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Нуждата отъ стобилность зо общинските съвети и кметове
Грижата на днешния миннстъръ на шрешнигё работи г. Д-РЪ ДЛ. Гиргиновъ
Грижата на днешния министзрз на в$стр. ра
боти г. Д-рв Ал. Гиршновз за'стабилизирането на.
общинскитть сзвети и кметове пролича въ речьта му
npeds. Kowpeca на изборнитть служители. Твзрде от
крито и недвусмислено, той призна съществуващата
нестабилность на тия най-важни общинска инсти
тути Какви начини предвижда,' за да бЪдатз об
щинскитть съвети по-трудно смгъняеми, по-малко
зависими отз случайнитт настроения на общинските
съветници, конкретно той не очерта, но oms изка
заното даде да се разбере, че обмисля ония начини,
които ще отстранять тия недъзи. •
Ще си позволимз, подкрепяйки инициативата
на j . министра, да забележите, че несшурностьта на .
общинските съвети идва главно отъ вмешател
ството на министра на вътрешните работи. На
всички е добре известно, че лгною общински съвети
сЪ бивали разтурвани съ заповедь на министра на
вЪтр. работи преди да е изтекълз техния мандатз
— по немарливость —• безъ да е билз сезиране окр.
сЪдз съ подадени оставки на общински съветници.
Често пЪти общински съветници си подаватъ
оставкитт, насърдчени отъ окр. управители, за да
може да бъде съвета разтуренз. При встько прави
телство министрътъ на вЪтр. работи предписва на
окр управители да лгу се представи сведение за чи
слото на съветниците по партийна принадлежность.,
Дркато, по наша обективна преценка, несигурноспгьта идва поеди всичко отъ централната адми
нистративна власть, необходимо е отз талгз да за

почне реформата; необходимо е централната власть
, да внуши респектъ съ зачитане автономията на об
щините.
Г-нъ м-ръ Гиршновз заяви вз рзчьта си, че стабилитетв е нуженз и за кмета. Гой требва споредз нею, да получи низависимость за по-добра служ
ба. Ето защо, той подчерта, че кметзтз требва да
бъде гарантират, че е нуждно да се дадатз пзвестни
гаранции за неювата спокойна дейность. Изходзтз за
несигурното положение на кмета г-нз Гиргиновз на
мира въ стабилизирането му чрезъ избирането му
непосредствено отз избирателите.
Истина е, че по тоя начинъ на кмета ще може
да се осигури ползотворна дейность, незасегната oms
настроенията на отделните съветници
Като отбелязваме декларациите на г. мини
стра, ние не можемз да не ги подчертаемз, не мо
жемъ да ги отминёмз мълчаливо.
Колкото и да сЪ направени набързо, те сЪ
изразъ на назрелата нужда отз дълбоки органически
рефорлги въ закона за общините. Фактътз, уе една
чувствително голема часть отъ образуваните es
Верх, административанъ сЪдз дела за отмена сЪ
по подадени жалби срещу актовете на администра
цията, сз които сЪ увредени автономните общин
ски права, както и личните, индивидуалните права
и интереси на общинските кметове и служащи, до
казва, че реформата е належаща.
На г. Гиргиновз предстои трудна, но висока
задача.
(в «Общ. мисъль« бр. 232.

Помагане на беднитЪ и безработните!
На б-й т. м. 6Ъ свиканг въ кабинета на кмета изпълнителния комитетъ на благотворител
н о с т т а въ съставъ: Председатель: Кмета П. Ю. Панайотовъ, секретарь: Началника на общ. отде
ление за социални грижи, касиеръ: Председателя на частнит-fe банки и членове: г. г. Н. Пр. Епископъ
Андрей, Окр. Управитель Г. М. Даскаловъ, Началника на Гарнизона Генералъ Пинтевъ, Председа
теля на Търгов. Индустр. Камара Б Абаджиевъ, Педседателя Стоковата Борса Кр. Петковъ, Пред
седателя на Търгов. Д-во, Председателя на Занаятчийския Съюзъ, Председателя на Главн. учители,
Представителя на Варн. Попуп. Банка, Председателя на Родитеп.-Учителския комитетъ и др. за да
се обсждятъ и взематъ о време м'Ьрки за събиране помошь и раздаване на бедните и безработни
Варненски граждани по случай наближаването на СвЪтлитЪ Рождествени Христови Праздници.
Следъ размъна на мисли между членовегЬ на казания Благотворителенъ Комитетъ, послед
ния натовари секретаря да изработи и обнародва следния

ЯПЕЛЪ
нъмъ Варненсното гражданство.
Световната мизерия се разлива и бушува съ все по-мошни и
iio-застрашаваши вълни. Нашата Хубава Варна, явно, е заляна пострашно отъ тия вълни на мизерията. Никой не би ни помогналъ,
ако не си помогнемъ сами, а можемъ и длъжни сме да сторимъ
това. Длъжни сме да потърсимъ нуждающит+э се и да се отзовемъ
о време на ТБХНИГБ страдания. Предколеднить дни еж най-под
ходящи за изпитание и проява на човъшко милосърдие.
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Стр Ъ.

Общогражданския Комитетъ на Благотворителностьта, за да
задоволи най-крещящигв нужди, да отрие няколко горчиво ле
дени сълзи на многобройните гладни, голи и болни деие, жени и
старци, има належаща нужда отъ пари, дрехи и други продукти.
Той настойчиво апелира къмъ васъ, бързо да проверить- кесиите
и сърцата си, да дадете всичко, отъ което можете да се лишите.
Това, което за мнозина е малко, нъкаква дреболия, н+зшо, което
не би се забелязвало, въ схлупената кжщурка на, бедния, гдето
мощно впасгвуватъ Студьтъ, Глада и Мизерията би могло да до
несе радость и да покаже, че действително е праздникъ, че се е
роди л ъ Бого-Чов%кътъ, че се е родило милосърдието къмъ
ближния.
Обществениятъ животъ е на изпитание. Картината е страшна.
Злото е твърде гольмо и трЪбватъ свръхчовъшки усилия за да
може то да се превъзмогне. Тази година нашата благотворителность требва далече да надмине по резултатъ всички
други години.
Специални комисии ще ви обходятъ. Пригответе се да ги
посрещнете съ пълното съзнание за изпълненъ човтэшки дългъ.
Имената на всички дарители и подаренить отъ ГБХЪ суми и
вещи ще бждатъ публикувани.
Отъ комитета.
За събиране помощи се избраха следнитЬ 8 комисии, като н и к а к в и

комиси немогатъ д а ст=6иратъ> помощи:
I-ва комисия, отъ следните Господа:
Н-къ Гарнизона Генералъ Пинтевъ
Г. М. Даскаловъ — Окр. управитель,
П. Ю Панайотовъ — кметъ
Епископъ Андрей и
Б Ябаджиевъ — преде. Търг.-Инд. Камара
Тази комисия ще обходи г. г. индустриалците
и нЪкой по видни търговци.
П-pa комисия
Пом. Кмета Ченко Иордановъ
Градоначалника — г. Б. Германовъ
Стоянъ Даскаловъ
Димо Бъчваровъ
Христо Дончевъ
Ив. Бановъ
Обхожда района граничащъ съ улицитЪ:
«Царь Симеонъ" и „Преславъ" и I-ви участъкъ.
Ill-та комисия
Пом. Кмета — Димитъръ Кенковъ
Хр. Теохаровъ
Филипъ Георгиевъ
Д-ръ H. Недковъ
Ламбо Капитанчевъ
Герчо Герчевъ
Д-ръ Райковъ
Обхожда улицигё: «Царь Борись", ,6 Септем

други

ври", Мария Луиза", .Войнишка", „Драгоманъ",
„Шипка", .Русе", площадь „Мусалла" до Военния
клубъ.
IV-та комисия
Пом. Кмета — Георги Трайковъ
Димитъръ Мариновъ
Стоянъ Яндреевъ
Янтонъ Хаджиевъ
„
• Пефтичъ Пастировъ
Василъ Стаматовъ
Иванъ Коларовъ
Обхожда улица „Владиславъ" и съседнигв й.
V-та комисия
Василъ Чобановъ
Д-ръ Ят Куртевъ
Г-жа Ст. Савова
• Ярхитектъ Д. Дабковъ
Обхожда адвокатите.
VI-та комисия
Д-ръ Божковъ
Ярхитектъ Иордановъ
Петрушевъ
Г-жа Д-ръ Златарова
Обхожда лъкаригЬ.
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VII-ма к о м и с и я
Инженеръ Бончевъ
Д-ръ Мартевъ
Воденичаровъ
Г-жа Мария Славова
Обхожда инженерите, архитектите и зжболъкарите.

Стр. 4.

VIII-ма к о м и с и я
Михаилъ Ивановъ
Г-жа Ганчева
Г-жа Бръчкова
В. Тодоровъ
Хр. Стояновъ
Стилиянъ Жековъ
Обхожда рентиерите й пенсионерите.

Варна става морски курортъ
Изь илюстрованото списание „Д>>съ Интересанте Блатъ"; Превелъ отъ немски Г. Бояджиевъ.

Петъ часовото пжтуване отъ Русе до Варна ё
като единъ полетъ по вълшебно килим и е Чуждата
природа и още по-чужпигв хора минаватъ предъ
насъ както въ калейцоскопъ. Още кратките спи
рания въ станциите ни приближаватъ до пъстрата
смесица отъ българи и турци, изпъкващи съ своя
та обща сиромашия. По ронливитъ стръмнини лежатъ жилища, построени отъ каль и дървени
летви. Диви пресечени дефилета водятъ къмъ кржглото плато на хълмовете които предлагать оскждна храна на пръснатите пъстри черно-бели стада
отъ овце и сиви като земята биволи. Горещо слънце
огрева страната. Каква великолепна благодать —
тя кара грозде, ягоди и рози да виреятъ въ изобилие.
варна на Черното море, полу Балканъ и вече
полу Европа, никога най-значителното търговско
пристанище на България, следъ като загуби своя
хинтеоландъ — Добруджа — житницата на Бълга
рия, требваше да потърси една друга ориентация.
Нейниятъ бившъ кметъ Петъръ Стояновъ бъше
този, който презъ 1926 год., въпреки протестите
на всички, можа да прокара своя планъ — построй
ката на обширни модерни морски бани и съ това
даде на града едно ново бждеще. Въ красиво уре
дена морска градина е построено сжщо и модерно
казино Тукъ постепенно требва да се уредятъ и
хотели съ интернационаленъ характеръ; за сега
имаме само почти балкански комфортъ. Обаче
следъ НБКОЛКО години светското общество ще се
обогати съ оше едно мъсто за сръщи, но свътътъ
щ е стане по-беденъ съ едно идилично кжтче земя.
Сегашните прелести еж орелести за окото.
Все още градинаря броди изъ улиците съ своята
магарешка каруца, задремали турци лежатъ подъ
обедното слънце, а въ тихите улички на стария

градъ приветствуватъ Ви кжщи, унесени въ дъл
бокия сънь на спяща царица, отъ който не еж в ъ
състояние да ги събудятъ нито за мигъ натрапническия смъхъ и блъенето на чайките, което царува
почти въ целия градъ.
Всичко е обхванато отъ тъмно цветния фонъ
на морето, което е изтласкало бръгътъ отъ насъ
Галата далечъ до полуострова Евксиноградъ и
образува хубавия Варненски заливъ. И морето
верно на своето име остава тъмно и мрачно —
даже когато вечерното слънце играе въ облаците,
които като розови корабчета плуватъ по синия
небосклонъ, а града и природата блъстятъ въ ве
черно злато . , .
Не малко радости за окото ни носятъ и из
летите изъ околностите. Къмъ царския дворецъ
Евксиноградъ на клатеща се и лъхаща на бензинъ
моторна лодка, подъ чийто носъ вкупомъ играющи
делфини се надпреварватъ, излизатъ отъ вълнигЬ
и се надскачатъ. Къмъ Венецианското село Кестричъ и обвеения отъ свещенна страхотность Лладжа
монастиръ, изсеченъ на два етажа въ скалите и
чието основание датира още отъ първите векове
на християнството. Тукъ некога е билъ скритъ
Лпостолъ Андрей въ така наречената .Тъмна пещеря", когато е разпространявалъ християнската
идея по бреговете на Черното море. По скалисти
стжпала, излъскани отъ стжпкитё на калугерите.
се отива нагоре къмъ единъ украсенъ съ фрески
паракласъ, въ който днесъ нема нищо друго освенъ
сенката на вековете, но който вести за сърдечни
молитви и безсъмнена вера въ Бога, отколкото
много великолепни катедрали.
Д-ръ Ллфредъ Церонъ.

Ц Ъ Р К В И

Ш^¥Г~Ш::^
г . ».'••

Катедралата „Усп. Пр. Св. Богородици"

Старинната църквица при мон. »Св. Константинъ"
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ИЗЪ КАТАЛОГА НА ЛИГАТА ЗА КУРОРТА - ВАРНА
Впечатления на чужденци — летовници, летували въ Варна.
На полски езикъ.
Едномесечното си престояване въ Варна мога
да отнеса къмъ най-приятните спомени изнесени отъ
пжтуванията си. Слънцето, морето, особенно насе
лението притежаватъ толкова разни и характерни
особенности, още първобитни, но въ своята про
стота толкова мили. Колко пжти ще се затжжа
за слънцето и морето и съмъ съ мисъльта да се
върна пакъ въ Варна.
8 августъ 1930 год.
М. Зоха
Гр. Краковъ
На полски езикъ
Варна е чисть и симпатиченъ градъ. Цените
на продуктите и овощията еж низки, достжпни еж
за по-малко състоятелна публика. Постройките на
плажа, както и самия плажъ еж много . добри и
удобни. Цените на кабините не еж високи. Насе
лението е предупредително и симпатично. Споредъ
моето мнение требвало би на плажа да се поставятъ кошнички за разни отпадъци. Пропагандата за
лътовищното удобство и за Варненския плажъ въ
гр. Любляна е много слаба За плажовитъ удоб
ства въ Варна се научихъ въ Кюстенджа.
17 августъ 1930 г.
Иерци Смигнелски
Любляна.
На немски езикъ
Моето впечатление отъ Варна, София, Чамъкория, гдето прекарахъ около три седмици, отча
сти съ цель да видя тъзи места, отчасти да се запо
зная съ страната и хората — е най-добро. Бълга
рите еж душевно близки за Австриеца, т. е. както
последните еж добри, любезни, предупредителни,
жизнерадостни, музикални и интелигентни; между
тъхъ се намирамъ както у дома, при това еж ко
ректни и честни, което не моме да се твърди за
други нации. Частить на страната, които азъ посетихъ, иматъ толкова много прелести, че не можемъ
да не се спремъ предъ тъхъ. Особенно Чамъ-кория е една идеална ropefta местность, каквато
едва ли е възможно да си представимъ по-хубава.
Отъ друга страна, Варна, като градъ на бани
и чужденци, ми е направила незабравимо хубаво
впечатление, което никой не може да избегне, тъй
сжщо както и своебразната романтичность на ней
ната околность.
Има, обаче, още некой недостатъци, които
биха могли лесно да се отстранятъ, преди всичко
наименованията на улиците и площадите тръбвало
би да бждатъ написани покрай кирилските сжщо
и съ латински букви. Полицейските, които инакъ
еж много любезни, тръбвало би да знаятъ единъ
всемиренъ езикъ (френски или немски). Така сж
що смътамъ за шика на чужденците. Яко тъ не
могатъ тукъ да използуватъ своята донесена отъ
странство запалка за цигари, това безусловно тръбва да се премахне, понеже това безполезно драз
ни чужденеца и това го кара да не идва повече
тукъ. Сжщо голъмата канцеларщина въ полицията
при пристанището и, заминаването (7 квартирни

листчета) е утекчителна, напримъръ въ Виена до
статъчни съ само 3 квартирни листа.
21 августъ 1930 год.
Инженеръ О. Церковичъ
съветникъ на финан. м-во
Виена.
На френски езикъ
И тъй Варна желае да узнае, какво се при
казва за нея, кокество за жена, която че чувствува,
че е красива. Яко въ това се състои едно просто
женско любопитство, азъ се прекланямъ. Вечното
женско заслужава да бжде обожавано, даже ако
жената би била . . . грозна.
Но, ако това любопитство й е било внушено
официално, въ това намирамъ грешка въ методата;
чрезъ този начинъ на изследване тя нъма да узнае искренното мнение на посетителите си. Те ше побързатъ да й кажатъ всичко добро и ше се въздържатъ отъ критика: това не е отъ естество да
насърдчи, това е по-скоро покана да се заспи
върху това, което реализирахте до сега; подобно
нъщо е противно на духа на българския народъ.
Язъ не познавамъ езика на тъзи, които се
обадили предъ менъ въ тая книга, но бихъ се заклълъ, че тъхната любезность потвърждава моите
исказани предположения.
Продължавайте прочие така, както сте за
почнали, не пренебрегвайте нито единъ случай да
увеличите хубостьта на вашата чудна Варна, а осо
бенно не забравяйте, че вашия заливъ чудно е
пригоденъ за съставяне на една верига подобни
местности, свързани съ трамваи, отобуси и пр.,
както това е въ Ница, Янтибъ, Жиянъ ле пинсъ,
Каннъ, Волоска, Ябация, Лорана и др.
Оставете на страна принудителните любезни
мнения и се водете само отъ автокритика.
Въ всеки случай началото обещава хубаво
бждаше. Ето какво!
25 августъ 1930 год.
К. Стелориянъ
Букурещъ
На ромжнеки езикъ
Чуиесна банска местность, плажъ възхитителенъ. Ржководителите на Ромжнските бански ме
стности, требва да посетятъ Варна, за да взематъ
примеръ отъ управата, администрацията, модер
ните инсталации на морските бани, които еж из
вънредно красиви.
М. Оскаръ
Букурещъ.
На английски езикъ
Оставамъ Варна съ най-пряятно впечатление.
Яко беха направени известни мероприятия за разхубявяване и за удобствата въ града, за което има
условие, би се намерилъ почти на сжщото ниво
на западно-европейските летовища. Варна е единъ
естественъ рай покрай бурното Черно-море. Язъ
бихъ желалъ да посетя Варна отново идущ. година.
Либетъ Плювачбъ
Лондонъ
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Благодарствени писма отъ Америна.
Ню-Иоркъ, 22 Ноемврий 1933 г.

До Уважаемия Кметъ на красивата Варна.
Ний никога не ще забравимъ грандиознитъ ни Вамъ посещения презъ м. Двгусть
м. г. съ парахода „Президентъ Джонсонъ" както и Вашето сърдечно и горещо посрещане.
Ть ще жиаеятъ въ паметьта ни до края на животътъ ни.
Най-щастливото събитие на дългото ни пжтуване бъше само то.
Благодаримъ Ви безкрайно!
Като момче още въ Англия гдето съмъ роденъ (жена ми е американка отъ Южнитв
Щати) спомнямъ си тогава за безмилостното и жестоко клане на Вашия добъръ народъ
отъ турцитБ. Тогава благородния Гладстонъ и Английския народъ се възмутиха и разяриха
отъ това.
Азъ се много радвамъ, че Слава Богу Вий сте вече единъ свободенъ народъ и сте
способни да изковете спасението си по единъ щастливъ начинъ.

Сърдеченъ приветъ на България и Царицата на
Черно море
Вий можете да бждете блъстящъ примъръ за справедливость и миръ на Балканскитъ и съседни страни и отъ тамъ следватъ Вашитв блаженни стжпки. Малкитъ народи
еж водили сввта и пакъ могатъ да направить това даже и въ тоя размиренъ векъ.
Може би ще си спомните, че при слизането ни на пристанището жена ми пригърна
и цвлуна нъкоя отъ дамитъ, които бъха облечени въ хубавия си националенъ костюмъ.
Едничкото ни безпокойство отъ радостното ни посещение е че беше много кратко.
Ний ви обикнахме като народъ, за Вашитъ обичаи и разбирания, за Вашия приветливъ чисть градъ.
Моитв думи не еж въ състояние да изразятъ нашить изкренни чувства къмъ Васъ
и страната Ви.
Ний Ви честитимъ на всички отъ Царь, Царица и до най усамотения селякъ Коледата,
като благопожелаваме Новата година да Ви донесе щастие и отъ всичко най добро. Като
Богъ Ви благослови съ преуспяване въ ВСИЧКИТЕ ВИ начинания.
Ваши искрени и предани

Мистеръ Чарлсъ С. Пратъ и Мисъ Джени Пратъ.
P. S.
Уважаемий, Господинъ Кмете,
Въ случай, че приложеното писмо се публикува въ НБКОЙ Варненски вестникъ на български
или английски бждете гъй добри и ми изпратете нъколко броя.
Сжщо моля изаратете и на фирмата „Джеимсъ Борингъ С-о 642-5-к" Ню-Иоркъ Съедине, нить Щати, въпреки че това ми писмо е съвършенно независимо отъ тьхъ. Това писмо е лично
до Васъ и Вашия заслужилъ чародъ. Преди да Ви го изпратимъ ний никого не сме питали.
Идеята е моя и на жена ми.
Поклонъ къмъ Васъ и народа Ви.
Мистеръ Чарлсъ С. Пратъ и Мисъ Джени Пратъ.

Сведение
за постжпилигв суми в ь общинската каса
презъ м. ноемврий 1933 г.
Цвьтни градини
13825
Лозовъ разсадникъ
96878
Скотобойна
218375
Вода
недобори
145617
Каналъ
,
27409
Електричество „
200
Общин. оборъ
102
Житна борса
7796
Гробища
14566
Химич. лаборатория
.,
1000
Трудова повинность
6735

Благоустройство
Смзть
Падарско право
Лихви
Наеми
Такси
Глоби
Данъци
Разни приходи и разходи
Акцизъ
Курортъ
Предприятия
Стопан. „Св. Константинъ"

27914
229922
75423
115872
82457
208298
32578
418493
64512
335391
550
46397
22961

Виичко 2194265
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Л-втувалитБ презъ този сезонъ чужденци въ Варна
Презъ този сезонъ начиная отъ 19.VI въ Варна еж лътували следнигв чужденци:
(Продължение отъ миналия брой)
265 Янтонинъ Репакъ — Прага
266 Францъ Кратохвичъ — Цюрихъ, Швейцария
267 Карамина Розенкранцъ — Виена
268 Марие Янна Кастнеръ — Виена
269 Стефание Ема Соломяцова—Черновацъ ; Чехия
270 Карелъ Веймаръ — Братислава, Чехия
271 Лудмила Касалицка — Братислава, Чехия
272 Янъ Клепачъ
,,
„
273 Лудмила Кабичкова
.
,
274 Божана Ханкова
„
п
275 Марие Хайрлерова
„
„
276 Марие Ребцова
.
„
277 Власта Звярова
,
„
278 Янъ Швамберкъ
„
„
279 Бохомила Кралова
„
„
280 Янъ Рженичекъ
281 Яна Зарубова
„
.
282 Яна Скрижеванкова
„
„
283 Марие Хоракова
„
„
284 Либусихъ Новаковъ
285 Мирослава Вагнерова
„
„
286 Въра Козова
287 Ялоисъ Круша
288 Каренъ Капорунъ
«
»
289 Рукженакъ Капорунъ
„
,
290 Марие Палкова
„
„
291 Жофие Ухлиржова
„
„
292 Ружка Гайдушкова
„
„
293 Зоронъ Шкарпешокова
„
„
294 Владимиръ Шпартишекъ
.
„
295 Рихардъ Зинцъ съ г-жата си „
.
296 Харецъ Отокаръ — Будапеща
297 Яристомени Илияда — Каварна, Ромжния
298 Хатидже Мехмедъ — Цариградъ
299 Карелъ Койка съ г-жата си — Ужегородъ,
Чехия
300 Нети Венгеръ — Черновицъ, Ромжния
301 Ана Ландау
.
»
»
302 Ребека Мечъ
„
303 Некуда Ярославъ — Зноймо, Чехия
304 Марие Петцулова — Бърно, Чехия
305 Инж. Станиславъ Бохмъ — Комерицъ, Чехия
306 Марие Филесъ — Будапеща
307 Ялександъръ М. Баукеръ — Виена
308 Минна Фрайлинъ — Виена
309 Людмила Климешова — Бърно, Чехия
310 Францъ Копенродъ съ г-жата си —
Залцбургъ, Германия
311 Георгъ Шмидъ — Нюренбергъ, Германия
312 Сюлейманъ Юсуфовъ — Цариградъ
313 Марие X. Ракницъ — Лайпцигъ, Германия
314 Яна Елизабетъ Рошъ
»
»
315 Олдрихъ Драпела — Бърно, Чехия
316 Ендвилъ Херманъ — Бременъ, Германия
317 Яндреасъ Гролъ
.
»
318 Фритцъ Винивахтеръ
»
»
319 Фридрихъ Кьоберле
»
320 Хенрихъ Янтохъ — Шевериненъ, Холандия
321 Фридрихъ Цукеръ — Лисбенцъ бей Грацъ,
Явстрия

322
323
324
325
326
327
328
329

Францъ Брешъ — Виена
Йозефъ Цукеръ съ г-жата си —
Малике Касике Яшаръ — Цариградъ
Марие Спиридонъ — Букурещъ
Сабила Хакж Бей — Цариградъ
Николай Теохаро съ г-жата си — Букурещъ
Карнелия Хошекова — Бърно, Чехия
Цезаръ Ярословъ — Прага

Освобождаем блокиронитЪ

о т ъ Българ. з. банка скотовъдни ф о н д о в е .
Бъяг. земл. банка е започнала да отпуща 45
на сто отъ сумигв на ф о н д а .
Съ закона за облекчение на общинит-fe, скоТОВЪДНИТБ комисии при общинитЬ се замЪниха отъ
комисиигв по землед-влието и отраслит-fe му.
Запачата на тия комисии е да докладватъ
своевременно на общинскит-fe съвети мъркигЬ,
които следва да се взематъ за подпомагане на
землел-Ьлието и отраслитъ му и за опазване на
полскит-fe имоти.
Ср-Ьдствата, съ които тия комисии могатъ да
рачполагатъ, еж сжщитъ, съ които до влизане въ
сила закона за облегч ние а общинит-fe, се обра
зуваше скотовъдния фондъ и които се предвиждатъ на приходъ и разходъ въ общ. бюджети.
Обаче, при влизане въ сила на тоя законъ,
рсъка община бъше вложила въ Б. з. банка суми
на хранение като излишъци за смЪтка на ското-,
въдния фондъ. Съ окржжно № 2835 отъ 14 III. т.
год. министерството на вжтр работи б%ше наре
дило до общинит-fe, да изтеглятъ стъ банката тия
излиш>ци и ги впишатъ по бюджета си. Но, как
то е известно, тока не можа да се изпълни, той
като се оказа, че държавата ги б-feiue блокирала.
Н-вкои общини заведоха по тоя поводъ дтзла
препъ Върх. адм. еждъ.
Между туй, Б. з банка е започнала да от
пуска 45 на сто отъ тия блокирани суми.
Въ свръзка съ това решение на въпроса
Министерството на вжтрешнит-fe работи е издало
окржжно № 15775 отъ 27 XI т. год. съ което пред
писва до окржжнит-fe управители, па съобщатъ на
общинит-fe, и ония отъ т"Бхъ, които желаятъ да
изтеглятъ освободените суми, да приготвятъ мо
тивирани протокол л за тая цель, възъ основ, на
доклапит-fe на горнитъ комисии, а окр управители
следъ като взематъ мнението на Директора на
землеп. катедри, да ги утвъодятъ.
Съ угвърдрнитъ протоколи, общините ще
могатъ ла изтеглятъ отъ Б з. банка тия суми.
И з ъ Археологическото Дружество
Съ протоколно решение № 5. отъ 9 т. м. Ар
хеологическото Дружество — Варна е определило
членове въ комисията, която е образувана при об
щината за запазване интереситъ на „Узунъ-Кумъ"
отъ страна на Дружеството следнигЬ лица:
1) В. П. Гочевъ, 2) Карлъ Шкорпилъ и 3)
Станчо Савовъ (общински съветникъ).
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— Времен, ж . п. т р у д о 
ва п о в и н в о с т ь за минали
години (недсбори), ако се е
дължала въ натура, сега се
превръща въ пари и се за
плаща по 300 лв. годишно.
Я - з Г ^ ^ Я (Окр. № 7328 въ д. в. бр.
5
*Ф*>й
190 отъ 1933 г.)
— М л а д е ж и г Ь о т ъ 44
Й?:'г"31 н а б о р ъ , освободени пред. r w - ^ j » срочно отъ военната си служ
ба, се считатъ за отбили
военната си повинность и се
освобождаватъ отт воененъ.
(Окр. № 15550 отъ 20.VII
1925 г.)
Красива пешеря подъ едно отъ стълбовищата къмъ морските бани.
Откупуване уволнени
трудоваци
RKO поради привършване
на работния сезонъ или дру
га служебна причина се на
ложи трудоваците да бждатъ
"J преждевремено уволнени (но
7 не и по техно искане), желающитЬ отъ техъ могатъ
да ликвидиратъ съ остана
лото • имъ недоизслужено
време до срока на трудовата
повинность чрезъ откупуване
съ по 20 лв. за недослуженъ
день. Ония трудоваци, които
при уволнението въ края на
работния сезонъ не се откупятъ, се считатъ че еж се
отказали отъ такъвъ и въ
последствие сжщите доизслужватъ остатъка отъ сро
ка на трудовата повинность
презъ идната година- Изъ
правили, въ д. в-къ бр. 162
Забави на плажа.
отъ 18.Х 1933 г.)
Плащане на данъци при регулация.
При прехвърляне на имоти по регулация, ако .
дължимите данъци еж на по-гол-вма сума отъ де
позираните суми за имотите (по оценката), общи
ните требва да издавать на преобретателите на
имотите удостоверения, отъ'които да се вижда:
чий имотъ, вида и'пространството имъ се предава
по регулация; на кого, на каква оценка и че су
мата е внесена^ напълно на данъчния бирникъ, като
се означи на кой-бирникъ и срешу коя квитанция
и че тия удостоверения служатъ вмъхто бирнически при издаване на нотариални актове на пре
обретателите. (Нар. № 662 въ д. в-къ брой 244
отъ 29.1 1930 г.)

Облагане с ъ допълнителенъ д а н ъ к ъ
върху о б щ и я д о х о д ъ
При облагането съ допълнителенъ данъкъ
върху общия доходъ, отъ общия доходъ на данъ
коплатеца се намаляватъ загубите отъ земледелие,
търговия и индустрия, реализирани презъ годината,
чийто доходи се облагать съ допълн. данъкъ вър
ху общия доходъ. Прйспадатъ се сжщо така и
лихвите отъ него заеми и дългове, ако разбира
се, не еж биле вече приспаднати при определяне
на данъка занятие за некое занятие. (Т. 12 о г ь
нар. № 6033 въ д. в. бр. 3 отъ 4.IV 1933 г.)
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— Правила за о б г е р 
бване на разните дого
вори еж дадени съ окр.
но № 4208, публикувани
въ държ. в-къ брой 171
отъ 28 X 1927 г.
—При изплащане на
еми за наети отъ държа
вни учреждение помъщения къмъ оправд. доку
менти требва да се при
лага удостоверение отъ
дан. н-къ за размъра на
плащания наемъ презъ
1929 г. (Реш. № 432 отъ
10.Х 1933 г. на В. См. П.)
—Наёмательтъ и поднаемательтъ еждлъжни
да плащатъ на държавата
за сметка на притежателя
отъ наема данъка на нае
тия отъ ТБХЪ имотъ и не

Морските бани гледани отъ северъ.

могатъ да се извиняватъ
съ предплащане на наема.
(Реш. № 431 отъ 20. V 1933
г. на В. К. С II с. о.)
—ПромЪни в ъ п о м е 
щенията, които влекатъ
следъ себе си намаление
на таксите за сметь, тръбва да бждатъ заявени
писменно преди 1 IV или
1.Х, за да се извърши на
малението за следващето
полугодие. (Ведом. № 14
къмъ бюдж. на стол. общ.)

Часть отъ плажа.
— Акта на данъчния началникъ по опре
деляне военния данъкъ (за облагане по стария
законъ) се обжалва предъ В. Я. С въ двумесеченъ
срокъ отъ узнаване на акта, като преди това се
обжалва йерархически. (Опр. № 22 отъ 1929 г. на
В. Я. С.)
— Чуждъ подданикъ плаща основенъ ж. п.
данъкъ или вр. ж. п. труд, повинность само, ако е
престоялъ въ Царството 6 месеца. (Окр. № 7328
въ д. в. бр. 190 огь 1933 год.
!*-." — При прехвърлянето на недвижими
имоти, придобити по наследство до 31.111 1918 г.
нотариуситъ не требва да изискватъ удостовере
ния, че е платенъ за тия имоти данъка върху на
следствата. (Окр. № 6104 отъ 8.IV 1933 г.)
— ДжибритЬ могатъ да с е варятъ съ не
значително количество анасонъ, безъ обаче, доби-

—Солидарната отговорность за изплащане
на данъка върху общия
доходъ, дължимъ за до
1924/45 г. включ. се про
стира само върху ония
семейни членове, които
иматъ показани доходи въ
въ декларацията. (Реш №
259 отъ 1926 г. на В.Д.С.)
тата ракия да побелява като мастика. (Телегр. №
29171 отъ 1933 г )
— Скотовъдците, които хранятъ крави,
млекото отъ които служи за храна на семейството
имъ, се освобождаватъ оть данъкъ занятие, макаръ че понъкога продаватъ часть отъ него. (§ 9
отъ наред, въ д. в. бр. 135 отъ 1925 г )
— Трудоваците о т ъ първи трудовъ наб о р ъ , които еж се явили на служба, се освобож
даватъ отъ плащане на воененъ данъкъ. (Чл. 5 отъ
зак. въ д. в. бр. 291 отъ i922 г.)
— Мастиката т р ъ б н а да с е добива само
отъ плодовъ спиртъ. (Телегр. № 20171 отъ 1933 г.)
— Врем. ж . п. трудова повинность за ми
нали години (недобори), ако е била задължително
превърната въ пари, сега се заплаща по 150 лв,
годишно. (Окр. № 7328 въ д. в. бр. 190 отъ 1932 г.)
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
З а с е д а н и е на 11 октомврий 1933 г.
Заседанието се откри отъ кмета П. Ю. Панайотовъ въ 4 35 часа сл. объдъ. Продължи се
разглежденето на второ четене общинския бюдакетъ за 1933/34 фин. год.
Разходна часть.
§ 22 п. 3 Помощи и субсидии на.разни благотворителни д-ва, организации и пр. разпреде
лени съгласно таблица 7, както следва:
1) На Варненската Районна Химическа лабаратория — нищо не се предвижда.
2) На сироп. .Надежда" 40С00 лв.
3) На ученическите трапезарии 140000 лв.
4) На читалището въ,„Сесъ.Севмесъ" 2000 л.
5) На сжщото за фондъ постройка читалище
1000 лв.
6) На д-во .Майка" 20000 лв"
7) Ма фондъ паметникъ на Царь Бориса —
Михаилъ 2000 лв.
8) На Археолог, д-во — Варна 5000 лв.
9) На сжщото за фондъ Написване история
на Варна 5000 лв.
10 На комитета при Общинския Диспансеръ
за гръдоболни 10000 лв.
11) Д-во „Червенъ Кръстъ* 1000 лв.
12) Д-во „Милосърдие" 20000 лв.
13) На Търговската Академия 100000 лв.
14. На опълченското д-во „Шипка" 4000 лв.
15) На приюта „Митрополитъ
Симеонъ"
20000 лв.
16) На сжюза на градовете 8000 лв.
17. На сжюза Служащи при изборни учреж
дения 4000 лв.
18) На читалищното д : во — Варна 5000 лв.
19) Пътното училище — Варна 2000 лв.
20) На д-во за борба противъ туберкулозата
за постройка изолационенъ домъ 100000 лв.
21) На комитета за търговско-стопанско пов
дигане Варна 1000 лв.
22) На българския Народенъ Морски Сговоръ 5000 л в.
23) На съюза на журналистите въ България
— Соф-я 1000 лв.
24) На комитета за устройване Търг, Инд.
изложба — Варна 20000 лв.
25) Съюза на руските инвалиди 10000 лв.
26) Съюзъ на журналистите—Варна 1000 лв.
27) На Благотв. д-во въ Пам. кварталъ за
постройка читалище 15000 лв.
28) На съюза за закрила на децата 10000 лв.
29) На комитета за ремонтъ църквата Арах.
Михаилъ 20000 лв.
30) На научния институтъ „Западни покрай
нини" —• София 2000 лв.
31) На просв. д-во Варнен. Коренякъ 10500
Ст. С а в о в ъ : Подигна въпроса за помощьта
на д-во .Майка", което д-во отъ десятки години
подържа на свои средства девическо стопанско
училище въ Варна, кждето се подготвятъ млади
девици, за да могатъ въ живота да препечелватъ
препитанието си. Той намира, че помощьта отъ
20000 лева е малка и настоява, щото тя да бжде
увеличена поне на 400С0 лв.
Авр. Г а ч е в ъ : Заяви, че не е противъ д-во

„Майка" но по принципъ е противъ целия този
пунктъ отъ около 600000 лв. с ъ която сума се
хвърляло прахъ въ очигЬ на бедни и безработни,
като се даватъ помощи тамъ, кждето не требва,
а кждето требва—се давало нищожни сумички.
Кмета П. Ю. Панайотовъ: Направи пред
ложение да докладва пунктъ по пунктъ таблица
та, за да се избегне връщането назадъ.
п. 1. На Районната Хим. Лабаратория не се
предвижда помощь въ пари понеже й се дава
безплатно помещение.
П. С т о я н о в ъ : Направи предложэние да се
дадатъ 20000 лв. на лабараторията — Приема се.
п. 2 На сиропитацище „Надежда"—40000 лв.

— Приема се.
п. 3 За безплатни учен. Трапезарии 140С00
лева. Приема се.
п. 4 Читалището „Сесъ-Севмесъ"—2000 лева
— Приема се.
п. 5 На сжщото следь почване постройката
— 1000 лв. Приема се.
п. 6 На Д во "Майка" за бедни ученички, по
сочени отъ Обшината — 200Q0 лв.

П. Стояновъ: Заяви,, че се присъединява
къмъ исказанит-fe мисли отъ Станчо Савовъ, като
допълни, че училището при д-во „Майка" възна
мерява да открие, по нареждане на М-вото,
курсъ и по готварство, въ който курсъ ученички
те, покрай другото, ще се учатъ и да готвятъ,
което знание е отъ гол-вмо значение за една до
макиня. Ето защо, той моли тези пунктъ да се
раздели на буква „А" и „Б", като въ „А"' останатъ посочените въ таблицата 20000 лева, а въ
„Б" — се предвидятъ други 20000 лева, специал
но за готварския отделъ, които пари може да
имъ се дадатъ и въ продукти.
Христо Мирски: Подържа тази помощь да
имъ се даде въ пари, а не въ продукти.
А. Янковъ: Се приежединява къмъ мнение
то на П. Стояновъ и моли да се отпуснатъ поне
още 20000 лева за готварския отделъ.
Ст. С а в о в ъ , Н. П о п о в ъ и п. кмета Г. Трайк о в ъ подържатъ мнението на П. Стояновъ, а
общинския съветникъ С. Георгиевъ тоже подър
жа това мнение, но настоява въ „А" да се пред
видятъ 30 хил. лева.
Сложено на гласуване, съвета утвърди:
а) За бедни ученички, посочени отъ общи
ната — 30 хил. лв,
б) За готварския отделъ 20 хил. лв.
п. 7 За постройка паметникъ Царь Борисъ
— Михаилъ — 2000 лв. — Приема се.
п. 8 На Археолог. Д-во. — Варна 5000 лева.
— Приема се.
п. 9 На сжщото субсидия за написване Исто
рия на Варна — 5000 лв. Приема се.
п. 10 На Благотв. комитетъ при Об. Диспан.
за грждоболни за пжтуване и лекуване въ държав
ни лечебници — 10,000 лв.
П. Стояновъ: Настоява да се увеличи тази
сума съ условие, че съ нея ще се обслужватъ са
мо бедно болни, които не еж подпомагани по
общия параграфъ.
Гласувано, съвета прие този пунктъ безъ из
менение.
п. 11. На д-во „Червенъ Кръстъ" — 10000
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лева. Приема се.
п. 12 На д-во .Милисърдие" — 20000 лева.
— Приема се.
--.-.•.
п. 13 На Търг. Академия 100 хил. лева —
Приема се.
п. 14 На опълченското д-во „Шипка" 4000
лева. — Приема се.
п. 15 На приюта „Митрололитъ Симеонъ" —
20000 лева — Приема се.
п. 16 На съюза на градовете — 8000 лева—
Приёма се.
п. 17 Съюзъ на Изборните учреждения —
4000 лева — Приема се.
п. 18 Читалищното д-во — 5000 лв.
Отъ тЬхна страна е поступила молба да се
увепичи помощьта съ още 10000 лв., понеже нае
ма имъ тази година е билъ по-голъмъ, съ което
искане постоянното присутствие е съгласно.
Гласуванъ, съвета прие този пунктъ да бжде
.15000 лева.
п. 19 Помощь на лятното училище — Варна
— 2000 лв. — Приема се.
п. 20 На д-вото за борба противъ туберку
лозата за фондъ „Пастройка юолационенъ домъ*
.— 100000 лева — Приема се.
п. 1\ Помощь на комитета за търг. стопан.
повдигане Варна — 1000 лв. — Приема се.
п. 22 На Бълг. Нар. Морски Сговоръ 50J0 л.
— Приема се.
23 Съюзъ на журналистите въ България за
пенсионенъ фондъ 1000 лв. — Приема се.
п. 24 На комитета за търг. Инд. изложба —
Варна — 20000 лв. Приема се.
п. 25 На Съюза Руските инвалиди 10000 лв.
— Приема се.
п. 26 Съюза на журналистите—Варна 1000.
Постоянното присутствие е на мнение да се
увеличи този пунктъ на 2000 лв. — Приема се.
п. 27 Помощь на благотвор. д-во за построй
ка читалище въ пам. кварталъ 15000 лв.
С . Г е о р г и е в ъ : Предлага сумата да се уве
личи на 20000 лева които да се дадатъ следъ
започване постройката.
Гласувано съвета прие да се увеличи този
пунктъ на 200СО л в.
п. 28 Помощь на Съюза за закрила на де
цата 10000 лв. — Приема се.
п. 29 На комитета за ремонтъ църквата Ар.
Михаилъ — 20000 лв. — Приема се.
п. 30 На научния институтъ „Западни по
крайнини" — София — 20000 лв. — Приема се.
С. Георгиевъ: Предлага да се отпуснатъ
2000 лева и на местното д-во за западни покрай
нини.
Съвета не удобри това предложение.
п. 31 Помощьта на д-во „Коренякъ" — 10500
Хр. Мирски: Твърди, че нъма другъ такъвъ
случай да се дава помощь на това д-во което
споредъ него, не било никакво благотв. д-во, а —
една политическа партия съ свой представитель
въ общ. съветъ. Обяви се противъ даването
помощь.
Д. Янакиевъ и Н. Поповъ: Сжщо се исказаха противъ тази помощь.
Съвета отхвърли цялата сума по този пунктъ,
който се заличава отъ таблицата.
Гласуванъ параграфъ 22 п. 3 съ общъ кредитъ 640000 лв., съгласно таблицата, съвета удо
бри.

Брой 3 3 5 - 3 3 6

§ 22 п. 4 За даване първа медц. помощь на
пострадали общински служащи и пр. — 5000 лв.
• — Приема се.
§ 22 п. 5 Фондъ обществени осигуровки за
болести и пр. 3'6,200 лв. — Приёма се.
§ 22 п 6 Застраховка на общ. пажарникари
— 10000 лв. Приема се.
§ 22 п. 7 Вьзнаграждение на общ. служащи
за извънреденъ трудъ — 15,000 л в . — Приема се.
§ °2 п. 8 Фондъ подпомагане за лекуване
бедни противъ бъсъ 1°/о.етъ редовните приходи.
45.092 лв. Приема се.
§ 23 п. 1 Нищо не се предвижда.
§ 23 п. 2 Обезщетение по закона за подо
брение земл. производство и пр. — 10000 лева —
Приема се.
8 23 п. 3 Обезщетение за изгубени или от
краднати вещи или ценности на частни лица въ
морските бани — 10000 лв. — Приема се.
§ 24 п. 1 Направа нови пжтища и пр. 990000
лева.
•
Заведующъ пжтномостовото отделение до
кладва предвидения планъ за направа презъ те
чение на финансовата година.
A. Гачевъ: Не одобрява плана тъй като се
оставяло старата часть и се започвало задъ Тър
говското училище.
Хр. Мирски: Съмнява се, че съ този малъкъ
кредитъ ще може да се изпълни този планъ. Освенъ това, настоява да се включи въ плана и про
дължението на шосето, което спира до Памучната
фабрика за до .Максуда", като крайно необходи
мо, за да свърже .Дамянова махала". Намира
възражението на А. Гачевъ за неуместно, понеже
около китонираното шосе обезателно требва да
се шосиратъ улиците, за да се запази то отъ
каль и за да се даде физономия на квартала.
Ст. С а в о в ъ : Настоява да се завърши Добришкото шосе, а така сжщо и това до „Максуда"
и че не е съгласенъ сь А. Гачевъ. Намира за
правилно становището на постоянното присжтсвие
особено по въпроса за шосирането на ул. „Вой
нишка".
B. К и р и л о в ъ : Настоява за довършване на
ул. „Капитанъ Райчевъ",
П. С т о я н о в ъ : Намира прочетения планъ за
безсистеменъ. Той смета, че въ града има първо
степенни улици, които свързватъ покрайнините на
града и които следва най-напред> да се шосиратъ
та следъ това да се благоустроятъ второстепен
ните. Посочи на ул. „Княжеска", която е канали
зирана, по която частните имоти още не еж свър
зани съ уличния каналъ и ако се шосира тази
улица, ще следва после при всека постройка
на частенъ каналх, да се разваля улицата Той
моли да се изостави този параграфъ, за да се за
нимае на ново съ него бюджетарната комисия и
да се установи точно кои улици да се шосиратъ.
Настоява да се канализира улица »Д-ръ Пюскюллиевъ", по която ще минаватъ за въ бждаще по
гребалните процесии за новите гробища, а дото
гава да се забрани минаването на тези процесии
по улица'Царь Борисъ, защото правяло тягосно
впечатление на чужденците.
Кмета П Ю . П а н а й о т о в ъ : Обясни, че тази су
ма, по този пунктъ е вече почти изразходвана и
че за въ бждаще смета да се назначи комисия,
която да изготви строителенъ планъ за 4—5 г.
(следва)

;.-,;^\

;:Ща

Брой 335—336

Варненски общински вестникъ

Стр. 12

Обяснителни бележки

/липата и М-БСТНОСТИТБ на които се именуватъ улицитъ- въ

—':4#

градъ Варна.

,

(Продължение отъ миналия брой)

220. Ст. Михаиловски. Роденъ на 1859 год.
въ Елена. Завършилъ е правнигв науки въ Фран
ция. Билъ дълги години сждия и учитель, а на
последъкъ независимъ публицистъ и писатель. Ст.
Михаиловски е българ. баснописецъ и сатирикъ.
Въ произведенията си остро бичува ЛОШИГБ прояви
на нашия животъ и сочи доброто, къмъ което трЪбва да се стремимъ.
221. Стоянъ х. Ивановъ. Родомъ отъ ЕскиДжумая, д-вецъ по възраждането на българщината
въ Варна. Съ неговата настойчивость като членъ
презъ 1860 г въ идаремезлиша (окр. упр. съветъ)
се усп-Ьва да се открие по скоро I бълг. училище
въ гр Варна.
222. Странджа. Планинска верига въ из
точна Тракия. Тукъ еж намирали убъжище хайду
тите отъ старо време и затова е възпъта въ на
родните ни песни Центъръ на голъмото Одринско
(Преображенско) възстание презъ 1903 год.
223. Страхилъ. Бунтовникъ, воевода на дру
жина въ до освободителната епоха — Страхилъ
воевода.
224. Струма. Голяма ръка въ Македония.
Известна въ последната война.
225. Стрема. Голъма ръка въ южна Бълга
рия. Възпъта въ народнигЬ ни пъсни.
226. Султанъ тепе. Планински върхъ въ
Осогова планина—Македония. Въ последнята вой
на тукъ еж развиха жестоки боеве съ участието
на 8 п. Варненски полкъ.
227. С ъ б о р н а . Улица, която води за събор
ната църква и пазаря
228. С ъ е д и н е н и е . Въ память съединението
на северна съ южна България презъ 1885 г.
229. Скайлеръ. Консулъ при Американската
легация въ Цариградъ, който обходи презъ възстанието 1876 г. Батакъ, Клисура, Перущица, Па
нагюрище и Търновско, констатира извършенитъ
ужасни жестокости и кланета отъ турцигЬ надъ
българския народъ и изнесе покъртителни факти
предъ просвът. свътъ въ Европа и Америка.
230. G B . Атанасъ. Александрийски архиепископъ доблестенъ борецъ за защита божественото
лице на Исуса Христа. На негово име има църква
въ старата часть на града.
231. Тича. Гол-Ьма ръка Камчия южно отъ
Варна.
232. Т о д о р ъ Александровъ. Македонски
дЪецъ съ голЪми заслуги.
233 Т о д о р ъ Икономовъ. Писатель и деецъ
по черковния въпросъ, помагалъ е много на бъл
гарското общество съ своите трезви й научни ста
тии, подпредседатель на учредителното, народно
събрание, мйнистьръ на вжтрешнигЬ работи (1 де
кември 1879 г.) училищенъ инспектрръ въ Варнен.
губерния, а преди това дългогодишенъ учитель.
234. Т о д о р ъ Шишковъ. Родомъ отъ Тър
ново. Директоръ презъ последнить години на осво

бождението на Търновската петокласна мжжка ги
мназия; познатъ книжовникъ; пръвъ директоръ на
мжжката гимназия въ Варна и дългогодишенъ
учитель въ нея.
235 Топракъ Хисаръ. Силно укрепенъ участъкъ отъ Кубадинската укрепена позиция въ Дог
бруджа, на която противника се опита да спре настжплението на нашигв войски: атакувани отъ 8-й
пех. полкъ на 19, 20 и 21 октомврий 1916 г. про
тивника бъ принуденъ да я напусне и отстжпи.
236. Тракия. Область чисто българска, об
хваща южна б-Бломорска България. Плодородна и
съ голЪмн земни богатства. Идеалътъ на българ
ската национална политика.
237. Три уши. Планински върхъ въ югоза
падна България; иззественъ презъ Сръбско-Българската война 1885 год. отдето се започна сръб
ското отстжпление
238. Тулча. Културно-просвътенъ центръ пре
ди освобождението. Роденъ градъ на Ст. Караджата
— северна Добруджа.
239. Тутраканъ. Градъ на Дунава, гдето
стана ГОЛ-БМОТО сражение презъ последнята война
и тукъ се отличи съ голяма храбрость Варнен.
полкъ.
. . . . - . "
240. Тунджа. Ръка въ южна България, въз
пъта въ народнигв пъхни.
241. Търново. Градъ, който е билъ столица
на II Българско Царство.
242. Търговска. Улица въ чисто търговската
часть на града.
243. Фердинандъ. Царь на България; в ъ з качилъ се на престола на 2.VIH 1887 г. баща на
царствующия Царь Борисъ III.
244. Х а д ж и Димитъръ. Родомъ отъ Сливенъ.
Съ Ст. Караджа въ 1868 г. съ чета преминали Ду
нава и въ жестокъ бой при Канлж дере (Севлиев
ско) Караджата пада раненъ и бива плененъ, а х.
Димитъръ съ останалата дружина се отправя за
върха Бузлуджа, гдето се завързва ожесточено
сражение и тамъ пада убитъ отъ турцигв.
245. Хараланъ Ангеловъ. Родомъ отъ Шуменъ, ученикъ отъ школата на Д. П. Войниковъ,
учитель, писалъ е и поетични произведения презъ
епохата на възраждането. Презъ 1885—1888 г.
билъ е Варнен. кметъ и презъ неговото кметуване
се построява зданието за първоначално училище
„Св. Кирилъ". Преобръща Варнен. книжовна друж
ба въ Варнен. общинска библиотека.
246. Херминъ Шкорпилъ. Основатель "на
Варнен. музей, работилъ дълги години неуморно
въ областьта на Археологията и направените отъ
него находки еж ценна приносъ за историята на
България и частно за Варна. Починалъ на 23.VI
1923 гоц.

