНа какви условия тртъбва да отюваря

Най-опростеното и евтино средство за при
готовление на гроздовъ сокъ е това съ позволе
ния отъ закона химикалъ за вината, който влазя
въ сила огь 22 декемврий т. г. задължава всич
ки бозаджийннци, кафенета и пр. да продаватъ
гроздовъ сокъ, предполага се, че ще се пласира
едно значително количество такъвъ. Ето защо,
лозарите ще тр%бва да се съобразятъ, както съ
бждащня пазаръ на консервирания гроздовъ сокъ,
така и съ начина на приготовлението му, за да
се предложи на консуматорите само доброкачественъ гроздовъ сокъ, въ противенъ случай този
продуктъ ще се компрометира още въ самото на
чало и всички надежди, които се градягь на него,
ще рухнатъ.
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нит-Ь придавзгь на гроздовия сокъ по-вече свежесть.
Начинх на приготовление. Събраното гроз
де се смачква, изцежда, ако разполагаме съ преса
— пресуваме. за да изкараме повече сокъ. Полу
чената мжсть се поставя въ каца, кждето се из
вършва притаяването. Ако е времето хладно и
нема опасность отъ завиране, най-добре е мжстьта
да се остави да се утаи отъ само себе си. Тя се
избистря за 24 чзса, следъ което бистрата течность се прехвърля въ бъчва, кждето става при
бавката на натриевия беязонатъ ..
:
Министерството на Землед-влието прспоржчва
притаяването да стане с/Ьренъ двуокисъ. Къмъ
това средство требва да се прибЪгва въ краенъ
случай. Добре е да се тъосятъ други безвредни
начини за притаяване, като механическите бистрители — каолинъ, испанска пръсть и др., като
мжстьта се държн въ хладно место. г
Прибавянето едновременно на две антисептичнн средства, които, взети по отделно, при дозигЬ определени отъ закокз, се смътатъ почти
безвредни, не е за препоржчваие, защото немзме
на лице опити, които да показаагь, че двете сред
ства, събрани заедно, ще бждатъ безвредни.
Притаяването на мжстьта съ серенъ двуокисъ
става, като се разгвори 10—15 грама калиевъ
метабисулфнтъ въ малко мжсть и се прибави въ
кацата, въ общата мжсть и се разбърква. Следъ
24 часа избистрената мжсть се прехвърля въ
бъчви и веднага се прибавя нужното количество
натриевъ бензоатъ.
Натриевия бензоатъ се доставя отъ дроге
риите или магазините за винарски артикули. Това
е б-влъ прахъ, който се рззстваря лесно въ вода

_•
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и мжсть. Вземагъ се нъкслко литра мжсть'и въ
нея се изсипва нужното количество натриевъ бен
зоатъ, като се смета 1 грамъ бензоатъ на I литъръ
мжсть. Разтвора съ бензоата се налива въ бъч
вата съ избистрената мжсть, като всичко се раз»
меся много добре съ дървенъ прътъ или чрезъ
прехвърляне. •
,
, ,.
,, Избистрянето на мжсть може да стане съ на
триевъ бензоатъ. Грубата мжсгь се пресича въ ка
цата съ половинъ грамъ на литъръ натриевъ бен
зоатъ. Следъ притаяването, което тукъ става побавно отколкото съ металбисулфата, бистрата млсть
се прехвърля въ бъчви кждето се поставя, още
половинъ грамъ натриевъ бензоатъ на литъръ.
Пресечената : съ : , натриевъ бензоатъ ;,мжсть
требва да се,държи въ хладно помещение, за да
изтрае безъ да се развали г презъ лътнитъ горе
щини. Въ противенъ случай, чесго пжти завира
при насгжпването на летого.
• ;н
Натриевия бензоатъ е соль на бензоената ки
селина* която се извлича отъ тамяна или се при
готвя отъ толуола. Бензоената киселина не се упо
требява направо, понеже е мжчно разтворима.
Натриевия бензоатъ, вкаранъ въ мжстьта, поАъ
действието на киселинитъ се обръща въ бензоена
киселина. Последната е слабо летлива, тъй че съ
течение на времето нейното количество намалява
въ гроздовия сокъ. Тя има свойството да дразни
лигавитъ ципи предизвика сълзене яа очит-Ь. При
доза 4 гр. дневно, споредъ клиническитъ опити
вършени въ Америка, натриевия бензоатъ не е
г
вреденъ за човешкия оргавизъмъ.
Той е разрешенъ като антисептично средство,
освенъ въ Америка, но и въ Швейцария й Австрия.

България на $(Ш-я Виенски панаиръ
Тая година за 23 пжть Европа си даде сре
ща въ Виена. Всъка пролеть и есень въ първитъ
дни на мартъ и септември се състои Виенския
пананръ, който благодарение на огромнигв ма
териални жертви и неуморимите усилия и посто
янство на австриеца е въ редицата на най-голЪмитъ европейски панаири и благодарение на не
говото местоположение най-добре посегениягь огъ
държавитъ на средна Европа и Балкана.
Съзнавайки големото значение на тоя панаиръ
и огромната полза, която може да извлече Бъл
гария, като вземе участие въ него, нашиятъ пъл
номощенъ Министъръ въ Виена г. Т. Недковъ,
успъ най-после да издействува благодарение на
широките си връзки въ Виена и у насъ участието

на България въ тазгодишния Виенски панаиръ.
Неговата инициатива бъ подкрепена и осжществена отъ Министерството на Земледълието.
Есенния панаиръ започна отъ 4 и трая ДО
11 септември включително.
_
Тържественото откриване на българския павилионъ стана на 5 IX. Тукъ присжтсгвуваха
пълном. министъръ г. Т. Недковъ, съ ц-Ьлия
пгрсоналъна виенската легация, българскиятъгенет
раленъ консулъ. г.ХзджиМншевъ. аиериканскиятъ,
белгийскйягъ, французкиятъ, шведскиятъ, испанскиятъ, турскиятъ, пълномощни министри, австрий-^
скиятъ пълномощенъ министъръ въ София г. Д-ръ
Вурциааъ й много представители отъ дипломати
ческото тъло, президента на Виенския пананоъ г.
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Сгззяски и други представители на Министерства,
{имаяйсграгиаяи аласги и други обществени тела.

честия укор* по нашъ адресъ ззсегащ* курорт
ната ни организация, многото формалности, жи
Снедъ официалните пондразления, гостите * лищния въпрос*, разтакаването на летовниците
Цхг разведени изъ паанлиоиа, като непрестано ''' съ часове, а по никога и съ дий.
Освен* гол%мия павилионъ, България раз
изказваха крайното си> задоволство отъ изложе
полагаше
и съ единъ малъкъ такъвъ въ общата
ните произведения;
: , .
голема зала наречена „Ротунде". Тук* беха из
На 8 IX българският* павилион* бе поселожени и се поднасяха български вина отъ д во
геяъ отъ президента на австрийската република
„Лоза". Благодарение на низките цени и доброто
<г. Мякласъ. Той разгледа съ голямо внимание
качество на винага, тй бързо се разпродаваха.
изложените произведения и прояви особеяъ ин
Гишето на павилиончето беше почти непрекъснато
тересъ къмъ тютюните! розовото масло и курортдо закриването на панаира задръстено огь клиенти.
' ва Варна.
°';' - • •'" "
Въпреки неблагопроятното стопанско поло
жение
и големата криза на търговския пазаръ,
;; Съ уредбата.на павилиона беше нзтоваренъ
Виенская
панаиръ наказа единъ неочаквано пои. Кушевъ — главенъ инспектор* при министер
добъръ
успехъ,
отколкото можеше да се пред
ството яа Земледълието,
полага. Господствуващите пречки въ международ
Павилионът* ни 6% декорирзнъ съ най-рязните търговски съобщения не можаха да парали
: вообразни колорирани български килими. Въ него
зират* тоя отъ тъй гълемо значение за средно
бъха съ вкусъ подредени тютюни, цигари, зър
европейския стопански животъ, пазаръ. Както по
нени храни, брашна, пашкули, коприна, копринени
сещението, тзка*и сключването на търговски сделки
йлатоае, кожи, вина, розово масло, медъ, восъхъ,
стояха приблизително на сжщата височина, както
и въ миналите години. Успеха на Виенския па
слънчогледово масло, зеленчук*, консерви, коноп*,
наиръ изобщо беше огь големо значение и за
вжжа, дървени изделия, българска бродерия и др.
нас* като участници въ него. Резултата отъ учас
Въ едннъ жгълъ на павилиона 6ъ рекламиран* и
тието ни въ Виенския панаиръ е отличенъ. Про
нашия курортенъ град*. Върху български килими
пагандата, кояго се направи общо за България, за
ЗЪха окачени снимки, декоративни картини, пред
нашите произведения и за курорта Варна е нео
ставляващи красиви и характерни сючсети огь
ценима. Още въ първите дни на панаира започ
Варна, 2 големи табла (фото-монтажи),- въ които
наха виенските вестници да изказват* похвала и
бе комбиниран* целият* живот* през* сезона и.
възхищение отъ направеното и не престанаха до
и едно табло отъ монастира „Св. Константинъ*
неговото
закриване.
съ снимки и реклами за гроздолЪчение.
На
11
септемврий се закри паняира и едва
Още отъ първия день нашиягъ павилионъ
късно
вечерьта
можа да бжде изпразненъ от* по
беше наводнен* отъ посетители и това трая до
сетители
и
нашия
павилионъ, като всичкото ро
закриването на панаира.
зово масло, много бродерии, чанти, дървени из
Посетителите проявяваха гол*мъ интересъ
делия, килими, б%ха разпродадени и всички рек
къмъ българската бродерия, розовото масло, ци
лами, брошури, проспекти и хвърчащи листове огь
гарите, плоцовегв, зеленчука (особено синия
Варна беха до последното парче раздадени. Го
патладжан*) и Варна. Правеше впечатление, че на
лемите табла — две за Варпа и едно за „Св.
голЪма часть отъ посетителите Варна бе позната.
Константинъ** останаха въ Виена и ще бждатъ
Т
"Ь или еж. били въ Варна или еж чували или
изложени по витрините иа пътническите бюра.
челн за нея. Затова допринесоха и не«олкото ху
К. К.
бави статии за Варна, които излязоха въ виен
ските вестници въ първите дни на панаира, пи
сани отъ виенски журналисти — добри приятели
Статията „Изменение размЪрътъ
ва града ни, които еж били везе въ Варил и еж
запазили отлични спомени отъ .Царицата на
на приходите и обшинския бюдЧерно-море- и желаейки въ найскоро време пакъ
жетъ" въ бр. 285—286 е отъ г-нъ
Да я посетятъ.
Тия които беха вече посетили Варна съ за
доволство и интересъ наблюдаваха снимките и
Картините и търсеха изъ тЬхъ познати кжтове,
*ато сипеха похвали по адрес* на .Царицата на
Черно-море* най-популярното име за нашия куРортъ в-ь Европа. Но нека не премълчим* и най-

Л. К. Бочевъ.

Варна
Печатница „Войниковъ"
Телеф. 502.
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(изъ архива на Варнен. народ, музей)
приятно впечатление и ентусиазъмъ на бъл
Александъръ Батембергъ, избранъ като
гарите, които се събраха даже отъ селата,.
български князъ, за пръвъ пжть встжпи на
който ентусиазъмъ не може да се изрази,
българска земя въ гр. Варна, идящъ по мо
когато
той отъ балкона имъ каза по бъл
ре отъ Цариградъ. Тукъ даваме едно опи
гарски:
сърдечно благодаря и азъ ще, по
сание отъ официалния рапортъ подъ № 79
ложа,
живота
си за моето ново отечество."
отъ 25 юний 1879 г. на варненския руски
Той
произнесе
първия тостъ за здравето
вицеконсулъ до руския дипломатически
на Негово Величество Господаря Импера
агентъ въ ст. София.
тора, втория за българското войнство и
народъ, трети въ честь на Императорския;
М. Г.
Комисаръ; Княза Дондуковъ. Ал. Петровичъ,
Следъ обедъ Негова Светлость помил
ва затворниците, въ числото на които влиНегова светлость Князъ Александъръ
вчера, около пладне, пристигна въ Варна.
заха трима турци.
На богато украсеното съ зеленина и фла
Безъ да се гледа на неблагоприятното :
гове пристанище той бе посрещнатъ отъ
време, стечението на парада, около конака
представителите на града, които му под
и, съседните му улици, бе големо. Но въ
несоха хлебъ—солъ, губернаторътъ и дру
тая масса се срещаха малко мюслюмани.
ги висши чиновници на губернията. Не да
Видените отъ мене на пристанището при
лече отъ пристанището бЪха наредени: уче
представянето въ конака мюфтия и много
ниците отъ всички девически училища, повлиятелни турци и чиновници турци имаха
четенъ караулъ отъ Бесарабския полкъ, при
крайно печаленъ видъ, което съставяше закойто се намираха всички военни началници
белязанъ контратъ съ окржжаващата пуб
отъ отделните части и две батареи, които
лика. Въ разговоръ за Княза, те обикновено
салютираха, споредъ обичая, съ известно
го наричатъ „Беемъ Булгаристана" (бей на>
число изтрели, княжеския флагъ, издигнатъ
България).
на военния параходъ .Константинъ", който
Състоящиятъ при Негова Светлостье приелъ Кияза.
адютантъ изъ немцит-Ь съ чисто пруска
,откровеность ми разказа презъ време на
При огромно стечение отъ народъ, и
обеда, че видените отъ него две роти бъл
съпровожданъ отъ взводъ българска кава
гарски дружини и взводъ кавалерия маршилерия, Негова Светлость се отправи въ
рували неудовлетворително, и, че причината
българската църква, гдето се отслужи краза
това били нашите унтеръ-офицери, коитотъкъ молебенъ, а следъ това се отегли въ
еж
неспособни да обучаватъ други на воен
конака (правителственъ домъ) гдето му бе
но
изкуство.
Затова, той вече неколко па
приготвено помещение.
ти *е говорилъ на Княза Александра за неВъ конака на Негова Светлость му се
обходимостьта да се наематъ пруски ин
представиха: висшето духовенство отъ всич
структори, макаръ, прибави той, не бива
ки вероизповедания, консулското гв\ло, на
да се не съжелява, че българите се отнакоето най-стариятъ отъ консулите го поз
сятъ, струва ми се, враждебно къмъ нем
драви съ кратко приветствие, разни депуците. Той намери сжщо, че и формата на
тации, между които изпъкваше пристигна
войската не е красива и въоржжението й е
лата отъ Букурещъ (начело съ Митрополита
съ кримкови пушки е неудовлетворително,
Панарета Рашеева б. пр.), която поднесе на
за което и предлагалъ на Негова СветлостьКняза Александра отъ името на букурещ
да ги замени съ пушки отъ известните
ките българи адресъ и хлебъ-соль на изяпруски системи. ,
.
щенъ подносъ.
Преписъ отъ настоящето се изпраша
Съ своя симпатиченъ видъ и милостиво
и на г. И м п е р а т о р с к и я Посланикъ въ
обръщение съ приближените си поданици
Цариградъ.
Негова Светлость, произведе на всички най
А. И-и&

СТР^Л

Ваг^нски^общииски вестникъ

Брой 287

288

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседание на 7. IX. 1932 год.
Заседанието се откри въ 4 40 часа сл. объдъ
огь г. кмета Я. Брусевъ.
Присжтствуваха всички общински съветници.
Андрей П е н е в ъ — Предъ насъ е поставенъ
ча разглеждане бюджето-проекта на варненската
община, въ който личи, че има известно намале
ше въ сравнение съ бюджета на сговора, но въп)еки това ние не можемъ да дадемъ нашето съгла:ие за такъвъ единъ бюджетъ, тъй като той все
цяло е легналъ на гърба на трудящите се вар
ненски граждани, които еж объдняли твърде от
давна и съвсемт. не еж въ състояние да плащагь.
При разглеждане на бюджета миналата годи
на ние твърдяхме, че кризата се все повече и по
вече увеличава вследствие капиталистическия строй
и неговитъ- буржуазни похвати. Буржуазияга твър
деше, че кризата е преходна, но вместо тя да си
отиде, все повече и по-вече се задълбочава и тру
довия народъ попада все въ по-голема мизерия.
Когато ние разглеждаме бюджетопроекта, ще
го разглеждаме отъ гледище за интереса на тру
довите маси и ще го защитяваме съобразно тия
интересни платежноспособностьта*на"данъкоплатеца.
Относно стабилитета на чиновниците, азъ не
виждамъ никакви реформи и подобрение тъхното
тъй мизерно положение, когато чиновниците въ
Съветска Русия еж поставени безсъмнено при подобра нога,
- .•
Относно безработицата намира, че по-рано се
е обещавало да се направи много, че ще се откриятъ трапезарии и пр., обаче въ бюджетопроекта
абсолютно нищо не е предвидено.
Безработицата е единъ важенъ въпросъ, за
щото маса хора гладуватъ и забол-вватъ. Необхо
димо е да се впише въ бюджета една помощь отъ
5
милиона леза за подпомагане безработните вар
ненски граждани. Но вие казвате, че нъма пари и
наистина н-Ьма, защото вие ги търсите въ празднигЬ
джобове на работниците, а не отивате да отв
орите касигЪ на вашите чорбаджии, които еж
натрупани съ капитали, осмукани отъ гърба на
фудящия се народъ.
П. Стояновъ. — Где еж тия капитали, по
учете ги за да ги вземемъ и използваме.
А. Пеневъ. — Вие ги знаете где еж те, нъма
1ащо д а в и г и посочвамъ азъ.
Обещаваше се много за намаление спекулата и
Фемахване картелите, обаче абсолютно нищо не е
Оправено.
Необходимо е водоснабдяването и канализи1а
нето на крайнинитв, откждето се събиратъ до°Дигв, а се даватъ за разхубавяване центъра.
Да се обърне по-голъмо внимание за хигиеага
по крайнинитЬ, защото съвсемъ е занемарена
н
« се полагатъ абсолютно никакви грижи.
Така изготвения бюджетъ ние намираме, че
З
и лЪга всецяло на плещигв на трудящигв се
арненски граждани, поради което заявяваме, че
> отричаме и нъма да гласуваме за него и пред.
агаме всички ония граждани съ доходъ до ЗЬ,иои
ева да бждатъ освободени отъ всъкакви такси и

берии, като бждатъ обложени всички капиталисти,
които използуватъ труда на работника.
Драгой Ненковъ. — Требва да се признае,
че общинското управление има повече стопански
задачи насочени да защитяватъ интересите на
града и струва ми се, че бе съвсемъ излишно да
се навлиза и спори съ съвсемъ друга материя не
интересуваща ни най-малко общинския съветъ и
предложения за разглеждане бюджетопроекта.
Днесъ за града ни сжществуватъ две поло
жения: общата криза и неправилното развиване на
нашиятъ градъ, тъй като въ него става едно ма
сово прииждане на бежанци, което влоши още по
вече положението на нашия работникъ и като така
необходими еж голъми средства за създаване ра
бота за облекчаване бедственото положение отчасти,
ако не напълно. Че, действително града има кре
щящи нужди, никой н-вма да ги оспори, обаче съ
тЬхъ не требва да се върши демагогия и даватъ
неизпълними обещания, а се върши най-възможното.
За нуждите на крайните квартали — вода,
каналъ и др. се мисли и ще бждатъ удовлетворени
до толкова, до колкото е възможно — въ зависимость отъ приходите на общината, и съобразно
наличнигв средства. Ние сме достатъчно искренни,
за да кажемъ, че при това положение не може да
се направи повече.
Каза се, че бюджетопроекта не билъ реаленъ.
Верно е, че не е реаленъ, защото при това поло
жение ние не можемъ да приценимъ какво ще постжпи и съобразно съ това да предвидимъ какво
ще изразходваме.*
Но една общинска управа, която се стреми
да реализира общинския бюджетъ, требва да си
постави за Ц-БЛЬ да ограничи разходите съобразно
доходите си.
Лозарството е единъ добъръ поминъкъ за
варненското гражданство и поставено при една по
добра нога би значително повдигнало икономиче
ски града.
Общината требва да се стреми да учреди
свои отрасли въ отдълни стопанства, които биха
дали по-благоприятни резултати.
Присъединява се напълно къмъ доклада на
г. Ян. Янкова по отношение тарифите на железни
ците и приравняването на навлата.
Безработицата и социалните грижи смъта, че
ще се разрешатъ съ сключването на единъ заемъ
за създаване на предприятия, кждето ще се съз
даде работа на много безработни.
Училищното дЪло не е поставено зле, общин
ската управа е направила и предвидила достатъчно
предвиденото възнаграждение на учителите обеза
телно требва да се увеличи, защото незадоволе
ния учитель се подтиква да се замисля за своето
социално положение и къмъ партизанството, което
го отклонява отъ възпитанието и просветата на
младото поколение.
Така поставенъ бюджетопроекта на варнен
ската община намирамъ за твърде добъръ и ще
го гласувамъ, като моля да се тури на пръвъ
планъ, за разрешение крещящия въпросъза водо
снабдяването.
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., Заседание на 8 IX 1932 г.. , „, .
Заседанието се откри в ъ 4'35 ч. следъ об-вдъ отъ
г. кмета Л. Брусевъ.
Присжтствуваха всички общ. съветници.
••" Димитръ Янакиевъ— Много отъ г. г.общ;
съветници се изказаха по бюджета, който има едно
сжществено значение за управата на общината.
Правиха се бележки, че много се е говорило
по бюджетопроекта, това е неоснователно, защото
е твърде необходимо да се даде нужното освътление
по тъй важни въпроси. • . . . : • - .
Много право се; каза отъ общ. еъветникъ
Лврамъ Гачевъ, че въ общината се състезаватъ
два интереса, два града — два фронта;. интераса
на силния и интереса на слабия — угнетения. Кой
отрича, че наистина днесъ обществото се Д-БЛИ на
две групи богаташи и бедни. Когато МОИГБ другари
говориха и сравняваха положението у насъ съ
онова въ С. С. Русия, вие апострофирахте.
Язъ ще се помжча съ: ваши документи да
докажа че действително има две позиции и ще се
съгласите, че днесъ обществото се дъли на две
групировки, едната;на капитала, а другата на работницигв—пролетарията и масата малоимотни.
Когато говоримъ по бюджетопроекта требва
да: видимъ какви нужди има трудящия се народъ.
Вземете тоя бюджетъ, вземете и бюджета отъ по
първигБ години ще видите все едни и сжщи па
раграфи.
Ние сме въ правото си да ги критикуваме.
Вие сте длъжни да ни дадете свобода -да се искажемъ. Ние оставаме на базата на работническата
класа, вие на капиталистическата такава и споредъ
васъ всички еж равни, когато и вие сами виждате,
че това съвсемъ не е върно, обаче убеждението
ви кара да защитявате тия позиции.
Буржоазията.туря надути цифри,. за да се
види че прави нътцо. Тя си служи съ демагогия.
Тя не може да даде реални бюджети. Обещания
за економии ние не можемъ да приемаме. Така е
и съ държавния бюджетъ.
Приходитв въ по-голямата си часть лъгатъ
всец-вло на гърба на малоимотния и беденъ гражданинъ. И ако продължава това облагане ще се
доубиятъ окончателно 6-БДНИТБ и трудови маси.
Необходимо е прилагането на едно прогре
сивно подоходно облагане.
-...
см
Нищо не е направено за крайнигв квартали
за канализация, вода и пр.
Шосето що свързва града съ памучната фаб
рика не е направено за никого другиго освенъ за
памучната фабрика.
Училищната политика върви бавно, но сигурно
по една наклонна плоскость. Въ крайнигв квар
тали нвма училища, и нвма намерение да се
прави, а всичко се прави въ центъра на града.
И тъй нагоденъ бюджетопроекта нвма да
гласувамъ, защото е пригоденъ за капиталистиче
ския строй, а ще гласувамъ бюджетъ, когато стане
превратъ^— когато си отиде тая изгнила буржуазия и дойде строя на пролетариата — на работничеството.
Заседание на 9. IX. 1932 год.
• Заседанието се откри въ 4'4О часа пр. объдъ
отъ г. кмета Л. Брусевъ.
Присжтствуваха всички общински съветници.

Стр. 10

Ст. П е ш е в ъ .— Намираме се въ най-важната
и сериозна фаза изъ дейностьта на общинския
съветъ. Когато се разглежда бюджета, намъ —
представителите на варненското гражданство, се.
вменява въ дългъ съ по-голъма обективность
и нагледкость да начертаемъ плана на дейностьта
на общината. Говори се твърде много и се засег
наха въпроси абсолютно безъ каква да е стойность. Световни социални проблеми занимаваха
Ц-БЛИ часове общинския съветъ, а за бюджето
проекта нито дума не се каза.
-,с
Какво н^що е бюджетъ? Въ настоящиятъ моментъ не се ли намираме ние предъ една полит и к а / к о я т о ни представлява и препоржчва пост.
приежтетвие? Съвсемъ е неправилно предварително
да се заявява, че нвма да се гласува бюджетопроек
та отъ групата демократи начело съ Л. Янковъ,
по причина, че реформите, които тв предлагатъ,
биха могли да бждатъ предлогъ за умвстна кри
тика, а не поводъ за отцепничество и ц е л ь з а б л а мйране на постоянното приежтетвие;
Дейностьта на съвета не се свършва и н е
може да се свършва съ< първата фаза на разглеж
дането на бюджетопроекта.
Речьта на Я Янкова е крайно несъстоятелна
и необективна. Декларацията направена отъ него,
че нъма да гласува бюджета, е само да внесе
смутъ и да подготви бламътъ на постоянното при
ежтетвие. Но така подготвения бламъ нъма обще
ствено оправдание. Критика върху четири месечно
управление е престжпление, защото за такова късо
време не е достатъчно да оправдае бламирането.
на постоянното приежтетвие. Това не е нищо друго
освенъ една психоза на партизанска страсть е об
ладала, като ни кара да не бждемъ обективни, а
пристрастни критици на дадена дейность.
Речьта на -Н. Поповъ е хилава, а въ крити
ката си той влага лични страсти поради станови
щето което сегашното болшинство, тогава въ опо
зиция е държало, че Никола Поповъ като •- кметъ
не изхождалъ доброежвестно отъ общественитв
интереси.
. . .
• Разкритикува обстойно речитв на съветниците
отъ комунистическата партия, като намира, че т в
бъха по скоро тема за публични събрания, откол
кото критика по бюджетопроекта и че прогресивно
то облагане, ззщитявано . о т ъ работния, партия е
неприложимо у насъ.
.;• • ' .-,;.>.-. •:;• '
Лпелира къмъ ..всички съветници отъ болшин
ството за ежтрудничество за доброто име на града
и за бждащето му преуспъване по пжтя на исти
ната и правдата.
.•-•-.
.. ..•
•'"" Заседание на. 13. IX. 1932 год.
Заседанието се откри въ 4 3 0 часа сл. объдъ
отъ г. кмета Л. Брусевъ.
..."'.
Присжтствуваха всички общински съветници..
И л и я Муховски — Г-да общински съветници
— отъ дебатите, които се развиха тукъ отъ двегв
страни, ясно се очертаха два фронта — две групи
относно бюджетопроекта.
Отъ известни години насамъ бюджетитв на
общината не се реализиратъ и съ 50%, което п о 
ставя тъй зле общината въ финансово отношение.
Известно ви е, че следъ войната се я з и . с ж ществующата криза, която имаше за задача да
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:може да се пласира излишната стока, натрупана
въ миналото, обаче завърши съ пълна катастрофа.
Когато настжпи кризата въ всички буржуазни
страни, израстнаха нови фашистки организации,
задъ които се скриха капиталите, като задъ параванъ. Свърхпроизводството на земледълскитв про
изведения доведе катастрофално спадане до без
ценица, което стана причина да останатъ милиони
хора безъ работа и безъ хлъбъ, а г. г. П. Стояновъ
и Др. Ненкозъ говориха за нъкакъвъ моралъ.
Драгой Невковъ — Кажете ми презъ 1921/
3922 год. колко души умряха отъ гладъ въ Съв.
Русия?
Илия Муховски — Ще ви кажа по-после.
Конкретно по бюджета — кризата въ насъ иматъ
•СВОИТЕ причини. Безспорно, че ние не можемъ да
ютречемъ, че най-голямата причина е сговористкото
управление, което разхищаваше безразборно дър
жавните и общински средства, като представители
на финансовия капиталъ, и доведе народа до про-сешка тояга.
Сговора следъ като взе властьта, чрезъ свои
т е експортьори намалиха цената на житото и следъ
това го изнесоха на високи цени, като по този начинъ ограбиха маса свътъ съ десятки милиони,
Увеличиха се вноснитъ мита на необходими
за народа материали, като въ замяна на това тру
паха милиони левове отъ оголения гръбъ на на
рода шепа мастни индустриалци — спекуланти.
Петъръ Стояновъ — Г-нъ Муховски отна
чало до край демагогствува.
Илия Муховски — При каква цена бихме
имали английските прежди, ако не бъха високите
вносни мита. Защо МЪСТНИГБ фабрики не прода:ватъ памука на сжщигв цени. Това не е ли плад
нешки грабежъ?
Петъръ Стояновъ — Г-да общ. съветници,
той не говори абсолютно нищо*по бюджета, а само
демагогствува.

Брой 287—288

Илия Муховски— Това което говоря е въ
свръзка съ бюджета. — Това е по § облагане на
платовете. Много право Ви к а з а Л . Гачевъ, че
бюджетопроекта въ своя приходъ е въ пълна тяжесть на трудящитъ се маси, а въ разхода си въ
полза на о-Злагодетелствуванитъ буржуазни маси.
Буржуазнигв управления въ миналото още
тръбваше да се замислятъ да намърятъ приходи
за общината и сега да не ги търси въ сухия залъкъ на бедняците? Много право ви каза Гачевъ
отъ где можите да намерите сигурни приходи и
по този начинъ ще подобрите разклатеното финан
сово положение на общината.
Съ прискърбие се констатира, че по-голъмата
часть отъ децата, които подлежатъ на обучение
въ първоначалните училища оставатъ неграмотни,
понеже не могатъ да посещавал» училищата по
нъмане на средства. Какво е направено? Съ това
почертавамъ, за да се види до колко буржуазията
се грижи за просветата — защото едва 50% отъ
учащите могатъ да достигнатъ до прогимназията.
Основата на нашата просвета се насочва къмъ
фашизъмъ.
Така приложената таблица за такситв на из
разходване електрическа енергия е пагубна за
бедните маси. Обложете ония, които горятъ много,
а освободете бедните.
Намира, че така сложения за разглеждане
бюджетопроектъ на блоковото управление не се
различава ни най-малко съ бюджетитъ на минало
то управление, защото приходите по него еж лег
нали всецъло на трудящитв се варн. граждани.
Иска бюджетъ, на който облагането да става
по принципа на прогресивното облагане,

Варненския общински вестникъ е единствения
въ Варна, който изразява най вЪрно и точно
общата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и културна политика на общината.

рщщ-'следете• ввшия о р г т - Варнен. общ. вестникъ.
Годишенъ абонаменъ — 55 лева.
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Обявление
• - •;'.,;-;;
№ 17690,
гр. Варна, 20 септември 1932 г.
На основание чл. 421 буква „л" отъ
закона за митниците и за да се ограничи
незаконния вносъ на спиртните питиета и
-парфюмерийни издалия и съ това да се запазятъ интересите, както на държавата,
тъй и на търговците и местните произво
дители, министерството на фииансиите съ
заповедь' Кг 335 отъ 9 того нарежда:
'1 , 1)' отъ деньтъ на обнародването нас
тоящата.'заповед ь въ Държавенъ вестникъ,
внасяните отъ странство спиртни питиета
(вина, ракии, ликьори и пр., ароматични и
парфюмерийни изделия като: етерични и
ароматични масла и препарати, есенции,
парфюми,' брилянтини, кремове, тоалетни
води, червила, белила, тоалетни сапуни и
др.г подобни изключая пастите, праховете
и- водите за зжби, да се обандероватъ съ
определените за тая цель държавни ети
кети и то по начинъ щото съдържанието
да може да се изважда безъ скъсване на
етикетит^;
";..." _ :
•.-.; 2) въ срокъ отъ :30 деня отъ публику
ването на настоящата заповедь: въ Д. В.,
търговцитъ на изброените въ п. 1 произ
ведения, отъ чуждестраненъ произходъ,еж
длъжни да ги деклариратъ^по видъ и ко
личество предъ местните митници, а тамъ
кждето нема такива, предъ съответните
данъчни управления;
3) Митниците и данъчните управления
еж длъжни до 31 октомври т. г. включител
но, да облепятъ съ изпратените имъ ети
кети декларираните предъ техъ изделия,
4) за всеки етикетъ ще се събира по
1 левъ и получената сума ще се записва
на приходъ, като случаенъ доходъ;
5) за да се отличаватъ местните отъ
чуждестранните спиртни питиета, арома
тични и парфюмерийни изделия, за които
е думата въ п. 1 на настоящата заповедь,
местните производители на такива изделия
следва да слагатъ върху последните ети
кети, съ ясно и недвусмислено обозначение,
наименованието и местожителството на
фирмата имъ, съгласно закона за търговско
индустриалните марки;
6) ако следъ 31 октомври т. г. вклю
чително, нЬкой отъ изброените въ п. 1.
издалия отъ чуждъ произходъ се намерятъ,
у когото и да било необандеровани, ще се
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считатъ внесени по контрабанденъ начинъ
и спремо лицата^ у които се намерятъ ще
се прилагатъ санкциите предвидени 1 въ~
съответните закони.
Отъ общината.

Запов&дъ
:•-••••:.:.. ... • - -.. № 1 0 5 -'• : • . .-••' •-•'
гр. Варна, 16 септември 1932 г.
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Назначавамъ комисия въ съставъ:.пом„
кмета Софрони Георгиевъ като председатель и членове: общинския съветникъ П.
Стояновъ, началника
на водно канализацион
ното отделение1 Инженеръ х. Стояновъ, ин~
женеръ Бончевъ, Инженеръ Сапаревъ, об
щинския юрисконсултъ Я. К. Сираковъ й
държавния контрольоръ при общината Параско Поповъ, която да проучи въпроса за
отделянето на водно-канализацнонното от
деление въ отделно стопанско предприя
тие, съгласно закона за общинските сто
пански преприятия.
Протокола да ми се претдетави, заедносъ технически,финансовъ и -стопански
планъ, както и специаленъ правилникъ за
управлението на предприятието и: щатъ на
персонала.
,.„_../
:
Кметъ: (п.) Ас5Брусевъ:
В е р н о,
При! Варненското град. общ управление
' .. .
Секретарь: К. М. Дюлгеровъ.

Запозйдь

N2 105

гр. Варна, 16 септември 1932 г.
Назначавамъ комисия въ съставъ: пом.
кмета Ч. нордановъ, като председатель и
членове: общинските съветници Н. Поповъ,,
Антонъ Янковъ, юрисконсулта Я. К. Сира
ковъ, заведующия курортното бюро Атанасъ Широковъ, Спиро Спировъ,. Никола
Табаковъ и държавния контрольоръ при
общината Параско Поповъ, която да проу
чи въпроса за отделянето на Курортното
бюро, Морските бани и Цветните градини
въ отделни стопански предприятия, съглас
но закона за общинските стопански пред
приятия.
Протокола да ми се представи, заедна
съ технически, финансовъ и стопански
планъ, както и специаленъ правилникъ за
управлението на предприятието и щатъ на
персонала.
'
Кметъ: (п.) Ас. Брсуевъ
В е р н*о,
При Варненското градско общ. управление
Секретарь: К. М. Дюлгеровъ

