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СКИ

ИЗДАВА

В А Р Н Е Н С К А Т А ГРАД.СКА О Б Щ И Н А
Излиза всЪкн П е т ъ к ъ
Обявления:
Абонаментъ:
Всичко що се отнася до
Официални по 2 ля. на кв. сант.
вестника да се4 изпраща до
За година
?5 лв.
търговски по споразумение.
кметството — Варна,
За 6 месеца. . . . .
30 лв.
Броя 1 лв.
БрОЯ 1 ЛВ;
Редакцията: Общинското управление, секретарията.
Д.ПОПОВЪ

Финансовото състояние на Варненската община презъ
последните години и нуждата отъ финансова статистика
(Продължение отъ миналия брой)
Резултата отъ тот ще се види при иртключване на бюджетното упражнение, ако не и
по-рано, при оформяване на тази годишчипт за
плати, ако не се катъри, другъ приходенъ източчикъ най вгъроятенъ по депозитнитгь разписни..
Отъ дадената таблица се вижда, че пред
вижданитгь въ съответнитгь бюджети стари дъл
гове не C7L биле изплащани не само въ размгьръ
на процента на реализирането на бюджета, но
въ такъчъ размгьръ, че остатъка прибавят къмъ
неизпллтенитп,платежни заповгьди отъ глщото
бюджетно упражнение еще повече обременява дъгговетгь на общината.
Презъ 1930/1931 год. отъ предвидените по
§ 35 11,926,553 лв. ся. биле изплатени едва
1,473,959 лв. Остатъка отъ лева 10,452,601 не
е изплатенъ, въпреки, че бюджета за тая година
е реализират съ 53 °/ 0 .
Презь следующата пькъ година 1931/1932
ежщо отъ предвидената по сзьщия § 35 сума
6,282,950 лв. е изплатена само 1,074,6Ь8 лева,
а остатъка 5,208,312 лева легна върху тази
годишния бюджетг.
Трпбва да се забележи, че отъ предвиденитп,
по този § на бюджета задължения има и та

кива, които еж по изпълнителни лш тове и пред
виждани сь съответнитгь лихви, повечето отъ
които еж no I0°/Q и 12°/Q. Явно е, че ненавре
менното имъ изплащане задължава още повече об
щината съ тия лихви.
Явява се въпросътъ, защо оставатъ неизпла
тени платежни заповгьди въ края на бюджет
ното, упражнение, и отъ тукъ да се увеличавлтъ
дълговетгь на общината при ньвъзможношъта
имъ да се изплатятъ презъ следующето бюджет
но упражнение по начина показанъ въ чл. Ъ79.
Отюворгтъ е единъ: че при извършването на
разходипт по извгьстни параграфи ни бюджета
не се държи емтътка за процента на реализи
рането му и че при липса на салдо въ кран на
бжджетното упражнение, а главно липса на на
личность, разходитп, извършени въ размгьръ на
предвиденитп въ бюджета кредити не могатъ да
се изплатятъ. Логично е изплащането имъ да
става по начина показанъ въ чл. 379, но ако има
поступления отъ недобори по следния бюджетъ,
а при недостатъчното постжпления на недобори
това не може да стане. Ята е нуждат i
вече на разпоредителя и отчетника по бюджета
отъ едни статистически данни за недоборгмпп,
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които данни ще имъ посочатъ въ какви размери
могатг да се извършатъ разходите презъ теку
щето бюджетно упражнение, а изплащането имъ
да стане отъ недоберите презъ следующето и то
законосъобразно. Цри липсата но такива ста
тистически данни явно е, че ще изпаднемг въ по
ложение на произволните разходи, които водятъ
къмъ пакостни последици.
Но некога ставатъ и разходи, кьито ел въ
противовесъ на постановленията на чл. 12 отъ
закона за бюджета и отчетностьта, именно по
незаконосъобразно поетите задължения. Така напрцмпръ по § ЗА на бюджета на общината за
1932/1933 год. е предвидена за изплащане като
старъ дъля сумата 714,612 лева произхпдяща
отъ направени разходи презъ 1931/1932 финан
година отъ Санитарното отделение при общи
ната извгнъ предвиоените въ съответния бюджетг кредити. Това показва, че оня който е
поелъ задълженията въ размгьръ на горната цифра
не се е сюбразилъ, че требва да се движи въ
размгьритгь но отпуснатите му чрезъ бюджета
кредити. Ако по всичките разходи се допусне
такива незаконосъобразности, то бюджета губи
евоето предназначение —той става ако ненуженъ, то поне неискренъ. Закона напълно забра
нява такива разходи и тгъ за емгьтка на оня,
който ги е допусналъ. Такива разходи се срещатъ
презъ бюджетните упражнения на Варненската
община не само въ поменатата годпни Това е
лоша прзктика, която требва да се забрани и
•отбегва отъ оня който е натоваренъ сь поемане
ятюворностъта съ задълженията по извгъстни
разходи.
Това е я»на последица отъ ненавременното
оформяване на разходитгъ, които се извършватъ
чрезъ забранения съ закона начинг — авансивитгь
разписки.
Друга една установена въ Варненската об
щина практика, която има пагубенъ резултатъ,
това е да се изписватъ въ разходъ суми при лип сата на касова наличность, а само при едно фин.
тивно приходно салдо. Това става чрезъ извънбюджетнете операции чрезъ така наречените
депозитни разписки. Че салдото по прихода е
фиктивно това е защото то се явява като ре
зултатъ на неоформени още разходи срещу ре
довни документи. Ако презъ течение на бюджет
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ното упражнение се изплатятъ всички издадени
през* това бюджетно упражнение депозитни раз
пцехи до пзвестча степень е оправдано. Обаче
презъ последните години (бюджетните 1929/930
1930/1930)
пъкъ и отъ по рано е
била
saeedena такива практика, че въ края на бюд
жетното упражнение, при липсата на на
личность, при приходно салдо, разбира се фик
тивно, еж се изписвали срещу депозитни раз~
писки платежни документи ьъ размгьръ на catдото Тая операция има за резулщатъ ангажи-.
рането на приходите отъ последующищё^=бюджети за сметка на разходите отъ минали
бюджети.
Това ся. пакъ дълюзе на общината за смет
ка на разходи извършени презъ дадено бюджетно
упражнение Сезъ да се дгржи сметка н& процен
та на реализиране приходите на общината. Че
оперирането съ депозитните разписки е пагубно,
свидетелствува големия преразходъ по бюджета
на общината за 1930/1931 год. отъ ле. 1,880,918
Тоя преразходъ е резултатъ отъ неправил
ното опериране на касата по отчетните книжа
презъ тая година въ свръзка сг извънбюджетните
операции за сметка на едно лжжлиео салдо пв
прихода.
Макарг, че боравенето съ депозитни раз»
писки е едно големо улеснение за касата, то е
неуспоримо вредно особенно въ края на бюджет

ното упражнение. Когато т о се и з в ъ р ш в а
в ъ края на б ю д ж е т н о т о у п р а ж н е
н и е з а смЪтка на н е о ф о р м е н и р а з
х о д и , т о е д о и у м е н т ъ на п о е м а н е
е д н о з а д ъ л ж е н и е на касата п р е з ъ
следующето б ю д ж е т н о упражнение.
Така, че неизплатените платежни запо
веди презъ бюджетната година и издадените въ
края на елщата година депозитни разписки еж
два вида дългове отъ единъ и ежщъ протходг, отъ
които вторите скрито тормозятъ операциите
на касата презъ последующето бюджетно упраж
нение, а първите явно отбелязватъ влиянието си
презъ единъ въ следующиятъ бюджетъ при .гипса
на постъпления отъ недобори презъ непосредст
вено следующето бюджетно упражнение.
Следва.
Печатница Добри Тодоровъ — Варна
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О Б Я С Н И Т Е Л Н И БЕЛЕЖКИ
за лицата и местностите на които се именуватъ улиците на
градъ Варна.
Продължение отъ брой 302—303
21. Бтъласичв,

Планинска верига при която
царь Самуилъ презъ 1014 год
пригърггБлъ поражение
отъ
Василий II и падналите въ
пленъ 15,000 български войни
ци еж били оогЬпени, като на
сто души еж оставили по единъ
съ по едно око. Тази жесто
кость на гърците Сзмуилъ не
е могълъ да претърпи и пада
мъртавъ.

22.

Георги Бенковски, роделъ въ
Панагюрище. Революционеръ и
ржководитель на възстанието
презъ 1876 г., застаналъ на че
ло на хвъркатата чета.

Бенковски

23

Кителя

ГолЪмъ български градъ въ
Македония. Ценгьръ на Илин
денското възстание — 1903 г.

24.

Боюмилг

Попъ Богомилъ, пропов-кдникъ-еретикъ появилъ се следъ
разпадане на Симеоновото Цар
ство 963 г., основатель на уче
нието Богомилство.

25.

Бр. Бъкстонъ

26. Бр. Георгиевичъ

27. Бр. Миладинови

Англичани — големи българофили. Известни общественици
Застанали на чело на Балкан
ския комитегь защитявели еж
справедливата българска кауза
Никола и Сава Георгиевичъ,
родомъ стъ гр. Търново въ по
следствие търговци въ Варна.
Големи родолюбци и най-рев
ностни труженци по възражда
нето на българщината въ Вар
на. По гвхна инициатива въ
Варна пр стига първия българ
ски учитель Константинъ Тодоровъ Абаджиевъ.
Родомъ отъ гр. Струга. Из
вестни дейци въ началото на
нашата църкозна борба и на
родна просвета. Събирани на
народни български пъхни изъ
Македония, издадени отъ из
вестния харватски архиепископъ
Иосифъ Шросмаиеръ. И два
мата братя били, както се твър
ди, отровени въ Цариградския
затворъ.
-

28

2g

30.

Брталница

Р-Бка въ Македония, преми
ната отъ 8 й пех. Приморски
на Н. Ц. В. К. М. Л. полкъ,
около брътоветъ- на която при
с. Истибанъ, сжщия води же
стоки боеве съ съюзниците
сърби, гърци и черногорци
презъ войната 1912-13 г. Сжщата е ознаменована и съ разви
лите Се около нея няколко
д чезни бсеве при е. Оворотъ
презъ войната 1915-1918 год.
Градецъ въ Западна Бълга
рия, известенъ отъ време на
Сръбско Българската в о й н а
1885 год.

презникъ

Бузлуджа

Върхъ на Стара-планина геето падна убитъ Хаджи Димитъръ.

31. ВарОаръ

Голяма река въ Македония,
която пресича на две тая стра
на; извира изъ Шаръ-планина
и се влива въ БЪло-море при
Солунъ. • Възпита въ македенс.
революционни пъхни.

32

Василъ Друмевъ

Търновски Митрополитъ Климентъ,писатель съетавитель на
I-та българ. повесть „Нещастна
фамилия" и историч. драма
„Иванко". Роденъ въ гр Шуменъ 1838 год. Вземадъ живо
участие въ политическите ни
борби на новото княжество.

33. Ваеилъ Кгнчевг

Писатели и наученъ деецъ.
Трагично убитъ,като министъръ
на просвещението въ кабинета
си на 26. I. 1902 год.

34. Висим

Неуморимъ апостолъ за по
литическото ни освобождение.
Родомъ отъ гр. Карлово. Обесенъ въ София на 19 февруарий 1873 год."

35. Велесъ

Левски

Градъ въ Северна Македония
на р. Вардаръ съ будно насе
ление съ националенъ духъ,
родно место на поета Райко
Жинзифовъ.
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ПомощитЪ събрани отъ общегражданский комитетъ за подпомагане на бедннгЬ.
1)
2)
3)
4).
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Висше Търговско у-ще
1040 лв.
Средно
„
„
500
Варненска Популярна Банка
10000
Варненски гарнизонъ
4000
Пилософъ, Каракуневъ & С-ие "5000
Парушъ Беневъ
200
Магазинъ „Еделвайсъ"
100
Коста Петровъ ';'
500
Ексеровъ
300
Бръснарница „Севилля"
100
Т. Бояджиянъ — фотографъ
200
Г. Бошнаковъ
300
Магазинъ „Прага"
100
„
. „Нелли"
100
Месробъ х. Такоровъ
100
Агопъ х. Такоровъ
50
Ардашъ Мардирозсвъ
50
Еделманъ
50

19) А л . Казакова

50

20) Хр. Гюровъ

50

21) Нерсези

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Гронъ Кавадрянъ
Пандо Кснстантиновъ
Стефанъ Ивановъ
Магазинъ „Габрово"
Гарабедъ Гисопъ
Магазинъ „Карлово"
Аптека Русевъ
Алекс. Георгиевъ
Гарабедъ Зарпалулунъ
Чичо Митю
Петко Ненчевъ

33) Пандо Ивановъ

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Б. Цампаровъ
Магазинъ Франци
Екертъ
Гомбертъ
Д-во на Зжбол-вкаритъТакворянъ
Я. Ханджиевъ
Хр. К. Петковъ
Бояджиянъ — фотографъ

43) Я. Паризеръ

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Магазинъ Жулиета
Цукато и Анемояневъ
Стоянъ Бояджиевъ
Киро Яневъ
Н. Лабаковъ
'
Ив. Поповъ
Георги Димитровъ
Георги Владимировъ
Кафене Сплендитъ
Теохари Апостоловъ
Пандо Зенгиновъ

50

200
50
200
300
50
100
200
100
100
100
20
20

200
100
300
100
1000
20
20
20
50
50

50
500
150
100
500
. 100
20
300
100
20
50

55) Дим. Ковачевъ
56) Дим. Димитровъ
57) Ангелъ Стоиловъ
58) Сладкарница Милка
59) Боянъ Блъсковъ
60) Игнатъ Пеьевъ
61) Агенция Куриеръ
62) Тодоръ Герчевъ
63) Юрданъ Василевъ
64) Димо Нед-влковъ
65) Тутанкаменъ
66) Абенцалъ
67) Брешевъ Комисаровъ
68) Братя Мандикови
69) Цвътко Ангеловъ
70) Симанъ Мосачо
71) Книжарница „Меркурий"
72) Димитръ Миленковъ
73) Елизеръ Бехмурашъ
74) Димитъръ Колевъ
75) Хаиикъ Михалукъ
76) Балжкчиевъ
77) Зикелманъ
78) Мосаковски
79) Мара Алексиева
80) Баламовски
81) Шапкарница „Милано"
82) Хр. Хампарцуновъ
83) Шапкарница „Чехия"
84) Книжарница „Образование"
85) Библейско дружество
86) Сладкарница „София"
87) Книжарница Ст. Василевъ
88) Василъ А. Георгиевъ
89) Караолановъ
90) Пивница Буровъ
91) Жеко Маджаровъ
92) Владимиръ Христовъ
93) Ресторантъ „Венеция"
94) Кооперация „Съединение"
95) Коста Атанасовъ
96) Никола Петровъ
97) С. Терзиевъ
98) Манифактура Апеловъ
99) Партамянъ
100) Ак. Д-во „Соколъ"
101) Хр. Димитровъ
102) Божановъ
103) Хюс. Мамудовъ
104) Никола Рафаиловъ
105) Хлебарница „Възраждане"

20
200
"20
100
500
50
50
200
300
100
200
100
100
100
100
100
50
20
50
20
50
100
50
20
50
20
20
30
50
50
50
50
100
25
50
20
20
25
100
200
100
30
20
20
5000
2000
50
20
30
20
100
38,880
(следва)
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседание на 12. I. 1933 год. 4*40 часа следъ обЪдъ (продължение отъ бр. 300-301)
Р Е Ш Е Н И Е № 17.
Кмета: Продължаваме разискванията по ко
мисарството.
Иматъ , думата тия г. г. общински съветници,
които желаятъ да се изкажатъ по него.
Общ. Съветникъ Ян. Петровъ. Искамъ ду..мата.,.
' ' • . " .
Кмета: Имате думата г. Петровъ.

Общин. Съветникъ Ян. Петровъ: По този
въпросъ се повдигна твърде голЪмъ шумъ. Комиса
рството съществува по законъ отъ 1924 г. , когато
условията наложиха да се създаде, такова, поради,
това, че предполаганията на стоки б-fexa малко и за
да се ограничи спекулата създаде се този законъ,
, по. силата на който общината тогава прехвърли го
рата върху комисарството, за да може то да се бо
ри съ спекулата и уреголирва цената на дървата.
Днесъ ,обаче положението е съвсемъ изменено и
като така не бива повече да се търпи това поло
жение. Отъ доклада, ксйто ни се направи Вие вижда
те, че съ изключение на една година, комисарство
то е показвало все дефицитъ и по поводъ на това
се повдигна мълвата за премахването му.
Формално то не може да се закрие^ защото
има още да изпълнява известни функции, обаче тая
работа може да се възложи на единъ пом. Кметъ,
за да не се държи тоя щабъ отъ излишни чиновници
За доброто стопанисване на гората необходи
мо е първо да се опред-клятъ точно границите, да
се ограничи и огради и да се засадятъ празднитв
м£ ста изъ нея, които възлизатъ на повече отъ 1300
денара.
По отношение на НИВИГБ ние по принципъ сме

да се отдаватъ подъ наемъ, като една часть отъ
ГБХЪ се ОТД-БЛИ и се засее съ трЪвенъ фуражъ за
храна на общинския добитъкъ.
По отношение на градините ние заставяме на
базата, че не бива да се унищожаватъ, за създава
нето на които еж изразходвани маса пари, обаче
сме противъ начина за използуването имъ до сега,
който не бТэ рационаленъ и за това търпяхме вина
ги загуби Ние намираме, че най —добрия начинъ
на използуване е тоя на паюветв. ТЬзи които кри
тикуваха тая система ежвсемъ не еж прави, защото
съвършенно не е така както се очерта.
Примерно ние имаме 300-400 декара градини.
Всички Т Б се отдаватъ на H-БКОЛКО газди, котго си
устройватъ начина на използуването и продаването
на зарзавата, като общината даде само местото и
инвентара, въ замена на което получава единъ или
два пая споредъ разпределението.
Въпроса за продаване на зарзавата на по-ни
ска цена не е тъй страшенъ, както се предполага,
защото предварително още може да се уговори, че
той ще бжде продаванъ съ 5 или 10% по ефтино
Отъ пазарни-rfe цени.
Ние изобщо не сме за отдаването имъ подъ
наемъ, защото по тоя начинъ ще се изтощатъ и
следъ 2-3 години н-вма да имаме градини.
Общ. Съветникъ Н. Поповъ: Добре; но до
м. Май, когато ще почнатъ да получаватъ т-fe дохо
ди кой ще ги храни.

Янастасъ Петровъ: Те си иматъ- свои капи
тали и ще се издържатъ сами:
Цялата градина ще се двли на 5-6 пая отъ
които общината ше вземе 1 или 2 пая а остана
лите ще си Д-БЛЯТЪ помежду си.
Общин. Съветникъ Дим. Янакиевъ: Значи общи
ната ще прави конкуренция съ своя пай.
Янастасъ Петровъ: Изглежда че не Ви е ясне.
Ние ще дадемъ градинит-fe, инвентара; добитъка и
семената, а отъ ТБХЪ ще искаме само единъ трудъ.
Преди тоза обаче, сключваме съответния договръ
съ който ще се определять отношенията ни, като
предварително се проучи въпроса отъ постоянното
приежтетвие, което ще требва да влезе въ връзка
съ няколко газди, отъ които ще разбере подробно
начина на използуването и пр.
Общ. Съветникъ Н. Поповъ: Знаете ли, че
3 години се прилага тая система.
Янастасъ Петровъ: Зная, но тогава еж се
плащали надници на работници, а това не значи кооператизъмъ.
Никола Поповъ: Най-добре би било да се
проучи този аъпрось и следъ като видимъ какъвъ
персоналъ ще издържате тогава да говорите.
Янастасъ Петровъ: Язъ Ви ув1зрявамъ, че
при тая система ако не печалба, то поне загуба н£ма да имаме, защото н-вма да има оня тежъкъ
персоналъ и ще престанатъ щушуканията, че това
и онова става въ комисарството.
По нататъкъ остава въпроса за нормировката.
Днесъ ние въ това отношение сме добре, защото
поради забраната 'на износъ, производителя е заета
венъ самъ да намалява ценитв на произведенията си
като отива подъ определената норма Случая съ за*
хартьта и други произведения доказватъ ясно товаТъй, че и въ това отношение комисарството не играе
оная роля, която играеше въ 1924 г. и като така
задачата му и въ това отношение се намалява и обе
зценява.
Така, че ако не направимъ една реорганизация въ
тоя институтъ ще требва да'зарегистрираме загуби
те, които сме търпяли до сега.
Ние, като общественици сме за запазване интереси
те на общината.
Общин. Съветникъ. Драгой Ненковъ: Ра
зрешението на този въпросъ е предстояшъ и тре
бва да се ликвидира съ. него. Мнение го на посто
янното приежтетвие се възприема почти отъ целияобщ. съветъ, къмъ който се присъединявамъ и азъ.
Комисарството както казват. Петровъ се създа
де презъ 1924 г. когато нуждата налагаше това, но
сега то не е вече необходимо.
Днесъ значи ние ще требва да се справимъ
съ този въпросъ, защото не бива повече да се
търпять загубите, които ни носи, още повече щомъ
си е изгубило предназначението.
Това стопанство има социални задачи и отъ
това гледище ще требва да се ржководимъ при
разрешаването на въпроса.
По отношение на градините се предлагать две
системи—отдаването. имъ подъ наемъ и използува
нето имъ по кооперативенъ начинъ.
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Лзъ не намирамъ пречки въ второто имъ използува
не, защото при сключване на съответните договори,
ще се уговорять и уредятъ всички въпроси.
Относно гората и нивите приемамъ напълно
предложението на постоянното присжтствие.
Въ заключение казвамъ, че съмъ съгласенъ съ
предложенията на постоянното присжтствие, като
изказвамъ мнение да се запази комисарството, което
по законъ сме длъжни да имаме, но въ органиченъ
кря-.гъ и функции.
Пом. кмета Г. Т р а й к о в ъ : ГОЛ-БМЪ шумъ се
повдигна противъ комисарството. Кой беше причи
ната и кой създаде тая аларма, азъ нЪма да се спирамъ на този въпросъ, обаче отъ всичката тая гюрюлтия до днесъ се разбра, че е било само една
куру гюрултия.
Язь не мога да се съглася, че сжществуване
то на комисарството не е необходимо сега, защото
днесъ корупцията е много по-гол-вма отъ колкото
при създаването му.
При учредяването на комисарството общинския
съзетъ е отд-Ьлилъ и му далъ за използване гора
та, нивите и градините, за да може освенъ функ
циите, които му се давать отъ закона да излезе
съ продукти и пр. на пазаря за да конкурира и
урегулирва ценигв.
Не е права мисъльта, че нема да има значе
ние намаляването цената на зарзавата, залдото и
най малкото намаление е отъ значение, поради то
ва, че въ насъ почти всички ядемъ зарзаеатъ, кой
то особено л%тно време е единствената ни храча.
По отношение на дървата сжщо н е е правъ
г. Янковъ, защото колкото и малко да е производ
ството ни, то играе своята роля и дирижира цените
на пазаря. Не веднъжъ сме имали случай на неи
моверно покачване на цената на дървата въ част
ните складове* щомъ нашите такива се свършатъ.
Сжщото нещо е с ь зарзавата и азъ см%тамъ, че
една загуба отъ 300—400 хиляди лева н-вма толко
ва голямо значение, отколкото да оставимъ да бжде експлоатирано населението, което въ такъвъ
случай ще понесе много по-големи загуби. Етс, за
що азъ не мога да се съглася да се отдадатъ подъ
наемъ градинигв.
По отношение на гората се солидаризирамъ
напълно съ мнението на постоянното присжтствие и
и болшинството, защото см^тамъ, че н-вма значе
ние где ще бжде и че ще играе сжщата роля, но
ще требва часъ no-скоро да се арондира, ограни
чи и запесятъ празднигв места, ьоито не еж 1300
декара, както каза г. Петровъ, а 7000 декара.
Относно НИВИГБ азъ намирамъ, че е безсмис
лено да правимъ ние земледелие съ ЧИНОВНИЦИ, ко
гато землед-влеца, който самъ обрвботва НИВИГБ си,
не може при тая безценица да свърже двата края.
При тия съображения, азъ се съгласязамъ да се
отдаватъ подъ наемъ, защото по тоя начинъ ще се
създаце работа и на маса хора.
Д и м и г ь р ъ Я н а к и е в ъ : Значи и rfe да гладуватъ, като селскигв производители.
Пом. кмета Г. Т р а й к о в ъ : Н-вма да гладуватъ
г. Янакиевъ, защото т в н-вма да бждатъ хора да
очакватъ само на твхъ.
Остава сега най-болния въпросъ — градинигв.
В-врно е, че имаме загуби отъ гвхъ и всъки мисли
какъ да се премахнагь rfe. Н е целимъ, ако не могать да се премахнатъ напълно тия загуби, то по
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не да се намалятъ, като смитаме чрезъ икономии
на надници и повече производство да хаърлимъ мно
го повече зарзазатъ на пазаря съ който ще мо
жемъ да урегулираме цената му, като предварител
но съ тия хора се сключи договсръ, че ще прода»
ватъ зарзаватъ съ 5 или < 10% подъ пазарната ценз.
Щ е ми позволите обаче да изкажа едно съм
нение, че бихме намерили такива хора, защото ние
н-вмаме топлилници и редъ други приспособления
за искзрване на раненъ зарзаватъ и сигуренъ съмъ,
че ще искатъ такива, но този въпросъ ще видиМъ
какъ ще се уреди после.
Съгласенъ съмъ съ предложението на г. Пе
трова, като приемемъ и по принцчпъ да^се назначи
комисията, която да проучи въпроса за {начина нз
използуването на градинигв.
О б щ . с ъ в . Д ръ Н е н о в ъ : Нека Ви заяая, че
ние не сме противъ комисарството, но сме противъ
такива комисарства, като това което сжществуаа,
защото то не е нищо друго освенъ едно гн-вздо
за охранване на партизани.
Н-вкои се изказаха, че н-вма нужда отъ коми
сарство, защото сме имали свръхпроизводстао, как
вото нвмаме, а други искаха закриването му, защо
то носело загуби. Ние не можемъ да се съгласимъ
сь това, защото неговото предназначение не е fia
реализирва печа/би, но жалкото е, че тия загуби
не ставать за полза на тия за които еж предназ
начени, а за охранване на партизани.
Възможно ли е при това положение комисар
ството да изиграе своята роль. Безспорно не, за
щ о т о з а д а с т с р и т,ова,,т.олр-вбвала,,има задъ гър
ба си защитата на Държавната власть, иначе то
н-вма да може да изпълни предназначението си, как
то и сега не. е изпълнило. Случая съ хлъбнитъ- мар
к и и много други такива, съ които се ограбва1ъ
бедняците, доказва, че то е безсилно да изпълни
предназначението си.
Но, да оставимъ това. Въпроса тукъ е, че тия
които до вчера бъха съ него днесъ еж противъ и
обратното, а това значи, че буржоазия н-вма едно
определено становище и изрежда работите си, тъй
както диктуватъ интересите, безъ да държи сметка
за интересите на бедното население.
Въ заключение нашето мнение е, че комисар
ството не може да остане въ сегашния си видъ и
макаръ и да знаемъ,-че нема да приемете, ние Ви
правимъ следното предложение: да се учреди при
общината единъ стопански съветъ въ който да
-. влиззтъ представители на работническо-занаятчий
ските съюзи и по единъ представитель на жите
лите отъ кварталите, избранъ отъ самите жители
на квартала, които иматъ доходъ до 36,000 леза
годишно, който да се гррижи за начина използу
ването и пр. на тия имоти.
О б щ . счьветникъ Ст. С а в о в ъ : За пояснение
на това, което казахъ добавямъ следното:
Комисарството, като ерганъ който требва да
нормира цените сжшествува по силата на единъ
законъ. Следователно по силата на този законъ
този институтъ си остава и за въ бждаще, защото
кмета, който е и фактически комисаръ по закона,
щомъ забележи, че цените на некой стоки искуствено
се покачать ще влезе въ ролята си и ще ги нормира.
Значи нормироаката е едно, а урегулирване
цените друго. Когато се касае за нормировка Кме
та може въ всеко време да стори това, а въпроса
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за урегулирването на цените зависи най-вече отъ
хвърлянето на повече зарзаватъ на пазаря.
Говори се за спекуланти. Кой е този спекулантъ,
този който ходи съ магарешката кола отъ к ж ща
на кжща ли?
Д-ръ Неновъ: Ями вагоните?
Ст. С а в о в ъ : Тогава Кмета ще влезе въ ро
лята си.
По въпроса за експлоатацията на градините,
азъ не мога да твърдя, че позназамъ добре въпро
са, за това подържамъ гледището си отъ вчера за
назначаване комисия за проучване на този въпросъ.
По отношение на гората и нивите съмъ съгласенъ съ предложението на постоянното присут
ствие, като кзчазвамъ мнение за създаване ча топлилници за да можемъ да изкарваме раненъ зарзаватъ.
•'- : О б щ . съветникъ Ян. Янковъ: По въпроса
се изказаха много мнения и азъ виждамъ, че много
отъ т-Ьхъ се приближаватъ и поради това натоваренъ съмъ отъ нашата група да изкажа едно мнение.
Азъ см-Ьтамъ, че начина, който препоржчва
Ян. Петровъ и тоя, който азъ предлагамъ еж почти
еднакви, съ тая разлжка само искахме. тЬ сами да
ги обработватъ, а той иска да вземе и общината
участие съ паюве, което действително е по-подхо
дящо и като така ние Ви заявяваме, че сме напъл
но съгласни съ предложениею на г. Ян. Петровъ.
Кмета: Отъ разискванията, които станаха въ
проса е доста изясненъ и понеже другъ не иска ду
мата, постоянното приежтетвие п р а в и следното
предложение:
1) Комисарството въ досегашния си видъ пре
става да" сжщесгвува оть деня на окончателното си
ликвидиране, като за бждаще остава Кмета, като
комисаръ съ правата и функцит-fe означени въ зако
на за облекчение на продоволствието.
2) Използуването на ИМОТИТЕ, КОИТО до сега
влизаха въ обекта на сжщото се разпредЪлятъ така;
а) Гората минава напълно подъ управлението
на общината и непосредствено използване отъ сжщата, по начинъ какъвто намери за добре.
б) Ниви!^, така сжщо минаватъ къмъ община
та, като една часть отъ тЬхъ се използува направо
отъ нея съ засеване на тревни растения за фуражъ
на общинския добитъкъ, а останалите да се отдаватъ подъ наемъ.
в) Да приемемъ по принципъ градините за въ бж
даще да се използуватъ отъ общината на базата на
съглашението.
3) Да се назначи комисия, която да се произ
несе за начина на използуването на градинигЬ за
каквато посочвамъ общ. съветници: Хр. Мирски, Ян.
Янковъ, Ян. Петровъ и Ст. Савовъ подъ председа
телството на пом. Кмета Ч. Юрдановъ, съ право да
повика необходимото число вещи лица по въпроса.
Общинския съветъ следъ изслушване стана
лите разисквания,
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2) Използуването на имотите които до сега
влизаха въ обекта на сжщото се разпредЪлятъ така:
а) гората,минава напълно подъ управлението
на общината и непосредствено използуване отъ нея
по начинъ какъвто намери за добре.
б) нивитв така сжщо м^наштъ, къмъ община
та, като една часть отъ ТБХЪ се използува напраао
отъ нея съ засвване на тревни разстения за фуражъ
на общинския добитъкъ, а останалитв да се отдадаватъ подъ наемъ и
в) Приема по принципъ използуването на гра
дините за бждаще да става отъ общината по сис
темата на съглашенията — така наречената система
на драмоветБ.
3) Назначава комисия отъ общинските съвет
ници: Хр. Мирски, Янтонъ Янковъ, Ян. Петровъ и
Ст. Савовъ подъ председателството на пом. Кмета
Ч. Юрдановъ съ право . да повика необходимото
число вещи лица, която да се произнесе по въпроса
за използуването на градинитъ.
4) Закрива първата си редовна сесия по изчерп
ване на дневния редъ.
Заседанието се вдигна въ 6'40 часа вечерьта.
Заседание отъ 31.1. 1933 г. 430 часа после обедъ
Присжтствувеха почти всички общински съве
тници.
Преди дневния редъ:
Почете се паметьта на починалия бившь общи
нски съветникъ Стойчо Муховски съ ставане на
крака.
П. Стояновъ повдигатъ въпроса за имотите
завещани отъ ПЯРАШКОВЯ НИКОЛЯУ на варнеската община и иска да се турятъ зъ. порядъкъ
като за това се назначи комисия.
Драгой Ненковъ подкрепя предложението на
П. Стояновъ.
Хр. Мирски Да се натовари постоянното при
ежтетвие да проучи въпроса и ако се укаже нужда
тогава да се назначи комисия за горните дела.
РЕШЕНИЕ 18
Командирова се кмета или единъ отъ помощни
ците му, единъ общински съветникъ и юристъ
консула Янко Сираковъ.въ София които заедно съ
народните ни представители Хр. Мирски, Ж. Желябовр, Г. Стояновъ, Р. Василевъ и Ст. В. Поповъ да действуватъ предъ надлежните места и
лица заотстжпване на общината монастиря „Св Константинъ" въ случай че Постоянната комисия бжде
закрита и имотите бждатъ ликвидирани.
РЕШЕНИЕ 19

Реши:
1) Комисарството по прехраната престава да
сжществува въ сегашния си видъ отъ деня на окон
чателното си ликвидиране, като за въ бждаще за коми
саръ остава Кмета съ правата и функциите предвидени
въ закона за облекчение на продоволствието.

Развиха се дебати по приемане на бюджета
за финансовата 1932/33 година, следъ отвърждаването му отъ Варнен. Окр. управление като се избра
комисия отъ кмета Я. Брусевъ, Н. Поповъ и Ян.
Янковъ, която да съдействува предъ г. Окр. управи
тель за изправяне на некой отъ изменението който
той е направилъ по него.

Стр.

8

Брой 302—303

Варненски Общински Вестникъ

Заседание отъ I. H. 933 г. Заседанието
~се откри въ 4*50.ч. ел. об.
Присжтствуваха почти всички общ. съветници.
Р Е Ш Е Н И Е № 20
Избра се комисия по определяне мътто
на Морския Сговоръ за лътовище.
Р Е Ш Е Н И Е № 21
Разисквание по приемане бюджета на об
щината тъй както е утвърденъ отъ окр. уп
равитель.
Реши се да се отложи въпроса за след
ното заседание за да се помоли окр. управи
тель да направи още нЪкои корекции.
Р Е Ш Е Н И Е № 22
Разискване по правилника за експлоати
ране на общинската градина.
Р Е Ш Е Н И Е № 23
Одобряване търга за доставка дрехи на
пожарникарите и разсилнигв на общината.
Р Е Ш Е Н И Е № 24
Одобриха се поемнитв условия за достав
ка канцеларски материали.
Р Е Ш Е Н И Е № 25
Сжщо така одобриха се поемнит-fe услолия за отпечатване входни билети за морски
те бани.
РЕШЕНИЕ №26
Реши се да се обяви спазаряване за ди
рене помещение за II градска амбулатория.
Р Е Ш Е Н И Е № 27
Освободиха се залозигв на наемателите
на общински ниви.
РЕШЕНИЕ №28
Прие се общинските ниви да се отда
вать подъ наемъ по таблицата къмъ бюджета.
РЕШЕНИЕ 29
Остави се безъ последствие молбата на
Ст. Янковъ за искане обещетение за местото
съ което е било оземлено и въ последе гвие
отнето.
РЕШЕНИЕ 30
Освобождаватъ се гаранции на уволнени чи
новници
РЕШЕНИЕ 31
Реши се повръщането на суми внесени въ
общин. каса
Отложи се заседанието за 2 февр. 4 часа
сл. обедъ
Заседанието се вдигна въ 6*40 часа' вечерьта.

Варненско Градско общин. Управление

ЗАПОВЕДЪ
Jte 17
гр Варна, 7 ф е в р у а р и й 1 9 3 3

годмшГ

§2

Предъ вндъ наближаване КУ
РОРТНИЯ €@ЗОИЪ и нуждата
да се прив'Ьд'АТЪ въ известность,
категоризиратъ и нормаратъ наешь
тЪ на квартирите за к у р о р т И СТИТ& съ огледъ на сегашните
условия и дени,
ВАПОВЕДВАМЪ:
1.—Всички притежатели на в й -

ли, мобилирани стаи и апа

ртаменти, шелающи да приематъ

курортисти нрезъ идния сезонъ, да
се явятъ отъ 10 февруари до 28
февруарий т. г. включително въ

общинското бюро за ЛЕ
ТОВНИЦИ въ Морската градина

и ги деклариратъ.
2.—Наемателвт-в се умоляватъ
да дадатъ съдействие на чиновникътъ
отъ б ю р О Т О натоваренъ да огледа
деклариран итъ- стаи.
8.—Изпълнението н& тази заповедъ
възлагамъ на Началника на Ку
рортното бюро.
КМЕТЪ:(и)Ас. Брусевъ
Вйрно.
При Варненското градско общи
нско управление
Секретарь: К Дюдгеровъ.
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Святиняви побързайте да си свръшит* рабо
тата поскоро, и да си дойдет* най-късно на 4-й
идущаго месяца, гд*то да има время и ся приготвнмъ, каквото е нужно за такова торжество*.

безъ свид*телство да не дохождатъ да взематъ
Вули, на които безъ свид*телство или поръчи
телство не ст* дали.
Научихме еж: че, ЧатменскШ учитель не былъ
никакъ виноватъ, и но какви пречины го обвенява Попъ Станчу? незнаемъ! Прочее ако ви
дойде на чалжмъ по отворет* приказка и му кажет* тъй: Днеска мж пишатъ отъ Варна за ЧатменскШ Даскалъ и сгод*ницата му заедно и брята
той, зачто не еж утишли до Toix часъ т*хъ ка
то виновници представяни на обществото ги искжтъ съ добро напротивъ ще гы поискать Хюкюмататъ; какво да имъ отговоря? та испитайт*
работата".
Ваши чада во Христ*.
За Варненската бълг. община общ.
Писарь К. Михаиловъ

На стр. 136, съ сжща дата, е поместено
копие отъ писмото до Господа Коста Чорбаджи
въ Карахюсеинъ. Ето съдържанието му:
„Дазнайт*: че, въ Цареградъ у Българската
церква. пръвъ пжть, ще служатъ идушлй святаго
Николай, за усвобождъшето ни и независимостьтж на самостоятелната ни Цьрква. — И тжй,
съгласно съ сичкит* български градове ще ся
съберемъ и шя у тукашната Българска Церква и
ще служатъ него день сичкит* градски и селски
Попове, гд*то щя направимъ едно гол*мо Тор
жество. — Прочее ви молимъ дойдет* н*колкэ
души тука отъ в*черь и ся нам*рит* за церква
въ него день, който ще остане за в*чна спом*нъ".

На стр. 139, отъ сжща дата, е пом*стено
копие отъ писмото до Господа Коста Чорбаджи и
сичкы комилй въ КапаклШ. Ето съдържанието му:

На стр. 137—138 съ дата 27.XI. 1868 г.
е поместено копие отъ писмото до Негово Всепреподоб1*е Отца Архимандрита Панарета въ Гюнъ
дооду. Ето съдържанието му:

.На 25 тоя м*сяцъ ви писахме Цареградската радость, което ся надяваме дя ст* пр1ели.

На 25 того ви писахме, въ него Ви прит
ворихме еднж брошура и Едно Писму, което ны
ся проводи изъ Цариградъ отъ Главната Българ
ска Община за решешето на Български Въпросъ:
За усвобождеието ны и за самостоятелность-тж
на независемата ни цьрква. На святи Николая ще
служатъ въ Цариградъ у народната ни цьрква
(може би и народнит* ни Владици) прьвъ пжть,
която (цьрква) запов-Ьда и изв*сти намъ тука и
по сичкыт* български градове да Празднуватъ
съгласно него день. Отъ писмуто ще проум*йт*
подобр*, което ви провидихме въ Козлуджа до
Попъ Атанаса, та въ знаме н го тьрсет* отъ
тамо; Него придадохме на Ясж Тепелшски Чор
баДЖ1Я.

Попъ Ганчу ималъ да зема отъ Г-на Петра
Арнаутъ гр. 860 на когото ви притваряме записа
за гр. 750 и 5 б*ли меджедш взелъ отъ ржка.
И тжй колкото дрьви му е донесалъ, т*хъ като
си привани другит* парь! да съберете, ако ги да
де съ добро тамъ нъ аля, аколи не да дойде тука
и да ся спогодатъ предъ общината. — Зачтото
попъ Ганчу като борчл^я и бол*нъ парите му н1я
ще съберемъ и Плащаме. — Ако дойде Петръ
тука сенетя ни върнете тука.
На стр. 140, съ сжща дата, е пом*стено
копне отъ писмото до Господа Нидялко Чорбаджи
и сички комилй въ Суджасъ кюю. Ето съдъжанието му:

Благодарно npiexMe честното Ви отъ 27 того,
въ него писаны-т* Ви добре проумЪхме.
Попъ Ганчу е ходилъ на Гевреклери за слама,
нъ ако и да е станало дума за да отиде да имъ
Попува, то е безъ наша и на Святиняви изв*епе,
то за да стане е невъзможно, особенно безъ Ваше
позволеше.
Попъ Костандину, гд*то сте подарили чатшжтж твьрд* ся задоволихме и тжй тр*бваше
да стане.
Писмуто го взехме надиря и ето Ви го прит
варяме отъ което по добр* ще научит* сичко.
Като ходит* по селата Святиняви строго поржчайт* на Поповит*, както и на селянит*, че
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„На 25 тоя м*сецъ ви писахме, въ него ви
казахме радость-тж, която приехме отъ Цариградъ.
%

Днеска ви казваме какво г нъ Иванъ Куртевъ
дойде и ся оплака, че гд*то ималъ да взема отъ
Г-на Георгя Стояновъ гр. 350; Т* пари преминаха
на едного отъ членовет*, и тжй като примните
писмуто ни привикайт* го пр*дъ н*колко души
и да вземет* пари-т* съ добро; Ако ли ги не
даде проводете го тука и шя см* добри да ги
вземеме. Това безъ друго тжй сторет*.
Ето и Еснафъ Баплята имъ го кани я парит* тамо да даде или да дойде тука, напротивъ
съ sarnie ще го доведемъ".
Стоянъ Кара Пенсоглу.

Стр. 14
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На стр. 141, съ дата 28. XI. с. г. е поме
стено копие отъ писмото до Господа Велико Чор
баджи и Дядо Boio и сички комшШ въ Суджасъ
кюю. Ето съдържанието му:
.На 25 того ви писахме радость тя, която
прахме изъ царнградъ; А сега ви казваме: който
отъ ваше село дойде наскоро да ни проводите,
добрите църковни дрехи, които имате, така то
гЬхъ сжщЫ ще скроимъ за тука; И тжй подиръ
Никулд-Ьиъ пакъ ще ви гы проводимъ надиря,
Това безъ друго сторете".
На стр. 142 съ дата 2. XII. 1868 г. е по
местено копие отъ писмото до Благоговейний отецъ
Мирчьо въ Авренъ. Ето съдържанието му:
„На 25 престаяалаго Ви писахме въ него ви
казахме радость-тж; А сега Ви казваме: Вашы
селяни дойдохж 12 хора, конто ся оставатъ за
земащето си отъ Петра за дрьви. — Игжй щя
колкото узнахме еж виждатъ хаклитъ хора; за
туй привикайте чорбаджиите и старците въ селу
и направете едно заседаме и имъ вижте хесапите, като напишете на една книга, кой колкото
има да зема и ще проучите, зачтото Петръ длжжи на селяните отъ дрьви само гр. 921 и други
те пары у стойча гр. 1,687: Молимъ компнйски
попадете т и 4ie срамота и грехота отъ Бога.
Здравейте.
За Варненската Българска община
писаря К. Михаиловъ.
На стр. 143, съ дата 3. ХИ. с. г. е поме
стено копие отъ писмото до Господа Велико Чор
баджи и Дядо Boio н сичкы комини въ Суд
жасъ кюю.
•На 28 заминалаго месяца, Вы писахме за
церковны-те вы одежди, които снощи npiexue;
техъ ще ви проводимъ подиръ Никулдень.
Приносящей на стоящето пЫ Г-нъ 1онку Ганювъ идва въ селу, да вземе Г-жа Стояна сесткина му джщеря, която еж научихме да была
твърде въ бедно положение. И така ако мжжъ-тъ
й Георги ако т я пуща, тогава и него наедно
проводете да ся научимъ каква нужда нматъ по
между си. Bin комшиски престойте и да я вземе
и доведе вуйчуй!"
На стр. 144 съ дата 4.ХИ. с. г., е помес
тено копие ртъ писмото до Г-да Иванъ Чорбаджи
и Димитра Митювъ въ Чатмжта. Ето съдържа
нието му:
«Благодарно прахме честното Ви отъ 1-ый
того, въ него писани-те Ви добре проумехме.
Проводявгё Ви ячмккъ приехме на пълно, за
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когото, като не ни пишете ничто за кир1ж не да
дохме тука на приносящего нито еднж парж та
въ знан1е Ви".
На стр, 145 е поместено копие отъ писмо
съ дата 5.XII 68 г. до Българската община въ
Провадия, съ което тукашната се засгжпва за да
се предотврати потурчването на една мома. Пре-'
даваме писмото изцело.
„На 25—30 того ви писахме въ него ви
казахме до тогавашните потребы; А сега Ви каз
ваме, че днеска ся изпроводи отъ тукашшй Мютесарифинъ едно момиче, което щеше да се по
турчи; Прочее се умолявате, чтомъ пр1емните настояшл'ето ни, да испитате добре, н ако бы и
тамо да искатъ да го потурчатъ, кажете така:
№й имаме Микетъ Башия на Варна, та требва
да го тамо проводите, воля немаме и не го да
ваме да се потурчи, безъ да известимъ въ Варнж.
И тъй ако стане нужда съ телеграфа да ны из
вестите.—До колкото е възможно гледайте тамо
да го избавите и вземете въ църква или на по
повата кжща и да го предумате и отклоните отъ
намерешето му".
На сгр. 146 е поместено едно
Потакмително.
Отъ еднж странж Г-нъ Дядо Еню и отъ
другж Г-иъ Железъ Вжлковъ, ся съ време спа
зарихме по следующие услов1я:
Азъ дядо Еню продадохъ въ село Куюджукъ
Еднжтж си кашлж, съ нивите, лозята и кжщата
заедно, за гр. 7,000 седемъ хиляди, които си получихъ напълно; Итака, като стопанинъ на реченны-те, гы продадохъ и нема Воля никой безъ ни
каква пречииж да прави дав1я, нито му е простено.
— Продаденото е продадено.
Азъ Железъ Вжлковъ купихъ отъ Дяда
Яна кашлжта съ сичкы-те нужди, на които па
ры-те броихъ, безъ да имамъ право да ся тжжа
отъ нечто и за увереше ся подписвамъ.
Варнж 6 Декемврщя 1868.
Свидетели. Членовете.
на общинжтж
българска
Ангелъ Георгиевъ

Азъ Стоянъ
Стефановъ за
Дяда Еня
(отпечатъкъ съ пръсгь)
За деда ене азъ
Димитръ Стояновъ

За бжт1ж й Гюрги Синовете на Дядж Еня
Стоянъ Стефаиувъ.
(отпечатъкъ съ пръсгь)
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На стр. 147 съ дата 7.XI1. с. г.. е помес
тено копие отъ писмото до Господа Коста Чор
баджи и сичкы комшШ въ Капаклж. Ето съдър
жанието му:
»На 27 престаналаго месяца вы писахме въ
него вы разправихме до тогавашны-те потреби;
А сега ви казваме сл-вдующитъ:
Г-нъ Стоянъ Ивзновъ длжжи на Госпожа
Бяла и Ил1я вжлкова Гр. 141 б, на които ваодето
бъше по октомвр1я; И така до сега зачтото недойде да донесе пары-те, ны молимъ привикайт-в
го, и му докажете да дойде тука на общината и
да донесе пары-те, Понеже жената е бедна и не
може да ся храны друго яче, освЪкь съ лихвата
имъ. Ако ли не иска съ добро да дойде пишете
«и, да го съ занпе доведемъ.
Блзгодать-тж и благослав1ята Господня да
•бжде на всинца вазы".
На стр. 148 съ дата 9.XII е поместено копие
отъ писмото до Сазва X. Хараламбовъ въ Букурещъ за доставка на камбана за българската църква.
Ето съдържанието му,
„Знайте че, Hie добре чоловекъ да ся обе
щава, а да не го испълни; Това ви го казваме:
за камбаната, която времянно обещахте на ту
кашната църква; Днеска, като сте на место отъ
гдето можитъ лесно да i * изпратите, желаемъ
за Коледа да 1ж проводите, чрезъ тукашното
Росайско консулато. Ако ли сте ся отклонили
отъ нам-Брен1ето си, то немаме какво да Вы на
тякваме, зачтото това насилствено не може да
бжде осв-Ьнь съ благодарете огь странж и другж
за въспоменаше Вечно".
На стр. 149 съ дата 9 декеиврий 1868 г.
е поместено копие отъ писмото до Всепреподоб•ния Отецъ Панарета въ Девня. Писмото е полуизвъгр^ло. Въ него става дума за изпращане на
сто листа вули чрезъ никакво си лице. На края
писмото завършва: „Притворяното и отъ Цареградъ н-вкави служи".
На стр. 150—152 отъ 2. ХЦ. 1868 год. е
поместено копие отъ писмото до членовете на
Българската община въ Пазарджикъ (Добричъ).
Ето съдържанието му:
„Оть идвашето на двамата младежи, които
<:ж представихж за членове на мнимото Вы обще
ство, отъ еднж странж и отъ другия въ двътъ
Вы последны писма, Виждаме да ся твьрде гн-Ьвливы н незадоволны показвате и зачто? не знаемъ;
По тжзы причинж ползж и братскж любовь сче
тохте за благословяо, да Вы направимъ н-Ьколко
замъчаЫя врьхъ недостатжчны-тъ (постжпката) на
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Вашето младежко общество, което не малко не
годование пречины въ посл-вдньо время, когато
дойдохж Вашы-тв два младежа; на които постжпкы-тъ, като не намерихж никаква симпатш. —
Поггоянствовате юще да правите раздоръ между
гражданы-тъ, умраза между сынове къиъ бащи,
затова къмъ Дяда и даже между простите селяны,
за непрепознаващето на нашего Архимандрита
(който е духовна глава), и давате Вули на бъла
книга, зачто това тжй? До кога тия нередовност?
Не знаете ли: че Tin постжпкы ся противо за
конны, както на правителството, тжй и на царковпы-гв законы?"
„Въ то1ж случаз еж пренудихме да вы пред
варително посъветваме братски и да Вы кажемъ
веднжжъ за всегда, недейте става пречинж за
раздоръ й умраза, — зачтото напоследъкъ каквето и да ся случи оставате подъ отговорность
пр-Ьдъ правителството, църкватж, народа и пр-вдъ
Бога".
„Много кжено ся събудихте господа, а искате
да достигнете до тамъ, гд-вто пределъ нема, нъ
знайте: че, пжтищата Вы ся затворены. — Вый
може да знайте тука бжлгарщинжтж до преди
4—5 години, и ся намърваше въ крайнж отчайность и въ жалостно положеше; Тогава Вый,
освенъ гдъто хаберъ немахгв, нъ даже не чув
ствувахте да ли сте българи!... А днеска когато
тукашны-те българы съ големы си сгаращя и
пожертвувание успеха и надвихж неприятелыте си
Гръко-гагаузы и поставихж на чело българщинжтж, въ тозы едничакъ главенъ крайморски градъ.
— Вый вместо да ны бждете вечно признателны,
гдето вы дадохме светь на учите, то напротивъ
Ся въурожлвате, срещо тукащнжтж общинж, като
разно доказвате на простыте селяны, да не препознаватъ нашего Архимадрита, общннжтж и даваты Вули на бела книга, които не еж Друго
оезенъ да направите раздоръ и умраза между два
града и сжщи българы. Жалко! отъ истенна и
много жаль за неблагодарность-тж Вы, когато
ный и Вый требваше да имате братскж любовь
по между си, где да можемъ всегда да противо
стоишь, противъ неприятелите си, гръко гагаузы
то за частныге сы капризни вржшите противното.
Нъ тозь1 Вы недостатокъ не произлезва отъ
друго нищо, освень: че сте поставили членове
млади такива, които нематъ точна понжля отъ
общественны работы".
Вы знаете: че, въ обществото с я . . . твърде
деликати.... работи които за да реши единъ
младъ е нечто противъ църковните работы и
закона: затова требваше да отберете отъ второ
степены-те и no-възргстны едннородцы: Техната
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ревность е чрезмерна, та вместо усп$хъ докарватъ спжнки".
Единородцы I Елате въ съзнание, съобразя
вайте еж по духа на общината и по мнението на
правителството, зачто-то другъ яче имате да от
говаряте предъ църковны-тъ законы, и предъ
правителството. Вый ако и да не проумяват* или
пакъ искате еа ся преструвате, то Вы казване
послъдянъ пжть, че, когато ида е, Все сте подчинены и днесъ и до въка на Тукашната Главна
община, която е въ пълно право да Вы управля
ва и ежди по църковны тъ законы, а честното
правителство за граждански и политически работы.
Зечтото, не позволява в-вки да отива секи по
волята си и варви башибозушки".
.Научихме еж отъ достоверно место че, и
преди нъколко дена еж ходели по селата, както
и прьвъ некой си отъ младите, та да пръдумватъ
простите селяни и за что? Незнаемъ! Щя по пра
вителствения длъжность, Вы питаме и искаме за
туй да нЫ ся изтълкувате, а напротивъ на Вазы
тежи отговорность-тж предъ правителството и
общинж-тж".
.Писмата Вы отъ 28 прошлаго имаме на
ржце, въ техъ имате еднж между, другите твър
де непростителна погрешка, за която имаше да
вы еждимъ, тогава, когато времято дойде и то
наскоро".
На стр. 153, съ дата 13. XII. 1868 год. е
поместено копие отъ писмото до Господа Железъ
Куцаровъ и до сичкы-те комшш въ Гевреклери.
Ето еждържаниетр му:
„Чтомъ пр1емнете настоящето да ся прибератъ комшшскы и привикатъ Господина Никола
дядо Кател1евъ, комуто кажете да дойде безъ
друго тука на общинж-тж, зачтото има за много
работи да ся пита; Ако ли съ добро нейска да
дойде пишете ни и да го искаме чрезъ хюкюмета".
На стр. 154, съ сжща дата, е поместено
копие отъ писмото до Господа Бършо Чорбаджи
и сички комилй въ Куюджукъ. Ето съдържание
то му:
.На 25 престаналаго месяца, вы писахме,
въ което вы казахме до тогавашны-те потребы;
А сега ви казваме следующите:
Приносящш настоящето ны Господинъ Иванъ
Радювъ родомъ отъ Шипка, зачтото желаете и
желае да вы бжде учитель на децата занапр-Ьдъ.
По тая причинж Вы го проваждаме, когото приемнете и настанете въ еднж одая и да вы прибере
и учи децата, ане да ходатъ и играятъ по ули
ците. Него Го пазарихме отъ днеска до ндущш
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Димитровъ день за гроша 1,300 хилядо и триста
и да го храпите селски. Прочее npiемнете го съ
благодарете и нека си следва работата, ныя го
намерихме за вредянъ, като за ваше село и за
тва го проваждаме, споредъ както и BJH го
искате.
На стр. 155, съ дата 16. XII. 1868 год. еж
поместени копия отъ две писма. Първото адре
сирано до Г-да членовете на Българската община
въ Османъ Пазаръ, а второто до сжщите въ
Разградъ. И двете писма иматъ еднакво съдър
жание, което превеждаме:
„На 24 престаналаго, Вы писахме, въ което
имахте притворяны Писму и Брошури пратени
отъ цареградската Главна община; Техъ ся н?дя
ваме да сте пр]ели! Ето и днеска Ви притваряме
второ, което нека Вы служи",
На стр. 156, съ сжща дата, е поместено
копие отъ писмото до Господа членове на Българскжтж общинж въ Провад]'я. По-големата частьотъ пиемтто е изветрело и не се чете. Едва се
четатъ последните два пасажа. Ето съдържание
то имъ:
„Тешюкюрнамето нема да правите преди да
Ви проводимъ Konie.
Зачтото время не остана, Bbi молимъ колко
то е възможно по-скоро, m>i проводете стойностьтж на Лотерейны-ты былеты.
П. 3. Притвореиото проводете по надписа"*
На стр. 157, съ сжща дата, еж поместени
копия отъ две писма. Първото е адресирано до
Господа Вжлчанъ Чарбаджи въ Карапча, а вто
рото до Господа членове на Българскжтж община
въ Балчикъ. Ето съдържанието на първото:
„Благодарно npiexMe честното Ви отъ 22
престаналаго, въ него писаны-те Ви добре проумехме.
Стойность-тж на Лотарейны-ты былеты до:то1ж часъ, защото ни внесе Г-нъ Иванъ изъ Ка
рапча, затуй днеска му пишемъ, както и Ваша
милость му пишете, защото время не остана":
Съдържанието на второто писмо е следното
Благодарно npiexMe чесното Ви отъ 4 того,
въ него писаны-те Ви добре пр!ехме.
Тешекюрнемето нема да правите преди да
не Ви ся проводи Konie отъ тука.
Притворяните времянно упжтеть! по надписа
имъ за местата.
На стр. 158, съ сжща дата, е поместена
копие отъ писмото до членове ня Българската
община въ Джумая. Ето съдържанието му:

