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Варна, 15 октомврий 1937 год.

Брой 13.

Лоигпа! Де 1а тигпараШе с!е Уагпа
Издава Варненската градска община
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Ябонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца — 30 лв.

Огдапе оШие! «1е 1а таиче о"е Уагпа.
Цена 1 левъ

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2"5Олв.на кв. см.
търговски — по споразумение

Единъ незабравимъ и паметенъ денъ
ще остане — 6 октомврий. Той ярко под
черта голгъмата любовь на варненци къмъ
тгьхния .любимъ 8 приморски полкъ и
утвърди вгърата
въ всички; че ме
жду българскиятъ
народъ и българ
ската войска ежществува здрава
и неразривна връз
ка и че тгъ еж
сплотени като
една душа и едно
сърдце. . .
Варненци
Ц устроиха бляска
во, сърдечно и тро
гателно посреща
не на приморци.
:
„
„
'
...
Товабгъединъ
и
Н. В. Царь Борисъ III
праздникъ
великъ

=-

Всичко за вестника"
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

Попово, въ недрата на народа ни, включи
телно и варненци, се уякчаваше все по-здра
во неразривната връзка между войска и на
родъ подъ мждрото ржководство на люби
мия на всички ни мждъръ нашъ Царь на
българиттъ Н. В. Борисъ III.
Вие, приморци, тргьбва да сте радост
ни, че взехте непосредствено участие въ
величествените есенни царски маневри, ко
ито щаешливо очертаха историческия синуръ, задъ който, нека всички се надеваме,
започватъ по-благодатни дни за българския
народъ и за България.
. Вие приморци, отъ войника до Вашия
командиръ, утвърдихте у насъ вгърата, че
сте славни потомци на Вашите предше
ственици военни чинове въ този полкъ.
Вие утвърдихте и верата ни въ сигурностьта на нашия роденъ край и затова
ние така възторжено и съ любовь желаемъ
да изразимъ предъ Васъ радостьта си отъ
големите постигнати отъ Васъ успехи.
Вие идвате между насъ начело и съ
върховния вожъ „а армията
^
Нй СЪРяюбовЬ,
новото
си бойно знаме, съ което Н. В.
дечность, на топлота между народъ и армия.
Бърховниятъ
Вождъ на армията и народа
Най-трогателенъ моментъ въ ' който
благоволи
да
замени старата светиня —
много очи се просълзиха отъ умиление и
досегашното
ваше бойно знаме. .
възсторгъ бгь този, когато отъ името на
Нека
си
дадемъ
тукъ заедно клетва за
варненци кмета на града инж. Мустаковъ
безгранична
любовь
и
преданость къмъ Вър
приветствува приморци, подчерта съ ка
ховния
вожъ
на
българския
народъ Н. В.
ква радостъ и гордостъ, тгь еж елтьдили
Борисъ
III,
Царътъ
на
българите
и скжпата
движението,на родната ни войска и каза
наша
родина.
Да'живее
Н.
В.Царътъ!
вдъхновено и прочуетвено:
Да живеятъ и крепнатъ всички чинове
—7 Въ тия забележителни и паметни
отъ
8-й Приморски на Нейно Царско Видни за нашата страна покрай чудото, ко
сочество
Княгиня Мария Луиза пехотенъ
ето се твореше въ околностите на гр.
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полкъ! Да живтъе България!
На тази така искрена и пропита съ
любовъ къмъ приморци речь на кмета инж.
Населението, по крайбрежието и езерата въ
варненско заварено отъ гърците преселници въ
Мустаковъ, отговори сжщо така прочувV в. пр. Христа било тракийско. Като лични памет
ствено и вдъхновено командири, на полка
ници отъ тракитъ днесъ еж останали, само гробни
г. подполковникъ Каровъ така:
т е могили. Изъ околностьта на Варна, както и въ
— Този актъ на непринудено, мило и
града еж срещатъ доста #могили, както по-вечето
братско посрещане, което варненското граж отъ находящитв въ градскитъ черти еж онищужени.
данство устрои на офицеритгъ, подофице Така неотдавна б в срязана една могила при тра1
сирането на ул. „Каницъ" задъ колодрума. Въ мо
рите и войниците отъ 8 полкъ, сгрпва
гилата еж открити гробница въ която се намериха
тяхното сърдце. Това ни прави щастливи
ценни бронзови еждове интересни по своята стран
и горди че служимъ въ единъ гарнизонъ, въ
на гравюра. По-вечето погребални могили еж би
вали ограбвани още въ старо време. Тъй че, днесъ
който жителитгь знаятъ да ценятъ уси
лията на своитгь рожби, които бродятъ при разкопка на МОГИЛИТЕ, коститъ и поставените
предмети и еждове еж разбъркани, а ценностить
по тучнитгь поля на красива България за
задигнати. Този грабежъ на гробове не е престада изградятъ своята бойна подготовка и
налъ и до сега: иманяригв и; търсачите на скрити
бждатъ вгьренъ стражъ за спокойно и мир съкровища презъ всички времена еж вършали сво
ето рушение надъ ценнигв старини, Кое встра
но развитие на българскиятъ народъ, чие
стява
тия неизвъстни люде, които въ тъмни нощи
то историческо и етническо право за сжусърдно и мълчаливо ровятъ по стариннитъ и ги
ществуване на Балканския полуостровъ е
разсипватъ? Сигурно, ТЕ еж намирали злато въ
доказано.
тия находници и могили, или по предание знаятъ,
Този изразъ на чувства на обичъ и
че това еж гробове на нъвгашни, князе и войводи
погребани заедно съ богатствата имъ. Безброй еж,
признателность къмъ родната армия на
наистина
иманярскитъ легенди. Имало е какво да
България е много добро указание. Това го дразни въображението
имъ: въ много могили, не
вори за единъ здравъ усетъ и инстиктъ у
покътнати отъ иманярската кирка се. намиратъ
насъ да виждаме своята сигурноесъ въ ар ценни нъща. Немалко отъ МОГИЛИТЕ носятъ името
мията, да вгьрваме въ утрешния день и да „Малъ Тепе" - съкровищна могила. Въ града-еж
открити до сега нъколко зидани гробници. Т-в еж
се отдадемъ спокойно на работа творейки
принадлежали на богати тракийски семейттва. Надъ
своята материална и духовна култура.
ТЕЗИ пробници еж били насипвани МОГИЛИТЕ. В Ъ
Народъ като българския, който тачи
нито една отъ ТБХЪ, гробътъ не се намери непреи обича своята армия не загива. Такъвъ
ровенъ и неограбенъ. Така въ най-голъмата мо
народъ ще пребжде въ втъковетгъ. Той има гила въ Варна — краль Владиславовата, старата
гробница, подъ новопостроения мовзолей,
право на сжществувание въ историята на зидена
бъ намърена отграбена, като похитителите' раз
човгъчеството.
били неточния жгълъ на зидарията. Въ гробната
Въ току-що произведенитгъ Царски
камера не се откри нъщо нито отъ* мъртвитв нито
маневри, 8-ий полкъ взе участие. Тукъ яс
отъ вещите имъ — всичко отнесено.
но бп>ха почертани хубавитгъ качества,
Само случаятъе запазелъ нъкои гробници отъ
които притежава нашия скроменъ и мълразсипване и грабежъ. Такава бъ гробницата на
ул. „Дебъръ" въ града., Въ нея покрай безброй
чаливъ войникъ-герой. Той е точно копие
еждове се намериха следнитв ценни укра
на своитгь бащи, дп>ди и братя. Той стои- стъклени
шения: два пръстена златни съ ониксъ върху единъ
чекки понесе всички лишения, на които бгъ надписъ „форнаулъ", златно.колие—-халка, пандасъзнателно подхвърленъ. Той превъзмогна
тивъ златенъ съ халцедонъ, жезълъ позлатенъ и
др. Освенъ горното — два големи медни еждове
умората и безсънието. Нашиятъ войникъ
окадени отъ огънь. Въ другъ единъ гробъ откритъ
заслужава вашия възторгъ и адмирация.
м. год. при вадене камъни до източната ограда на
Драги мои приморци, дайте изразъ на
двореца Евксиноградъ се намери златенъ пръстенъ
Вашето непоколебимо желане и готовносъ карнеолъ. драгоцененъ камъкъ върху който бъ
сть за преданна и вгърна сужба къмъ Вашия гравирана богинята Деметра, златна ; верижка, —
любимъ върховнъ вождъ, за да може той, огърлица и мраморна статуйка на Венера.
Преди 2 седмици въ землището на с Оръшакъ
опргънъ на своята храбра армия, да изгради
варненско
единъ селянинъ се натъква при оране
благоденствиюща, единна, мощна България.
нивата си на каменни плочи. При вадене единъ
За здравето на Негово Величество Ца
отъ ТБХЪ открива се голъма гробница, изидана отъ
ря и БългарияХ
дкпани блокове. Какво е намърилъ селянина въ

Чрезъ култура, трудъ и по
стоянство за процъвтяваието на
Варна!

гробницата — самъ ; знай. До колкото знаемъ той
е занесалъ въ градския Археологически музей, нъколко бронзови монети съчени въ Римъ отъ вре
мето на Троянъ и Антоникъ Пий, началото на II
въкъ следъ Христа, сетне бронзови ключове и пикуети, намърени сжщо въ гробницата,

Никока Стателовъ
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ттцит общински съветъ
Поради това, че предстояха да се разрешатъ
извънредно спешни и важни въпроси на 29 сеп- |
темврий Варненския общински съветъ б е свиканъ
на първа извъредна сесия.
Заседанията, които се водеха въ салона на
Варненската търговска камара продължиха четири
дни.
Дневниятъ редъ на тази сесия вкючаваше въ
себе си: вземане решение за скючване на б мили
она заемъ отъ Съюза на народните кооперативни
банки, за постройка на една модерна и хигиенинна прогимназия на пазарния площадъ, одобря
ване проекто-договора за заема и опълномощаване кмета да подпише окончателния договоръ за
сжщия заемъ; одобряване първия извънреденъ
бюджетенъ планъ за изразходването на 18 мили
онния заемъ, сключенъ отъ Българската ипотекарна
банка, за довършването на новата общинска кла
ница и одобряване втория допълнителенъ бюджетъ
за разходите отъ сжщия заемъ презъ текущата
1937 година, а така също одобряване усилването
на известни параграфи отъ редовния бюджетъ.
Разгледани бъха между другите въпроси и
тези: за контролата на съестнитъ продукти отъ
животински произходъ, отдаване подъ наемъ меса-'
реките магазини въ Варна, водоснабдяването на
крайните квартали и предадените села къмъ Вар
ненската община, контрабандните мъста въ пъсъЦИГБ, новата електрическа централа и индустриал
ната политика на Варненската община.
По тъзи така важни за културния и стопански
напредъкъ за града ни въпроси както г. кмета инж.
Мустаковъ, така и г. г, помощникъ кметовете Димнтровъ, Куртевъ и Борлаковъ дадоха обширни,
добре аргументирани и подробни разяснения.
Всички точки отъ дневниятъ редъ, засегащи
въпроса за скючването на б милнония заемъ, то
зи за заема сключенъ за довършането на новата
модерна общинска кланица и усилването на изве
стни параграфи отъ редовния бюджетъ, следъ кра
тки разисквания биваха приети съ абсолютно
болшинство.
Тръбва съ радость да констатираме, че общи
нските съветници проявиха особенъ живъ интересъ къмъ всички повдигнати въпроси и съ сво
ята опитность и практика допринесоха много за
твхното правилно разрешение.
Особено трогателно б е единодушиете на вси
чки общински сьветници при гласуването на заема,
необходимъ за постройката на хубавата и' така не
обходима прогимназия.
Сжщата ще бжде издигната непосредствено
до пазарния площадъ и ще бжде еж 22 класни
стаи. '
Заемъгъ се сключва съ задължение да *бжде
изплатенъ въ единъ периодъ отъ 5 години, начиная отъ месецъ - юний 1938 година, съ 8 на сто
лихва. По този заемъ Варненската община залага:
наемите отъ морскето казино, приходите отъ пъ
тния театъръ и брутните приходи отъ топлите
и студени морски бани.
Ще бждатъ построени сжщо още две учили
ща: едното съ 4 класни стаи въ пъсъчния кварталъ, а другото съ 8 класни стаи въ квартала
„Лагера".
••..•.•••:,
Пролича сжщо, че Варненската община пола-

га голъми грижи и за водоснабдяването на крйнигв квартали и селата Звездица, Царево, Наде
жда и Галата.
Варненската община има специаленъ планъ
за водоснабдяването на тези села и крайнинитв
на Варна и той ще бжде реализиранъ постепено.
Въ близки дни стариятъ Одесусъ ще има и
нова електрическа централа. Тя ще стува 25 мили
она лева. Средствата ще бждатъ реализирани на
първо време, за постройката на сградата чрезъ
заеми отъ отдълнитв общински стопанства, а ма
шините доставени чрезъ едно продължително
изплащане.
Удовлетворени бъха молбите на кварталното
читалище въ Лспарухово и на фонда обществени
осигоровки.
.
На първото ще бжде отпуснато едно общин
ско мъсто 600 квадратни метра. На него ще бжде
построена една.модерна читалищна сграда.
На второто ще се отпусне 1871 квадратни
метра общинско мъсто . На него ще бжде издиг
ната една монументална сграда, въ която ще бж
датъ помъстени: Варненската инспекция на труда,
трудовата борса, работническия диспансеръ и
помирителия еждъ.
Както въ първата редовна сесия на Варнен
ския общински съветъ, така и сега дебатите по
повдигнатите и сложени за разглеждане въпроси
бъха сдържани и разумни: те се движеха въ рам
ките на едно творческо,желание, на едно високо
обществено съзнание, че общинските съветници
требва да подкрепятъ благоустройствения, стопан
ски и културенъ подемъ на Варненската община,
да корегиратр известни грешки въ общата поли
тика на днешното постояно приежтетвие, ако има
такива, а не да спъватъ, да прьчатъ и да дигатъ
голъмъ шумъ за нищо, както б е това въ минали
т е общински съвети.
Редовната сесия на Варненския общински
съветъ ще бжде свикана на 25 октомврий. Тогава ще
се разгледа и приеме общинския бюджетъ за 1938
година.

Есенната ваксинация
на новородените» деца
Градската здравна служба съобщава на
гражданитв, че есенната ваксинация на новороденигв деца отъ 1 януарий 1937 год, до
30 юний 1937 г. започва отъ 4 т. м. и ще
продъли до 15 декемврий 1937 г. РодителитБ
еж длжжни да донесатъ децата си въ градска
та здравна служба, която се помъщава въ
старата т. п. станция дотоясрокъ.
•'..-'•' На неявилитЬ- и неизпълнилитв това на
реждане ще се съставя актъ за глобяването
имъ съгласно чл. 125 отъ 3; Н. Здраве.
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По пжтекитЪ На статистиката
Презъ изтеклите шесть месеца сж.зарегистрирани въ Варна 496 раждания. Отъ твхъ 263 еж
били отъ мжжки полъ и 233 отъ женски. Не е
сжщо безинтересно да се отбележи, че 18 отъ те
зи деца еж били близнаци, 30 незаконородени и
20 мъртвородени.
Презъ СЖЩИТБ шесть месеца на текущата го
дина еж отбелязани въ града ни 442 умирания:
смъртьта е поносила съ своята черна коса живота
на 263 сжщества отъ мжжки полъ и на 179 отъ
женски полъ. ,
Станали еж презъ сжщия периодъ въ стария
Одесусь 196 женитби. Повечето отъ задоменитв еж
били отъ 21 до 30 годишна възрасть. Презъ сжщитв ТБЗИ месеци еж били зарегистрирани, в ъ
града ни 27 бракоразвода. Повечето отъ ТБЗИ
семейства еж разрушени следъ единъ браченъ
животъ отъ 2 до 5 години. Причинитъ за това еж
най-различни: изневвра, пиянство, тормозъ и дру
ги разрушаващи семейното огнище аномалии.
Отъ първи януарий до края на юний еж из
селени отъ града ни 185 семейства съ 378 члена,
а еж приселени 427 семейства съ 939 члена.
Не е излишно да се знае, че презъ това вре
ме еж построени въ Варна 76 сгради, съборени
еж 31 такива, Построени и интонирани еж 10,840
кв. м. улици, павирани еж 9,230 кв. м. улици, шосирани еж 3,300 кв. м. улици и еж поправени и
поставени 14,910 броя бордюри.
Направени еж сжщо презъ ТБЗИ шесть месе
ца 500 кв. м. тротоаръ, 8 .моста и съ ремонтирани
сжщо 11 моста.
Стомахъть на Варна е изконсомиралъ презъ
ТБЗИ месеци 78, 821 глави едъръ и дребенъ
добитъкъ, отъ който е било получено 1,193,821
килограма месо.
Грижитв на Варненската община къмъ беДНИТБ презъ този периодъ еж били следнитБ: раз
дадени еж на нуждающитв се 168,100 килограма
дърва, 34,993 килограма *лъбъ, 696,315 килограма
месо, а така сжщо еж били издадени 1,565 удосто
верения за • безплатно лъчение.
На нуждающититъ се еж били дадени сжщо
и парични помощи: общо 154,380 лева.
Въ тази сума разбира се не еж включени оне
зи средства, които Варненската община е израз
ходвала презъ този периодъ въ борба съ безра
ботицата. А знае се, че грижитъ на днешно
то постоянно приежтетвие въ тази насока еж голъми, енергични и ефикасни.
Не малко грижи се полагать и за нашитв
майки. Прегледани еж били въ Майчинъ домъ въ
разстояние на ТБЗИ шесть месеца 883 пациентки,
отъ които 212 еж останали на лечение въ сжщия
домъ. Въ него еж се освободили отъ бременостъ
187 родилки"
Една голъма дейность развиватъ въ града ни
и ВарненскитБ здравносъвещателни станции. ТЕХ
НИТЕ грижи за нашите майки еж голъми и оказвать своето благотворно влияние за правилното
развитие на малките.
Щ е дадемъ и една кратка статистика за кул
турния животъ на Варна презъ споменатото вече
време.
Презъ ТБЗИ шесть месеци* Варненския народенъ театъръ е далъ 170 представления, които еж

били. посетени общо отъ 92,349 души.
Варненската
библиотека и читалище еж
били посетени презъ сжщия периодъ - отъ 22,246
души. Взети еж за пррчитъ 12,725 книги.
Презъ първата половина на текущата година
благодарение на това, че Варненската община от
пуща безплатно зала „Съединение" въ този салонъ бвха изнесени много научни сказки и кон
ференции.
' .
Уредени бъха сжщо въ града ни подъ по
кровителството на Варненската община и редица
художествени изложби, концерти и музикално-литературни забави. .
Грижитв на Варненската община не еж пре
ставали никога за стопанския, благоустройственъ
и културенъ напредъкъ на стария Одесусь и ТБ
ще продължать и за въ бждаще.
Не е безинтересно да се отбележи и факта,
че благодарение на прилаганитъ усърдни здравни
грижи смъртностьта както между децата, така сж
що и между възрастните е значително намалъла
въ нашия градъ. Въ Варна отъ нъколко години
насамъ почти не еж отбелязани случаи на страш
ни епидемии и заболявания.
Може да се каже, че стария Одесусъ е единъ
отъ най-здравитъ и чисти градове въ България

Зарегистриран® на индуст
риалните заведения
Варненското град. общинско, управление
—отдвление гражданско състояние и соци
ални грижи съобщава на" всички индустриал
ни заведения, които не еж се зарегистрирали
предъ общината да сторятъ това най-късно.
до 1 ноемврий т. г.,. като следъ тая дата ще
се пристжпи къмъ проверка на всички ин
дустриални заведения и на тия, коитр не , еж
зарегистрирали заведението си ще имъ се
съставятъ актове. ;
,;Зарегистрирани ще бждатъ и ония индстриални заведения, които еж прекратили ' да
работять, обаче иматъ готови й узаконени%
инсталации и машини, години вевки моментъ
да подновятъ работата си.
-На зарегистрация подлежатъ вечки ин
дустриални заведения,, които си служатъ съ
двигатель 10 кон. сили и нагоре и въ които
има машини и уреди на стойность 500,000
лева и нагоре. Сжщо така и тия, които еж
инсталирани машини и двигателни на стой
ность до 50,000 лева.
Заведения, които иматъ машини и уреди
на стойность 500,000 лева заплащатъ такса
при регистрацията 300 лева, а вторнгБ които
иматъ машини и двигатели до 50,000 лева
заплащатъ 50 лева.
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Пречки за нормалното развитие
на отд!>лнит1> общински стопански предприятия
Законодателите отъ миналото въ стремежа
си да запазятъ колкото е възможно по-сигурно
интересите на гражданството еж създавали не" са
мо строги закони, но и закони претрупани съ го
леми формалности даващи въ резултатъ винаги
бавното разрешаване на много първостепенни
обществени проблеми. Много естествено е, че НО
ВИТЕ форми, на следвоенния животъ, се сблъскаха
съ старото законодателство, защото новия животъ
тръгна напредъ съ усиленъ маршъ, а старото за
конодателство съ своите отживели формалности,
туръше пръчки въ спиците на завърталото се съ
усиленъ темпъ колело.
На първо мъсто трудностите се явиха за дей
ците въ общините, а знайно е, че последните еж
повикани да разрешаватъ най-разнообразни задачи
свързани съ ежедневния животъ на гражданството.
Преди около десетина години нъкои отъ об
щинските деятели виждайки, че бързо израстна. литв нужди на обществения животъ следъ войните
бивать спъвани почти на всека крачка въ пра
вилния и своевременния имъ развой, потърсиха
изходни пжтища отъ това действително трудно
положение.
За голъма честь на Варна първи нейните об
щински дейци енергично и съ умълость подеха
инициативата да разчистятъ задръстените пжтища
на общинското творчество.
Знайно "е, че презъ 1926 год.,' по инициати
вата на тогавашниятъ кметъ г. Петъръ Стояновъ,
внесе се въ Народното Събрание законопроектъ
за образуване на отделно общинско електрическо
стопанство. Мотивите на закона бъха, че при до
тогавашните големи формалности на всички рес
пективни закони, не е възможно да се даде нужднйя тласъкъ за развитието на електроснабдява.нето до степенъ отговаряща на тъй нарастналите
тогавашни нужди на варненци.
Знайно е сжщо, че законопроектьть, поради
навременностьта си, веднага привлече вниманието
на ц-влото народно представителство, и поради
това, единодушно се реши закона не само да се
отнася за електроснабдяването на Варна, а и за
делата страна, като при това такива самостоятелни
общински стопанства да могатъ да обгърнатъ въ
себе си и други общински обекти и то на първо
мъсто ония, поддаващи се на нъкои търговски
начала.
Яко днесъ варненци се радвать на голъмия
успъхъ на своите отделни общински стопанства—
а най-главно на електрическото такова — то е
защото тия стопанства бъха чрезъ законъ освобо
дени отъ сковаващите всека инициатива претру
пани формалности.
За голямо съжаление, въ последната една и
половина година, поради редицата тълкования да
дени отъ В. С. палата, по поводъ нъкои измене
ния на Закона за бюджета, отчетностьта и - пред
приятията, почти се възстановиха старите формал
ности и днесъ ОТДЪЛНИТБ общ. стопанства еж под
ведени подъ общия знаменатель съ самите общини.
Яко е въпросъ за ефикасностъ на контрола
по изпълнението на стопанските бюджети или ако

е въпросъ за запазване интересите на стопанства
та досежно произвеждане на търгове, извършване
на доставки и пр., нека ни бжде позволено да
кажемъ, че общините, особено по-голъмигъ —
каквато е напримъръ варненската — иматъ дос
татъчно подготвенъ чиновнически кадъръ по съот
ветните специалности, а още и всекиму е извес
тно,
че това чиновничество има съзнанието, почетностьта и работливостьта за да може то отъ
една страна да ржководи и контролира стопан
ствата, а отъ друга страна да изпълнява законите
не по-зле отъ другото — държавното чиновниче
ство, което по силата на законите е поставено
едва ли не въ ролята на опекунъ.
Не е место въ настоящата статия да се посочватъ конкренто съ кои изменения на респек
тивните закони се отне възможностьта на стопан
ствата съ : по-усиленъ темпъ да вървятъ въ пжтя
на нормалното си развитие, нито пъкъ е мъстото
да се посочвате начините, по които искането на
законите за ефикастность въ контролата — ка
къвто и видъ да бжде тя — какъ би могла да се
упражни и отъ общински чиновници вместо отъ
държавни, само съ тази разлика, че въ първия слу
чай ще имаме безусловно винаги експедитивност».
Ние съ настоящите редове, само повдигаме
този тъй важейъ въпросъ и ще чакаме компетент* нитв да кажатъ думата си.

Цонко Ханджиевъ

Движението но товорнит! ш и
по китониранигЬ улици се забранява
Понеже движението на товарни коли съ
желвзни шини разрушава китониранитв и
асфлатирани улици и площади, кметьтъ е
издапъ заповъ\цъ, съ която забранява да се
движатъ по китониранитв и асфалтирани
улици въ града ни товарни, конски, магаре
шки и др. превозни ср-Бдетва съ желзни ши
ни. Забранява се сжщо да се спиратъ фай
тони на горнитв улици, за да чакатъ клиенТИТБ си.

Когато се превозвотъ материали, * коли
ти могатъ при нужда да пресичать китони
ранитв улици и площади на онова м-Ьсто,
което е най-близко* до м-встоспирането, а
когато се превозватъ материали по домове и
магазини, намиращи се на гореказанитЬ ули
ци, стоварването да става бързо и направо
въ домоветв или най-много по тротоара.
НарушителитЬ ще бждатъ глобявани до 1000
лева.
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Театъръ и изкуство

„^^щи
ж
я
синове
откриване на новия театраленъ сезонъ въ
Традицията да се откривагь нашитъ театри
съ българска пиеса е много добра.
Тя ще ни покаже чрезъ живото огледало,
сцената, българската душа, нашата действителность,
и пжтищата по които сме вървели и вървимъ.
Тя ще прелее въ душата ни любовь къмъ
родната ни драматическа литература и ще събуди
въ нея огъня, вдъхновението на героитъ отъ бъл
гарското възраждане. . .
Тя ще ни научи да обичаме и ценимъ бъл
гарския писатель и неговигЬ творчески рожби.
** *
Талантливиятъ български писатель Владимиръ
Поляновъ, който откжсна отъ душата си толкова
красиви и сочни творчески съновидения тази го
дина пусна новъ бисеръ въ съкровищницата на
българската драматическа литература.
Новата рожба на автора на „ДветЪ страни на
медала" разкжса завесата на нашето героично
възраждане, за да ни покаже онова, което ние сме
забравили, . за да ни припомни борческиятъ идеализъмъ на онези, които обичаха родината си,
силно, свещенно и които осветиха съ кръвьта си
българската свобода.
Когато погледнемъ надзадъ въ лабиринтитъ
на нашата предиосвободителна епоха, ние не мо-.
же да не изпаднемъ въ умиление и възторгъ.
Не бъше ли великъ подвигъ живота на Ботевъ, Левски, Раковски и на ХИЛЯДИТЕ знайни и
незнайни герои, които умираха съ радость за сво
бодата на България?
• Пъе ли вече родниятъ ни балканъ слънчевитв химни на свободата, носимъ ли ние въ ДУ
ШИТЕ си идеализма на нашето възраждане, го
тови ли сме ние да дадем> всичко за бащинията си!
Колкото и да е печално требва да признаемъ,. че днесъ въ душитв ни е останало- много
малко отъ свещения огънь на нашето вилико
възраждане.
Защото нашиятъ животъ стана пустъ, сивъ,
обедни, остана безъ идеали, пречупиха се много
съвести и потъмняха много души.
Ц-влата драма на Вл. Поляновъ е построена
върху единъ свещенъ идеализъмъ, лишенъ отъ
всвкаква съвременна политическа демагогия и
тенденция и пропита съ любовь къмъ хубавата
българска земя.
И ако тя да ни рисува борбата между две
поколения, между два свъта, между старитв и младитв все пакъ ние виждаме, че когато настжпва
решителниятъ чась, когато - забиятъ камбанитв на
свободата, всички си подаватъ братски ржце, идейнитв противници ставатъ близки, премахватъ се
противоречията въ мирогледа на старитБ и млаДИТБ и всички като една душа, като едно сърдце
се приготвять да умратъ за родната си земя.
*
* *
Пиесата „Бащи и синове" е отлично поста
вена. Творческата сила на режисьора г. Черкезовъ
е уепъла да обгърне всички сложни моменти ида
ги предаде съ художествена свътлина и правда:

€€

ние не виждаме на сцената да се движатъ блвди
сенки, да се мъркатъ мъртви образи, а чувству
ваме че живъятъ живи хора, които се налагатъ на
зрителя и хвърлятъ котва въ неговото съзнание.
Въ ролята на чорбаджи Гено, Кумановъ за
последенъ пжть подчертава, че винаги съумява да
бжде интересенъ превъплотитель. Особено силенъ
е той тамъ кждето лредава вътрешния трагизъмъ
, на стария чорбаджия, който влиза въ конфликтъ
съ своите стари разбирания и надвесенъ надъ
безжизнениятъ трупъ на своятъ синъ Радославъ
прегръща съ сълзи на очи, покаилъ се, борчес
киятъ идеалъ .па младите и става пъвецъ на сво
бодата.
Верни и правдиви образи даватъ. ,Н. Икономовъ и К. Хаджиминевъ. Тъ интрепрениратъ роЛИТБ си великолепно съ душа, съ пламъкъ и вдъх
новение. Всички драматични моменти се изживъватъ естествено, безъ излишенъ патосъ и шаблонъ.
Ние чувствуваме идеализма на Цанко, ентусиазиранъ водачъ на младите и виждаме голямата
любовь на Радославъ къмъ родната му земя и|неговата велика себежертва.
Петъръ Кючуковъ предаде много симпатично
исъ особена прелестъ и сила образътъ на стария
слуга Гроздю . и спечели сърдцата на всички
зрители. Той въ тази си роля е незамънимъ. Съ
такава сила и вдъхновение може да подчертава
ролигв си само единъ даровитъ и обигранъ артистъ.
Дветъ единствени женски роли лежатъ много
добре върху носителкигъ си В. Куманова и П.
Икономова. Образитъ еж одухотворени и завършени.
Вложиха всичкиятъ пламъкъ на СВОИТЕ да
рования и Ид. Петровъ, Дт. Христовъ, Ц. Кандовъ,'
Л. П о п о в ъ и Н. Дойчевъ и дадоха-симпатични и
психологически завършени типове.
Общо взето добре играятъ и останалигЬ уча
ствуващи въ пиесата: тв вложиха много старания
и допринесоха твърде много за общия успъхъ на
пиесата.
Новиятъ сезонъ на Варненския народенъ те
атъръ започна много добре, съ хубавата българ
ска драма и съ добри артисти. Остава варненци
да обикнатъ нашия театъръ, да го подкрепятъ,
за да може той да изпълни отлично задачата си
и да стане истински храмъ на сценичното изкуство.

Димитъръ Аджемовъ

В а р н е н с к а т а градска община преду
преждава всички бездомници и бежанци, коисж снабдени съ нотариални актове;!;за даде
ните имъ дворни м&та и върху които иматъ
ипотечно задължение, веднага да се явятъ
въ общинското управление и се издължать на
срока определ-Ьнъ въ нотариал. имъ актове.
Ония които не сторятъ това, общината ще
приегжпи къмъ отнемане на даденитт* имъ
дворни мъчгга съгласно закона.
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Велинъ Кристовъ
Велинъ Христовъ е роденъ презъ.. 1828 г. въ
с. Недълковци, Еленска околия. Когато е билъоще
дете, неговитЬ родители се заселили въ Разградъ.
Велико е билъ изпратенъ да продължи образова
нието си въ гр. Русе, гдето изучилъ много добре
гръцкия езикъ. Връща се въ Разградъ и започва
търговия. Макаръ и много младъ, съ своето трудо
любие, умълость и честность той си създава добро
име като търговецъ. Създава си връзки съ Варна
и Цариградъ. Въ 1868 год. се заселва въ ^Варна
и продължава търговията си, като е отдълялъ
твърде много време за обществени работи. Билъ
е членъ на българската община преди освобож
дението, като е проявилъ похвална дейность и ка
то отдъленъ гражданинъ по нашето възраждане.
Следъ бсвобождението е билъ назначенъ за пред
седатель на Варненския сждебенъ съветъ, но по
желание на гражданството безъ разлика на на
родность, билъ посоченъ и назначенъ съ заповедь
№ 3 4 оть 2 4 XI 1878 г. за председатель на Вар
ненския градски общински съветъ, като приелъ
длъжностьта отъ времения- председатель Петъръ
А. Поповъ.
Велинъ Христовъ е билъ избранъ на 9. XI
1879 год. членъ въ осемчлонната комисия за съзиждане на Съборната църква и е работилъ усър
дно. Ползувайки се съ доверието на народа, билъ
е избрань за народенъ представитель въ учреди
телното събрание, а е билъ и народенъ предста
витель и въ други събрания.
Презъ 1881 год. е основалъ търговска кжща
въ Лондонъ и може да се каже, че той е турилъ
началото за международната -ни търговия въ поголъмъ мащабъ. Услугит-Б му въ това еж големи.
Неговата дейность, като търгоаецъ е била ценна
и затова е билъ избиранъ председатель и членъ
на Търговската камара. Той има големи заслуги
за основаване на Българско Параходно Д-вз като
дори е финансиралъ при нужда последното. По-.
чиналъ е на 21. X 1902 год. като му еж отдадени
заслужено голъми почести отъ, цълото граждан
ство. Най-добра характеристика е далъ за' Велинъ
Христовъ покойния Кр. Мирски, което заслужава
да се напомни: „Велинъ Христовъ е билъ на чело
на всъко полезно църковно, училищно, благотво
рително и образователно двло. Той е единъ отъ
най-заслужилитъ наши съграждани. Почти нъма
добро дъло, извършено въ Варна, за което той да
не е помогналъ да се оежществи и напредне...
Той замина за вечностьта съ слабо ТБЛО, НО СЪ
силна душа. И сега го гледамъ, предъ себе си какъ
ми говори нвколко дни преди смъртьта си за ра
боти които имаше да се наредятъ преди пресел
ването му въ въчностьта. Той тъй бъше спокоенъ
като че се готвъше да замине само за нъкоя да
лечна страна"...
За да се види какъ е гледалъ Велинъ Хрис
товъ на обществените работи, даваме извадка отъ
писмото му съ дата 25. XII 1886 год, писано отъ
Лондонъ до Кр.. Мирски:.
•;.-.. . „Както и да е азъ не съмъ както знаете
нито за кресло, нито за пость да се трудя, но ка
то членъ отъ българска народность не мога да не
скърбя за нещастията, които прекарва нашето не
щастно отечество и не мога да не изкажа, че съ
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Разменени телеграми
По случай възшедствието на Н. В. Царя
на престола и Независимостьта на България,
между Н. В. Цвря варненския кметъ инж.
Мустаковъ еж разменени следнигв телеграми:
Инженеръ Мустаковъ
кметъ на Варна
Вамъ и на варненци благодаря сърдечно
за любезнитв поздрави и благопожеланията,
които ми изказвате по случай двойния праздникъ'
Царьтъ.
Стана на Царскитв маневри
при гр. Попово
Негово Величество Царя
Ло случай свътлата историчесЯа дата на
възшедствието на Ваше Величество на бъл
гарския царски тронъ и 29-годишнината отъ
обявяването Независимостьта на България,
варненци празднуватъ съ възторжена радость
и отправять къмъ Ваше Величество почти
телни пожелания за крепко здраве, щастливъ
животъ и благоденствие на Ваше Величество
и Ц-БЛИЯ Царствующъ домъ, окрилени отъ
твърдата в-вра -въ славната бжднина на скжпата родина.
Кметъ: 4 инж. Мустаковъ
този вървежъ на нашитъ работи, не виждамъ успъхъ нито по търговската нито по друга часть на
нашите вжтрешни работи".
Големи еж заслугитв на Велинъ Христовъ за
града ни. Единъ отъ най-буднитъ и подготвени ли
ца
той
п ре з ъ
времето на своето кметуване, е работилъ съ усърдие, силна воля и безъ
да цени своя трудъ. Той е турилъ началото за
уреждането на гр. Варна. Проникнатъ оть съз
нанието, че требва да се работи системно за гра
да въ благоустройствено отношнние, назначава
градски инжинеръ, а следъ това и градски лъкарь.
Градътъ е билъ мраченъ и неосвътенъ, погрижилъ се и да постави обществени фенери. Турилъ
началото на градското пожарно дъло, уредилъ
първата поща и пр. Полагалъ грижи въ санитар
но отношение, за прехраната, за търговията и пр.
Въобще билъ деенъ кметъ на Варна и съ
голъма инициатива. Заслугитв му еж твърде го
лъми и неговото име заслужава да бжде записано
въ историята на Варна.
Х р . М.
Забележка: Вижъ за Велинъ Христовъ въ в-къ „Варн.
Поща" брой 3044 отъ 29. V. 1928 год. «Миналото на Варна
и управницитв й". отъ Хр. Кр. Мирски.
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„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

ХРОНИКА
П О СЛУЧаЙ раждането на престоло
наследника князъ Симеонъ Търновски, Н. В.
Царьтъ е благоволилъ да награди съ ордени
кмета г. инж. Я. Мустковъ и пом: кметоветъН. Димитровъ и инж. Куртевъ.
Р а б О Т И се усилено и въ най-скоро
време ще бжде китонирана ул. „Шейново".
П а в и р а н е т о на ул. Русенска е ве
че привършено.
С ъ о б щ а в а се на варненското граж
данство, че последниятъ срокъ за плщане
общинскитБ данъци и такси за последното
—Шчетиримесечие безъ глоби, е 25 октомвий
т. г. Нека ВСБКИ побърза и не чака послед
ния срокъ да плаща, за да избътне неприят' ното дълго чакане предъ гишетата. Плащане
то става въ финансовото отдвление на Об
щината.
МИНИСТерСТВОТО на вжтрешнитв.
работи е наредило до всички общини въ
царството общинскитв имъ съвети да бждатъ
свикани най-късно до 25 т. м. на заседание
за приемане на новигв общински бюджети.
У т В Ъ Р Ж Д а в а н е т О на НОВИТБ об
щински бюджети ще започне .отъ 1 ноемврий
т. г.
З а К О Н О П Р О е к т а за държавннтБ.
служители, който е изработенъ отъ специал
на комисия и който урежда стабилитета на
държавнигв и общински служители е отдав
на вече въ министерството на финансиитв и
като се съобщава скоро ще бжде внесенъ на
разглеждане отъ м-рския съветъ.
БлаГОУСТРОЙСТВеНИЯТЪ правилникъ на с. с. Царево, Галата,, Звездица, На
дежда а Казашката махала сЖ утвърдени отъ
Министерството на благоустройството.
У т В Ъ Р Д е Н И еж отъ Министерството
на благоустройството нивелационнитв проек
ти на улицигв въ I участъкъ.
Градската
общинска
библиотека
презъ м. септемврий е раздала за прочить
1,639 книги отъ които 1,540 за дома и 99
въ библотеката. Читалнята презъ сжщото
е била посетена отъ 1,805 души.
ДаНЪЧНОТО управление напомня на
лозаригв да деклариратъ вината и джибригЬ
си въ Управлението на ул. „Русе" I етажъ,
И з б р а н Ъ е комитетъ подъ председа
телството на митрополитъ Симеонъ за отпра-'
зднуване на 24 т. м. годишния праздникъ
на Бълг. д-во „Червенъ кръстъа.«

Б р о й 13.

Постжпленията въ в р е в . Община
за 9. месеца еж постжпили 3 7 , 8 9 0 , 3 1 4 лв.
Отъ 1 януарий до 30 септемврий т. г. град
ска община еж постжпили. 37,890,314 лв. За сжщото време презъ 1936 г. еж постжпили 27,197,971
лв. презъ 1935 г.—24,835,627 лв. Или съ други ду
ми презъ 1936г. еж постжпили въ повече 10,692,343
лв., а въ сравнение съ 1935 г. въ повече 13,054,687
лева.
За сжщото време на пазаря за животни еж
станали 6,017 продажби. Отъ т%зи продажби еж
постжпили 412,772 лв. отъ интизапъ. Отъ тази су
ма 340,806 лв. остава въ полза на общината, а
останалата въ полза на държавата. Известно е че
тази година ползуването на този общински приходъ става не чрезъ предприемачъ, а направо 'отъ
общината. По всЪка в4роятность въ сравнение съ
миналата година въ касата на общината ще постжпятъ въ повече около 1000,000 лева.

ЖИлШЖШЪ
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Всички мжже отъ 21 година до 55год.
навършени къмъ. 1 януарий т. г. безъ разли
ка на поданство заплащатъ желъзопжтенъ
данкъ до 25 октомврий т. г. по 30 лв., а
следъ тази дата—60 лв.
Сжщия данъкъ заплащатъ и женитв,
които еж обложени съ данъкъ върху дохода
и съ данъкъ занаятие.
'.
Плащането става въ финансовото отде
ление на Варненската, община.

Числото на кдшящитЪ се
презъ лЪтння сезонъ
Курортниятъ сезонъ е вече свършили Споредъ официалната статистика водена отъ Курорт
ната дирекция презъ тази година Варна е била
посетена отъ 17,501 курортисти, отъ които 6,498
мжже: 7,822жени, и 2,181 деца. Освенъ това дирек
цията е зарегистрирала около 15,000 летовници
престояли по-вече отъ 7 дни по време на Варнен
ската мострена изложба.
'
Въ касата на дирекцията до тази дата еж по
стжпили отъ курортни такси 609,120 лв. Презъ
лЪтния сезонъ до 24 м. м. ТОПЛИТБ бани еж били
посетени отъ 29,222 посетители, а студенитЬ отъ
202,315 посетители ' или общо отъ 331,034, срещу
315,151 посетители презъ миналия сезонъ. Отъ
топлигЬ и студени бани еж постжпили 1,643,327
лв. приходъ.

П о л а г а н е т о на основниятъ камъкъ
на новостроящия се мостъ надъ канала ста
на на 11 октомврий по единъ доста тържественъ начинъ. Мостътъ ще осигури съобще
нията между Варна и южната часть на око
лията и индустриалната область, като ще
улесни връзката между Черно море и езерото.

