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Моментъ отъ традиционното шедствено отнасяне и хвърляне кръста въ морето на Богоявление т.г.
Надъ 60ООО зрители еж б-Ьха стекли за да присжтствуватъ на този религиозенъ обрядъ и да наблюдаватъ надварването между плувцитЪ за изваждането на кръста отъ морето.
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Една цгнно придобивка за учебното дЪдо
въ Варна
Следа нещастните за страната ни войни, които учителитть и учениците на виновницитгь за пост
доведоха до оскъдица народа и държава, нареда са\ ройката на сградата.
Окръжния училищенв инспектора К. Попова са
мноюто недоимаци и притеснения, се яви и недостинескрита радость маркира значението на това
гата на училища ва Варна
Са изгубването на своя безценене хинтерланда скромно твржество и са свойствената си искренность на веща педагога, каза далбоко прочувственни
— Добруджа, Варна приюти една голтма часть
слова.
бежанци ота тамъ, и това наложи на времето, да
Председателя на училищното настоятелство
се саздаде едно бтьжанско поселище ва една часть ота
периферията на града, около мпстностьта «Кокард- г. Кр. Михайлова благодари ота името на настоя
телството на сегашната и бивша общински управи
жа» зада Даржавната болница, където са оскъд
ната помощь на даржавата се застрои това посе за този ценена даръ на просвтьтата.
лище на прокудени бвлгари ота Добруджа, Тракия,
Г-не Црагулевз, г-жа Чобанова и г. Попефтимовв
Македония и Западните покрайнини.
поднесоха поздравленията и сврадванията си ота
• Саздадено веднажа това поселище, много есте цмето на Тракийската организация, ота това на
ствено, че се свздадоха и нужди за обслужването Дамската секция при Добруджанската организация и
му, ота които една ота най-главнитть бть и тази това на Младежкото лгакедонско братство „Тод.
Александрова'.
за училища на дгъцата.
Са бликаща радость малкитгъ рожби на про
Ва една двуетажна паянтова сграда,- бивша
кудените иза родни огнища наши свнародници изпгъобора, на пзрво време беха принудени клетите де
ха ва хора маршовете и химните на Добруджа,
чица да получавате своето образование и духовно
вазпитание за добри балгарски граждани. Следа като Тракия и Македония пода дирижировката на г-жа
Калудова, а талгбурашкия оркестрв на П прогимна
и този обора се указа тесенв, започнаха да се пое
мата неудобни чаетни сгради за училища и ва тгьха зия пода палката на г. Киряковв, вле свежа струя
до днеса ставаше обучаването, разбира се, при всички и ввзхити всички присЪтствующи .
неудобства и-оскъдность.
На гостите бе сервирана скромна закуска и
Общинската управа и училищното настоятел въ интимна задушевность между официални лица и
ство не останаха чужди на нуждитть на население учители, се' казаха хубави думи и възкресиха спо
то въ това бгъжанско поселище, особенно на тия за мени за усилията да се дойде до този твржественв
день. Веселия характера и духовитата находчивост^
образованието.
на г. Ал Кръстевъ приятно занимаха всички, които
Въпреки липсата на средства и всекаквите
обнадеждващи изгледи за такива, положиха се сврвха беха на скромната трапеза.
Новопостроеното училище има за свой патрона
усилия както ота страна на бившите кмете и
председатель на училищното настоятелство и %. А. легендарния народеиъ герой Стефана Караджата.
Сградата не е още напвлно заваршена и за сега,
Бруссвв и М. Котаровв, така и ота сегашнитгь г. г.
ота нея ще бЪдата използувани 8 класни стаи, ва
П. Ю. Пвнайотовв и Кр Михайлова и ва резултата
се яви на лице една монулгентална училищна сграда, които ще се обучавата около 450 деца, но са общи
усилия ва едно близко бЪдаще,тя ще представлява
която би била юрдость не само за Варна, но и на
учебно заведение са 71 класни стаи, едина центра
много европейски столици. _
На 11 т. м стана освещаването на тази сгра лен: еалонз, безплатни трапезарии, театраленв са
да, на което присЪтствуваха кмета г. Панайотова лона, баня, библиотека и пр.
Нека се поздравима са тази ценна придобивка
и бившия такава г. Брусевв, народния представитель
г. Мирски, окръжния училищенв инспектора г. К. По за учебното дело ва Варна.
пова, сегашния и бившия председатели на училищно
Б. Д. ГЕНЧЕВЪ.
то настоятелство г. г. К. Михайлова и М. Котарова,
ръководителя на постройката —общ. архитекта
Богданова и множество учители и граждани.
Водосвета се извврши ота протосингела на
Митрополията Негово Всеблаюговейнство Протоерей
Доганова ввсаслужие са енорийския свещеника.
Тргьбваше човека да бъде безъ сврдце, за да
може да задържи салзитгь си на радость и умиле
ние преда нескриваното ввзхищение на населението
ота това поселище и това на малкитгъ дечица на
станени за права день ва новото си училище.
Са топли слова протосингела честити на мал
китгъ дечица новия има храма на науката — начало
на всеко добро бЪдаще и ги поръси са светена вода.
Са напиращи ва очитть салзи Главния учитель
*. Първанова благодари ота името на кварталци,
Художественъ фонтанъ въ Морската градина
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Антология на Варненските кметове

Величко Христовъ
Роденъ презъ 1828 г. въ с. Недълковци (Еленска
околия).
Освобождението на България го заварва въ
Варна начело на голямата си търговска кжща В.
Христовъ & Синове, Варна—Лондонъ.
Той е билъ назнаценъ изпърво за председатель на сждебния съветъ, но поради силното на
стояване на Варненското гражданство, съ приказъ
ТЧ° 34 отъ 24 ноемврий 187 г на Варненския Губернаторъ е билъ преназнаценъ за първи Председатель на Варненския Градски Съветъ който
пость е заемалъ отъ 1 декемврий 1878 год. до 22
ноемврий 1879 год.

Едва ли другъ нашъ покоенъ или
живъ още общественикъ и политикъ,
тъй безспорно и тъй заслужено е отбелязанъ отъ всички среди съ това висо
ко звание, както Мих. Такевъ.
Държавникъ!...
Нему никой преживъ- не дръзна да
отрече дарби, аоля, духъ и родолюбив.
Неговия погледъ бъ- правдата. Не
говия замахъ — побЪда, а неговия умъ
— творчество.
I
Фалшътъ и некъдърностьта се то
пяха като енътъ подъ южнякътъ, само
отъ неговата внушителна сънка.
Той бъ- несломимъ.
Пъкленото дкпо на една продажна
ржка пратена отъ страхливи негодници
уви свидния гений, но тя неможе да затъмни СВ-БТЛИЯ бл-всъкъ на неговия
духъ.
Четиринадесеть години отъ този
зловещъ день мудно се изнизаха въ
борби и несгоди, а той все расте и ожив*Бва въ нашите мисли и сърца.
Какъ мжчно се живЪе безъ него.
Богъ да'го прости!
Б. Д. Г.

К. ПОПОВЪ
окржженъ учил. инспекторъ
, Варна.

Действително читалищно картина презъ
зимата но 1932133 година

Въ Варненския учебенъ окржгъ има всичко
179 села и махали и 2 града—всичко 181 селища.
Въ 148 отъ тия селища има основни народни чи
талища или читалищни комитети. Въ 43 села и ма
хали н^Ьма" основани" читалища по следните при
чини: 1) селищата еж малки и не могатъ да се
нам-врягъ хора да поематъ ржководстюто на чи
талищата; 2) нъкои отъ тия селища еж чисто тур
ски, или еж дотолкова опартизанени, че не могатъ
д а търпятъ никакъвъ културечъ институтъ, който
да ги застави да се издигнатъ надъ своигЬ пар
тийни ежби и дребнавости.
Отъ сжществуващитъ 148 читалища не еж
проявили признаци на животъ, т. е. не еж изне-

ели никаква култуъно-просвътна дейность презъ
зимата на 1932/933 год. 90 читалища. Дали .еж
каква да е дейность 58 читалища.
Причините, поради които тези 90 читалища
не еж проявили никаква дейность, могатъ да се
фиксиратъ въ следните нъколко пункта: 1) Липса
на средства да се наеме пом-Ьщение, да се доставятъ материали за освътление и отопление, да се
доставятъ книги и списания и т. н. 2) Липса на
какъвто и да е интересъ и съзнание у населе
нието къмъ кумтурно просветни начинания; 3)
Стремежътъ у населението да се тъпче въ мръсннт-Ь и мрачни кръчми, кждето убива времето
си и се заминава съ бистрене на политика; 4) Не-
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редовно отчитане на членовете къмъ читалищните
каси; 5) Разногласия между членовете на чита
лищните настоятелства и дезинтересиране на по
следните отъ живота на читалищата; 6) Нахпуване
на елементи съ крайни убеждения въ редовете на
циталищните ч-ве и опартизаняване на ч-щата. То
ва еж цела верига отъ причини, които, за голъмо съ
жаление. сжществуватъ въ нашите села и париратъ
всека проява на култура и просвета, задържатъ
развоя на нашето село, каратъ го да тъпче на едно
и-Ьсто и правятъ живота отъ день на день все понепоносимъ, все по черенъ и по нерадостенъ. Из
броените по горе причини властно размахватъ
криле изъ нашите села, преграждатъ вратите на
читалищата за населението и унищожаватъ всека
просветна искрица, откждето да се задава тя. То
ва обстоятелство требва да стрестне всички ни.
То тр%бва особено да загрижи водачите народни,
да ги застави да се притекатъ на помощь на се
лото, да го просв%тятъ: чрезъ културните инсти
тути: читалища, училища, храмове и др. и да го
подобрятъ економически и морално, за да стане
то наново здрава клетка въ организма на дър
жавата.
Огъ сжществующите читалища само 58 на
брой еж дапи каква да е дейность. Тази послед
ната може да се резюмира въ следните начинания:
1) При 34 читалища е имало уредени библиотеки и
читални. 0 ' ъ библиотелигЬ еж се раздавали книги
за домашенъ прочитъ, а въ читалните еж се съ
бирали читалищни членове и нечленове да прочитатъ по нещичко отъ вестници и списания; 2) Въ
26 читалища еж изнесени 133 сказки отъ различни
оратори и на различни теми. Темите еж се доко
свали предимно до въпроси, целящи подобрение
поминъка на нашия селянинъ, или пъкъ еж целели
културното развитие на слушателите. 3) Отъ 31
читалища еж изнесеми 69 представления предимно
на пиеси третиращи разни въпроси отъ нашия
народенъ битъ. 4) По инициатива на 17 читалища
еж били уредени вечерни училища. Въ тъзи по
следните еж преподавани знания на желающи
селски младежи, които знания еж били отъ жиз
нена необходимость за поминъка нч нашия селя
нинъ. Отъ друга страна чрезъ ТБЗИ училища се е
целило да се възобновят ь въ съзнанието на сел
ските младежи ония знания, които еж били преподадени въ първоначалните училища и прогимна
зиите, та съ това тия мпадежи да се освободятъ
отъ оная безграмотность, която ги е завлад-Ъла
следъ напущане на училището. 5) Отъ 17 народни
читалища еж биле уредени народни четения за
читалищни членове или любители. Чело се е пре
димно отъ нашата художествена или историческа
литература. Чели еж отделни четци, а останалите
приежтетвующи еж слушали. Следъ четенето еж
ставали разисквания или еж давани обяснения
върху п р о ч е т и н о т о . Този видъ четения
отъ нЪкъи читалищни дейци еж посещавани и
следени съ големъ интересъ.
Подобно на вечерните четения еж уреждани
такива и презъ празнични дни. И въ ГЕХЪ се е
вършило сжщото, каквото въ вечерните училища.
Разликата между едните и другите четения е тая,
че на празничните четения еж приежтетвували и
жени. Този видъ четения еж били практикувани
въ 13 читалища. 7) Прекрасенъ обичай у насъ е
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коледуването. Какъвъ е неговиятъ произходъ и
каква цель се поеследва съ него, това н^ма да
разглеждамъ. Ще кажа само едно, че въ много
села, се коледува, събиратъ се нт>кжде значителни
суми, но съ тъхъ не е"" върши никаква блапотворителность, а въ нЪкойпраздниченъ день спедъ
Коледа, се събиратъ въ една отъ кръчмите коледаритъ и тъхния антуражъ и изпиватъ събраното
отъ коледуването. Жалко става на човека да види
ония, които само неколко дни по-рано еж славили
.Божествения младенецъ" чрезъ своите песни, въ
него моментъ да реватъ като зверове, да се биятъ
да се търкалятъ въ пияно състояние по мръсните
подове на кръчмите или изъ кальта по упицитЬ.
Огъ коледуването въ такъвъ случай разбира нЪщо кръчмаря и още неколко души отъ повжтрешнитв, а селото нищо не разбира. Не разбира ни
що сжщо читалището, църкв та и пр.
Опаката страна на този прекрасенъ народенъ
обичай е схваната въ н^кои села. Коледува се
вече не за да се пропие подареното на коледаритъ, а се коледува за благотворителни цели—въ
полза на читалището и др. обществени начинания.
Въ 7 села е коледувало въ полза на читалището,
а надъвамъ се, че въ бждаще ще се коледува
предимно отъ името на читалищата.
8) Другъ народенъ обичай е карнавалътъ, или
както въ много села се именува „кукеръ". Празднува се въ понеделника
следъ заговезни за
Великдень. Презъ този день групи селски младежи
се обличатъ съ всичко най-мръсно и дрипаво, окачватъ си какви ли не непотребни вещи, окачватъ си
по неколко звънци всеки единъ, въоржжаватъ се
съ сопи и тръгватъ да обхождатъ селото отъ кж 1 ,
ща на кжща. Подиръ тъхь тичатъ п§ч|и деца.
При обхождане на селото пакъ се събиратъ по
даяния, които следъ това, пакъ се изпиватъ. Едва
самб 3 читалища еж се сетили да осмислятъ този
обичай и събраните подаяния да използуватъ за
читалищни цели.
9) Едва 10 читалища еж дали презъ изтекла
та зима 36 вечеринки и забави и приходите отъ
последните еж отишли за читалищни нужди. По
вечето отъ вечеринкитъ и забавите еж уредени
съ участието на учителките и учениците.
10. Отъ всички читалища само 4 еж уредили
курсове за своите членове, или за жителите отъ
селото съ цель да ги запознаятъ съ тънкостите
на професията имъ. Уредените курсове еж били
по земледелие и отраслите му. Въ курсовете ка
то лектори еж участвували предимно агрономи.
Този видъ курсове еж пренасяли винаги голема
полза. Но дългъ е на читалищните дейци да ги
проагитиратъ между населението на селата, дето
се откриватъ, и да имъ осигуряватъ масово посе
щение. Безъ това последното резултатите еж или
слаби, или никакви, защото следъ 2—3 дневно
сжществуване, изпарява се всекаква охота къмъ
работа въ ржководителитЪ имъ и последните безъ
време ги закривать.
11. При 4 читалища е имало уредени теа
трални трупи, които въ течение на годината еж
давали редица представления. Ония читалища,
които иматъ свои трупи, еж отишли значително
напредъ въ своето развитие. Те, или иматъ вече
свои салони, или пъкъ съ на пжть да ги иматъ,
като еж създали вече фондове за тази цель. Като
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ядро на тия читалищни театрални трупи служатъ
селски младежи, подпомогнати отъ учителигЬ и
др. интелигентни сили отъ селото. Желателно е
при всички читалища въ по-голъмитъ села да се
създадатъ такива трупи, защото ще се осмисли
живота на много селски младежи, които инакъ
прекарватъ зимните дни и нощи по тхръчми, бозаджийници и кафенета въ безделие, или въ игра
на разни хазартни и други игри, които зле влияятъ
върху техния моралъ и обществено възпитание.
12. Едва само 3 читалища еж организирани
лотарии и томболи съ които еж целили да събератъ суми, за да засилятъ своите фондове за по
стройка читалищни салони, или да посрещнатъ
други свои належащи нужди. Приходите отъ тия
лотарии и томболи еж били не особено големи,
но все пакъ чрезъ тъхъ еж добити известни до
ходи, които за момента еж задоволили поне належащитъ нужди.
Ето тази е истинската картина, каквато еж
представлявали читалищата въ Варненския окржгъ
презъ зимата на 1932/32 година. Тази дейность е
малка, тя е анемична, тя е дори никаква въ срав
нение съ онова, което би требвало да бжпе. При
чините на тази слаба дейность се посочиха въ
началото на това изложение. Но посочените тамъ
причини не еж всичкитъ. Покрай гЬхъ има и ре
дица други, които требва да се знаятъ, за да се
отстранятъ.

П о с л у ч а й новата 1934 г. Министра на ВжтрешнитЪ Работни Народното Здраве, издалъ след>*ата поздравителна запов-Ьдь N° 1.
„Поздравлявамъ всички служители по ведом
ството на Министерството на ВжтрешнигЬ Работи
и Народното Здраве съ новата 1934 год. и имъ
пожелавамъ щастие, благополучие и успъхъ въ
живота и по службата.
Едновременно изпълнявамъ дългъ, като изказвамъ благодарность на полицейско-администраТИВНИГБ чинове за положения трудъ и проявеното
отъ тъхъ старание при пазене реда и спокойст
вието въ страната, на всички труженици по Дирек
цията на народното здраве — за особеннитъ гри
жи къмъ здравните нужди на населението, както
и на всички общински длъжностни лица, положили
усилия за моралното и материално повдигане на
•общините.
Надъвамъ се, че и презъ новата голина всич
ки органи и дейци по ведомството на Министррството на Вжтрешнитъ работи и Народното Здраве
ще увеличатъ своите усилия за постиганите на
•още по-големи успъхи по запазвянето сигурностьта въ страната и здравето на народа, като по
тоя начинъ дадатъ своя цененъ приносъ за все
странния напредъкъ на нашето отечество."
Министръ: (п) Д ръ Яп. Гиргиновъ
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Важна причина за слабата дейность на чита
лищата е, че т е нематъ ржководители. Всичката
проскътна дейность въ селата се предоставя на
учителя и се иска отъ н е г о — с а м ъ да стои и ра
боти въ читалището. Всички други интелигентни
сили въ селото извиняватъ своето безделие въ чи
талището съ това, че били много заети, й нима
учительтъ не е заетъ? Той е може би най-много
заетъ, но е задълженъ!да работи, защото и той
е призвано да просвещава извъншколската младежь и възрастните, биле гЬ мжже или жени!
Време е вече всички интелигентни сили по селата
да се хванатъ ржка за ржка, да заработятъ въ
читалищата и да ги придвижатъ къмъ развитие,
къмъ възходъ. Въ редоветъ на читалищнигЬ дейци
до народния учитель требва да стои с в ^ е н и к ъ т ъ ,
секретарь бирникътъ медицинския лекарь и фелдшеръ, началникътъ на т п. станц-я, кооператив
ните деятели и пр. Само съ общите усилия на
всички интелигентни сили въ се/юто ще може чи
талищното дело да се изведе на добъръ край.
Читалищното дело е народно дело. Народния
учитель стои тамъ съ факелъ въ ржка и зове за
съдействие. Койго обича народа си ще му се при
тече на помощь за да може чрезъ читалището да
се просвътли народния духъ, за да тръгне народътъ къмъ прогресъ и къмъ добруване.

Разменени телеграми
. По случай първата годишнина отъ рожденния
день на малката Княгиня Мария-Луиза, между Н.
В. Цлря и Кмета г. П. Ю. Панайотовъ еж разме
нени' следните телеграми:
Панайотовъ, Градски Кметъ Варна.
„Царицата и Азъ благодаримъ искренно Вамъ
и на Варненското гражданство за хубавигв поже
лания по спучай рожденния день на дъщеря ни
Царьтъ
София — Двореца
Негово Величество Царя

-:

Варненското гражданство днесъ празднува
щастливо навършената година отъ рождението на
малката Княгиня Мария-Луиза.
' Молитствуваме Всевишния да й дарува здра
ве и да расте и крепне за радость на Царския
домъ и Българския народъ.
Кметъ:

Панайотовъ.

Ддминистрацията на вестника ни моли всички г. г. Дбонати
да си издьлжатъ абонамента — 55 лв.
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Коледа въ Детския Санаториумъ край Варна

Коледна елха за децата съ подаръци отъ Н. Е. Царицата

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
З а с е д а н и е н а 12 о к т о м в р в й 1933 г.
Заседанието се откри въ 4 чага и 20 минути
след> объдъ отъ Кмета П. Панайотовъ.
Кмета: Продължава разглеждането разход
ната часть отъ бюджетопроекта 1933 34 ф. г.
§ 28. Всекакви видове разходи за тържества
— 50000 лв
А. Г а ч е в ъ : Обяви се противъ такивато раз
ходи и иска да се зачеркнатъ.
Гласувано, съвета прие кредита по този параграфъ.
§ 29 п 1. Оборотенъ капиталъ за организи
ране и подържане Народните кухни 30000 лв.
Следъ като се изказаха общинскигЬ съвет
ници Хр. Мирски, Д-ръ Неновъ, Илия Муховски,
Пвр. Гачевъ, Жеко Желябовъ и п. Кмета Ч. Юр. дановъ. съвета гласува кредита по този пунктъ
отъ параграфа.
§ 29 п. 2. Наемане пом-Ьщения за малки при
способления и пр. 50000 лв. Приема се.
§ 30. Нищо не се предвижда.
§ 31 п. 1. Купуване свидетелства за стопа
нисване и покупко-продажба на едъръ рогатъ до• битъкъ. 30000 лв. — Приема се.
§ 31 п. 2. Разходи за сметка на частни лица
и учреждения ЮОООО лв. — Приема се.
§ 31 п. 3. За храна на добитъка задържанъ
въ общинския оборъ 1000 лв. — Приема се.
§ 31 п. 4. За издръжка на общинските раз
плодници:
а) за доставка на храна 10000 лв. Приема се.
}
за
Т И 6
„*
с^л
Р
*когледачи, съгласно
таблицата 54000 лв.
Авр. Г а ч е в ъ : Предлага този кредитъ да се
увеличи на Ю8000 лв.
Гласувано съвета прие предложената отъ
постоянното присъствие сума.
в, г, д, е, ж. з, и, к, л, м. н, о, п, р, и с, на
обща сума 298555 лв. — Приема се.
„ „ ,пм\ "' 5 " Р а з х о я и з а Уреждане изложби и
я р . 10000 лв. — Приема се.

§ 31 п. б. Богба съ болестигв и пр. ЮОООл.
— Приема се.
§ 32 Непредвидени разноски 1000 лв. Прие
ма се.
§ 33. Запазенъ фондъ 2250000 лв. Приема се.
§ 34. Нищо не се предвижда.
§ 35. Дългове по изпълнителни листове и пр.
10364618 лв. — Приема се.
§ 36 п. 1 Не се предвижда нищо.
§ 36 п. 2. Направа сграда, планиране НОВИТ-Б
гробища и пр. 200000 лв. — Приема се.
§ 36 п. 3. Постройка житна борса ЗООООгу лв.
— Приема се.
§ 36 п. 4. Подържане кланичното д-Ьло и пр.
120^00 лв. — Приема се.
§ 36 п. п. 5, 6, 7 и 8 — Не се предв. нищо.
§ 36 п.9. Направа обществени нуждници —
300000 лв. — Приема се.
§ 36 п. 10, 11 и 12 не се предвижда нищо.
§ 36 п 13. Доставка пдиментъ за нуждитЪ
на технич Дирекция 50000 лв. — Приема се.
§ 36 п. п. 14, 15, 16 и 17 Не се предв.нищо.
§ 36 п. 18. Поправка, укрепяване и почист
ване градския каналъ край лозята и пр. 50000 лв.
— Приема се.
§ .-<6 п. 19 Направа и подържане на шктища>
и чешмигЬ въ лозята 50000 лв — Приема се.
§ 36 п. 20 и 21 Не се предвижда нищо.
§ 36 п. 21-а За ремонтъ на Зала .Съедине
ние" 30000 лв. — Приема се.
§ 36 п. 22. Подобрение и разширение п о м е 
щенията на Пожарната команда ЮОООО лева —
Приема се.
В 36 п. 23. Не се предвижда нищо.
§ 36 п. 24. За набавяне нови котли за нуждит-Ь на банигЪ ЮОООО лв.
1пппг35Р' М и Р с к и ; Пита защо се предвижда само
Ю0000 лв., а не 140000 л в.. колкото ще струватъ.
Кмета: обясни, че остатъка ще се предвиди
въ следния бюджетъ.
Съвета прие предложената отъ Кмета сума.
§ 36 п. п. 25, 26, 27 и 28 не се предв. нищо.

Брой 339—340

Варненски общински вестникъ

§ 36 п. 29. За изплащане сгойностьта на
учуждени по регупацйя за обществени . потръби
мъста и др 250000 лв.
Следъ като се изказаха общинскитъ съвет
ници Хр. Мирски. Никола Поповъ, Дсенъ Брусевъ
и Кмета П. Ю. Панайотовъ, съвета прие тази сума
.да бжде ЮООО^О лв.
§ 36 п. п. 30, 31 и 32 не се предв. нищо.
§ 36 п. 33. Помощь на училищното настоя
телство въ Варна за постройка на училище въ
.Добруджански* кварталъ 60^0000 л «. Приема се.
§ 37 п. 1. Не се предвижда нищо
§ 37 п . 2. Пок упка бельо и пр. за морските
бани 8328 лв. — Приема се.
§ 37 п. 3. Доставка на нови водомери и пр.
337871 лв. — Приема се.
•
» •
§ з7 п. 4. Не се предвижда нищо.
§ 37 п. 5. Фонд> временна трудова повинность 925ОО лв. — Приема се.
§ 37 п. п. 6 до 13 вкличително. Не се пред
вижда нищо.
§ 38 Възвръщане недовнесени суми.
п. 1 презъ изтеклото бюджетно упражнение
1ООООО лв. — Прриема се.
п. 2 не се предвижда нищо.
§ 39 п. 1. Купуване желъзни каси и прочие
-2ОООО лв. — Приема се.
§ 39 п г. Купуване уреди за млъчната кон
трола 135000 лв. — Приема се.
§ 39 п. 3. Купуване коне и принадлежности
з а общинската смътоносна команда 600000 лв. —
Приема се.
§ 39 п 4. За доставка автоматиченъ кантаръ
^«^ скотобойната 120000 лв.- — Приема се.
§ 39 п. 5. Не се предвижда нищо.
§ 40 Не се предвижда нищо.
§ 41 За постройка II Градска амбулатория
300000 лв — Приема се.
К м е т а : Съ това се привърши разходната
часть и минаьаме къмъ
Приходна часть
§ 1 п. 1. Ползуване отъ градските помпи,
стълби и пр. 58ООО0 лв.
Следъ доклада на тарифата № 1 по този
параграфъ отъ Кмета и изслушване възражения
та на гА. Гачевъ, койго предложи друга тарифа,
Съвета прие предложението на пост. присжтствие
по този параграфъ.
§ 1 п. 2. Не се предвижда нищо.
§ 1 п. 3 Отъ продажба на разни негодни
материали 1ОООО лв. — Приема се.
§ 2 п. I. Наемъ отъ общински сгради (водо>мость № 1) 2562000 лв.
Приема се.
§ 2 п. 2. Наемъ отъ разни общински мъста
бостани и пр. (тарифа и ведомость № 2) П5ЬООО
вева.
Следъ изслушване общинските съветници: /А.
Гачевъ, койго предложи тоже друга тарифа, Хр.
Мирски и Кмета, съвета прие кредита по този па
раграфъ беьъ изменение.
§ 2 п. 3. Приходъ отъ Общинските гори
(строителенъ и горивенъ материалъ. паша и пр.)
ЗОООООО ЛР.
Следъ изказаното мнение на съветника Пвр.
Гачевъ, съвета прие предложението на постсяного
присжтствие.
§ 2 п. 4. Отъ изкопаване камъкъ, чакълъ и
«1р. 35ООО лв — Приема се.
§ 2 п. 5. Продажба на цвътя и букети (съг-
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ласно тарифата) 265000 лв. — Приема се.
§ 2 п. 5-а Приходи отъ общинския лозовъ
разсадникъ и пр. (тарифа № 3 нова 5) 865000 лв.
Следъ изслушването на общинския съветникъ
Хр. Мирски,
Съвета реши да остави разглеждането на'
този пунктъ зг следньото заседание.
§ 2 п 6. Паша въ Градската мера (тарифа
Т
№ 6) 500О0 лв.
Следъ изслушване мнението на общинскитъ
съветници: Я. Брусевъ. Хр. Мирски, П. Стояновъ,
С. Георгиевъ, съвета реши:
Разглеждането на този пункгъ да се остави
за следньото заседание.
По предложение на Кмета, сжщо се реши и
пунктове 7 и 8 да останатъ за разглеждане въ>
следньото заседание.
< § 2 п. 9. Огъ заграбени пространства на ме
рите 1000 лв
Приема се.
§ 2 п. 10. Огъ общинската житна борса
250000 лв. — Приема се.
По предложение на общинския съветникъ
Хр. Мирски, съвета прие кредита по този пунктъ
съ допълнителна уговорка, че тая сума е за вре
мето отъ 1 априлъ до 30 юний.
§ 6. Таксата за ползуване отъ общинския водопроводъ 1400000 лв. — Приема се.
§ 7. Такса за свързване жилища съ градския
каналъ 400000 лв. При сжщата уговорка, съвета
прие кредита.
Заседанието се вдигна за следния день.

Конференция
Съгласно чл. 18 б. „в" отъ закона за закри
ване Окржжнитъ съвети, Бюрото за Финансовъ
контролъ при Варн. окр управление, свиква всич
ки г. г. Кметове, секретарь-бирници и Главни учи
тели или Директори счетоводители на Училищните
настоятелства, на служебна конференция на 27,
28 и 29 того въ гр. Варна зала .Съединение" 9 ч.
сутриньта съ следния дневенъ редъ:
1 Откриване конференцията отъ Окржжния
управитель
2. Стопанскитъ и социални задачи на общиНИГБ — рефератъ отъ Ст. Чолаковъ — доценгь
при Варн. Търг. Академия.
3. Какво може да се направи отъ ОбщинитЬ
за повдигане лозарството и овощарството въ на
шия окржгъ — рефератъ отъ П. Антоновъ, упра
витель лозовия разсадникъ
4. Общинитъ и борбата съ заразните болес
ти по добитъка, Д-ръ Пачевъ, Окр«женъ ветеринаренъ лЪкарь.
5. Общинското и училищно сметководство,
отчетность и контрола. Председателя на В. Тър
новската Смътна Палата.
6 Бележки по ревизиите и службитъ въ Об
щините и Учил Настоятелства.
7. Наставления и упжтвания по службитъ въ
Общинитъ и училищата отъ представители на.
следнитъ учреждения:
а) Дирекция на статистиката.
б) Окржжно Трудово Бюро
в) Окржженъ лъкарь.
г) Окржженъ Училищенъ Инспекторъ.
д) Българска Земледълска Банка.
е) Земледълскитъ катедри и Окол. Държавни
Агрономи
ж) Варненско Ярхиологическо Дружество и д р .
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списъкъ
на фирмигь- и лицата отъ гр. Варна които дадоха свойта помощь за подпо
магане беднить и безработни Варненцй по случай Светлитъ- праздници:
1ООО

20000 лева
Фабрика Л*екстилъ"
15000. . .
Фабрика „Царь Борисъ
12000 .
.фабрика .Кирилъ"
10000 .
.
Варненска Популярна Банка
ЮООО »
Братя Теневи • .
' • '
6000 „
Българско параходно д-во
6000 .
Дипчиковъ & Костовъ
5000 „
Сузинъ и С-ие
5000 •„
Акц. Д-во Искокашвели"
5000 „
Пилосовъ, Каракуневъ и Сие
5000 .
Фабрика „Вулканъ"
Едуардъ Фройденталъ—Дир. пам. ф к а 5000
Акц. Д-во .Съединение"
5000
Фабрика „Партамъ"
3500
Панайотъ Ю Панайотовъ
3000
Христовъ, Минчевъ и С-ие
3000
Фабрика „Кораловагъ"
3000
Кооперация .Напредъ"
3000
Фабрика -Авгериниди"
2000
Цанковъ & Кисовъ
2000
Братя Габровски
2000
Братя Илчеви
2000
Ф. Цвики
2000
Разсукановъ & Нахабедянъ
2000
Серафимъ Ивановъ
2000
Акц. д-во за Междунар. търговия
2000*
Иванъ Червеновъ
1500
Д. Р. Косевъ и С-ие
1500
Чиновн. при Общ. Стоп. Вода и каналъ 12 0
гЛатей Недковъ
1000
Ю Клипингъ
1С00
Христо Дончевъ
1000
Фабрика .Соколъ"
1000
Съедин. колониалисти
1000

СВЕДЕНИЕ

Изъ

Бивасъ и синове ;
Николовъ Пенаковъ
Синове Иванъ Ковачевъ и С-ие
Рубенъ Алкалай
А. Д. Константинъ Геновъ
А. Д-во .Петролъ"
Проскуринъ
Михаилъ Димитровъ
Учителигв при първонач. у-ща—Варна
А. Антоновъ
Никола С. Загорски
Кордова & Бехморашъ
Бенционъ Аронъ

Нисимъ Геронъ и синъ
Ф. Г. Бейкъръ
Кънчо Иванъ Даневъ

50
500
500
500
500
500
500;

Конфино Файонъ ,
Василъ Кузовъ
Атанасияди & Зисияди
Тодоръ Димитровъ
Артинъ Килорджиянъ

Иосифъ Ивановъ

500
500
500
500
500
500
300
300
300
200
16Ь670

Хотелъ „ П реела въ"

Магазинъ .Камила"
Димитъръ Атанасовъ
А. Д Жеко Геновъ
Леонъ Микелиянъ
Яко Мездрахи
П. Градинаровъ

Кафене „Балканъ"
Черню Киранковъ
Манолъ Савовъ
Следва

статистиката

на

за ражданията и умиранията п р е з ъ течението на 1933 календарна годииа
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-а
а.

го
а.

V

х
х

X

X

90

Б.

а ж д а н и я

а

м. Ноемврий

Всичко за ц я л а т а 1933 г.
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