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(По случай навършването XXXV год отъ основаването му).
Поднасяйки този брой №-330 oms Варненски,
Общински Вестникз на читателитть си, дблжимб
да кажемб нтъщичко за началото, ролята и пЖтя
на вестника.
Вб заседанието си на 25 октолгврий 1888 юд.
общинския сзветг nods председателството на кмета
г. КР. ИВ. МИРСКИ е решилб да се почне издаване
то на Варненски Общински Вестникз, който да из
лиза 2 пз&гти лгесечно: на 1 и 15 число, nods редакторството на общинския секретариятз, но вб който
да не се печати нищо до като не б$сде удобрено отб
кмета, който оставалб главенз отюворникб за съдър
жанието на вестника.
Относително списването на вестника, е било
решено щото, es нею да се печататв: а) извлечения
отб решенията на сввета, за които се слгтта, че
значението имб е отъ полза на населението; б) приказитп> (заповтдитп) на клгета, които интересоватз
жителитп; в) общински изявления (разпореждания и
обяви); i) статистически сведения за общината споредб официални източници; д) съкращения отб лгесечнитт актове за състоянието на общинската каса;
е) означаване вб кратце и вб извадки публикуваните
въ Държ Вестникб закони; ж) телеграми отъ аген
ция Хавасъ или други, политически новини въ видъ
на хроника безв коментарии и тенденциозность и
з) плащане обявления.
Годишния абоналгентб е билб опредпленъ на 2
лева, като вб решението се е указвало колгу да се
праща даролгб вестника. Тиражзтз е билб опредтьленз на 500 броя, oms които 80 броя oSr се печатали
на една страница за залепване на видни лтста.
Нпкои лица на които е изпращане вестника
даромз, сОс отправили до клгета блаюдарстлени
писма, запазени и до сега въ частната му архива.
Такива писма с& получени и отз:

Д-ps КОНСТАНТИНЪ ИРЕЧЕКЪ сз дата 7/19
Ноембрж 1889 г. вз което благодари за вниманието,
честити напредзкзтз на Варна, който следялб сз
истинска радость.
МАРИНЪ ДРИНОВЪ отз Харковз (Русия) сз
дата 27 ХП. 1889 г. вб което пише: „Сз особенб
интересе чета es Общ. Вестникб жива лгьтописб на
единз отз пбрвитт бблгарски градове, комуто отз
все Сбрдце желая най-блгьскава бжднина».
Oms Л ЛЕЖЕ oms Парижб, сз дата 4. XI. 1889 t.
съ което изказва впрата и симпатиитп си кзмз
Варна и България и че Варна влизаща es Княжество
България е градзтъ, който е повиканз да играе важ
на роль.
Oms основаването на вестника до днесз ни раздгьля единъ периодъ тъкмо отз 45 год. но поради
това, че по причина на оскэкдность, войнитть и др.
причини, той е прек&свалз излизането си точно 10
години. Сега, се този си брой. Варненски Общински
Вестникз започва XXXVI годишното си редовно из
лизане.
Редакцията, като се придзржа строго кзлгз
решението на cse'ema oms 25. X 1888 г. относително
неговото списване и роль, нагаждайки се споредз сеюшнитгь нужди и поминзкз на Варна, и следз като
констатирва сз радость утроения тиражв на вест
ника, двлжи да обещае на читателите си, че тя
безспирно ще се стреми за подобрението и популя
ризирането му, чрезб който да се служи на интереситгь и благоденствието на Отечеството, Варна и
Варненското гражданство.
Варненци дзлжатз да тзрсятз и проагитирватз
Варненскиятб общински вестникб, който ратува за
тгьхния прогресб вече пблни 35 години.
Варна, 25. 10. 1933 г.
РЕДАКЦИЯТА.

БждащитЪ води на Варна
За да се види какъ стои въпроса съ снабдя
ването Варна съ обилна вода—това отъ което наймното страда курорта ни—тукъ по-долу предаваме
изцъло протокола на комисията отъ специалисти, на
товарена съ проучването и даване заключение за
количеството и вида на водитъ които могатъ да се
взематъ за Варна:
ПРОТОКОЛЪ
Подписанитъ Инженеръ Иванъ Ивановъ —
Директоръ на Рилския водопроводъ, Икженеръ
Петъръ Бончевъ-— бившъ началникъ на отделе
ние за водоснабдяване и канализация, Инженеръ
Димитъръ Василевъ — бившъ директоръ по по
стройките на водоснабдяване на Дели ормана, Ин
женеръ Георги Петковъ — бившъ секционенъ ин
женеръ, Инженеръ Иванъ Вълковъ — Началникъ
Окр. Водоснабдително Бюро, въ отсжтствието на
Инженеръ Василъ Кжрджиевъ — бившъ Директоръ

на техн. служби при общината — членове на ко
мисията назначена по решение на стопанския съветъ при общинското предприятие за водоснабдя
ване и канализация отъ 19 августъ 1933 г. съ за
дача да~ прегледа предложения отъ директора на
О. С. П. за водоснабдяване и канализация Инже
неръ Иосифъ х. Стояновъ проектъ и да даде мне
нието си по водоснабдяването на града, по покана
на Председателя на сжщото стопанство, комисията
се събра на 9 октомврий н. г. въ гр. Варна, отъ
гдето придружена отъ г-на Окр. Управитель Г.
Даскаловъ, Кмета на града П. Панайотовъ и общ.
съветници: Народния представитель Ж. Желябовъ,
пом. Кмета Ч. Юрдановъ, Ян. Янковъ, Ив. Давидовъ, Хр. Теохаровъ, Я. Петровъ и директора на
О. С. П. за водоснабдяване и канализация Инж.
Иос. x.i Стояновъ обходи изврригЬ и чещмитЬ по
долината отъ с. Еникьой, с. Джевизлий до дола
Хайдаръ-Кулакъ, съставляющи началото на Батов-
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ската река, както и изворите находящи се въ до
лината на Малко-франгенскигв и Кьомррлюшкигв
дерета. На 10 октомврий с. г. комисията заедно
съмъ Кмета П. Панайотовъ, пом. Кмета Д Кенковъ
и общ. съветници: Юмеръ Налбантовъ, Гарабедъ
Вартанянъ, Илия Муховски, обходи изворите и
чешмите въ долините на землището на селата
Дервентъ и Сарж-гьолъ съставляюши сжщо при
тоци на Батовската река. Сжщиятъ день б-fexa об
ходени и прегледани изворите на с Река Девня.

Ялия по крайбрежие.
то при Карантината-

Кжтче въ „Карантината".

„La Quarantaine" —
ЯПёе au bord de la
mer.

La Quarantaine —
un joli coin.

Ha 11 и 12 октомврий с. г. комисията проучи
изложението на геолога Професоръ Георги Бончевъ по водоснабдяването на гр. Варна отъ 24
май 1931 г., доклада до кмета на н-ка на водопро
водното и канализационното отделение отъ 26. I.
1933 год. за извършенит-k работи по новото водо
снабдяване, дето общо е описанъ проекта за
снабдяване на града съ изворната вода отъ Батовското плато и обсжди възможностите за схва
щане и превеждане до града Варна, както на ГБЗИ
води, така и на водить1 отъ Девненските извори.
Въ заключение на тези свои проучвания ко
мисията изказва следното мнение по поставените
й отъ Стопанскиятъ съветъ въпроси, а именно:
1. Имайки предвидъ че гр. Варна е и ще
требва да се развива като първокласенъ европей
ски летенъ курортъ комисията намира, че при но
вото водоснабдяване требва да се приеме като
необходимо количество вода за човекъ на дено
нощие около 120 литра При тази норма и при
приемане, че нормалния годишенъ приръстъ на
Варна ще е около 1%> а числото на гостите презъ
сезона ще достига 25—30 хиляди души за първите
10 и 30—35,000 за следващите 10 години, то къмъ
1940 година ще е нуждно на града около 11,000 м3
а къмъ 1950 г. — около 14,000 м3., вода на де
нонощие, което значе, че водопровода на града
ще требва да има едно водно количество отъ
130—160 л/сек.::
Изхождайки отъ това положение комисията
намира, че за сега има само 2 възможности, които
требва да се иматъ предъ видъ при разрешаване
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на въпроса отъ где и какъ да се увеличи водата
на града, а именно:
1. Да се схванатъ и преведатъ въ града из
ворните води на Батовското плато на северъ отъ
гр. Варна, които даватъ началото на едноименната
река въ землището на селата Еникьой, Джевизлий,
Малка Франга, Дервентъ, Сарж-гьолъ и
11. Да се взематъ и преведатъ часть отъ во
дите на Дервентските извори.
Комисията изключи отъ разглеждане въпроса
имали подпочвени води въ близка и непосредст
вена околность на Варна и може ли да стане во
доснабдяването й отъ техъ, защото до сега липсватъ данни и сигурность за нахожданието, наличностьта и качествата на значителни и постоянни
количества такива води. При това, изучаването и
установяването на такива подпочвени води, неза
висимо отъ изненадите съ които е свързано, както
това се вижда отъ водата на сондата при Раздел
на, изисква дълго ареме, а за гр. Варна в&проса
е свързанъ и съ веднагашното изпълнение, на во
допровода, защото е наложително да бжде въ
най-скоро време увеличена водата за пиене, по
неже сегашното положение по водоснабдяване на
града е нетърпимо вече.
Е^о защо комисията се занима и смета, че
за сега на сериозно обсжждане и проучване може
да бждатъ подложени само двете гореказани въз
можности.
2. Така нареченото водоснабдяване отъ из
ворите на Батовското плато, се състои отъ схва
щането и привеждането до града на водите на
множество отделни или групи извори, които се
намиратъ по двата брега на Еникьой-ДжевизлийскитЪ, Малко-Франгенските и Дервенски долове и
които образуватъ началото на съответните притоци
на Батовската река.
Съгласно данните и измерванията на град
ската водопроводна служба числото на тези извори
е около 50—60, а техното общо количество вода
е около 120 л сек.
По групи разделени тези води еж:
1. група Еникьой-Джевизлий, Хайдаръ-кулакъ
около 60 л'сек.
2. група Малка-Франга около 20 л/сек.
3. група Дервентъ—Сарж-гьолъ около 40 л/сек.
Водите иматъ около 12° С. Т. и около 15
немски градуси твърдость и по качество еж по
добни на тёзи, които се употребяватъ сега за
пиене. Всички по-ниски отъ хоризонтъ около 230
метра надъ морето извори не ще могатъ да се използуватъ за водоснабдяването на града, което
значи, че горепоказаното количество ще бжде на
малено; отъ друга страна пъкъ очаква се съ си
гурность, че при каптирането ще бждатъ прибрани
no-вече води, така, че Комисията смета, че може
да се разчита отъ тези групи на около 100—110
л/сек. което заедно съ сегашното водно количество
на водопровода отъ около 40 л/сек. ще даватъ
достатъчно вода за града. Теренътъ въ тези места
е здравъ изобщо и постройката на водопровода
не ще срещни трудности при изпълнението.
За техническата разработка и проучване на
този проектъ, комисията изказва следното мнение:
Водите отъ Дервенската и тези отъ МалкоФрангенската група да се събератъ наедно и пре
ведатъ чрезъ единъ късъ тунелъ на кота около
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230 подъ с Малка Франга презъ най-твсното место
на водораздела между Малко-Франгенската и Джевизлийската долинкн въ последната, отъ гдето
съединени съ водитв на Хайдаръ-Кулашката група
и изворите Соукъ Суларъ да се отведатъ до по
менатата станция въ долината въ ЛБВО подъ село
Еникьой (220—250). Еникьойската група ще се
съедини съ сжщия водопроводъ на около 1 км.
отъ станцията. Повдигането на водата да става по
съединения югоизточенъ склонъ и най-кжсото
место до кота 305—310 т. е. на около 85—90 м.
височина - следъ което въ падината Еникьой —
ГолЪма Франга водопровода да дойде до с. ГОЛБма Франга надъ града. Пада отъ около общо 180
м., който ще се образува като разликата въ висо
чините на резервуара (115) и водната камара при
с. Голема Франга да се използува за произвеж
дане на електрическа енергия, чието количество
ще е достатъчно за вдигането на целэта вода при
горната помената станция
3. Големите и сигурни количества на вода
отъ изворите на Ръка Девня и техното местопо
ложение около 30 км. отъ Верна и 25—30 метра
надъ морето даватъ възможность града да бжде
изобилно снабденъ съ вода отъ тамъ чрезъ комбиниранъ гравитационенъ и -помпенъ водопроводъ.
Известно е, че тази вода се счита по предубеж
дение отъ населението тежка за пиене, обаче хи
мическата анализа оказва, че тя е отъ сжщия характеръ и качества както тази отъ сондата Раз
делна, чиито пъкъ вода, споредъ преценката на
химическата служба, е годна и добра за пиене и
за домакински нужди. Верно е, че водата отъ
Девненските извори въ сравнение съ тази отъ се
гашния водопроводъ е по-твърда (има около 20°
твърдость) това обаче не е отъ решителна важ
ность, тъй като множество други градове и то ку
рорти по Италианската и Француска ривиера (Ница,
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Монтекарло и д р ) иматъ води съ такава и по-голема твърдость. Така че използуването водата на
изворите отъ Река Девня за гр. Варна требва да
се има предъ видъ и е една отъ възможностите
за това.
4. Въ заключение на гореизложеното, коми
сията счита че за да може да се преценятъ отделните
две възможности въ техническо, стопанско и, фи
нансово отношение и общинския съветъ да бжде
правилно осветленъ по въпроса преди той да вземе
решение за строежа на новня водопроводъ, ще
требва тия два проекта да бждатъ изучени на
пълно и подробно. За цельта ще требва да се направятъ нуждните измервания и снимки на полето,
да се изработятъ планове за водосхващането, съоржженията, станциите и пр. и направятъ сметки
за стойностите на строежа, отчужденията и екс
плоатацията. Понеже, споредъ нашата преценка,
довеждането на нова вода е неотложно повече въ
никой случай безъ да се овреждатъ дълбоко ин
тересите на гр. Варна като благоустроенъ градъ и
известенъ курортъ, то тези проучвания требва да
бждатъ наредени веднага и да бждатъ карани по
начинъ, че привършването на полските работи да
стане до края на м. декемврий н. г., а това на
проектите и сметките — до края на м. февруарий
1934 г., така, че окончателното решение за строежа
на единъ отъ тези два водопровода да може да
бжде взето въ най-скоро време, а и да има време
да бждатъ усигурени финансовите средства, та
идната пролеть или най-късно летото да бжде за
почната и постройката.
Извършването на полските работи, ако се
започнатъ веднага и времето благоприятствува ще
може да стане до края на м. декемврий т. г., ако
за това се работи съ достатъчно и подготвени хора,
като за цельта се образува три — четири бригади.
гр. Варна, 12 октомврий 1933 г.

Вторя седмаченъ ппзпръ
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На 3-й ноемврий т. т. съ подо
баваща за случая тържественость,
ще стане откриването на втория въ
Варна садмиченъ пазаръ който ще
бжде на определения за тази цель
площадъ задъ търговското училище.
Пазаря ще става всеки петъченъ
день.
Откриването на този втори седмиченъ пазаръ е разрешено'съ за
поведь № 294 отъ 25. II. 1931 г. на
Министра на Търговията.

Гроздови вести
На 24 т. м. пазарната цена на
българското грозде въ Прага е би
ла 5.5 чех. крони кгр., или около
22.60 лв. Пазаря е твърцъ.
Б а р у т ъ х а н е . Остатъкъ отъ средновековната крепость на
местото на днешната Търг. Инд. Камара.
Barout h a n e . Ruines d'une forteresse du Moyen age, la ou se
trouve aujourd'hui la Chambre de Commerce.

Търсете винаги прочутия Варненски
„Димятъ"
C h e r c h e z toujours l e r e n o m m e
raisin de Varna:„Dimiat".
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Стр. 5.

ВЯРНА КЯТО КУРОРТЪ
На 17 т. м. 6 ч. сл. пл. въ зала „Съединение"
по покана на лигата за Курорта говори г-нъ Фердинандъ Кюнцелманъ, журналистъ отъ Брати
слава, Чехия за развитието на курорта въ
Варна и неговото пропагандиране въ чуж
бина.
Въ началото на своята сказка г-нъ Кюнцел
манъ похвали българската кухня, която требва да
се рекламира, защото малко се познава. Тя требва
<:амо да се приспособи по вкуса на чужденците.
— Познавамъ, много курорти, но изгледа на
Вашите бани съ плажа ме много очудиха. Варна
е предназначена да стане сжщо единъ първокласенъ курортъ, който съ достойнство ще конкурира
другите морски курорти. Това може да се достиг
не съ системна и умела пропаганда, като се заинтересоватъ по-вече чужденци. Варна може да стане
центъръ отъ голямо морално, културно и търгов
ско значение за България- Политиката играе сжщо
важна роля за привличане чужденци летовници.
До сега въ това отношение, Вие сте били зле по
ставени. По тая именно причина пропагандата,
както за България, тъй и за Варна, е единъ сложенъ
въпросъ. Требва сжщо да се съобразявате съ
настроението въ отделните страни. Издадените
проспекти да бждатъ не само подредени добре, но
леко и приятно да се четатъ. Да се използватъ
•сжщо разните вестници и илюстровани списания,
които да напишатъ по нЪщо за курорта. Може
да се използва и радиото съ няколко сказки.
Пропагандата да се насочи главно въ Чехия,
Австрия, Унгария и Полша, защото отъ тамъ мо
же да разчитате на най много гости. Следъ това
да се има предъ видъ Германия, Швейцария, Бел
гия и Холандия. Въ Франция пропагандата да се
води до толкова, до колкото тамъ да иматъ подобра представа за България. Въ Италия и Англия
нъма какво да търсите. Тамъ си иматъ своите
добре уредени курорти.

Красивъ паметникъ-чешма до морския пристанъ въ
«Карантината", построенъ отъ трудоваците, рабо
тещи шосето за с. Галата въ паметь на починали
гЬхни двама другари.
La Quarantaine — Fontaine-monument, elevee eu
memoir de deux troudovaks, par leurs
camarades, travaillant a la construction de la
chaussee Varna — Galata.

He требва само да се разправя за хубавия
плажъ, баните и морската градина, а да се опише
и хубавата околность. Началото на пропагандата
да упочва още отъ месецъ февруарий и продължа
ва до априлъ. Тогава хората си решаватъ кжде
да прекаратъ своя курортъ. На читателите чуж
денци да се внуши, че идватъ въ единъ новъ за
т^хъ свътъ, но не чуждъ. Требва да имъ кажете,
че България е сжщо културна страна и че въ ми-

Една отъ вилите на курорта „Св. Константинъ"
„S-t. Constantin" — L'un das pavilieons
налото, е била стражъ на християнска Европа,
срещу турците. Макаръ, че България е на
Балкана, но тя е пакъ в ъ Европа. Требва да
се стремите да увеличавате симпатиите къмъ Ва
шата страна, което пъкъ ще допринесе твърде
много за подобрението на българските малцинства.
Да се обяснява на чужденците, че следъ войната,
Вие полагате неимоверни усилия за да излекувате
нанесените Ви рани и че се стремите да се изди
гате въ културно отношение, като създавате по
вече училища, благоустройство/ пжтища и пр.
Сжщо не бива да изпущате отъ пропагандата ху
бавото Варненско грозде.
Ецинъ важенъ въпросъ е съкратяването пжтя
за Варна. Дунавътъ въ това отношение е много
удобенъ, но бавно се пжтува. Добре да се уредятъ
отъ централна Европа масови пжтувания съ авто
мобили, както това вършатъ сърбите за своите
курорти. Те въ това отношение еж добре и иматъ
успехъ.
Не е зле да се влезе въ връзка съ чешката
аеролиния до София за улесняване прииждане
то на летовници отъ Чехославия, като се открие
тамъ дори и собствена канцелария.
Презъ летото всеко писмо изхождаше отъ
България, да носи надписа — „Единъ пжть в ъ
Варна", както това се прави въ Германия за Берлинъ.
Италия прави чудеса съ своята корортна по
литика, ржководена лично отъ Мусолини. Всеки,
който познава Италия преди войната, ще поверва
въ чудесата, като види какво е направено сега,
следъ войната. Правятъ се всевъзможни улеснения
за курортистите — чужденци.
Яко въ некой държави се прибегва до из-
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куствени мърки за поевтиняване, това въ България
нъма нужда да се прави, защото е сравнително
много по евтено. Остава само да се улесни пжтуването, като се увеличи посещението на гостить.
Пропагандата з а България, тръбва да
става ч р е з ъ Варна.
Важно е първото впечатление на чужденеца,
което тръбва да бжде благоприятно. Добре е въ
Варна да се създадатъ кафенетата по Виенски
образецъ, кждето срещу кафе и чай, посетителитъ
да иматъ на разположение достатъчно вестници и
списания. Най-голъма пропаганда е вежливостьта.
Налага се основна ревизия на всички заведения,
ресторанти, сладкарници и пр., за чистота и подготвенъ персоналъ. Тукашнитъ хотели и вили,
ако се подредятъ по-добре, ще задоволятъ чуж
денеца.
Едно важно условие за. развитие на Вашия
курортъ е и откриването на едно казино, кждето
да се играе хазарта.
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Варненската околность сжщо представлява
удобно мъсто за развлечение. Необходимо е ре
довни автомобилни съобщения съ опитни водачи.
Сжщо да се използва морето съ лодки, управля
вани отъ опитни моряци,
На края г. Кюнцелманъ, завърши своята сказ
ка, на български така: — Радвамъ се, че сега се
намирамъ въ България, отъ кждето ще отнеса
много хубави впечатления. Ще работя за нейното
издигане.
Речьта се превеждаше отъ г. Головинъ.
Събранието се председателствуваше отъ г-нъ
Петръ Стояновъ, който следъ като благодари на
оратора за хубавата му сказка, обърна вниманието
на събранието, че тръбва всички да се стремимъ
за издигането на Варна като лътовище, за да се
привлекатъ колкото се може по-вече лътовници.
Тръбва сами да си помогнемъ, за да имаме под
крепата на всички.

ЛътувалигБ презъ този сезонъ чужденци въ Варна
Презъ този сезонъ начиная отъ 19.VI въ Варна еж лътували следнитъ чужденци:
(Продължение отъ миналия брой)
59. Явни Населъ — Цариградъ
60. Фуадъ Вехби Бей — Цариградъ
61. Бурханъ Бей — Цариградъ
62. Исмаилъ Зухти Бей — Цариградъ
63. Явгустъ Майеръ — Виена
64. Викторъ Бозьо Месарашъ — Будапеща
65. Отто Людвигъ — Будапеща
66. Валтеръ Израусъ — Берлинъ
67. Куртъ Хербартъ — Дрезденъ
68. Жанъ Бурианъ — Виена
69. Хюсеинъ Бей — Цариградъ
70. Катерина Петерсъ — Виена
71. Тереза Голдшмидъ — Виена
72. Йоханъ Линтнеръ — Виена
73. Елизабетъ Изранцъ — Дойчланбергъ
74. Леопола Есселъ — Виена
75. Фердинандъ Пимелселъ — Биена
76. Мария Сотлеръ — Каненбурп,
77. Карлъ Етхофенъ — Виена
78. Иоханъ Ватлеръ — Виена
79. Франциска Мовотна — Прага
80. Божена Ертлихова — Прага
81. Янтонино Твърди — Прага
82. Францишекъ Довечекъ — Виена
83. Габриела Бохачова — Чехия
84. Карлъ Бромбергеръ — Линцъ
85. Фрида Гоберникъ — Палестина
86. Янъ Шкопекъ — Прага
87. Иосифъ Хоракъ — Прага
88. Мишелинъ Чайковски '•— Парижъ
89. Евгения Рибинска — Варшава
90. Сайхю Хюсеинъ — Цариградъ
91. Франтишекъ Дитрихъ — Теплицъ
92. Ярусиагъ Кеворкъ — Кюстенджа
93. Биндеръ Деинишлдъ — Салцбургъ
94. Яртуръ Бергцъ — Виена
95. Зебулинъ Максимилианъ — Цариградъ
96. Котлебенъ Тревенъ — Цариградъ
97. Мария Густинглъ — Ябация
98. Рудолфъ Капелъ — Клужъ
"

99. Жанъ Кочишъ — Чехия
100. Стефанъ Менделъ — Чехия
101. Фридерика Хофманъ — Букурещъ
102. Маркета Визина — Бърно
103. Францъ Шатлъ — Виена
104. Етенъ Марселъ Косъ — Парижъ
105. Язнифъ Папазянъ — Цариградъ
106. Янъ Готлогъ — Бърно
107. Валтеръ Мизура — Бърно
108. Петъръ Башъ — Бърно
109. Паулъ Вайнщайнъ — Виена
110. Яхмедъ Мехмедовъ— Измиръ (Турция)
111. Емилия Лоренцова — Скоратика (Чехия)
112. Еторъ Ялута — Рива (Италия)
113. Каляна Гарабедъ Такорянъ— Букурещъ
114. Давидъ Нисимъ Янавъ — Цариградъ
115. Лазаръ Берковичъ — Галацъ
116. Клара Градецка — Инсбургъ
117. Инж. Теодоръ Белцъ — Виенакъженитъ
118. Вилхелмъ Буронеръ — Виена/
си
119. Себастиянъ Бопъ — Виена
120. Марку съ Ростлъ съ г-жата си — Виена
т21. Бернхардъ Жакелъ съ г-жата си—Виена
122. Францъ Полашекъ — Биловачъ (Чехия)
123. Моханъ Кашпаръ — Виена
124. Гертруда Конова — Прага
125. Саркисъ Мазланянъ — Александрия
(Египетъ)'
126. Герхардъ Крьозе — Берлинъ
127. Евгения Рибикова — Прага
128. Иозефъ Валнеровъ — Лвовъ
129. Янтонъ Пиструшевски — Лвовъ
130. Моисъ Силкротъ — Цариградъ
131. Хансъ Шмидъ — Цариградъ
132. Ладиславъ Крейчарски — Виена
133. Бедржихъ Вагнеръ—Уста Надъ Лабинъ(Чехия)
134. Лидия Шпрингерова — Хрудимъ (Чехия}
135. Яугустинъ Ширенъ —
(следва)
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Стр. 7

ИЗЪ ОБЩИНСКЯ СЪВЕТЪ
(Продължение отъ миналия брой)
IL Стояновъ — каза, че нъма да се впуща
по въпроса за гласуване на бюджета, защото за
болшинството отъ г. г. съветниците той е гласуванъ. Относително, дали следва или не да има експозе, той заяви, че вмътто да се губеше времето
въ дълги политически речи, би било по-полезно
това време да се използуваше за гласуване самиТ Б параграфи.
Като бившъ кметъ, той обясни, че отъ прак
тика знае, че за време отъ единъ — два месеца,
едно постоянно присжтствие не може да набележи
своя политика съ правиленъ бюджетъ и че за тази
цель еж необходими 2—3 годнни, така че той на
мира отправенитъ срещу сегашния кметъ атаки за
тенденциозни и несправедливи.
Следъ това той даде ценни съвети на г-да съ
ветниците, като на края апелира да се пристжпи
къмъ гласуване бюджета, когато тамъ ВСЕКИ ще
има възможность да се изкаже.
А. П е н е в ъ — к а з а , че спора около експозето
е напразенъ защото при настжпване критическия
моментъ враждуващите буржуазии лагери ще се
обединятъ, тъй като различие помежду имъ нъма.
Следъ дълъгъ прегледъ, който той направи
относително ДОГМИТЕ И рззбиранията на работни
ческото движение у насъ, накрай заяви, че твхната група не приема предложения бюджетъ и ще
гласува за бюджета, който групата имъ е внесла.
Заседанието се вдигна за 9 т. м.

Заседание на 9 октомврий 1933 г.
Заседанието се откри въ 4 часа сл. объдъ
отъ кмета г-нъ П. Ю. Панайотовъ.
Преди започване дневния редъ, общинския
съветникъ Хр. Мирски отправи питане къмъ кмета
дали му е известно, че предприемача на сергийното
право събира такси отъ лозаритъ-производители,
които носятъ за продань малки количества грозде
на плодовия пазарь, като отъ ВСЕКИ единъ въ на
чалото е вземалъ еждневно по 5 лв., а въ послед
ствие по нареждане на п. кмета Г. Трайковъ, е
започналъ да взема по 25 лв. месечно, и 2. защо
не се ликвидира съ старитъ заплати на ЧИНОВНИ
ЦИТЕ и служащитв при общината, а се изплащатъ
НОВИТЕ такива.

. Кмета г-нъ Панайотовъ на тъй отправенитъ
му запитвания отговори че до сега е. изплатилъ
надъ 900,000 лева стари заплати и продължава да
изплаща такива, разбира се, въ зависимость отъ
постжпленията, и че той при поемане на кметския
пость е заварилъ 4,900,000 лева неизплатени за
плати, които сега не може да изплати наведнажъ,
като припомни на г-нъ Мирски, че това си питане
той би следвало да отправи къмъ старото постоян
но присжтствие, което е оставило ТЕЗИ неизплате
ни заплати. • '
? - . , . .
А. Брусевъ заяви, че той при поемане кмет

ството е заварилъ 20,000,000 лева. неизплатени за
плати, които е намалилъ на 4,900,000 лева.
Г. Трайковъ — Потвърди, че предприемача
действително е събиралъ такива такси отъ лоза
ритв-производители и поради това е била назна
чена комисия, която да се справи съ поемнитв
условия. Тази комисия е намърила; че тия поемни
условия не изключватъ събирането на такива так
си и поради това е решила да се позволи на пред
приемача да събира само по 25 лв. месечно.
А. Гачевъ — Намира отговора на п. кмета
Г. Трайковъ за незадололителенъ и твърди, че
предприемача нъма основание да събира такива
такси, защото на плодовия пазаръ не се продава
грозде на сергия и защото лозаритБ-производители плащатъ една такса за влизане въ пазаря и
следователно, не могатъ да бждатъ облагани два
пжти.
По отношение заплатить- той намира отговора
на кмета тоже за незадоволителенъ и настоява да
се намърятъ сръдства и изплатятъ заплатите на
ЧИНОВНИЦИТЕ.

Драгой Ненковъ — Потвърди, че той, като
членъ на тази комисия, че действително се костатирало това опущение въ поемнитв условия за
сергийно право, възъ основа на което предприе
мача събира ТЕЗИ такси отъ лозаритв-производи
тели и по тъзи съображения комисията е възприе
ла да се позволи на предприемача да събира само
по 25 лева месечно, като въпроса за това опуще
ние се внесе въ съвета, за да бжде сезиранъ той.
И л и я Димитровъ — Повдига въпроса за
авансовитъ разписки на ЧИНОВНИЦИТЕ, като твърди,
че много такива разписки се закупували отъ раз
ни лица съ отстжпка и настоя кмета да вземе
мърки да се прекрати това.
Кмета — Отговори, че откогато той е стжпалъ въ длъжность никаквизакупени разписки не
е завърилъ.
Следъ това се премина къмъ дневния р е д ъ :
разглеждане бюджета на общината за финансовата
1933—34 година на 11 четене. Кмета г. П. Ю. Па
найотовъ докладва бюджета § по § и пунктъ по
пунктъ, като въ това заседание бъха приети § §
1, 2 и п. 2 до п. 21 включително отъ разходната
часть.
Поради напреднало време и за да има въз
можность да се дацатъ нъкои пояснения при докладаването на бюджета, заседанието бъ вдигнато
въ 7 часа и 40 минути за следния день.
Продажба на овощни и др. дръвчета. Общин
ското лозаро-овощарско стопанство, пуща презъ
тая есень и пролътьта на идущата 1934 г. голъмъ
брой присадени формирани дръвчета — череши,
вишни и вишнапи отъ най-подходявитъ и заслужа
ващи разпространение сортове. Сжщото разполага
съ оръхови дръвчета, декоративни храсти, алейни
и сенчести'дървета.
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Варненски общински вестникъ

Г р о з д о б е р ъ т ъ въ гр. Варна ще зепочне на
28-й того. Поради слабата захарность на гроздето
желателно е лозаригв да извършватъ подборъ на
гроздето, като всичко онова което е недобре уз
р е л о да се отделя и приготви отъ него вино —
И з н о с ъ т ъ на грозде за чужбина отъ градъ
Варна, по всвка вероятность, ще започне къмъ
30-й того. Предполага се, че т. г. ще може да се
изнесе надъ 200 вагона грозде отъ сорта Димятъ
и десетина вагона афузъ-али. Очаква се първона
чалната цена на димята да бжде б лв.
Лешникова плантация. Започнати еж подгот
вителните работи по създаването на една простор
на общинска лешникова плантация. Тая плантация
ще се нахожда по стръмния брЪгъ на варненското
езеро начинае отъ хангаря на Деродрума мъхтн.
„Баба-бурунъ" до авиаторските вили въ мъхтн.
„Пейнирджикъ".
Увеличение броя на общинските животин
ски мжжки разплодници. Варненската община освенъ доставените напоследъкъ 3 говежди и 2 саански пърча е набавила и нерези отъ германската
благородна раса.

Стр- 8

Молба
Управата на Варненската градска о б щ .
библиотека умолява з а м о ж н и т е и видни
граждани, в м е с т о да продаватъ за н ъ к о л к о
нищожни лева и на килограмъ книги о т ъ
с в о и т е частни библиотеки на прекупувачитъна вехто, неграмотни цигани, които в п о с л е д 
ствие ги препродаватъ на разни, с ъ в с е м ъ
чужди често шк.ти на книгата лица, или п ъ к ъ
ги унищожаватъ, с л е д ъ като еж. били т а м ъ
тъпкани, късани и замацвани по най-печал е н ъ начинъ о т ъ минувачитЬ, вятъра и
д ъ ж д а , да ги подаряватъ на библиотеката,
о с о б е н о ония о т ъ тЪхъ с ъ и с т о р и ч е с к о и
б и б л и о г р а ф с к о значение.,
П о тоя начинъ м н о г о ценни книги щ е
с е запазятъ за винаги в ъ библиотеката и
последната с ъ о б щ и усилия на гражданство
то щ е с е обогати з а г о р д о с т ь на града н и .

Печатница „Войниковъ" — Варна

Обяснителни бележки
за лицата и М-БСТНОСТИГБ на които се именуватъ улицигв въ
градъ Варна.
167. Парчевичъ Петъръ Парчевичъ, родомъ
отъ Чипровецъ единъ отъ най образованите бъл
гари въ XV11 векъ, училъ се въ . Римъ. Грижилъ
се за политическото пробуждане на българския
народъ и като католически мисионеръ действувалъ
неспирно предъ Двстрия, Полша, Венеция и Папата
за освобождението на България.
168. Патриархъ Евтимий Бележитъ писа
тель и последенъ български патриархъ при пада
не на Търново подъ турците. Окуражавалъ наро
да въ тези тежки времена. Заточенъ отъ турците
1393 г.
169. Пенчо Славейковъ Родомъ отъ Трев
на (1866—1912 г.) синъ на Петко Р. Славейковъ.
Единъ отъ най-образованите наши поети и обще
ственици. Писалъ е много ценни статии за нашата
поезия. Стихотвор. сбирки. Сънь за щастие, Епичиски песни, На острова на блажените и Кървава
песень еж истинско богатство за нашата литера
тура. Голема часть отъ стихотворенията му еж ху
дожествено обработени народни мотиви и песни.
Умира въ 1912 г. самотенъ въ чужбина край во. дитё на езерото Лако ди Комо.
170. „Перникъ Градъ съ 14,000 ж. въ юго
западна България центъръ на най-големия каменовъгленъ басеинъ въ Балканския полуостровъ.
171. Петко Каравеловъ Единъ отъ глав
иите строители на нова България. Подпредседат.

на Учредит. Народно Събрание 1879 г. допринесълъ много за демократичния духъ на Конститу
цията. Председатель на I и II Народ. Събрания,
Финан Министръ презъ 1880 г. 26. III. скоро и
М-ръ председатель презъ което време се оежществи съединението на Северна и Южна България
и се изнесе съ успехъ Сръбско-Българ. война. Той
се грижеше за стегнатость въ Държ. разходи, за
пестеливость на обществената пара.
172. Петлешковъ Водитель на възтаниците
въ Брацигово презъ 1876 г. Следъ като селото е
било оградено отъ многочислена турска войска,
предложено било или да се предаде или селото
ще бжде изгорено. Той се предалъ и билъ изгоренъ живъ отъ турците.
173. П е т ъ р ъ Б е р о н ъ 1 795—1871 г. Роденъ
въ Котель. Има неоценими заслуги съ своя п р ъ в ъ
букваръ «Рибния букваръ": подготвилъ коствено
почва за откриване на Габровското училище. Големъ радетель за девическо образование.
174. Пиринъ. Пиринъ планина възпета въ
народните ни песни Убежище на бунтовниците посвободата на Македония —-на югъ отъ Рила.

ЯЖТЕ ГРОЗДЕ!

