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27 Ноемврий — Ньой
Четиринадесетъ тъмни непосилни години се навбршватз днесб, отз както вз тоя черенз за на
шата новейша народна история, вв този злокобенв,
прокзлнатз отз ветки бзлшринз к&дтто и да се
намира той Ньой бгъ варварски и срамотно за днеш
ния. вгькз жестоко и сз измтна повалена и ограбена
Бзлшрия.
Едно златно перо зловещо скрибуцна подз позорнитть редове на една похитителска, написана сз
езсирената крзвь на стотици хиляди млади бвлгарски синове бумага, за да изтрзше отз разкврвавеното бзлшрско езрце *доюворзтз за лшра» — не, а
тоя за озаконения дипломатически грабежз, за да
издшне вз култз
завистьта и излшмата надз
единз любящз родината си народе.
Това зловещо скрибуцване далечз се разнесе изз
юрдия Балканз и сви отз елгзртна болка езрдцата
на всички бзлюри отз пелинака до столетника и
отз малката бавачка до егврбушената старуха.
Стонове на скрзбь и на непоносима болка се
изтрвгнаха изз потиснатата грздь на милионото бзл
шрско племе и кобно проклятие катз урашнз се из~,
сипа надз авторитть на този цивилизованз позорв.
Зловещото перо хвзрли вв черно робство надз
два милиона наши братя и сестри, но то бть хила

во и жалко за да убие духвтв, родолюбисто и гордостьта на бвлюрина.
Палачи, вие крзвожадно се нахвърлихте вврху
чаровно хубавата и буйна млада снаш на нашата
Родина, вий немилостиво ргъзахте нейнитть меса,
вие ликувахте предв нейнитть стонове и кристални
горещи свлзи, но вие не можехте да вземете нейно
то сврце — сврцето на любяща чедата си майка!
Четиринидесеть години вече този шетв .. годи
ни на скрзбь, терзания и клетви!
Четиринадесетъ години изживгьни день подирв
день ев несюди и м&ки, но вз все по-разшряща се
любовь между наев и брата—робз.
Не сз четиринадесетъ, а сз петстотинв юдини
ята/анзтв и гюрлетата на азиятеца и коварството
на фанариота нелюжаха да угасятв евтьтлия зноенв
пламзкз ев сврцето на бвлгарина и той доказа на
евтьтвтз че е способенв за ceohma свобода.
Позорвтв на 26 ноелгврий вв Ньой е дтъло на
завистьта и страхвтв.
Бвлгари отв Македония, Тракия, Добруджа и
Босилеградско, Вие сте скЖпитгъ жертви на туй
преступно дгьло, но Вашия духв е билв мощенв и
ще преб$сде ев б&дниниттъ.
Б. Д. Генчевз

Полезни съвети
— З а п о л у ч а в а н и я н а е м ъ отъ индустри
ални заведения собствениците подлежатъ на да
нъкъ върху занятията на общо ; основание. (Окр.
№ 10822 отъ 1931 г.)
•":
— Л и ц а т а , к о и т о у п р а ж н я в а т ъ инду
с т р и а л н и занятия въ взети подъ наемъ заведе
ния (фабрики) се освобождаватъ отъ данъкъ за
нятие, ако се ползуватъ съ облаги. (Окр. 10822
отъ 1931 г.)
— П о м о щ ь т а о т ъ 5000 лв., която се дава
на наследниците на починалъ пенсионеръ, не под
лежи на облагане съ никакъвъ данъкъ, нито на
запоръ. (Чл. 16 отъ зак. за бюдж. на разните
фондове въ д. в. бр. 68 отъ 1933 г.)
— Едногодишния срокъ. до изтичането
на който, ако не бжде изплатенъ наложения да
нъкъ върху наследствата, той се събира съ 5°/о
увеличение годишно, тече отъ деня на утвържда
ване на постановлението, а не отъ деня на връч
ването му на наследника, което става по-късно.
(Изъ чл. 6 отъ зак. дан. наел )
— С у м и г Ь , р а з х о д в а н и з а р е д о в н и т е го
дишни и извънредни събрания на дружествата, се
признавать за необходимо-приежщъ на занятието
разходъ. (Края на т. 26 отъ наредбата № 6033).
— Н е д о в ъ р ш е н и т е о б л а г а н и я съ данъкъ
върху приходите за 1932/33 фин. год. не могатъ
да се извършватъ отъ специалните комисии, а
само отъ първоначалната комисия. (Т. 46 на на
редбата № 6033).
— Н а с л е д н и к ъ т ъ о т г о в а р я съ наследстве
ните имоти, както и съ своите лични, за изпла-

щането само на определения лично нему данъкъ,
макаръ данъка върху наследствата да е нал.оженъ
съ общо постановление за всички наследници.
(Окр. № 1032 отъ 1931 г.).
— Я й ч а р с к и т Ь с к л а д о в е сами по себе си,
ако въ тЬхъ не се упражнява никакво занятие, не
вършатъ търговия, а служатъ само за хранилище
на стоката, не подлежатъ на облагане съ общин.
такса за надписи. (Реш. № 30 отъ 1931 г. на В.
ft. С ) .
— Л о з а р и т ъ , ч и и т о в и н а се вкиснатъ отъ
само себе си, могатъ да ги използуватъ като оцетъ, било за свои нужди, било за продажби, но
направо на консоматора. Купувача нъма право да
го препродава на трети лица. (Окр. № 11610 отъ
1933 г.).
— П р и о б ж а л в а н е о б щ и н с к а т а такса за
фирма предъ В. ft. С. требва къмь жалбата да
се приложи удостоверение отъ дан. у-ление, отъ
коего да се вижда какъвъ е билъ данъка за по
следната определена година. (Реш. № 45 о т ъ
1930 г. на В. ft. С).
— У д о с т о в е р е н и я т а , които се издаватъ на
упълномощените лица, че могатъ да се занимаватъ съ питейна търговия за сметка на притежа
теля на патента се обгербватъ съ 10 лв. (Окр.
№ 1467 отъ 1930 г.).
'
— В С Б К И с т о п а н и н ъ на н о в о п о с т р о е н и и
поправени сгради е длъженъ въ срокъ отъ 30 дни
отъ свършване на постройката да съобщи писме
но на данъчния началникъ. (Чл. 17 зак. за дан.
сгради).
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Дчрреца „Евксиноградъ" край Варна

Л.

Стр 3.

Старата черква „Св. Георги" въ двора й с е вижда
остатъкъ отъ старата Римска крепость

К. Бочезъ.

Отнемането отъ общннит! на пришит! по чл. 166 отъ зоконо за
акцишЪ и патентовия сборъ.
Общинските приходи, създадени чрезъ зако
зна за градсчитЬ общини (чл. чл 88 и 89), вече е
ноторно известно, еж изгубили отдавна своята фи
1нансова цевесъобразность. Много отъ гЬхъ не пок<риватъ разходите по събирането ймъ, а некой
и
еж почти несъбираеми. Техния турски произходъ,
з,
носи характерните белези на времето, когато еж
к
създадени - особености, неотговарящи на съвре
Iменните условия. Оставени само на гёхъ, общи
\ните, не само отдавна не биха могли да изпълняаватъ .функциите и грижите, които държавата съ
ъ
редъ закони имч. възложи, но не биха оправдали
и
и сжществуванието си отъ гледище за закона заа
градските общини.
Това положение се схвана своевременно у
насъ и въ редица закони, заедно съ новите тя
1жести, които се прехвърляха отъ държавата върху
у
общините, създаваха се за последните и приходи
и
въ еквивзг.ентенъ размеръ.
Презъ 1925 година съ изменяването на зако
>на за народното просвещение общините се задъл
Iжиха да издържатъ народните основни училищаа
(чл. 79) и се основа (чл. 80) фонда „учителскии
заплати* за изплащане заплатите на основните и
прогимназиални учители. Едно задължение, коетоо
поглъща ежегодно, направо отъ държавните бирници, безъ дори да се отражава счетоводно въь
общинския бюджетъ, отъ най-сигурните и редовнил
приходи на общините, една голема часть, състоя|ща се отъ общинския ньлогъ и 30% отъ връхни
ните, които се следватъ на общините отъ данъказ
върху занятието и поземления налогъ. По тозил
начинъ държавата смъкна отъ себе си едно за
дължение, което прехвърли на общините, като гил
натовари съ единъ твърде чувствителенъ разходъ.
Тяжесть, която не би могло въ никой случай ре
довно да се понесе отъ праздните каси на никояя
българска община, ако срещу това не се отстжпиха съ закона «за изменение на закона за акци
зите и патентовия сборъ върху питиетата", — чл.I.
166 (Д. В. бр. 89/21.VII.925 г.), на респективнитеа

общини отъ 1.V1I. с. г., редица преки данъци —
именно тия, които сега съ новия законопроектъ се
готвятъ да отнематъ.
Само съ така направената своевременно компенсация можеше да се подържа създаденото положение и въ некой случай да се влее нова, макаръ и малка струя въ анамичния финансовъ животъ на общините. Прехвърлените приходи беха
лесно и сигурно събираеми, безъ недобори, а и
целъ законъ беше създалъ практика когато за
кой и да е приходъ по закона за общините практиката я създаватъ окржжните наредби и касационните инстанции, по твърде труденъ и често
противоречивъ начинъ.
Създадоха се за общините приходи и по други закони, но все още финансовото имъ състояние
не се подобри, а напротивъ — отъ день на день
се влошава Сжществующите приходни източници
пресъхватъ и всекаква реална благоустрийствена,
санитарна, просветна и въобще каква да е политика
е невъзможна. Животътъ на общините е спрелъ.
Тази е самата истина, очевидна за всеки дори и
най-повърхностенъ наблюдатель. Общините се нуждаятъ отъ нови и сигурни приходи и за това, не
само отнемането на сжществующите, но неотстжпването отъ държавата на нови е вредно.
Въпреки очевидно лошото положение на общинските финанси, отъ неколко години се забелезва една тенденция за отнемане отстжпените вече
на общините и събирани отъ последните съ усърдие^и постоянство, преки данъци. Презъ 1929 г. съ
закона „за облагане съ данъкъ моторните коли"
(Д. в- бр. 80) 10.VH 1929 год се отне въ полза на
държавата акциза (чл. 48) отъ автомобилите, мо
тоциклетите и въобще отъ моторните коли и се
забрани събирането на общински такси (чл. 47),
като се отстжпи отъ сжщия акцизъ само 30»/0 —
едно намаление много чувствително въ това сигур
но приходно перо на общинския бюджетъ. Съ закона за бюджета на държавата за 1931/32 финан.
година се забрани на общините да събиратъ все-
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какви други такси за велосипедите (отнася се за
напога по чл 83 п. б отъ закона за градските об
щини) освенъ акциза, а по б.оджета на държавата за
1933/34 финан. година се отне и той и се прехзърли пакъ върху държавата като се пргмахна за
прещението за общинитъ да събиратъ налога по
чл. 89 п. б отъ закона за градскитв общини, кой
то приходъ далечъ не е тъй сигурно събираемо,
' както самия акцизъ и въ сущность далечъ не го
компенсира.
Сега се готви законопроектъ за отнемане и
на всички останали приходи отстжпени по споме
натия въ началото чл. 166 отъ закона за акциза и
патентовия сборъ. Яко това се осжществи ще се
нанесе едно ново и твърде чувствите,лир_. сътресе
ние на общинскитъ финанси. Ст^Гичната^бц^ина

Стр. 4.

схванала своевремено опасностьта готви вече изло
жение, съ което доказва абсолютната невъзможность да се отнеме този приходъ възлизащъ за сжщата около 22,000,000 лв. годишно. Той, обаче
процентно не е по-малъкъ и за коя да е друга
община въ сравнение съ общите й бюджетни при
ходи.
Прочие, общинитъ тръбва чрезъ общи по
стъпки да изложатъ своето лошо финансово поло
жение, да напомнятъ голъмить свои неотложни
нужди и настоятъ щото въ никой случай да не се
посъга на твзи, вече станали общински приходи, а
напротивъ, да имъ се отстжпятъ и нови, еднакво
сигурни и лесно събираеми.
При липсата на постояннитъ комисии, грижата
за общинитъ тръбва да бжде по-голъма.

• - . *

Д-ръ П. Д. Скорчевъ
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Приносъ къмъ усъвършенствуването на морското лЪтовище Варна
ие отъ миналия брой)
За да се разнообрази лътуването на гостить
ни необходимо е да с е улеснятъ въ най-голъма
степень излетите до близкитъ и по-далечнитв
околности. Излетници винаги ще се намърятъ ако
лътовищната управа, курортната лига, туристиче-
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Часть отъ плажа
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скитъ дружества си дадатъ по-вече трудъ да устройватъ, спомагани и отъ общинската управа, евтени
и удобни екскурзии по море, езеро или пъкъ по
крайбръжието и вжтрешностьта. Мисля че Мадара,
съ своята старинна и скалиста чаровность би ста
нала любимо излитно мъсто за нашить лътовници
ако се издействува до тамъ удобно евтено превоз
ване по желъзницата и съ автобуситъ. Хижата
„Родни балкани" е една ценна придобивка и тя
тръбва добре да се разгласи между гостить ни.
Всички по-близки пжтища и излетни мъста тръбва
да се маркиратъ и посочатъ съ нъколкоезични
надписи съ обозначение на разстоянията.—Единъ
по-обстоенъ и дебре и л ю с т р о в а н ъ п у т е в о д и 
тель за близката околность и побръжието издаденъ на български нъмски и френски е твърде
необходимъ.
Единъ редовенъ и стегнатъ санитаренъ
н а д з о р ъ върху хотели, гостилници и др. под. щ е
повиши чистотата и спретнатостьта въ тия заведе
ния. Млъко, овошки и разнить продукти за ядене
•и пиене се нуждаятъ отъ добъръ санитаренъ кон
троль и отъ по-естетично разнасяне и продаване.
Улицить и околностить на банить тръба да се подържатъ въ образцова чистота, тукъ не бива да
се допущатъ грозни и мръсни бараки за продажба
на овошки. Не може въ центъра на лътовището
да се търпи смрадь и мръсотия каквато е тази до
прогимназия св. Кирилъ дето предстояватъ 20—30 .
файтони и коли. Просто недоумяваме какъ е допустнато това мъсто за файтонски престой безъ да
бжде снабдено съ хидраири и ями за да може ньколко пжти на день да се промива. Сега то е ста
нало ужасно вонище!
Не бива да се допущатъ просещи, гамени,
умоповредени дрипави ж е н и и м ж ж е без
спорно да сноватъ между гостить по бул. Слив
ница, изъ градината, казиното, по разнить локали.
Колкото и да изглежда хуманно да се дава възможчость на слъпи, сакати и на процеси да спечелятъ нъкоя пара, все пакъ тръба да се разбере,
че едно льтовище посещавано за отмора и наслада
не е мъсто за такава демагогска филантропия. Льтовницить плащатъ, градътъ печели отъ тьхъ и тк
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не бива да се отегчаватъ презъ своето пътуване
съ досадна филантропия.. Общината може да спо
могне местните просеци, а такива изъ вжтрешностьта .трЪба да се пропъждатъ по местожител
ствата имъ.
Нашето летовище си е придобило характеръ
панаирджийско, то е шумно, кресливо и въ тоя
си видъ може би се прави на нашенци. Обаче все
пакъ не може да се откаже, че и най-веселите и
шумни летовници се нуждаятъ, когато си почиватъ,
отъ тишина и спокойствие. Но ние не можемъ да
се похвалимъ дори съ относителна тишина, нито
денемъ, нито нощемъ Градинари, млЪкари и разни
други амбулантни продавачи *се провикватъ отъ
ранни зори до късна вечерь, пийнали компании
пЪятъ съ фалшивъ гласъ най-гръмогласно и следъ
полунощь, ушераздирателни сирени реватъ въ
BctiKO време на денонощието, моторите експлодиратъ и гърмятъ като бомби, цъло лъто дори и до
днесъ единъ файтонджия си прави сеиръ съ една
проглушителна камбана и денемъ и нощемъ а мом
четии търкалятъ дрънчащи железни обръчи дори
и по Ц. Борист. Нито полицейските постове, нито
друга нвкоя власть счита за свой дългъ да обуз
дае смутителите на нощната тишина, когато иначе
т е еж винаги гстови най-усърдно да преследватъ
всекиго, когото вядятъ, недач Боже, да носи ко
кошка съ главата надолу! Властьта треба да се
проникне отъ съзнанието, че летовищниятъ квар-
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насяни по улиците, вестникарчетата се провикватъ
като цигани на покваренъ български езикъ. —
Властьта требва да се погрижи и да намери начини
да въдвори българския езикъ около гарата, у лод
карите, въ пристанището, у амбулантните про
давачи и вредъ гдето се говори макаръ и полуслужебно. Време е да изискваме отъ всички
мъстни търговци и зродавачи да знаятъ и да
говорятъ български. Защото съ досегашната си
езикова разхалтавеность ние, за нашъ срамъ, сме
достигнали до тамъ, че следъ 55 годишенъ самостоенъ животъ гагаузите (не само) отъ Кестеричъ
още не знаятъ български и говорятъ съ Чехи и
Поляци въ св Константинъ продавайки имъ овошки
само на турски. Да еж поне турци!
Съ усърдие и упоритость треба да се наложи
българскиятъ езикъ въ всички обществени места,
защото е срамно за града ни, родени тукъ хри
стияни или прехранващи се отъ години у насъ
чужденци, не.бидейки турци, да пренебрегватъ нашия^езикъ и да си служатъ съ турски. Съ окаче
ните ho. банки и другаде надписи „говорете
български" не се постига нищо, те позорятъ на
шето народно достолепие и чудно е, че те все
о щ е не с е премахватъ.

Бюфета—тераса на морските бани

Варна като отлично морско летовище и ле
чебно место възстановяваше здравето, твърде при
годно за реконвалесценти отъ заразни и други бо
лести, като лекуващо небелодробна туберкулоза,
лечебно летовище за рахитични, хипертоници, за
нервно преуморени и пр. може съ успехъ да при
влече многобройни нуждаещи се изъ Средня Евро
па и изъ балканските държави още и за това, че
въ Варна, сравнително европейските курорти животътъ е най-евтенъ. Отъ голЪма цена е, че тукъ
летото е безоблачно и слънчево, горещината не е
големз, когато по нЪмскитЬ морски курорти едва
се набиратъ 15—20 слънчеви дни презъ летото,
морето е студе-ю, а пъкъ въ средиземноморските
курорти летото е извънредно горещо.
Обаче ценните качества на нашето летовище
на западъ не еж известни; Нито въ единъ немски
медицински учебникъ, нито въ единъ медицински
календаръ или бански и курортенъ алманахъ името
на Варна не фигурира. ЗападнигЬ л-вкари още
нищо не знаятъ за Варна, поради което те еж ли-

талъ не е панаиръ, а место за почивка на нашите
гости, които ние канимъ и търсимъ, защото печелимъ отъ техъ. Интересите на амбулантните про
давачи тукъ оставатъ на второ место и ние трёба
преди всичко да задоволимъ уместните желания
на нашите летовници.
За валутни, полицейски и други неуредици за
липсата на обществени клозети и др. под. не ще
кажа нищо.
Обаче не мога да не кажа неколко думи за
българския е з и к ъ на Варна, който градъ за
жалость има още турски обликъ и първите впе
чатления на пристигащите летувачи еж че тукъ се
говори по-вече турски, отколкото български. Още
на гарата файтонджии и хамали крещятъ и говорятъ на турски, на турски или полутурски ч се го
вори въ по-вечето бръснарници, амбулатните фо
тографи изъ градината се разправятъ на турски, на
разваленъ български се разхвалватъ всички раз

Рибарска кжщица и лодки по брега на Варна

Варненски общински вестникъ
шени оть възможностьта да отправятъ своите па
циенти къмъ : нашето летовище
' • '"" ' . '
Наложително е, щото р е к л а м н а т а с л у ж б а
да се разпростре/ покрай другото и въ медицин^
скит в'- списания,-"в ъ издателствата на медицински
календари и-алманаси, рекламни брошури и::про-'.
спекти да се разпратятъ 'по средноевропейските
клиники, на професори и по-видни лвкари, както
това се върши отъ всички почти западни, дори и
френски курорти, които редовно изпращатъ и на
българските лекари СВОИТБ луксозни проспекти и
лечебни продукти въпреки валутните за насъ
мжчнотии.
Треба да се направятъ големи улеснения за
да могатъ да с е п р и в л е к а т ь п о - в е ч е чужди и
н а ш и л е к а р и в ъ Варна. Защото живата реклама
на лекаря е най-резултатна.
Презъ последните години общинската ни
управа беше ' взела похвалното решение щото
всички лекари дошли и намиращи се вь Варна да
се ползуватъ съ безплатно кжпане въ.морските
бани. За жалость презъ изтеклото лЪто това-прозорливо решение се отмени безъ общинската каса
съ това да се обогати. Ако лекарите се ползуватъ
въ всички курортни места и бани съ най-различни
облекчения и изгоди, съ това се цели добра сметка.
Защото комуто се дава ще даде. Ако е полезно и
необходимо летовището Варна да се проучи въ
климато- и таласотерапевтично отношение най-все
странно, безспорно е че п ъ р в и б ъ л г а р с к и т е лът
к а р и щ е трЪба да с е н а г ъ р б я т ъ с ъ т а з и р а -
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болни и реконвалесценти, изнурени и похабени чуж
денци къмъ 1 слънчевитЬ брегове' на нашето Черно;
морё.Г—' 'Общината ни' всячески треба да;се стре
ми "да привлече къмъ Варна" .и д а с п е ч е л и о б е 
щ а н и е т о на н а ш и п р о ф е с о р и й в и д н и л е к а р и
да работятъ въ това направление. Тесногръдото
скжпёрнйчествб'не може да бжде с 6бщеСтвёнъ дви
гатель!
' •*
Една уместна и хубава р а з г л а с а на В а р н а
к а т о г р о з д о в о л в т о в и щ е може да се направи
тъкмо ч р е з ъ г р о з д е т о . Ние изнасяме милиони
килограми разни сортове отлично грозде въ Берлинъ, Виена, Варшава. Но подъ какви имена? —
турски: Дфузъ-али, чаушъ, димятъ. Срамно и по
зорно е, че и до днесъ не можахме да премахнемъ
тия турски имена и да ги заменимъ съ звучни
български названия, та ведно съ нашето вкусно и
угледно грозде да изнесемъ и малко българщина
въ чужбина.
Само миналата година е изнесено отъ Варна
около 190 вагона, т. е. 1 мил. кгр. грозде димятъ
въ немско. Лко това грозде носеше името В а р н а
или В а р н е н к а ние бехме разгласили нашето л е 
товище най-малко между 3 — 4 милиона немци,
които чрезъ собственото си гърло ще узнаятъ, че
въ слънчева Варна з р е е чудесно грозде.— Жела
телно е варненската общинска управа да се зани
мае съ този въпросъ и да изложи предъ лозар
ската кооперация нуждата и ползата отъ побъл
гаряване на имената поне на нашите износни сор
тове грозде.
Съ тези предложения и бележки далечъ не
се изчерпва въпроса за издигането на нашето
морско летовище до степень задоволяваща по-кул
турните вкусове и на европейската публика. Обаче •
всеки варненецъ треба да има за свой дългъ преуспеването на града ни и да не се скжпи да каже
онова що знае и може.

Неправилно внесени данъци

Единъ отъ двигателите на Варненската Електри
ческата централа
бота и съ тия свои проучвания ГБ ще допринесатъ твърде много за посетимостьта на летовището.
И безъ това единствено б ъ л г а р с к и т е л ъ к а р и еж,
които п о с в о й п о ч и н ъ безкористно се заловиха
съ и з у ч в а н е т о на л ъ к о в и т о с т ь т а и и н д и к а 
ц и и т е на н а ш е т о м о р е л ъ ч е н и е , и т е еж които
го популяризираха всредъ населението. Несъмнено
е че и в а р н е н с к и т е л ъ к а р и н а п р а в и х а т в ъ р д е
м н о г о за разгласяването на лечебностьта на на
шето летовище съ неговите бани. В а р н е н с к и я т ъ
к л о н ъ н а Б ъ л г . л е к а р с к и с ъ ю з ъ не е безучастенъ къмъ интересите на летовището ни и съ те
чение на времето той ще направи потребното д а
с е с и с т е м а т и з и р а т ъ в с и ч к и и з у ч в а н и я и на
б л ю д е н и я извършвани отъ лекарите въ разните
градове на страната ни. Тогава с ъ ц и ф р и и ста
тистики ще може да се излезе и в ъ чуждия ме
дицински п е ч а т ъ и по този начинъ да насочи

Неправилно внесени въ повече данъци, връх
нини и пр. въ данъчни бонове до 1. XII. 1932 год.
се прихващатъ срещу други дължими отъ данъко
платеца суми за данъци и други държавни взе
мания, макаръ и по закона за закупване и износъ
на зърнени храни те да не еж платими въ данъчни
бонове. Ако данъкоплатеца не дължи такива да
нъци, сумите се връщатъ въ пари. Въ случай, че
боновете еж били закупени отъ Б. 3 . Банка, т е
се заплащатъ съ 20% въ по-малко отъ номинал
ната имъ стойность. (Забел. къмъ чл. 13 отъ эак.
въ д. в. бр. 278 отъ 13. III. 1933 г.).

Задължение на производителите.
Лозари овощари, които не се снабдятъ съ
акцизни данъчни книжки или се снабдятъ съ та
кива, но не ги съхраняватъ, не ги представятъ на
данъчната или общинска власть за нанасяне дан
ните по техъ, се наказватъ съ глоба отъ 200 до
10000 лв. за всеки отделенъ случай. Те еж длъж
ни при продажба на вино или ракия да предста
вятъ тия книжки на местното акцизно (данъчно)
управление или на общинското за отбелязване на
продаденото количество вино или ракия и на из
платените за техъ данъци. (Окр. № 22051 отъ
1.IX. 1933 г. на отд. за акциз.)
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иНа 5-ьш 8-врШ вы писахме, въ което вы
притворихмы преписъ-тъ протестътъ, което направы и проводи тукашнжтж Enapxifl врьхь де
лата на скгвсянната комиая; нъ по каква пречина
го не обнародвахте до то»ж часъ? незнаемъ!

Сжщо Вы писахмы на 20 7-вр1й, въ него
вы притворихми проба за да ны напечатате вен
чални свидетелства, и за тъхъ не ни отговорихте.
Прочее ся умолявате съ прьво да ны отговорите,
ще Hbi ли да n>i напечатате или не; защото, като
не ни останаха сме принудени да пишемъ другаде.
Притваряме Вы расписъ-тъ на Лотере1-жтж
училищна., която ся съставы на Августъ 1 ы'й
1868 г., а истеглюващето и стана на 30-ый престаналаго 1860; прочее ся умолявате съ прьво да
обнародвате на значените нумера за знан1е на
секиго, като кэжитъ така: Логере1ж.тж на въ
ползж на Варн. Бълг. Училище, еж истегли, на
която общинжтж моли оныя господиновци, да си
пррвъдъ-тъ билетите чрезъ npintcibi или стой
ность-тж на печалбата да си вземагъ, или ако гы
подаряватъ н*ка отговоръ-тъ за да имъ ся запишятъ имяната въ протоколъ-тъ- училищенъ.
За тва изв-fecTie ако искате пары съ прьво
ще пишимъ г-ну Камбурову да Bbi гы брой, както
и стойность-тж на училищната—Македонш пред
варително да ви благодаримъ".
На стр. 440, съ дата 5.XII 1869 г., е по
местено копие отъ писмо безъ адресъ, а само съ
обръщеще: .Господине Председателю!*,Ето съдържанието му:
„Благодарни пр!ехмы честного БЫ отъ 13
8-Bpifi, на което съдрьжащето добре проумъхме.
За жалость тжзи годинж нашата EnapxiH като
неможа да сполучи въ сейдбата отъ еднж странж
и длъговете имъ доста отъ другж; затуй неще
можемъ да съберемъ волнжтж помощь, която ны
искжте въ настоящата година, нъ дано другы-те
околны песрещнатъ нуждата. А нашата община
остава задлъжена за идущата годика да спомогне
споредь силата си.
Мслимъ имайте 1ж въ числото на ония, които
еж внесли, и недейте нж презира, защото намъ
е твърде совестно да вы откажемъ, но като нема
никакъ леснот!я, нема что да сторимъ за туй
упростетьг4 по насгоящемъ.
Копието отъ писмото на стр. 441, съ сжща
дата, коего е полуизветрело, е отправено до Г-да
Иванчо и Стоилъ Ефенди, безъ указание на ме
стожителството. Въ писмото се говори, че имъ се
нзпраща чрезъ отца Нила расписъ за нумерата
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на печелившите билети отъ лотарията, да бжде
обнародзанъ въ в. „Дунавъ".
Копието отъ писмото на стр. 442, съ сжща
дата, безъ адресъ, а само съ обръщение, е сжщо
по лотарийния въпросъ.
На сгр. 443—444, съ дата 9.ХЦ 1869 г.,
е поместено копие отъ писмото до Негово Высокопреподоб1е отца Н. Д. Изворовъ въ Руссе.
Ето съдържанието му:
„На 5-ый того вы пиегхмы, въ него имахте
претворянъ преписъ отъ лэтерийнжтж печалба, на
която нумерата да напечатате въ в. В. Дунавъ,
за-пр1емав1ето му ся не съмняваме.
• ПриносяшШ настояшлето ны на имя: Г-нъ
Симеонъ Колювъ пэззрджикл1я идва въ градъ-тъ
Вы да подаде жалба врьхъ Кондрата, когото бе
нгправилъ съ Манкзляне да направи шюшето пжтя
между Варна и Пазарджикъ за техна с/ка; за
щото реченяый като испълны услов1ето на Кон
драта отъ еднж странж и Езе си потребны-те
свидетелства писмекны отъ Мендисъ Скендеръ
бея on. другж де да си г:скж стойность-тж по
услов1ята, които отказаха по пречинж: че, реченный пжть по друго надзирзтелство и заповедь, ся
повтори направата на което нематъ право никакъ
селяните да му предплататъ. Понеже речеиный
по услогЛето си . . . пжтьтъ, кзто ся удобри и отъ
сжщ1Й м§ндизинъ, кейто предварително бе начерталъ и по самото чертаще, ся взе основные и на
правиха услов1ето.
Той тука ако и да да до неколко пжти жалба,
нъ никакъ ся не разгледа работата му. За туй
Bbi молныъ да му спомогните до колкото е въз
можно да си намери реченный правото защото
другояче еж лишава огъ кжща и сичко, което е
даже сиквесто.
Като беше тука главния Меидизинъ беше го
предстэвилъ тукашный Скендеръ Бей и му расправилъ остно подробно; комуто каза, както и
Тукашный паша да не губи время, нъ да дойде
въ градътъ-тъ Bbi да ся жалова, и само тогава
чрезъ Емирнаме може да му ся разгледа дав1ята.
Прочее ся умолявате да разкажите предварително
на сичкы оньгя, гдето ся отнася неговата работа.
Уверены на патрютическы-те вашы чувства,
смеемъ да ся надеемъ че, ще му спомогните до
ста; затуй бржзами предварително да Вы благо
даримъ".
Копието отъ писмото на стр. 445 безъ дата
и адресъ, а само съ обръщение, е полуизветрело.
Въ него става дума да се помогне за освобожда»
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ването на 6 души българи отъ с. Ючъ-орманъ,
които били арестувани.
На сгр. 446, съ дата 13.XII 1869 г., е по
местено копие отъ писмото отправено до Негово
Высокоареподобше Отца Нила Д. Изворовъ въ
Русее.
Ето съдържанието му:
яКрайното ни стана на 9-ый того, въ него Вы
казахмы до тогавашните потребы; Асега Ви препуручваме приносящего иастояпието ни Хаджи
Теодоай Еромонахъ, комуто спомогнете, както и
щя отъ и го проводете за Ловечь. Той тамо нетръбва да го имате, защото HJE за маяще; Молимъ снабдете го съ писму до Ломскжтж общннж
или Оряховската, гдето да му спомогнатъ".

На сгр. 447, съ дага 15.XII 1869 г., е по
местено копие отъ' писмото до Почитаемата Бъл
гарска община въ Търново.
Ето съдържанието му:
„Вашъ еданъ съогечествекникъ ив имя Г-нъ
Цаню отъ колыбигв Нейковцы, имаше тука сьшъ
Кою Цаневъ, който ся помина преди 7-мес. и
оставы стопаницата си вдовица съ три деца едно
момичи и две момчета сега; отъ ГБХЪ едно мом
че ся повреди и остана съ едно око на възрасть
13 годишно другото на 5—5-ньь а момичето 16
годишно.
Тыя сырачета ся представиха и трьсятъ ба
щиното си наследство отъ чичовите си Иванъ и
Митя; Прочее Вы молимъ да пишите и распитате
какво има реченный и да нЫ по скоро отгово
рите, та да дойде тамо стопанката му".
На стр. 448, съ сжща дата, е поместело
копие отъ писмото до Благоговейный отецъ Ганчо
въ село Суджасъ-кьой.
Ето съдържанието му:
„Чтомъ npieMHbi-те настояшлето ни да дой
дете тука, защото имж да ся питате за нЪкодж
работя, твърде потребна. Прочее не ся бавете,
нъ поскоро дойдете - .
На стр. 449—452 съ сжща дата е поместено
копие отъ писмото до Негово Высокопреподоб1е
Обца Н. Д. Изворовъ въ гр. Русее.
Ето съдържанието му:
„Господа Председателю!
«Преди 13 годины дойдоха тука Г-нъ Ни
кола, Миху и Жеко родомъ отъ Елена, за да ра
ботать градинарство, които взеха съ наемъ по
една градинж отъ монастирскыты. И тжй като
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работиха реченны-те градины-те, въ сжщо время
почнаха да си изкореняватъ празны царсюЛ места,
които едвамъ въ 7 цели годины можаха да докоренъ-тъ тримата 195 уврата место. Тогава
скокватъ гагаузы те и искатъ да усвоятъ казаны-гЬ
места, съ нам%рен1е: ч е т е места бы'ле мерж ма
настирска, когато той има само 800 уврата свое
место, а днеска е 1200 и ся не блвгодарятъ на
не!Ж си кражба, но дерзнзха и искатъ да усвоятъ
и сыромяшкы'я потъ. Реченните, ако и да праватъ давш отъ петь годины насамъ за да си оттжрватъ местата, въ и до TCJ». часъ крайно ре
шеше ке еж е дало".
„По тжзы пречкнж и. постжпкж на гаггузыте, речениы-те подадоха жалба на преждебивmbifi тукъ мютесарифинъ Н. П. Аптарамзкъ Паша
и искаха да имъ ся разгледа работата въ мезли
шатъ, нъ като ся продлъжи доста времи, ся при
нудиха и проводиха едного отъ техъ си у градъ-тъ
Вы гдето да расправы подробно работата на Вашый мезлишъ, комуто тутакси дали за тука Едно
Емирнаме за да имъ ся добре разгледа работата.
Тогава тукашньш мезлишъ заповеда на Тапуджи
Мяомуру Мустна,Ефенди и Асанъ Ефенди да утидатъ заедно съ селяны-те отъ Кестиричъ и ЧорбаджШте, които, като разпитаха добре разумеха
че, местата еж царскы и принадлежать на р е ченныте сыромаси, които еж гы изкоренили; И
така сжщото съобщихж на мезлишатъ, който съ
днеска утри продължи работата почты еднж целж
годинж безъ даде некой край. Въ това растояHie излязоха ЕмлякчШте да мерятъ лозята гдето
ся ненамерили тамо реченныты сыромасы, и тжй
примерватъ и местата си съ манастирскыя попъ,
които записали за манастирскы; нъ после като ся
научиха хората за случкжтж, тутакси подавать
втора жалба на сжшдй Паша, който подписа и
жалбата еж отправи до Емлякъ Мяамуру, който
отиди втори пжть, примери местата и записа
врьху Никола, Миха и Жека, като имъ даде
нуждныте-те книгы и отдели местата и отъ него
часъ и до сега плащгтъ на Царщината дарь-тж,
става почти две годины', прит1я пакъ манастирскыя
Векилинъ насилственно уре, сей и съ наемъ дава
местата като пжди сыромасы-ть".
я Г-да тва праволие? не наистенна! нъ что
да сторатъ хорицата, когато нема кой да имъ
пристой и спомогне; за туй ся принудиха днеска
и своеволно подаряватъ половинжтж от.ъ местото
на Тукжшнжтж Българскж общинж, само да имъ
спомогни и си оттърватъ местата. Обаче знайте
добре че тукашнжтж общинж само съ своята си
сила неможе противостоя. По тжзь! пречинж Вы
молимъ разпитайте добре и ся научете наверно
какво е законътъ на изново изкоренено место,
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кому принадлежи, и по кой начинъ ся може спе
чели дав|ята."

Ето какво е то:
м Приносящей настояпието ни отецъ Константинъ А Дъновски, ся днеска провожда до вашата
община, който носи писмуто проводано намъ отъ
Св. Българскы Съборъ изъ Ц/градъ за да Вы го
прочете и отъ тамо въ Балчикъ и Провад1я. Про
чее, като го разчитэти и проумеете добре съ
държането му требва да си упълномощите двама
достойны представители писменно, които да ся
намератъ безъ друго тука на 10-ый ЯнуарШ, гдето
да направимъ едно общо заседаще, размислнмъ и
решнмъ за добрата наредба, която да положимъ
въ действа по съветите на Арх1ерейското наше
писму. И така само като ще можеиъ да спомогнимъ на желаемата сполука за решещето на въ
проса, требва и ся отъ назы изискова, за туй да
не пропущаме настоящата скъпа минута".

„Ный мислимъ за подобр-Ь Г-ны да наредите
тамо единъ Верянъ вашъ человЪкъ, който да
почны тжзь! дав1я, която, като ся спичели 95-гЬхъ
уврата место да раздЪлимъ на половинж. сир. на
дв^тЫ Бълг. общины, Защото, когато имагь хо
рата пълно право, да го остави ли да ся ползоватъ Гагаузы-гв, а не ный и Вый и сыромасите? Не!"
„За тжзы работа може да ся научите и огъ
сж.шлй попъ Констандина, който беше на него время Манастирскы Векилинъ, прочее распитайте го.
Следователно размислете и чтото намерите заблагословно съ прьво ни отговореты".
„Уверени на благы-те вы чувства, смеемъ
да ся нгдеемъ че ще ся постараете до колкото
е възможно да ся оттърватъ местата; затуй бржзамы пр-вдварителво да благодаримъ".
Копието отъ писмото на сгр. 453, което е
полуизветрело, е отправено до Недю Чорбаджи
и сичкы комшш въ Гюнъ-дооду. Съобщава имъ
се да изпратятъ тукъ Г-на Ради Душовъ защото
ч
билъ потребенъ.
Писмото на стр. 455, което е полуизветрело,
е безъ адресъ, а само съ обръщение: „Почитаемо
Българско общино!" Въ него се говори, че за
свещеникъ въ с. Геленджикъ билъ ржкоположенъ
Иванъ Димитровъ огъ Н. П. Доротея Софийски,
като му е далъ и нужното свидетелство. Общината
го препоръчва да гоиматъ за свещепнкъ въ чи
слото на другите свещеници.
Копието огъ писмото на сгр. 456, което е
полуизветрело, е отправено до „Почитаемы чор
баджи сичкы старщЛ и комини съ селото Ге
ленджикъ". Въ него се говори за ръкополагането
на техния съселенинъ Попъ Иванъ Димитровъ.
който имъ се изпраща за да имъ свещенодействува,
Копието отъ писмото на стр. 457, което е
полуизветрело, е отправено до Тодоръ ГеорНоглу
въ с ТестеджШ. Въ него се говори да се изпра
ти тукъ известни лица отъ Султанларъ за да се
прегледатъ сметките на общината и се погодятъ.
Ако съ добро не дойдатъ ще бждатъ доведени
чрезъ Правителството. Като дойдатъ да донесатъ
и тевтерите си.
На стр. 458 и 459, съ дата 31.XII 1869 г.
е поместено копие отъ писмото до Българските
общини въ Пазарджикъ и Балчикъ. И двете пи
сма иматъ еднообразно съдържание.

Стр. 47

'

Колиетата отъ писмата на стр. 469—470 не
съдържатъ нещо важно и съществено.
Копието отъ писмото на стр. 471—472 съ
дата 1.1 1870 г., е адресирано за Цариградъ и
почва съ обръщение: „Господине Председателю!"
Съдържанието му, като важно, предаваме изцело.
„На 5-ый престаналаго месяца и Г-да Вы
писахмы, въ него Ви казахмы до тогавашныгв
потребы. А сега ся благодарно отговаряме на
Арх|ерейско писму отъ 16 престаналаго м. м, и г.
въ него писаны-те Вы добре проумехмы ".
„Вы крайно благодаримъ съ гдето ни възрадвахте по празниците, като ни благословихте."
„Изложешй Ви почеркъ врьхъ управлещето
на тукашното Духовенство за въ будоще, взехмы
подъ добра забележкж, когото ще се стараемъ
въ малко време да положимъ въ действ|е, защото
по ясното убеждеше проумевзмы че само съ тжй
като посгжпимъ ще си скоро сполучимъ общата
цель".
„Въ тукашнътж Епарх|я такозъ достоянъ
сеященникъ за да отговаря на зважето си нема мы
за зла честь. Нъ отъ Св. Б. Съборъ ще искжме
единъ достоянъ Архимандритъ, който да познава
и турскыя говоримъ языкъ добре; загуй размыслеты и ни отговорите по скоро; защото Вашето
Арх1ерейско писму проводихмы съ нарочно лице
въ Пазарджикъ, Провад1я и Балчикъ, който да
имъ го прочете и гы умоли да упълномощятъ
двама представители и дойдатъ тука на 10-ый
того, та да направимъ заседаше".
Следъ 459 страница следва 469. Направена
е грешка при нумерацията на страниците. Нумерацията е направена съ машинка.
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Копието отъ писмото на стр. 469 е почти
цялото е извътръло. То е отправено до редак
цията на в. «МакедоШя* въ Цариградъ. Въ него
става дума за обнародване расписа на лотарията
колкото се може по скоро.
Копието отъ писмото на стр. 470, което е
полуизвътръло, е отправено до Русе. Въ него се
говори за лотарията.
Копието отъ писмото на стр. 473, което е
полуизвътръло, е отправено до ГФна Павли Чор
баджи въ Гевреклеръ. Съ писмото се канятъ да
дойдатъ тукъ известни лица „за да се расправи
работата на даскала". "
Копието отъ писмото на стр. 474, съ дата
7.1 1870 год., което е отправено до почитаемата
Българска община въ Провадия, е еднакво по съ
държание съ писмата на стр. 458 и 459, които
дадохме.
Копието отъ писмото на стр. 475, което е
полуизвътръло, е отправено до Коста Чорбаджи
въ Кара-Юсейнъ. Въ . него става дума за на
следство.
На стр. 476, съ дата 16 1 1870 г., е помъстено копие отъ писмото до Почитаемата Българ
ска община въ Пазарджикъ.
Ето съдържанието му;
„По желащето на тукашны-тъ и вжншнитъкоповачи на училищнжтж Лотере^ж истеглешето й
стана и ся проводиха нумерата на печалбы-ты за
обнародваше пръзъ въстницитъ; Прочее ся умо
лявате да придадетъ стойность-тж на дльгъ-тъ сн
гр. 170 сто и седъмдъсять на Г-на Петра Андрет
ювъ, отъ когото ще ги получимъ.

Стр. 48

Ето съдържанието му:
«Негово Bbicokonpenoflo6ie отецъ Архимандритъ Панаретъ, вы бъше оставилъ нъколко кила
жито да го расправитъ и проводигЪ стойность-тж
му, нъ и до то1ж часъ не ни Ы проводихте, за
туй Bbi молимъ да придадете стойность-тж на
Г-на Петра Андреювъ, когото нарочно задлъжихMbi да дойде въ селото ви и вземы край та1ж
работа".
Копието отъ писмото на стр. 479 е съвър
шено извътръло.
На стр. 480, съ дата 21.1 5 870 г., е по
мъстено копие отъ писмото, до Господа Дойчю
. Чорбаджи и сичкы комшШ въ Ясж-башъ.
Ето съдържанието му:
„Негово Вь1сокопреподоб1е отецъ Аркимандритъ като неще да дойде скоро на вашето село,
поржчалъ Bbi да събереты и проводите помощьта по гр. 6 шесть до въ гебедже Попъ Георгя;
нъ вый ке сте гы проводили до то1ж часъ. За
туй чтомъ npieMHHTe настоянцето Hbi да n>i приберегв и поскоро да rbi проводитъ, звщото дру
гояче ще ся накажитъ, като не покорны".
На стр. 481, съ сжща дата, е помъстено ко
пие отъ писмото до Господа Момч10 и Сичкы
комшШ въ село Емирлери. Съдържанието на пи
смото е сжщо като предндущето.
На стр. 482, съ дата 24.1 1870 г., е по
мъстено копие отъ писмото до Благоговъйния отецъ
Констандинъ въ Девня.
Ето съдържанието му:

По общото удобрън1е, вь1 молимъ да ни про
водите печатнитъ си вули, които да распратимъ
по другы-тъ общины и за тука; защото тукашныгъ ся сврьшиха и да не правимъ други разноскы и печатамы за сега другы, когато вый имжтъ ще послужатъ.

„Понеже на скоро станаха новы наредбы и
yoiooiH мЪжду другы-ты общины; за туй отъ
сега тръбва да пращаты селяны-тъ Вашы, да
отиватъ въ Про'взд{ж и си вземжть Вула. На Т1ж
послъдны-Tbi нъмаше да дадемъ вулы, нъ защото
връмято противно не 'rbi върнахме, а за другы
пжть да не ставатъ тпж, понеже ще породжтъ
негодан1я мъжду общины-ты".

На стр 477 съ сжща дата е помъстено ко
пие отъ писмото до БлагоговМнйя Отецъ Иванъ
въ с. Геленджикъ.

На стр. 483, съ дата 26.1 1870 г., е по
мъстено копие отъ писмото до Благоговъйния
Отецъ Станчю въ Гюндооду.

Ето съдържанието му:
„Днеска придадохмы записа ви отъ лири
турски двъ на Г-на Петра Андреювъ, комуто
бройте стойностьтж и си вземете записката".
На стр. 478, съ сжща дата, е помъстено
копие отъ писмото до Господа Злати Чорбаджи
въ Геленджикъ.

Ето съдържанието му:
„Благодарно пр1ехмы честното Bbi отъ 17
того, въ него писавы-тЫ вь1 добръ проумъхмы.
Днеска писахмы на Гевреклери нуждны-ть,
* врьхъ въхтый и новый учитель, та и святивявы,
каго отидитъ разкажетъ имъ и вый колкою
можеты.

Брой 3 3 3 - 3 3 4

Варненски общински вестникъ .

Отпразднувоие деиьть но шготп
въ Варна.
Впечатления на нъкои о т ъ посетителите, пи
сани в ъ книгата за посетителите на излож
бата на к н и г и при общинската библиотека.
19 Ноемврий 1933 г.
Неоспоримо благородна инициатива съ от
лични постижения.
М. Юрдановъ.
Дълбоко поучителни и извънредно интересни
по своя характеръ изложбата по земледълската
култура, заслужава да се види отъ всеки единь
интелигентенъ гражданинъ на нашата страна. Хвала
на инициаторите й! Жепателио е да се уреждатъ
по-често такива изложби.
К. Панайотовъ.
Изложбата на книги по земледелие и отрас
лите му, научните и художествени картини идатъ
да подсетятъ, че и най-примитивнаса професия,
поеме ли се въ ржцетъ- на образовани и културни
люде, представлява отъ себе си не яремъ, а подвигъ. Хвала на инициаторит-fe на подобни изложби.
Е ft. Енчевъ.
20 Ноемврий 1933 г.
Останахъ твърде доволенъ отъ изложбата.
Значи и по този въпросъ мнозина и много еж
писали. Но за съжаление, това у насъ малко се
чете, а особенно отъ селското население, което
именно най много требва да се интересува отъ
тази литература.
В. К.
Впечатленията ми еж отлични. Като пожелавамъ интересътъ на четците да бжде по-гол+^мъ,
съ което ще станатъ причина тоя важенъ въпросъ
да бжде разрешенъ по-скоро и благоприятно.
П. Панайотовъ, кметъ.
Желателно е изложби, подобни на настояща
та да ставатъ въ съответни помещения, било въ
некой отъ училищата или въ подходящо общест
вено или държавно здание, защото тукъ, освенъ
че а тесно, но се прекжева и четенето отъ редов
ните читатели. Иначе изложби отъ подобенъ родъ
заслужаватъ похвала и насърдчение.
П. Т. Филевъ.
Наистина празднуване день на книгата е
похвално. Тукъ прави впечатление, че еж изложени
книги, предимно, засътащи земледЪлието и скотовъдството, а требва да се изложатъ книги и отъ
другъ характеръ, защото тукъ идватъ посетители,
които ги интересува не земледелие и стопанство.
Разбирамъ, че нъма место за излагане на всичко.
Ето защо требва да се избиратъ по-големи салони.
П. Ст. Псповъ.
f
Идеята за празднуване деньтъ на книгата е
похвална. Бждащето на България и нейното раз
витие се длъжи на нейната книга, която се е за
пазила презъ турското робство въ Рилския и Св.
Горския манастири. Ето защо требва всички да се
сгараемъ да четемъ книги, защото книгата е найдобрия другарь на човека.
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Желателно е такива изложби да бждатъ попопулярни за непосредственно заинтересоващите
— незнающите требва да се учатъ. Идеята и тукъ
е похвална.
В. Тодоровъ.
гЛзъ бихъ желалъ да видя въ всички наши
библиотеки и читалища хора като Добринъ Василевъ и Г. Сапунджиевъ.
Вл. Русалиевъ.
По пжтя за изложбите за стопанска просвета
се постигатъ ценни придобивки за ония, които
търсятъ разковничето за икономическия напредъкъ
на нацията ни.
П. Петковъ, Ст. Стояновъ.

Наследниците да внимштъ!
Понеже солидарната отговорность по закона
за данъка върху наследствата е премахната, то
ония отъ наследниците, които не еж подписали
общата декларация или общия описъ на наслед
ствените имоти се считатъ нарушители и се глобяватъ съ 25 на сто отъ следуемия имъ се данъкъ.
Спрямо наследници пъкъ, които не еж подали въ
срокъ отъ името на всички наследници такива, по
становлението по отношение на определения имъ
данъкъ влиза въ законна сила, макаръ и да е об
жалвано отъ некой отъ другите наследници. /\ко
има малолетни наследници вместо техъ и отъ
техно име декларациите се подаватъ отъ прежи
велия техенъ родитель, който по право е техенъ
настойникъ или отъ избрания настойникъ или отъ
избрания настойникъ, ако башата и майката не
еж живи. (Окр. № 1032 отъ 27. I. 1931 г. на отд.
прек. данъци).

Пропущане да се дадатъ възражения
Данъчните агенти, ако установятъ по декла
рацията облагаеми доходи по-големи най малко
съ 10% отъ декларираните, съобщаватъ това на
данъкоплатците, които могатъ да направятъ въз
ражения въ двеседмиченъ срокъ. Ако данъкопла
теца не направи възражения въ казания срокъ и
въ последствие остане недоволенъ отъ определе
ния му данъкъ, като се потжжи предъ контрол
ната комисия въ законния срокъ, последната треб
ва да разгледа подадената тжжба. Недаването на
възражения не лишава неяъзразилите данъко
платци отъ правото на потжжване предъ контрол
ната комисия. (Окр. № 17566 отъ 13.Х. 1933 г. на
отдел, за прек. данъци).
— ВсЪки, който постлши въ едно сдру
жение, гласи чл. 33 отъ зак. за кооп. сдруж., е
отговоренъ и за задълженията, които сдружава
нето е сключило преди неговото постжпване.
— Общинската врем. трудова повиность
за всички минали години се издължава съ общо
500 лв.. ако се платятъ до края на 1933 г. (Нар.*
въ Д. В. брой 18 отъ 1933 г.).

Стр. 8

Варненски общински вестникъ

Брой 333—334 •-

ИЗЪ КАТАЛОГА НА ЛИГАТА ЗА КУРОРТА - ВАРНА
Впечатления на чужденци •— летовници, летували въ Варна..
Нафренскиезикъ.
Развоятъ на Варна е чудесенъ. Ние — Чехо
словашките журналисти, горещо желаемъ на Варна
успЪхъ въ бждаще и ще обнародваме своите СИ
впечатления въ нашата преса, за да се разширятъ
сношенията между двата славянски народа.
Имаме следните пожелания:
1) По-малко официални формалности и помалко фотографии и легитимации.
2) Неколко инструктори по плаване.
3) Кошници за непотребни книги поставени
на плажа, а особенно въ стаите на хотелите и на
частните домове за прибиране въ тьхъ остатъци
отъ фрукти и др.
4) Требвало би да се организиратъ продава
чите на илюстрованите картички, защото т е много
обезпокоявать посетителите на ресторантите.
5) Женския плажъ требвало би да има параванъ, както и мжжкия плажъ за мжже, безъ бан
ски костюми.
Моли Сукенкова
журналистка „Отъ Народни
Листи", Прага.
28. юлий 1930 г.
На н е м с к и е з и к ъ .
Пребиваването ми въ Варна отъ началото на
този месецъ беше въ всеко отношение приятно и
напълно удовлетворително.
Хубавото местоположение покрай морето от
личното устройство на баните, които биха могли
да послужатъ за образецъ на много западноевро
пейски бани, правятъ отъ пребиваването въ Варна
истинско удоволствие.
. Р. Рицайръ — Виена.
На У к р а и н с к и е з и к ъ .
Варна съ своите плажове и постоянно вълнуващето се море принадлежи къмъ хубави бански
летовища. По примера на други бански местности
въ Западна Европа, требва би да се намалятъ за
чужденците полицейските формалности.
Д-ръ Б. Бирчакъ
комендантъ на Скаутите, Ужгородъ
въ Чехословашката Република.
На А н г л и й с к и е з и к ъ .
Въ Варна сме прекарали най-приятно време
и тя не напраздно се нарича Царица на Черното
Море. Варненския плажъ и морето надминаватъ
всички очаквания и това заслужава по-голема про
паганда.
3. Явгустъ 1930 г.
Харри Д- Зихаръ
Георгъ Нирцилъ
журналисти.
На Ч е х с к и е з и к ъ
Миналата година бехъ въ Варна и тази го
дина дойдохъ п а к ъ ; — з а щ о ? — О с т а в и х ъ хубавия
плажъ, какъвто нема никжде въ Европа измежду
познатите на мене морски плажове. Варна ми се
вижда най-красива. Никжде на Западъ не се,на
мира такова прелестно местоположение и добро
съединение. Варна щ е остане рандевуто на Чехите.

Желая на Българския народъ Варна да стане първостепененъ курортъ.
Р. Бизансъ
учитель въ Педагогич. училище
Прага.
На П о л с к и е з и к ъ .
Варна принадлежи къмъ най-хубавите климатично-бански места, а неколко седмичното си пре
биваване въ тази пречудна местность, мога да за
числя къмъ най-хубавите ми дни.
Обществото прекалено вежливо и гостоприем
но; баните еж уредени споредъ последните изи
сквания на културата, климата е балсамиченъ, м е стностьта — единствена въ своя родъ.
За жалость, нашия отпускъ е кратъкъ и т р е 
бва да си заминемъ.
12. Явгустъ, 1930 г. Д-ръ Максимилиянъ Гроссъ
гр. Тарнополъ (Полша)
На У н г а р с к и е з и к ъ .
Варна принадлежи къмъ ония градове, които
поради своите си природни красоти, привлича по
сетители, обаче, за съжаление, липсва пропаган
дата. Варна има богато бждаще, стига управници
т е й да съзнаятъ това.
20. Явгустъ, 1930 г.
Яудоръ Тиберъ
Буда-Пеща.
На Б ъ л г а р с к и е з и к ъ .
Покрай тъжното затихнало временно приста
нище, развива се сега буенъ и разнообразенъ
животъ, благодарение на извънредно хубавите и
по най-модеренъ начинъ построени и организирани
бани. Варненската баня спокойно може да се каже,
че достойно съперничи на много европейски ку
рорти поради своя пространенъ, широкъ и естественъ плажъ, съ идеално чистия си песъкъ, а
сжщо и съ постепенното бавно спущане на мор
ското дъно, което дава възможность и на неплаващите весело и щастливо да плискатъ въ чистите
вълни. Въ непосредствена близость простира се
пространна и добре уредена градина съ прелестни
алеи, която сжщо дава широка възможность на
неуморителна и приятна разходка. Съ малко по
вече задгранична пропаганда ще може да удвои
и утрои посетителите си.
14. Явгустъ, 1930 г.
Станковъ
Загребъ—Югославия

Луксозенъ планъ на града е изработенъ отъ общината и се продава срещу 15
лева екземпляра. Складиранъ е въ регулационото отделение при общината.
Планътъ може да ползува всъки граж
данина
Предупреждаватъ се гражданите че ще бждатъ глобявани незабавно при всеки отделен*.
случай на разливане нечиста вода по улиците
предъ дворищата си.
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Лътувалигв презъ този сезонъ чужденци въ Варна
Презъ този сезонъ начиная отъ 19.V1 въ Варна еж лътували следнигв чужденци:
(Продължение отъ миналия брой)
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Норбертъ Кареръ съ г-жата си — Виена
Фритцъ Ленеръ
,
,
Нермине Лайлъ
„
Иосефъ Брюнцемиаеръ
,
Велма Фаселъ
„
Марфитъ Грюнцингеръ — Базелъ
Ялоисъ Янчо — Грацъ (Явстрия)
Ялоисъ Пфайферъ съ г-жата си — Виена
Ели Пецали — Браила (Ромжния)
Софи Приезербергеръ — Виена
Карлъ Кишъ — Сибиу (Ромжния)
Ялоисъ Неехлеба съ г-жата си— Бейковица (Чехия)
Ойленъ Белешъ — Виена
Мари Марнъ — Виена
Ханрихъ Ванъ — Холандия
Мери Йоцова — Виена
Ярмалусъ Фредерихъ съ г-жата си —
Васштаръ (Холандия)
Францъ Ханкаръ съ г-жата си Виена
Екатерина Миескосъ Плоещъ Ромжния.
Ешкенази Янки съ г-жата си Плоещъ
Ромжния
Марие Храстова Ебелкарцъ Явстрия
Иванъ Павекъ — Прага
Роза Ходесъ — Милано Италия
Рутаръ Жозефина — Милано Италия
Фридрихъ Пиркеръ съ г-жата си—Виена
Димитри Вайнизъ — Прага
Джени Бернардъ — Цариградъ
Ярославъ Сисварекъ съ г-жата си
Кутнахора Чехия
Готи Золташъ съ г-жата си — Доранъ
Унгария
Лазаръ Берковичъ съ г-жата си — Кюстенджа Ромжния

Подъ сШигё на корема

Ямбицията на театралната управа и тази на
целия артистиченъ ансъмбълъ да изтласкватъ на
шата сцена все по-високо и съ това да я изравнятъ на първо време поне съ тия на софийскитъ
еж твърде видими и не безрезултатни.
Наредъ съ пиесигв на много гениални авто
ри съ всемирна слава изнесени съ изненадващъ
успъхъ на Варненската сцена, отъ нъколко дена
вече нашия театъръ е сборенъ пунктъ на всич
кото ни гражданство поради напрегнатия интересъ
къмъ тази легендарна пиеса съ нейния тънакъ
ориенталски битъ, интересъ който напълно е оправдателенъ за насъ доскорошнит-fe петь вековни
роби на Ислямската монархия.
Още съ вдигането не завесата, проличава
вещата ржка на поставача на пиесата, г-нъ Ив.
Яневъ, а диригентътъ и художния еж биле въ
конкурсъ и еж стигнали до финесъ.
Еленка Янева въ ролята на г-жа Изабела де
Монфоръ, Г. Георгиевъ (Рожеръ де Монфоръ въ
тая на неинъ съпругъ — миненъ инженеръ и С.
Караламбовъ като Фрасней секретарь, немогатъ
да бждатъ подлагани на критика; rfc плавно и на
пълно изискано еж титуляри тамъ.

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Франтишка Клицманова — Прага
Рене Деметъръ — Карансебесъ Ромжния
Леонъ Прагловски — Комаровице Полша
Янтонъ Гумпелмайеръ — Виена
Бартелъ Карой — Будапеща
Вацлавъ Цеипъ съ г-жата си — Декла
Чехия
Еденридъ Сириай съ г-жата си Будапеща
Хенрихъ Д-ръ Герхардъ съ г-жата си
Виена
Олга Вайсъ — Будапеща
Христлъ Кайнцъ — Виена
Новакъ Иорие — Будапеща
Емилия Наброва — Прага
Корнелия Пашакъ — Бърно
Олга Ивановна Петрова — Ужегородъ
Чехия
Франтичекъ Фара — Чехия
Лили Райсъ — Виена
Ярнолъ Габоръ — Виена
Карлъ Солка — Виена
Яна Тилковски — Виена
Ярославъ Немецъ — Братислава Чехия
Еберхардъ Веберъ — Уербатъ Германия
Ернстъ Пиетрида съ г-жата си Бреслау
Германия
Зацеръ Жанъ съ г-жата си — Будапеща
Д-ръ Сенпетерихъ Юлиусъ — Бойо
Унгария
Д-ръ Марсенъ Клеинъ съ г-жата си——•••
- Будапеща
Ернестъ Шилеръ — Виена
Паулина Френшъ — Виена
Ернестине Голтхеменеръ — Виена
(следва)

За Ив. Яневъ—Емирътъ Ябдъ-енъ — Насъръ,
чувствуваме перото си негодно за да го опише.
Едва ли автора е искълъ по-вече, пъкъи нашетовъображение едва ли е рисувало другъ по хубавътипъ
Ние и други пжть сме признавали че не пре
тендираме за голъми познавачи на сценичното из
куство и сега дължимъ да повторимъ това си
признание, но като чеда на Варна, ние заварихме
тукъ много източни обичаи и маниери които още
помнимъ и поради това ще си позволимъ заклю
чение да кажемъ н-Ьколко думи за тази пиеса.
Г-нъ Ив. Яневъ е поставилъ пиесата съ всич
кото й правилно разбиране и едно добро позна
ване на префиненигв източни нрави и изтънчени
хитрини.
За декоритъ и музикитъ ние се вече изказахме.
Що се отнася обаче до балета, нека ни бжде позволено да бждемъ малко по претенциозни.
Вънъ отъ вертоузната игра на прима-балерината Сийка Илиева, останалия балетъ би след
вало да се засили и видоизмени по въ титулярния
си духъ. Тукъ, понеже пиесата ще се задържи още
на сцената, налага се едно значително подобре
ние, за да се стигне поне до балетигв дадени въ
други източно характерни пиеси напр. тоя въ Харунъ Алъ-Рашидъ.
Б. Д. Генчевъ.
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Продължение отъ миналия брой
§ 2 2 . — П о д ъ р ж а н е общински приюти,
п е н с и и и помощи на общински служащи,
п о м о щ и на б е д н и и др.
п. 1. Годишна вноска на пенсионния фондъ
1,070,000 лв. — приема се.
п. 2. Помощи въ пари и натура на бедни, са
кати и пр.
а) Въ пари — 250,000 лв.
Христо Мирски: Пита колко е изразходвано
до сега и какво остава да се изразходва до края
на годината по този пунктъ
Д ъ р ж . Контрольоръ: До сега е изразход
вано 100,000 лв.
Хр. Мирски: Съмнява се въ цифрата, поне
ж е знаялъ, че само чрезъ съвета еж отпуснати
толкова пари, вънъ отъ тия дадени отъ Кмета.
Обясни, че прави това питане, за да се види, ако
цифрата не е достатъчна, да бжде увеличена, тъй
като сега срещу зимата тя е най-необходима.
Д-ръ Неновъ: Смъта, че този пунктъ трЪбва да носи наименование „Обществени или соци
ални грижи", а не благотворителность, защото
общината била длъжна да се грижи за своите
бедни.
Гласувано това предлежение, пропадна.
б) За лекарства 200,000 лв.
в) За раздаване дърва отъ общината 200,С00
вева.
г) За подпомагане безработни 250,000 л в.
С. Георгиевъ: Предлага кредита по този
пунктъ да бжде 300,000 л в , колкото е билъ порано.
А. Пеневъ: Намира тази цифра за съвър
шенно недостатъчна и предлага да бжде увеличе
на на 6,000,000 лв., защото броя на безработните
се е билъ увеличилъ и наближава 8,000 души. Той
изказа съмнение дали и тази малка сума ще бжде
изразходвана, тъй както отъ миналогодишните
200,000 лева биле изразходвани само 120,000 лв.
Подържа сумата да бжде увеличена на 6,000,000 лв.
Хр. Мирски: Декларира, че никой не е противъ подпомагане безработните, обаче се съмнява,
че общинската каса едва ли би могла да даде н-feщо no-вече. Подържа предложението на С Геор
гиевъ.
Н. Поповъ: Намира, че въпроса е много сериозенъ, но че твърдението на работническата
група, че съ 200—300,000 лв. нищо не се постигало
било много казано — топтанджийски. Намира този
параграфъ за излишенъ тъй като, щомъ се иска да
бждатъ подпомагани безработнигЬ, то това би
могло да се направи отъ параграфа на благоу
стройството, а ако е въпроса да имъ се давать
помощи, то тЪ ще се даватъ отъ съответния па
раграфъ, като _ кредита отъ този пунктъ отиде
къмъ параграфите за благоустройството на града
и за борба съ безработицата. Яко е въпросъ за
създаване, работе, достатъчно е да могатъ да се
използуватъ параграфите за благоустройството,
които еж именно за тази цель, а кредита по този
пунктъ да се разпредели между параграфите за
помощи и благоустройство на града.

п. Кмета Г. Трайковъ: Не е съгласенъ с ъ
мнението на Н. Поповъ, понеже този- параграфъ
билъ необходимъ за създаване работа, на безра
ботните — на ония, които не искать падаяние, а
търсятъ работа. Той настоява кредита по този
пунктъ да се увеличи на 300,000 лв. ^ :
Н. Поповъ: Обясни, че Г. Трайковъ' не го е
добре разбралъ и че не е противъ предвиждането
на такива кредити, а—напротивъ за много по-вече,
но въпроса е билъ где да бждатъ предвидени
кредитите и какъ да се изразходватъ. Той намира,
че предвиждането на такива кредити въ отделни
параграфи е съвършенно излишно, защото т е
тръбва да отидатъ въ съответните отделения, кои
то създаватъ работа.
Д. Янакиевъ: Говори обширно върху все по
вече увеличаващата се безработица. Не е съгла
сенъ съ мнението на Н. Поповъ и подчерта, че ония, които искать работа, не искать благодеяние
и че общината имала дългъ да имъ създаде та
кава. Той намира, че и предложената отъ Д-ръ
Неновъ сума 6,000,000 лева едва ли ще бжде до
статъчна за издръжка на безработните и за това
предложи, до като т е биватъ настанени на работа
да имъ бжде открита безплатна трапезария и об
щината да имъ плаща наема за жилищата.
С. Георгиевъ: Намира, че много правилно
е билъ предвиденъ този пунктъ въ параграфа, за
щото работата, която се върши съ него била съ
вършенно отделна отъ тази на параграфа за бла
гоустройството. Той не е съгласенъ да се залича
ва този пунктъ, а напротивъ, настоява кредита по
него да бжде увеличенъ на 300,000 лв.
Д-ръ Н е н о в ъ : Скърби, че тЬхното мнение
едва ли не се е посрещнало съ насмешка и че с ъ
предложената отъ Постоянното приежтетвие сума
по този пунктъ отъ параграфа не се прави ни
какво подпомагане на безработни, а — една по
дигравка, защото се е падало по 5.15 лв. дневно
на човекъ и пита дали съ тази нищожна сума се
цели да се направи подпомагане или—подаяние.
Ж . Ж е л я б о в ъ : Намира, че дори и съ 6 ми
лиона лв. пакъ нищо не може да се направи за
премахване на безработицата и че за тази цель еж
необходими, най-малко 30—40 милиона лева.
Ст. Савовъ: Намира, че глада, безработи
цата и бедствията ще настжпятъ само тогава, ко
гато хората се водятъ по кумунистическитЬ дема
гогии и че днесъ вече еж малцина ония, които
имъ верватъ. Той припомни, че и комунистите еж
управлявали Варненската Община и че т е не еж
дали на бедни и на безработни тогава нито сто
тинка, до като за купуване орловски коне еж дали
70—80,000 лева. Сжщо така той припомни, че освенъ сумата по този пунктъ има и други парагра
фи, които могатъ да послужатъ за борба съ без
работицата, стига т е да бждатъ използувани ра
зумно и целесъобразно. Посочи предстоящия строешъ на винарска изба, което е едно големо дело,
кждето ще могатъ да се заангажирать стотици
хора на работа; сжщо така, че предстои водоснаб
дяването на града, въ което дори нема да стигнатъ нашите градски безработни, а ще требватъ
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такива и отъ вънъ. Подържа мнението на Н. Поповъ за разхвърляне кредита по този пунктъ къмъ
съответните параграфи.
П. Стояновъ: Говори върху лошата прак
тика да се намъсватъ политически въпроси, когато
се разглежда бюджета, съ което нищо не ще се
допринесе за подпомагане безработните. Надълго
той разви въпроса за безработицата и накрай исказа уверенията си, че едва ли има нъкой да бжде тъй жестокъ, та да е противъ подпомагането
на безработните. Не 6, а и 16,000,000 лева еж,
каза той, обръщайки се къмъ Д-ръ Неновъ, не
достатъчни и не съ голи приказки, Г-нъ Докторе,
ще услужите на безработните, а съ по-вече съз
нание и грижи за гЬхъ. Той моли и тази година
да остане този пунктъ въ параграфа, като, обаче,
бжде увеличенъ на 300,000 лева.
Авр.
Гачеяъ: Намира, че предлаганите отъ
боржуазията 300,000 лева по този пунктъ се падатъ по. 20 стотинки на човекъ дневно и то само
за 5 месеца и че исканите 6,000,000 лева общи
ната е била длъжна да намери. Подържа мнението
на Д-ръ Неновъ.
Кмета П. Ю . Панайотовъ: Заяви, че по
стоянното приежтетвие е съгласно съ предлежението на С Гаоргиевъ и дадено на гласуване § 22,
п. 2 се прие както следва:
а) въ пари — 300,000 лева.
б) въ лекарства — 200,000 лева.
в) въ дърва — 200,000 лева.
г) за подпомагане безработни и пр. 300,000 лв.
Поради напущане на заседанието отъ Общин
ските съветници на Трудовата група и тази на
Г-нъ Мирски, по липса на кворумъ заседанието се
вдигна за 4 часа следъ обедъ на следния день.

Стр.

11

Г. Гиздовъ — Председатель на Общия Съюзъ на
пострадалите отъ войните.
Въ тазгодишния конгресъ той б е преизбранъ за
десети пжть.

Наши артисти

Варненско градско общинско управление"

Обявление № 23103
гр

Варна, 24 XI 1933 г.

,
.1

Обявява се на интересующигЬ се, че « ^ в л р н ^ ,
30 нъемврий 1933 г. отъ 9 ч. въ Варнен
окр. данъчно управление, ще се произведе
спазаряване за отдаване подъ наемъ изпол
зуването междуредовото пространство на
ор-вховата плантация на Варнен. градска об
щина, находяща се задъ новия затворъ.
Първоначална цена на декаръ за ВСБКИ
Иванъ Я н е в ъ
парцелъ се опредъ\пя отъ тържната комисия.
Заместник ы режисьоръ и единъ отъ първите аристи на Варн общ. театъръ.
За правоучастие залогъ Ю на сто въ
Името на i |ртиста е добре известно на варненското.
банково удостоверение.
гражданей о, като бившъ дългогодишенъ Дирек*- Всички разеоски по публикация, гербъ,
торъ-режи! ъоръ на Варн. общ. театъръ въ зала
данъци и др. еж за смЪтка на наемателите.
Съединени % презъ което време театъра зарегистрира големи успехи.
Поемнигв условия се зиждатъ въ об
щината.
Отъ общината.
— Нг казва се с ъ строгъ тъмнич. затПечатница „Войниковъ" — Варна

в о р ъ до 3 години данъкоплатецъ, който разпо
лага като съ своя собствена вещь съ вещите,
които еж турени подъ зепоръ отъ бирника, но еж.
поверени нему на хранение. (Чл. 311 отъ н. з.)
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Обяснителни бележки
за-лицата и мЪстноститъ на които се именуватъ улицитъ въ
градъ Варна.
192. Р а ч и н с к и . Ллександъръ Викторови Рачински, пръвъ руски вицеконсулъ въ Варна и мощенъ бранитель на българщината въ Варна, подкрепялъ материално у-щето и издействувалъ степендии на българи и българки отъ варненско за
получаване образование въ Русия.
193. Р е г е н т с к а . Въ памятъ на регенството,
което имахме следъ абдикирането на князъ Батембергъ 1887 год.
_
194. Р и б е н ъ п л о щ а д ъ . Тукъ е билъ рибния
пазаръ отъ дълги години.
195. Р и л а . Планинска верига възп-Ьта въ на
родните ни песни.
196. Р у с е . Градъ на р. Дунавъ, четвъртия по
големина въ България. Културенъ индустриаленъ
центъръ.
197. Р о н ч е в с к и . — Владимиръ Данаиловичъ
Рончевски прогласенъ отъ съвета на 7. VII. 1879 г.
за почтенъ гражданинъ на Варна за особените му
заслуги къмъ гр. Варна.
198. Р а й к о Ж и н з и ф о в ъ . Роденъ въ Велесъ
1839 год. .Писалъ е множество стихотворения по
разни случаи.
199. С а в а Д о б р о п л о д н и . Знатенъ варненски
учитель отъ 1862 до 1865 год. и първи ратникъ
въ географното българско дело.
200. С а в а Р а д у л о в ъ . Български писатель и
пръвъ директоръ на Белградската българ; гимна
зия, основана въ 1850 г. отъ българските изсел
;
ници въ Бесарабия.
201. С а н ъ С т е ф а н о . Селище иа бръта на
Мряморно море, гдето се подписа бележития договоръ за целокупна България.
•&. Ч.
202. С в и щ о в ъ . Най-значителенъ търговски'
градъ до освобождението; при него русигё пре?.,
минаха Дунава въ 1877 г. Тукъ се откри първото
търговско училище.
203. С в . К и р и л ъ . Славянски просветитель и
създатель на азбуката, проявилъ широка просвет
на дейность между славяните. Починалъ на 14. II.
816 год.
204. С в . К л и м е н т ъ . Първи ученикъ на Св.
Кирилъ и Методий. Дошелъ въ България презъ
времето на Царь Бориса. Починалъ на 27. VII. 916
годТ' въ Охридъ.
205. С в . М е т о д и . Родомъ отъ Солунъ. Сла
вянски просветитель. Проявилъ широка просветна
дейность между славяните. Починалъ на 6. IV. 885 г.
206. С в . Г е о р г и . Сжщото име носи и старата
църква, която лежи на сжщата улица. До нея е
старата римска кула отъ времето на императора
Диоклетияна.
207. С в . Н и к о л а . Великъ светитель на хри
стиянската църква; почитанъ дори отъ мохамедани
и езичници заради неговите чудеса. Сжщото име

носи и църквата на тази улица, застроена отъ
големия благодетель — Парашкева Николау.
208. С е л и - о л л у . При това село за първи
пжть презъ войната 1912/1913 г. 8-й пех. примор
ски полкъ примери своите сили съ врага и получи
своето бойно кръщение. Въ атака на ножъ Приморци взеха позицията на врага и го принудиха
да отстжпи понасяйки чувствителни загуби.
209. С и л и с т р а . Стара крепость и седалище
на българските патриарси презъ I-то българско
царство следъ покръстването на Иосифъ 870 г.
210. С к о п и е . Градъ въ Македония, населенъ
съ чисто българско население. Далъ много за сво
бодата на Македония.
211. С л а в е й к о в ъ . П. Р. Славейковт.. Първия
носитель на новата българска поезия. Роденъ въ
Търново 1827 г., учитель, вестникарь, поеть, пи
сатель. Най-добри стихотворения: „Не пей ми се",
„Жестокостьта ми се сломи". Най-добрия му епосъ
.Извора на белоногата" и «Бойка войвода". Родоначалникъ на литературния езикъ.
212. С л и в н и ц а . Населенъ пунктъ въ западна
Бълга2ия, при който беха победени сърбите презъ
1885 година.
213. С о л у н ъ . Големъ пристанищенъ градъ
въ Македония. Роденъ градъ на апостолите Св.
Кирилъ и Методий.
214. С о ф и я . Столица на Царство България.
215. С о ф р о н и й В р а ч а н с к и . Първи ученикъ
и последователь на Паисий. Роденъ въ Котелъ въ
,1739 г. Билъ е учитель, проповедникъ, епископъ.
Написалъ е биографията си, въ която е осветлилъ
т^ъмното ни минало презъ епохата на кърджалиите.
216. С р е д н а г о р а . Планинска местность въ
южна България. Възпета въ народните~нн песни.
217. С т а р а п л а н и н а . Голема планина въ
България. Известна въ народните ни песни подъ
името „Балкана", възпетъ въ нашата освободи
телна епоха.
218. С т е ф а н ъ Б о г о р и д и . Родомъ отъ Ко
телъ, заемалъ високи служби въ Цариградъ, употребилъ влиянието си предъ турците и патриар
шията да иматъ своя черква въ Цариградъ. Презъ
1849 год. се издава ферманъ за това и Богориди
подарява собствената си кжща за българ. черква,
която се осветява на името Св. Стефанъ.
219. С т е ф а н ъ С т а м б о л о в ъ . Близъкъ другарь на Ботевъ, участникъ вг централния българ.
революционенъ комитетъ въ Букурещъ и Гюргеьо,
главенъ апостолъ презъ 1876 г. въ Търновската
възстаническа область, единъ отъ строителите на
HQca България, председатель на IV обик. народно
събрание, регентъ и сетне министъръ председа
тель; изобщо, личность силна.

