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Д. П О П О В Ъ

Финансовото състояние на Варненската община презъ
последните години и нуждата отъ финансова статистика
Финансовото състояние на общинипт напоследъкъ създаде особень интересъ и загрижность
на държавата. Недостатъчният, постъпления по
общинскитп приходи стватъ правилния развой на
общинитп, въ вспко отношение. Като резултатъ
отъ загрижностъта на държавата къмъ бедстве
ното състояние на общинипт е м голямата кон
ференция която заседава въ София на 19 и 20
ноенври м. I. по облекчаване положението имъ.
Варненската община и тя не прави изклю
чение отъ общото финансово състояние въ което
се намиратъ другитп, общини. Това се дължи до
юлпмл степень и на общата финансова криза,
която спъва реализирането на бюджетитгъ. Обаче
за лошото финансово положение на общината
влияятъ и други фактори, които до колкото ми
погволяватъ даннитп съ които разполагамъ ще се
помжча да mttioceua. Дима да посочваме нуждата
отъ една финансова статистика, която би трпбвало да се води за да може да се схване истинското финансово състояние на общината презъ
последнитгь години, а няколкото примгьри, които
ще дамъ за да посоча какъ се създало днешното
положение и какъ се развива по настоящемъ, ще

потвърдятъ голптото значение на такава ста
тистика.
Два источника еж които могать да послужатъ за ориентировка въ финансовата политика
и финансовото състояние на общината, за да
дена финансова година: общинскиятъ бюджетг и
главния отчетъ.
До като общинския бюджетъ изразява фи
нансовата политыка на общинския егветъ—рес
пективно на постоянното присутствие, то глав
ния отчетъ е единствения неуспоримъ източникъ
на доказателства за финансовото състояние на
общината за съответната година. Той посочва
още и до каква степень е била преведена поли
тиката изразена въ бюджета за съответната
година.
Финансовата пъкъ статистика, която се гради
върху даннитп, които ни даватъ бюджетитгъ и
отчетитгь за нпколко години посредъ, ще ни по
сочи освенъ произхода на днешнитп задължения
на общината, които ся изразъ на лошъ планъ на
провеждане защитената въ бюджетитп политика,
но тя ще ни посочи грешкитп които трябва да
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Сравнителна таблица.

•се избпгватъ при упражняване ма бюджетите и
планътъ по които ще трябва да ставатъ разхо
дите по даденг бюджетъ. Че това е така по
казва следната,

За дглюветгь на общината, които требвало
да бждатъ изплатени презъ 1929, 1930 и 1931
бюджетни години.

Бюджетна
година

Останали неиз
платени платеж
ни заповгьди, кои
то се изплащатъ
отъ недобори
(чл 379)

1929/1930

5,645,674

. 5фМ,353

1930/1931

8,536,009

•2,303,997

878,896

11,926,553

1931/1932

4,019,275

4,147,655

3,216,556

6,282,950

Постжпили
недобори

J

Настоящата таблица показва, че старитгь
дългове, които се придвиждатъ да бждатъ изпла
тени по съответнитгь бюджети не еж биле из
плащани, напълно а отъ година на година нарастватъ, тъй напримгьрг :
1)'Презъ 1929 год. еж останали неизпла
тени пл. заповгьди на обща сума 5,645.674 ле.,
които съгласно чг. 379 и 380 на правилника за
градските общини е следвало да бждатъ изпла
тени презъ следующето бюджетно упражнение,
отъ недоборитгь, които еж постжпили презъ
1930/1931 год. на обща сума 2,303,997 лз. Отъ
цгълата. сума 5,645,674 лева е била изплатена
едва 878,89 6 Лева, като останалата 4,766,778
лева, тъй като вече не може да б&де разходвана
по тоя начинъ въ следующето бюджетно упраж
нение, следва да се предвиди вече като старъ
дългъ, за което еж нужЭни кредити, а това обстоятелстю зяаншжирва новия бюджетг съ едно
значително разходно перо, когато пъкъ чл. 37$
отъ правилника за гр. общини би обгекчилъ зна
чително изплащането на тия дългове произходящи
отъ неизплатените платежни заповгьди презъ
192д ход, още презъ 1д30/31 tod.
2) Презъ сящата 1§2у/30 год. ебилъ пред
видеть като старъ дългъ по бюджета кредитъ
8,799,600 лева отъ която сума е била изплатена
едва 1,254,500 лева, а останалата 7,545,100
лева, като неизплатени заедно съ сумата по т.
1. лева 4,766,778 обременява още повече дългояете за следующитп бюджетни упражнения.

СТАРИ
ДЪЛГОВЕ
Изплатгни пл.
заповгьди за смгьтка на сключени Предвидено за
Изплатено
бюджети.
изплащане

108,754

8,199,6; 0

1,254,500
1,473,952
1,074,638

Явно е, че ако се спазва точно чл 37д, що
то изплащането на дълговете произходящи отъ
неизплатенитгь пл. заповгьди да става отъ не
доборитгь постжпили презъ следующето бюджетно
упражнение въ размерь на постжпленията по
тгьхг, то значително би се намалила цифрата
на задълженията на общината, които за да бждатъ изплатени лгъгатг въ тяжесть на следнитгь
бюджети.
По отчета за 1929/1930 год. се вижда, че
отъ ошаналитгъ неизплатени платежни запове
ди по големата часть отъ тгьхъ с& за заплати
те на общинските служители презъ сжщата фи
нансова година на обща сума 4,481,511, които
поради машото постжпления отъ недоборитгь и
невчесенитгь имь своевременно пенсионни удръжки
не можеха да бждатъ изписаии въ разходъ още
презъ следующето упражнение, а по бюджета зи
1931/1932 год, следвате да бждатъ предвидени
като старъ дългъ, обаче и то не е станало, а
чакь сега въ бюджета за 1932/1933 год. зааншжирватъ едно голгьмо перо отъ кредита по § 35
на бюджета и то само за оформяване, тъй като
фактически по тия заплати не се дължи нищо.
За изписването на тия заплати въ разходъ
е нуждно едно приходно салдо въ размгьръ на ци
фрата имъ, което и действително ще се намери не
въ наличность, а за сметка на извършени но не
уформени разходи, — аванси по заплати и пр.
Следва.
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ОБЯСНИТЕЛНИ

БЕЛЕЖКИ

за лицата и местностите на които се именоватъ улицитЬ ва
градъ Варна.
Продължение отъ брой 298—296

16. Валчикъ

Околийски градъ въ поробе
на отъ Ромъния Добруджа на
бръга на Черно море, главното
пристанище на южна Добруд
жа съ чисто българско на
селение.

17. Батакъ

Село въ полить на РОДОПИТЕ
жителитъ на което бъха изклани (около 1800 души мжже,
жени и деца) взели учасгие въ
възстанието презъ 1876 г. и
обърнато на пепелище.

18. Баучеръ

Голъмъ българофилъ, кореспондентъ на английски вестни
ци, на които е давалъ благо
приятни сведения за България.
Починалъ въ България и погребенъ въ Рилския монастиръ.

Киро Петровъ. Дългогоди*
шенъ учитель въ с. Бвла Църк
ва — Търновско. Участвуаалъ
въ четата на Попъ Харитонъ
1876 г., който се би 9 дни въ
Дръновския монастиръ.
При
разбиването на монастира отъ
Фавлж паша, Бачо Киро успълъ
да си отвори пжть презъ турскит-fe пълчища и избвгалъ въ
родното си село Бвла Църква,
ала селскить първенци еж го
принудили да се предаде н
турцитЬ еж го объсили въ Тър
ново.

20. Бдинъ

Старото име на гр. Видинъ.
Извъхгенъ въ старата ни исто
рия като столиченъ градъ на
11-то Западно Българско Цар
ство презъ царуването на Шишмановци.

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседание на 12. I 1933 г. 4*40 часа следъ объдъ (продължение отъ бр. 298-299)

Решение 5-то
Кмета * Я. Брусевъ. Г-да общ. съвет
ници, съгласно дневния редъ слагамъ на об
съждане въпроса за комисарството по пре
храната, по който се повдигна тъй голъмъ
шумъ.
Три еж начинитв за уреждане на този
въпросъ: 1) За съществуването му, 2) за
закриването му, като ц-Ьлата му функция
мине направо къмъ общината и 3) за "реор
ганизирането му, като се направятъ извест
ни съкращения, за да може съ минимални раз
ходи да се добиять максимални приходи.
По тоя поводъ 6Ъ назначена комисия коя
то да провери СМ-БТКИТБ на комисарството,
която е завършила работата си и ще ни до
кладва протокола си.
Постоянното присутствие въ редъ заседа
ния и следъ дълги разисквания по въпроса
се спря на базата на едно коренно преустрой
ство въ тази смисъль.
Обекта на комисарството еж: градинитЬ,
гората и НИВИТЕ.
Ние следъ дълги размени на мисли, дой
дохме до заключение, че гората ще следва да

се експлоатира непосредствено отъ общината,
за да не се водятъ две каси, а една.
По отношение на НИВИТБ сме на мне
ние да се отдаватъ подъ наемъ, като извест
на часть отъ ТБХЪ се използуватъ отъ общи
ната за добиване фуражъ за общинския добитъкъ.
По отношение на градините сме на мне
ние да се използуватъ по системата на съг
лашенията или тъй наречената драмова смътка, за да можемъ да ги запазимъ поне въ
това имъ положение, защото ако ги отдаваме
подъ наемъ ще бждатъ истощени и следъ
нъколко години н-Бма да имаме градини. За
начина на използуването имъ ще тр-Ьбва да
се назначи пакъ една комисия, която да об
мисли по какъвъ начинъ и какъ трЪбва да
се използуватъ.
За бждаще единственъ комисаръ споредъ
закона си остава кмета, но понеже азъсъмъ
притрупанъ съ много работа, моля да бжде
назначенъ единъ отъ ПОМОЩНИЦИТЕ ми, което
закона позволява.
Нека не се смъта, че ние държиме много
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По отношение на НИВИТЕ намирамъ,: че
на комисарството и се обсжжда спокойно
използуването на известна часть отъ тъхъ за
въпроса.
добива фуражъ е уместно, но при тия цени
Това е моя кратъкъ докладъ.
на зърненитБ произведения да се използуватъ
Преди разискването моля г-нъ Антонъ Янза произвеждане на ечмикъ е безсмислено.
ковъ да докладва протокола на комисията.
Така, че ние ще тръбва да се откажемъ отъ
Общ. съветникъ Янтонъ Янковъ. Въз
тая идея, а да ги използуваме за фуражъ, раз
ложихте ни да провъримъ приходите и раз
ход ИТБ по който еж много малки, като освенъ
ходите на комисарството за последнитв ня
това може да се използува и общинския доколко години. Ние изпълнихме тая задача и
битъкъ, па ако щете и пожарната команда, а
сега ще Ви докладваме намереното.
"
Общ. Съветникъ Ст. Савовъ: Въпро . останалитв да се отдавать подъ наемъ. Слеса, който е сложенъ за разглеждане е отъ', .?; дователно азъ смътамъ, че и този въпросъ се
грамадно значение, за общината и азъ съжё^ . •|разрешава благополучно.
лявамъ, че се закжсне съ разрешяванетому, : ••-?
Остава значи третия,въпросъ— по какъвъ
отъ което общината претърпя маса загуби.
.-^.начинъ ще експлоатираме градинитЬ.
ЦЩЗЗаявявамъ Ви искрено, че когато повди-.. .-•*
Г-нъ Кмета препоржчва системата на съгла
гнаха този въпросъ не изхождахъ отъ .ниДш^-' шенията или тъй наречената драмова система,
кво партийно гледище, а чисто да изпълня
но ще ми позволите да кажа, че менъ ми се
единъ граждански дългъ, защото бъхъ убеденъ,
вижда малко неясенъ тоя начинъ на използува
че общината търпи, голъми загуби отъ коми
не.
сарството.
Лнтонъ Янковъ: И менъ ми е неясенъ.
Язъ на времето настоявахъ да се създадътъ
Ст. Савовъ: Споредъ предложението на
градинитв, но тогава положението 6% друго.
г. Кмета това ще бжде едно коопериране, а
Необходимо бъ да излеземъ съ свои зарзаватъ
именно: Наема се градината отъ известно чи
на пазаря, за да уреголираме цената му.
сло хора и всъки отъ тъхъ получава съотве
И когато днесъ искаме да се закрие ко
тната печалба споредъ вложения си трудъ,
мисарството и премахнатъ градинитв, това го
като предварително тя - печалбата се дъли на
правимъ защото средно ние имаме годишно
драмове.
чиста загуба отъ тъхъ ОКОЛО 1, 200, 000 лв.
Тоя начинъ е действително добъръ, но азъ
Ние обработваме една плошь отъ около 1000
смътамъ, че и съ него нъма да добаемъ ре
декара, отъ които около 300-400, които ако
зултати, защото при днешния напливъ на граотдадемъ подъ наемъ по 300-400 лева дека
динари на които не се разрешава да заминара ще добиемъ единъ доходъ отъ около 200,000
вать задъ границата, производството ще се
лева, който прибавенъ къмъ загубата ще изле
увеличи твърде много и ще конкуриратъ на
зе, че ще спасимъ общинската каса отъ една
шить градини.
загуба надъ единъ милионъ лева, отъ която
Споредъ менъ, Вие ще дадете земята и
Варненското гражданство, като се пресмътне
инвентаря, но освенъ това струва ми се, че
добивания зарзаватъ и ползата отъ него, пе
ще тръбва да се даде и известенъ капиталъ,
чели около 120-130 хил. лева: Ето защо азъ
защото тия хора ще тр-вбва да се подържатъ
смътамъ, че този начинъ на експлоатиране
до като почнатъ да продавать и се йздърто имъ е вредно за общината и не бива да
жатъсами и тъкмо за това азъ смътамъ, че
продължи повече.
щё тр-вбва да ликвидираме съ тия градини
Сега се явява въпросъ, „ какъ тръбва да
по начинъ да не излезе нито единъ левъ отъ
се експлоатира гората. По този въпросъ азъ
общинската каса, но тъй или инъкъ ТБ тръб
смътамъ че не ще има две мнения и че тя ще
ва да се обробатватъ.
тръбва да се използува както по—рано по
При това положение смътамъ, че ако
търгъ. Нищо не може да попречи на правилно
вземемъ още тая вечерь решение въ една или
то й използуване, щомъ на време се отдаде
друга смисъль ще бжде много прибързано и
на търгъ. Решението до което е дошло порискувано и за да не попаднемъ въ н-вкоя
стояното присутствие е правилно и Вие ще
гръшка намирамъ, че е необходимо да се на
видите, че още отъ първата година ще има
значи
една комисия, която съвмъстно съ пос
те единъ приходъ надъ 1 1Н мил. лева и ще
тоянното приежтетвие да обежди този въп
мржемъ много повече да подпомогнемъ бедниросъ и следъ това да се занимаемъ съ него
rfe. Не е зле общината и училищата да се
и се произнесемъ по правилно.
отопляватъ съ вжглища, защото по тоя начинъ
Жеко Желябовъ: Конкретно г. Савовъ.
ше увеличимъ още повече приходить.
Ст. Савовъ: Това е само едно мнение,
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което ще се развие при обсжждане по наши
роко този въпросъ. .-.-;•
Въ заключение казвамъ, че се присъединявамъ къмъ мнението на постоянното при
сутствие 'относно гората и НИВИТБ, за гради
ните моля да се назначи исканата комисия
за да можемъ по-пралилно да се произнесемъ.
Общ. съветникъ Лн. Янковъ: Когато
бЪхме насреща ние искахме закриването на
комисарството, обаче тогава г. Поповъ се про
тивопостави, като Ka3ai че нЪма кому да се
възложать функциите му.
Обекта на комисарството се разпредкпя
на. три: гората, градинигБ и НИВИТБ, а относ
но функциигБ си,. има законъ, който урегулирва това положение.
Гората въ насъ играе една специална за
дача, защото посредствомъ нея и дървата
които доставя Популярната банка, се урегулирватъ ценитв на дървата въ частнигв скла
дове. Следователно това положение ще трЪбва да се запази, но щомъ като то бжде от
нето отъ обекта на комисарството, явява се
въпроса, какво ще тръбва да се прави съ
градинитъ- които оставатъ сами да се издържатъ.
Върно е, че препоржчаната система на
паюве е имала добри успехи въ насъ и стран
ство, защото по тоя начинъ всъки се стреми
да вложи повече трудъ, за да може да извле
че повече облаги, обаче въ такъвъ случай
нормировката е неприближима, защото тия
които работятъ ще искать производството
имъ да се продава свободно на пазаря.
Ж е к о Ж е л я б о в ъ : Какъвъ наемъ ще
получимъ.
Янтонъ Янковъ: Най-малко 200—300
лева на декаръ.
Ж е к о Ж е л я б о в ъ : Значи 80—90 хил.
лева. За толкова пари има ли смисъль да се
развалятъ градинить и инвентара.
Янтонъ Янковъ: Тъй или инакъ азъ см-feтамъ, че е направено крачка напредъ, но ра
дикално не е разрешенъ още въпроса и за
сега не може да се разреши, защото е късно.
Общ. съветникъ Дим. Янакиевъ: Така
сложенъ въпроса азъ не можахъ да разбера
дали става въпросъ за закриване на комисар
ството или за начина на използуването на
имотитъ* му. Менъ не ме интересува ползата,
която ще има общината отъ закриването на
комисарството, а социалния въпросъ и въ за
висимость отъ това да се разреши дали да
сжществува то въ тая си форма или да се
преобрази. Азъ сжщо така не можахъ да раз
бера и не знамъ дали и Вие схванахте, като
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какъ сжществува комисарството — дали като
отдвленъ институтъ или като отдъление на
общината, защото Вие виждате какъ паритв •
се сменять ту въ една ту въ друга каса и въ
такъвъ случай мисля, че н-вма смисъль да
става въпросъ за закриването на едната каса,
защото фактически тя е една.
Този въпросъ не е отъ значение, а е отъ ••
значение социалния въпросъ — дали това ко
мисарство принася известна полза на граж
данството или не и тогава да видимъ дали
да сжществува то или не. Подчерта се че
градинигБ носели загуба. Та кое обществено
предприятие не носи загуби. При частнигв
предприятия цельта е да добивать все повече
и повече доходи и дали гв ще бждатъ въ
ущърбъ на широкитв народни маси това ГБХЪ
не ги интересува. Ето този е той социалния
въпросъ, който тр-вбва да ни обърне внима
нието. Днешния общественъ строй обаче, има
въ основата си спекулата, която ще се пре
махне, когато се смени строя.
По отношение на гората всички почти
еж съгласни да се използува отъ общината
и ние бихме се съгласили, ако действително
то се използува непосредствоно отъ общи
ната, но ако се даде на предприёмачъ нъма
да се постигне цельта за урегулирване цена
та на дървата и подпомагане на беднитъ. Вие
виждате сега, че при разваляне на времето
ценить на дървата се покачватъ и тъкмо за
това ние тр-вбва да се замислимъ и решимъ
по какъвъ начинъ да използуваме гората за
да можемъ да предотвратимъ това зло.
НИВИТБ, защо да не може и отъ ГБХЪ
да изпозлува общината, а да ги дава на пре
дприёмачъ.
П. Кмета Г. Трайковъ: Нъма смисъль,
защото нъма да имаме никаква смътка.
Дим. Янакиевъ: Споредъ вашата систе
ма така е, защото Вие гледате да облагодетелствувате шепа хора и да охранвате парти
зани.
Въ заключение нашата група предлага
всички общински имоти да бждатъ концен
трирани въ ржцетв на общината и използу
вани непосредствено отъ нея, а ако искате
да имате приходи приложете препоржчаната
Ви отъ насъ система на прогресивното об
лагане.
Общ. съветникъ Н. Поповъ: Въпроса
за закриване на комисарството е свързанъ и
съ въпроса за използуване на имотитъ му.
Яко Вие смътате да оставите една часть отъ
ТБХЪ за експлоатиране отъ него, тогава бесмислено е да се говори за закриванято му.
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По отношение използуването на гората,
ще говоримъ тогава, когато му дойде времето,
а за сега ще тръбва да решимъ само, че
експлоатирането й ще става отъ общината ,но
нека Ви обърна вниманието върху единъ важенъ въпросъ, а той е, че ако смътате да
използувате гората по сжщия начинъ, не ще
можите, защото комисарството като търговско
стопанско предприятие лесно я отдаваше на
предприемачъ й уреждаше въпроса за експло
атирането й, но откъсне ли се отъ него, ние
вече настъпваме въ закона за Б. О. П. и ще
се натъкнемъ на мжчнотии, но това е въпросъ
на бждащето и когато му дойде реда тогава
ще мислимъ какво да правимъ.
Сега въпроса е следния: ако отдълимъ
гората както каза и г. Янковъ, какво ще пра
вимъ съ градинитБ — съ какво ще се издържатъ. Ако решимъ да ги оставимъ къмъ
комисарството нъма смисъль, защото нъмасъ
какво да се издържатъ.
Споредъ менъ, ако искаме да бждемъ
на чисто по този въпросъ ще тръбва да вземемъ решение за отдаването имъ подъ наемъ, иначе нъма изходъ отъ това положение,
защото предлаганата ни система е неприло
жима.
Каква цель преследвате съ това обра
ботване на градинитБ.
Кмета: За създаване повече производ
ство и запазване инвентара.
Никола Поповъ: До сега не сме имали
печалба отъ тъхъ и крайната цель е била да
се урегулирватъ ценить. Съ тоя начинъ сжщата цель ли преследвате. Яко действително
преследвате сжщата цель, азъ Ви казвамъ,
че сте на погръшенъ пжть, защото бждете
увърени, че работника който ще се стреми да
добие по добри печалби, ще Ви кажа, че не
е съгласенъ и нъма да Ви позволи да раз
полагате съ неговия трудъ. Тая система бъше и по-рано и азъ я премахнахъ, защото
една година трвбваше да плащамъ 90,000
лева на работницитъ. Господа, тая система ё
най-лошата за едно обществено учреждение.
Тя е приложима само въ частнитъ предприятия.
Имайки задача да нормирате ценить на
зеленчука, ние при тая система осакатяваме
тая цель, защото Вие ще поставите хора, чий
то интереси нъма да позволять никакво на
маление.
Вие искате да обработвате градинить на
паюве. Много пжти се е повдигналъ този въ
просъ, обаче той е неприложимъ, защото питамъ Ви азъ, колко часа ще работятъ тия
работници. Другъ е въпроса ако ть се изпол-
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зуватъ отъ частно предприятие, но ние сме
обществено учреждение и бждете увърени. че
още на следния день ще се повдигне въпро
са за работното имъ .време. Нека държимъ
смьтка за всички въпроси и да признаемъ, че
ть еж неизбьжни и че ще тръбва да се подчинимъ на тьхъ. Та когато ще искате да
приемете тая система, ще следва да си зада
дете въпроса за цельта, която се преследва,
която при това положение нъма да се.пос
тигне и толкова колкото се постига, сега, за
щото тия външни хора нъма да държатъ
смьтка за цельта Ви, а ще искать печалби,
каквито бждете сигурни още отъ сега, че
нъма да има и че ще тръбва да имъ пла
щате, както това бъ въ мое време.
п. Кмета Ч. Юрдановъ: Ями частнитъ
градини, какъ изкарватъ.
Никола Поповъ: Въ тьхъ нъма 8, часовъ работенъ день и цель за намаление це
ната на зарзавата, а се силятъ по вськакъзъ;
начинъ къмъ печалби.
По-нататъкъ казахъ, че цельта нъма да
бжде постигната, а напротивъ осакатена.' Но
освенъ това азъ питамъ, има ли смисъль да
се нормира цената на зеленчука днесъ, кога
то при тоя напливъ на зарзаватъ е абсурдъ
да се мисли за нъкаква нормировка и че ние
ще можемъ съ тия наши фадини да урегулирваме цената. Яко нъкога се наложи обра
ботването на градинить отъ общественъ интересъ, днесъ такъвъ интересъ нъма.
Другото листо: Оправдава ли се нькакъвъ социаленъ интересъ да конкурираме на
шить градинари. Та кои производители ще
конкурираме — не ли нашить фадинари. Е,
има ли смисъль тогава да обработваме на
шить фадини.
Въ този критически моменгь за нашето
земледелие, фадинарство и лозарство, нъма
смисъль да обработваме, каквито и да биле
фадини. Експлоатация става само съ ранния
зеленчукъ, които ние и безъ това не можемъ
да конкурираме. Споредъ менъ следователно
нъма никаква смисъль да се обработватъ
фадинить. Г. Желябовъ каза, какво ще пра
вимъ съ инвентара. Много просто. Ще изпо
лзуваме онова което ни тръбва, а другото
ще продадемъ, щомъ искате да ликвиди
раме съ едно предприятие, което ни носи загуби.
Да не Ви се вижда чудно, че следъ като сме
работили тия градини повече отъ 10 години,
какъ ще ги закриемъ. Много просто щомъ ни
носятъ загуби, то ще ги зарежимъ и се.'простимъ съ тьхъ.
'',
Въ заключение заявявамъ, че по отноше-
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ние на гората и градинитв съмъ сьгласенъ
съ предложението на постоянното присжтствие,
а по отношение на градините подържамъ, че
най рационално ще бладе rfc да блздать отда
вани подж наемъ.
Кмета: Понеже времето е напреднало,
моля да се отложи заседанието за утре, кога
то ще продължимъ разискванията.
Общинския Съветъ,
Реши:
Отлага заседанието си за утре—13януарий 1933 г. 3 часа сл. обтздъ за продължа
ване разискванията по комисарството по пре
храната и разглеждане останалите неразгледани въпроси поставени на дневенъ редъ.
Заседанието се вдигна въ 8 часа вечерьта.
Следватъ ПОДПИСИТЕ на присжтствувалитБ
общ. съветници.
Решение 6-то
. 1) ИзмЪня чл. 6 отъ поемнитъ- условия
за литографиране на 6,000 екземпляри отъ пла
на гр. Варна по отношение срока за доста
вянето имъ, който се увеличава отъ 1 на 2
месеца.
2) При това положение да се продължи
спазаряването съ спазване на останалитв по
ложения по поемнитъ условия, които си остзвать сжщи.
Решение 7-мо
Одобрява спазаряването произведено на
30 ноември 1932 год. за наемане зданието на
наследницитв на Шукри бей находящо се въ
гр. Варна ул. „Царь Симеонъ" състоящо се
отъ 19 стаи за помещение на общинския майчинъ домъ, срещу годишенъ наемъ 50,000
лв. плюсъ такситв за вода, каналъ, смъть и
електричество, което остава за смътка на об
щината.
Решение 8-мо
Не уважава искането на командиря на 8
п. дружина изразено въ писмото му № 6451
отъ 29 XII м. г. за отпущане салона на об
щинския театъръ, понеже съвета е приелъ
вече да не се отпуща, сжщия никому.
Решение 9-то
Назначава комисия отъ общинскитБ съ
ветници Ан. Янковъ и Хр. Теохаровъ, н-ка на
Вод. отд-вление, Инж. х. Стояновъ и еднолице
отъ Търгов. камара посочено отъ тая послед-
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нята подъ председателството на п. Кмета Софр.
Георгиевъ, която да изпълни решението на
съвета № 32/439 отъ 10 XII 31 г. и взетия
си протоколъ внесе въ общинския съветъ за
вземане съответното решение.
Решение 10-то
Да се изплати отъ общинската каса наварненския жителъ Алек. Кръстевъ 2,000 лв.
като подаржкъ отъ страна на общината по
случай 25 годишния му юбилей, като композиторъ и дирегентъ при Варн. Съборна църква.
Решение 11-то
Да се повърнатъ отъ общинската каса
следнитБ суми внесени неправилно въ с лицата.
1) На кап. В. Н. Василевъ 3600 лв. вне
сени срещу кв. № 41245 — 41946 отъ 4 X.
1932 година.
2) На Аведисъ Сербилиянъ 600 лв. вне
сени срещу патентъ № 33/11 IV 32 год.
3) На бившето Варнен. Акц. Д-во „Си
меонъ Генчевъ и братя" — 7312 по смътка
№ 540.
Решение 12.
Да се изплатять за фонда пожарно дЪло
526,000 лева за следнитв цели:
1) Купуване 500 метра черва.
2) Купуване 8 чифта каучукови ботуши.
3) Ремонтиране пожарнитв автомобили.
4) Доставяне една тритонна камионетка.
5) Купуване 4 коня.
6) Изплащане останалия дългъ на д-во
„Фиятъ"'
7) Построяване миални за измиване на
помпи и пр.
Решение 13-то
Изплащане сумата 880 лева на техника
Павелъ Херманъ по ржководството за настилане на некой улици съ препарата „ Биту
му л съ".
Решение 14-то
Отпущане на разни помощи на нуждающитБ се варненски жители.
Решение 15-то
Отпущане по 1 тонъ дърва на Д-во „Инвалидъ" и руската църква „Св. Атанасъ".
Решение 16-то
Отпущане 10000 лева въ продукти на
турската училищна трапезария.
Следва.

ТЕЛЕГРАМИ
Подадена о г ь София на 13 януари 1933 г.

Приета въ Варна на 13 януари

До Окржжинт£ Управители въ Царството
НРОКЛАЙНЦЙЯ
къмъ Нашия Възлюбенъ Народ-ь
Днесь 13 януарий 1933 година въ 9 часа и 45 минути въ Нашия.дворецъ въ София Нейио Величество Царица Ноана Княгиня Савойска Наша йв*
гуетейша съпруга съ Божията милость благополучно се освободи и роди от
роче отъ ж е н г к и лолъ, една Българска Княгиня. Като обявяваме на-Нашия
възлюбенъ народъ това щастливо за нашия домъ събитие призоваваме На
шити съотечественици да внесатъ заедно съ иасъ топли молитви къмъ Все*
вишиия да пази и закриля Нашата дъщеря и да дава здраве й щастие и я на
дари съ добродетели, съ които да краси Царския Домъ и Отечество.
Издадена въ Нашия Дворецъ въ София на 13 януараи 1933 г.
На първообраза съ собствената на Негово Величество р ж к а написано

Бориеъ 111.
Министъръ*Председатель, Министъръ на ВъншитЪ Работи и на НзповЬданията и улравляющъ Министерството на Правосъдието Н, Мушановъ, Ми
нистъръ на Вжтрешнитв Работи и Народното Здраве Д-ръ Ал. Гиргиновъ,
Министъръ на финансите Ст. Стефановъ, Министъръ на Търговията, Лромишяеностьта и Труда и улравляющъ Министерството на Просввщнието Д, Ги*
чевъ, Министъръ на Земледвлието и Държавнитв имоти К. Муравиевъ, Ми
нистъръ на Обществените Сгради, Пътища и Благоустройство В. Димовъ,
Министъръ на Желвзкицитв, Пощитв и Телеграфите Ст. Костурковъ.

Подадена въ София не 16. I. 1933 година.
Приета въ Варна на 16. I. 1933 годинз
тв. БЪРЗО.
ОКРЖЖНИТгЗ УПРАВИТЕЛИ ВЪ ЦЯРСТВОТО*
Вчера Недъпя 15 януарий 10 часа сутриньта въ Дворцовия параклисъ се извър
ши въ присжтствиёто на Н. В. Царя Свътото кръщение и миропомазване на новородената
Българска Княгиня, на която се даде името МАРИЯ - ЛУИЗЯ. Обрядътъ се извърши отъ
Високопрёосвещения Софийски Митрополитъ г. г. Стефанъ при възприемникъ Длександърь
Малиновъ въ качеството му на Председатель на Народното Събрание. Присжтствуваха
още Министъръ Председателя съ министритв и други поканени лица.

Министъръ: Д-ръ Гиргиновъ.

Височайша благодарность.

По случай рождението на първата ни рожба, Нейно Царско Внсочество Княгиня
Мария-Луиза, Царицата и азъ получихме отъ гражданството изъ Ц-БЛОТО Царство, отъ дър
жавни и общински учреждения, както и отъ дружества и корпорации, многобройни теле
графически и писмени честитки и приветствия.
Този изразъ на народна обичь и преданость преизпълня сърдцата ни съ дълбока
и истинска радость, защото това е за насъ едно ново доказателство за неразривната сплотеность между нашето семейство и народа.
На всички Царицата и азъ изказваме нашата отъ все сърдце благодарность, убе
дени, че изблика на тия радостни чувства нъма да спре никого оть насъ да работимъ, съ
Божията помощь и въ родолюбиво единение, за благото на нашата мила България.
Дворецъ София, 19 януарий 1933 година.

Бориеъ III.

София — Двореца
Негово Величество Царь Бориеъ III.

Отъ името на Варненското гражданство и отъ мое име изказваме на
Нейно и Ваше Величества голямата си радость за Ощастливяването Ви с ъ на
следница и молимъ Всевишния да дарува животъ и здраве Вамъ и на малката
Българска Княгиня.

Кметъ: Брусевъ.
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На стр. 89 съ дата 6. ХИ. 1868 г. е поме
стено копие огь писмото до Видинската българска
община. Ето съдържанието му:
„На 7-ий Mai*, настоящата година, Ви пи
сахме въ което Ви казахме, за провод%ни-гЬ огь
тукашни) Мютесаряфнликъ чрезъ Рюсчюкъ, 1ови
Петрувъ, Нену 1овювъ и Димитръ Танасовъ, които
еж отъ тукгшнШ санджакъ Балчишко окруж1е село
Гаргалжкъ".
„Техъ зачтото Ги оеждихж погрешно, безъ
да иматъ нито най-малкжтж винж: — По та1ж
пречинж тукашната Българска Община Ви моли
тогава да се постараете въ името Бож1е до кол
кото е възможно да ги изб*вит-Б, или съвс%мъ
или поне да помолите отъ Наша и Ваша странж
Негово Высочество Азисъ Паша да гы остави
подъ Поручителсгво да ходиятъ свободно; нъ като
не знаемъ кое огъ дв-вгв сте издейегвовали за
това днеска идватъ за въ градъ-тъ Ви Негово
Благородие Г-нъ Халнлаа и Г-нъ Георги брагь
имъ, които ще ся представятъ предъ Н. В Азисъ
Паша, за да го молжтъ да Ги съвевмъ освободи
и си додъ-тъ при децата и женигЪ; Прочие Вы
молимъ отъ странж на сичкото тукашно население,
имайгЬ добринжтж, за Бога да подЪйствовайте
предъ тамашныте народны Представители гдето
да ся усвободъ-тъ съвевмъ, Зачтото нЪматъ ви на
никаква.
Уверении на ПатрютичесчигЬ Ви чувства че
ще спомогнит-в, бжрзаме да Ви изразимъ благодарешето си и Признзтелность-тж"
На стр. 90—93 съ дата 6. XII с. г , е по
местено копие отъ писмото до Добре Констандиновъ въ Видинъ. Ето еж държанието му:
«Преди 9 месяца ся провоаихж отъ тукашжй Мютесарефлжкъ чрезъ Русчюкъ за въ градъъ
Ви трима души ОСЖД"БНИ за въ затворъ челев-Ьци,
на имя 1ови Петрувъ, Нену !овувъ и Димитръ
Танасовъ, които еж отъ тукашный Санджакъ Бал
чишко окруж!е селу Гаргалжкъ. Техъ Ги уеждихж
на Правда Бойия, безъ да иматъ никоя погрешка;
Заради това временно писахме до тукашната Бъл
гарска общинж, която молихме да ся представи
чрезъ Представителите си предъ Негово Височество Азиеъ Паша, когото да молжтъ да ги съв
сЬмъ освободи за Бога, зачтото реченныгЬ хора
иа правда ся проводихж съ погр-Ьшкж: Ако ли
напротивъ е невъзможно, то да ги взематъ подъ
Поручителство и ги оставатъ да ходжгь свободно,
нъ незнаемъ кое еж сторили! Обаче ся научихж
селяните Турци и Българи : че, и до сега бь1ле
запрени, както и отъ техъ ЕдинШ былъ еж поминжлъ.
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Заради тва отъ странж идватъ днеска за
градъ-тъ Ви Негово благород|е Г нъ Халилаа и
Г-нъ Георги, които ще еж представятъ на Н. В.
Азисъ Паша; И тжй Ви молимъ, както и отъ ця
лата общинж, съдружно съ реченни-гЬ, спомог
нете на т1я окаянны гдето да ся усвободъ-тъ
съвсЬмъ. Зачтото нЪмзтъ вина никаква.
Уверении на Патреотическите Ви чувства че
ще спомогните, бжрзаме да Ви изразимъ благодарен1е70 си и Признателиость-тж".
На страница 91, съ сжщата дата, е помес
тено копие отъ писмото до Г. Илгёчьо Ефенди въ
Видинъ. Ето съдържанието му:
.Преди 7 месяца пиезхме до Главното Ва
ше общество, въ което ги молихме да подейство
вать, да освободятъ тримата отъ тука проводяны
за въ затворъ, въ градъ-тъ Ви, които погрешно
и не винно ся проводихж; Те еж отъ тукашна
квза селу Гаргалжкъ, на имя Уовчу Петрувъ,
Ненчу ювюэъ и Димитръ Танасовъ, за които ся
научихме: че, единШ ся потанжлъ и другите
сто1ятъ и до сега запрени. Прочее днеска идватъ
за градъ-тъ Ви Негово благород|е Г нъ Халилаа
и Г-нъ Георги, които ще ся представятъ предъ
Негово блггорид1е и Височество Азисъ Пвша, Ви
молимъ и Ваше благородье съдружно под%йствувайте да ся съвсемъ севободятъ те хора, зачтото
еж невинны въ то1Ж случай е язжкъ за децата
и жените имъ. —
Уверени на Любород1ето Ви и старав!яга Ви
искренни бжрзаме да Ви изевимъ благодареше
чи и признателность—тия".
На стр. 94 съ дата 7X1,1868 г., е помес
тено копие отъ писмото до Г-да Узунъ Healo,
Петре, Кара Жел1о, вжл^е, Балтаджи Петре, Михо,
MapKio и Kocio съ други комшш въ Козлуджа.
Ето съдържанието му:
.На 27 септемвия вы писахме, въ което ви
казахме за даскалчито да ви го проводимъ, но
зачтото и до тоя часъ не ни отговорихте, него
проводихме за саталмжшъ, И така днеска има
друго едно македончи дошло, което ако искате
да ви го проводимъ, То зачтото знае и грьцки
мислимъ да е подобре Заради тва като пргемниге
настояиието ны приказвайте си помеждуси селски
и останети съгласни, тогава ни пишете едно писму
и требва да дойдете двама хора даго вземете и
отведете. То е твърде добро момче и вредно,
което можите да настаните да нощува въ една
кжща, зачтото за да живее въ училището само
Hie научено: който и да го има въ кжщата си е
добро за децата му, които полесно ще ся азучатъ".
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На стр. 95, съ дата 11 XI. 1868 г., е по
местено копие отъ писмото до Папа Станчьо въ
Гюнъ дооду. Ето съдържанието му.
„Благодарно приехме честното Ви отъ 10
того, въ него по заповедь га Ви взехме конь-тъ
Ви, за когото платихме длъгъ-тъ Ви гр. 39 и
ханъ Парасж Гр. 154 Гр. 93. които побързайте
да ни проводите. Ако ня пр!емнете отъ Свитиня
иу отца Констандина А. Джноаски".
На стр. 96, съ дата 13X1. с. г. е поместено
копие отъ писмото до Господа Бжрньо Чораджи
и сичкы КомшШ въ с Куюджукъ. Ето съдър
жанието му.
„Научихме ся зачтото за акжтъ на даскала
и за царската верпя, ся противили и не давали
това което ся длъжни. Пя хора Г-нъ Горанъ,
Иванъ Георгиевъ, Георги Николовъ, Дядо Петръ,
Щерю ПанаЬтсвъ, Теню Георгиевъ и Ил1я ГеорПевъ; Игака като пр1емниге писмото ны Привикайте ги комиПйски и да искате каквото длжжатъ,
съ добро ако не дадъ-тъ и ся пакъ противятъ:
Тогава да ни пишете едно писму и да на из
вестите, които стоятъ Кзрши, а н1я съ запНе
ще ги доведемъ и ще вземемъ два ката онова
което длжжатъ.
Преключзаме ви и два записа отъ гр. 200,
за които гледайте да съберете пары-rb съ добро,
но ако ся противятъ, тогава ни пишете, за да ги
искаме съ запт1е и да ги вземемъ".
На стр. 97, (дата неличи добре) е поместено
копие етъ писмото до свещеника въ Гюнъ-дооду.
Ето съдържанието му:
„Благодарно npiexMe честното Ви отъ 12
того, въ него писаны-rb Ви добре проумяхте.
Учитель-тъотъ Чатмжта и Любовницата му
заедно баща й Майка й и братъ й. чтомъ npieMиигЬ писмуто ни да огидигв въ село Чатмж и
поздрави сичкы-те комилй, съ които заедно да
ги проводите тука и да имъ ся види разпрата;
Ако ли ся противятъ и нещатъ съ добро да
дойдатъ, то ни временно изв-Ьстети и после наше
знаще".
На стр. 98, съ дата 15X1. 1868 г., е по
мъстено копие отъ писмото до Г-да Членовете на
Българската Община въ Провад!я. Ето съдържа
нието му:
„На 3 ый престаналаго, вы писахме въ него
Ви казахме за да изпроводите Г на Мутевски,
комуто да кажете че, требва да дойде тука за
малко едно время, защото имаме да му предложимъ некой полезны работы. — Tea безъ друго
тръбаа да сгорите поскоро да дойде".—

Стр. 10

Копието отъ писмото на стр. 99 е по лота
рийния въпросъ.
На стр. 100, съ дата 20 XI. с. г., е пом-Ьстено копие отъ писмото до свещеника въ село
Дерекьой. Ето съдържанието му:
„Благодарно npi хме честното Ви отъ 18
того, въ него писаны ГБ Ви добре проум-вхме.
„Г-нъ Стаматова синъ Диму, който е бнлъ
сгоденъ съ г-нъ Стояновата дъщеря Вжлка и
иска да еж днеска втЧнчей, не може и нъма Воля,
зачтото закона пе позволява, понеже еж отъ бли
зо родвинж; ИтАчй койгО би д-Ьрнзжлъ да ги вънчей, ще бжде отговоренъ предъ цзрковнш законъ".
„Отецъ Архим Панзретъ Варненскш е по
околность-та Провадгёска, кгмуто днеска писахме
и разправихме, нарочно за тжзи работа; Прочее
да кажете на горЪрЪчень! ты да отидатъ и да
намЪрягъ, та ако имъ сжшш позволи и даде воля
да се в%нчеягъ, само тогава може да бжде противъ, Н1я не можемъ да поззолимъи.
На стр. 101, съ сжща дата, е поместено
копие отъ писмото до Негово Всепреподоб1е Отецъ
Панзретъ Зарнен „Въ гдето ся нам^рва".
Ето съдържанието му:
„Отъ Провадийско Дере-кюй npiexMe едно
писму, въ което ни пише пепо 3axapia и иска да
ся вънчей Г-нъ Стаматова сынъ Диму съ Г жа
Вжлка Стоянова, но зачтото виждаме да иматъ
отъ близо родство; по тая причинж ги върнахме
съ едно писму до г-нъ Попо 3axapifl въ него му
казахме: че нема воля да ги вЪнчей, зачтото еж
роднина. Обаче святиняви разпитайте по-добр-Ь
работата и ако законно можатъ да ся вънчеятъ,
тогава имъ позволегЬ съ като имъ вземете отъ
5—10 лири, които еж виждатъ да еж благодарны,
а напротивъ, ако закона не позволява, то и гр.
10,000 да дадъ-тъ не бива. Святиня ви като глава
църковна, crfe въ пжлно право да извършигЬ онова, което водяни отъ църковните закони, поз
волено или не".
На стр. 102, съ сжщата дата, е поместено
копие отъ писмото до ПреподобнешЫ о. Констандннъ въ Хадърча. Его съдържанието му:
„Благодарно приехме честното ви отъ 17
того, въ него писаны-те Ви добре проумехме.—Отецъ Архимандритъ като дойде въ село
тови ще ви прикани за колкото желаете, ако ли
тамъ като дойде не ся споразумейте или не дой
де въ селото ви, тогава като си дойае тука и ся
споразумеемъ ще ви пншнмъ отъ тука*—
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Г-нъ Петръ вашъ ся упростиха съ жена си,
яселаемъ и Святинязи гледайте тамо да престанжтъ глжчкы-те и раздора, койго ех бе породилъ отъ няколко время на самъ. — Защото е
срамота на делата фамил1я и гр-Ьхота отъ Бога,
да ся прави развали помежду еднж фамил1я, ко
гато само за каприщ'я ставатъ раздори".—?•
На стр. 103, съ сжща дата, е поместено
копие отъ писмото до Господа Бжрньо Чорбаджи
и сичкигЬ други ком. въ с. Куюджукъ.' Ето съ
държанието му:
„На 13 того месеца, вы писахме, въ него
ви казахме за даскалск1й хакъ и за да съберете
земащ'ето на тукашната Церква отъ Гр. 200, на
даваме ся да сте ги събрали.
Сега ви молимъ като приемните настоящето
ни да престойте колкото е възможно поскоро да
съберете хакжтъ на попъ Ганча, зачтото знайте
•той е борчл1я и КапаюпйскигЬ чорбгджш му ся
Кефилъ. Итжй защото речени ё болънъ и не можи да дойде. Затва ся проваждатъ максусъ Капакл]йските чорбаджШ, на които сномогнете и
гледайте да ся наскоро събере—Той вэелъ отъ
Т1я хора само: дядз Цоня единъ шиникъ, дяда
стояна 1 шиникъ, дяда Мирча 1 шиникъ, дяда
велика 1 шиникъ, Желя 1 шиникъ, дяда Михаля
1 шиникъ и до дяда велика отъ комш!йте му
взелъ два шиника и други единъ отъ едного 1,
сичко 9 шиника и другото стой. Молимъ при
свойте да ся събере и да му разплати борчатъ",
На стр. 104, съ дата 22.XI 1868 г. е по
местено копие отъ писмото до сжщигЬ. Ето съ
държанието му:
.На 30 тоя мЪсецъ вы писахме да гледате
да съберете хакжтъ на Попъ Ганча, то писму ся
даде на Капаклшските чорбаджШ, които ся нада
ваме да ви са го донесли!
Г-нъ Стоянъ Куюджуюпята, като беше твърд*
зле болянъ, му ся написа отъ общината сичкото
земан1е и даваще; И така днеска като стана подобре дай Боже и съвсъмъ да оздравя! ви мо
лимъ като пр1емните настоящите ни Привикайге
Т1Я лица: Господина Доча Стояиовъ, Димитра
Стояновъ, Кючюкъ Михаля, Матея, Енча, Госпо
дина Ивановъ, Тодора Изановъ, Мутафъ Ивана,
Георгя Георгакивъ и Жеча, на които да кажете
да дойдатъ поскоро тука предъ общината и ся
погодъ тъ. сир-Ьчъ който има пари, да даде и
който нъмз сенетяси да промени. — Ако вы н-вкой да не ще да дойде съ добро,, спор-вдь както
имъ ся доволно пжти писа; тогава ни отговорете,
ще гы гетердисаме съ занпе. — Нъ за да не
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ставатъ резилъ, требва безъ друго да дойдатъ
съ добро".
На стр. 105—106 еж поместени копия отъ
две потъкмигелни еднообразни по съдържание за
двете страни. По-рано дадохме изцъло едно потъкмително (стр. 86 отъ копир книга), но поне
же настоящето Се отличава по своето съдържа
ние отъ първото, я тия погькмителни за времето
си еж били документи съ юридическо значение
за страните, то затова го привеждаме изц-Ьло.
Потъкмително.
Отъ една страна г-нъ Петръ Д. Павловъ и
отъ другж г-нъ Иванъ Николовъ ся потакмихме
предъ Главната Варненска Българска Община по
сл-вдующыгъ услов1ж:
Подиръ петь годишното ни съдружество,
като си пригледахме см-вгкы ты, отъ едно до хи
ляда, днеска езоеволно и благодарението и на
двете страни, ся разделихме и не ни остана нищо
да диримъ единъ отъ други; сека еднж страна
отъ нази, ся издълчеи до една пзрж. — Съ дру
ги думи Г-нъ Петръ npie отгори си сичкы те
Вереай и стокы, както и всичкыге дългове ос
танаха само за негова ска, безъ да има да от
говаря въ нещо Г нъ Иваяъ Нжоловъ; — Тоя:
Иваччу Си взе напълно всичко, чтото му ся стоеши, сир.: Печалбата, за едно и Положящ'й му
временно капиталъ.
За здравинж и увереше станжхж две по
добни Писма, отъ които да държи сяка еднж по
едно, което да му служи, тамъ гдето нужда стане.
Варнж 23 О вр1Я 1868.
№ 18 Свйдетелствова •
Вари. Главнж Бълг. Община..
На стр. 107 — 113, съ дата 24 XI 1868
год., еж поместени копия огъ писмата до члено
вете на Българските общини въ: Хадхмолу Па
ззрджикъ, Провадия, Балчикъ, Осм нъ Пазаръ,
Джудия и Рдзгрэдъ, които еж еднообразни по
съдържание. Ето съдържанието имь:
„По заповедь-тж на главната Цфигрздска
Общннж, Ви притваряме писму и две брошу ы

отъ словото казанно въ народната ни Цариградска
Църква, за извеспе на царското ираде, врьхъ
решението на чакащи ни толкозъ годишенъ въпросъ Тамо както ся радвахж. сжщо и н}я тука,
бжрзаме да зарадваме и В=1зы Като ш 1емните
настояш1Йте словото прочите-ты идуш1й Праздникъ въ цьрква безъ друго"
„Владицыге ни, зачгото на святи Николай
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ще служатъ прьвъ пьть за усвобождъщето и независимостьтж на Цьркватж ни. тжй сжщо ще
сторатъ и сичкь' ть1 български градове; затуй въ
него день безъ друга свикайте сичкятъ казалшски священици и да служите въ градската си
цьрква, тоя народянъ Празникъ.
Следователно дм направите поскоро едно
Тешюкюрнаме отъ цЪлата си каазж, което ще
проводите тука и заедно съ тукашното ще ся
проводи за цареградъ. То ще стане въ градъ-тъ
ви, отъ като ся подаишатъ всичкь'-те граждане,
ще ся подпише и отъ най малкото село. ОдарегЬ
мухгарските Печати, Еснафските Печати н съки
който има печатъ, както ще ся подпишатъ и попървитъ жители. Тешекюрнамето ще стане на
турск'й языкъ, требва да намъригв дебела и
хубава книга, което като подписвате внимавайте
та да може да остане чиста. — А какъ ще ся
проводи за столицата, то е наша грижа".
По сжщия тоя случай до „чорбаджиите и
всички комшии" въ селата на Варненската околия,
които още еж н-вмали свон енорийски свещеници,
но еж признавали ведомството на Българската
църква, а имено салата: Капакли (Климентово)
(стр. 114.120). Куюджукъ (сгр 115. 119), Кумлуджа (Крумово) (стр. 116, 121), Суджасъ кьой
(стр 118, 122), Орехово и Кара Хюсеинъ (некой
писма се повтарятъ), еж отправени еднообразни
по съдържание писма, отъ които тукъ привеж
даме едно отъ техъ.
„Да знайте: че народните ни владици въ
Цариградъ на святи Николая пръвъ пжть ще слу
жатъ за освобождението Hbi; И тъй ичвъстихж
по сички-ты български градове въ него день изъ
общо да празнуватъ, то!ж народенъ праздникъ,
както и ще ся саберемъ въ тукашната народна
цьрква съ всичкь! ты* селски и градски поповы'.
та ще направимь голъма тържество. — Прочее
ся умолявате да заповядате и дойдете неколко
души и ся намерите тука въ него день, койго
ще остане вечянъ споменъ".
А въ селата, които еж имали енорийски све
щеници: Хадържа (Николаевка) (стр. 117 и 124),
Гюндооду (стр. 123), Девня (стр. 125), Козлуджа
(стр. 126), Ясатепе (стр. 127), Хасърджикъ (стр.
128), Къзълджиларъ (стр. 129), Гебедже (стр. 130),
Юшенлии (Ботево) (стр. 131) и Авренъ (стр. 132),
имъ еж били отправени тождествени писма, като
горното, съ следната прибавка: .Прочее ся умо
лявате безъ друго да дойдете отъ вечерь и ся
намерите за него день и служите въ църква,
като си донесете заедно и най-добрите църковни
одежди заедно ще поканите неколко души отъ
жителите въ селото си и отъ другите села въ
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колкото попувате, съ които заедно дойдете. —
Който отъ свещениците не дойде, ще бжде отговорникъ и ще се уежди и накажи по новыте
църковни закони. То1ж день народянъ ше остане
за веченъ помень въ Българската Исгор'я".
На стр. 134—135, съ дата 25. XI 1868 г.,
е поместено копие отъ писмото до Архим. Панарета „въ гдето ся намерва". Ето съдържанието му:
На 20 того ви писахме, въ него Ви казахме
за свадбата, която искатъ да направятъ въ село
то Дере Кюю Провадийско, на което за пр1емвашето ся не съмневаме.
Пр'ехме отъ Цареградската Главна Община
писма и брошури, на която по заповедьтж ги
разпратихме по сичкь!-те Български градове; сжщо
претзаряме и до святиняви, които да прочететии*
проумейгЬ реше? iero на БългарскШ Въпросъ;
койго по ЦарсКО ираде наскоро взема конечно
решеше.
По заповедь на речената община, днеска пи
сахме въ Провад'я, Пазарджикъ и Балчикъ, съг
ласни съ сички-те Бъл!арски градове да ся събератъ идущш святи Николая и направатъ едно големо торжество, съ сичкы-те околни священници
и селянь1. — Сжщо и по нашата Enapxia писахме.
Ето какъ: -Дазнайте: че, въ Цариградъ у народ
ната ни църква, пръвъ пжть, ще служатъ идуиий
святи Николая за усвобождещето и независимостьтж на самостоятелната ни цьрква. — И тжй съг
ласно съ другы те българск» градове, него день
ще ся съберемъ всинца у тукашната Народна
цьрква, ще служи сичкото ни священство, въ
когото ще направимъ едно големо Тържество. —
Проче ся умолявате безъ друго да дойдете отъ
вечерь и ся намерите за него день и служите
въ църква, като си донесете и най-добрите цър
ковни одежди: заедно ще поканите неколко души
и отъ прьвите жители въ селото си и отъ кол
кото села Попувате съ които заедно дойдете. —
Който отъ священници те не дойде, ще бжде отговорникъ и ще ся уежди и накаже отъ новы те
цьрковны закони. То1ж народянъ Праздникъ ще
остане за вечна Паметь въ Българската църковна
Истор1ж. — Писа ся до т1я: Капаклийските чор
баджии, въ Куюджукъ, Кумлуджа, Суджасъ кю,
до священниците, въ Хадърджа, Гюнъ-дооду, Дев
ня, Козлуджа, Ясж-тепе, Хасз(р)джикъ, Казалджиларъ, Гебедже, Юшенл1й, Авренъ, въ Орехово до
чорбаджште. — Отъ lifl други ако имате заборавяне ще ги поканите.

