ГОД. XXXIX.

Варна, 6 априлъ 1939 год.

Брой 2.

'ЛР1\йККП
<,оигпа1 йе 1а тйпкЯраМе с!е Уагпа
.Издава Варненската градска община
Излиза двуседмично—- редактира комитетъ.
Абонаментъ за България:
за година — 50 лв.
з а . б м е с е ц а — 3 0 лв.

Огдапе оГПое! с1е 1а тапче с!е Уагпа.
Цена 2 лева

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2.50 лв. на кв.см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

ХРИСТОСЪ ВЪЗЕСРЕСЕ!

Г': По случай свтбТАи*
тЬл христови празд*
ниши у п р а в а т а на
Варненската градска
община, отъ името
на Варненския град*
ски общински съветъ
и отъ свое име, чес*
тити на варненци най*
ведикия
Християн*
ски праздникъ—Бъз*
кресение Христово.
Пека в ъ този день
си с п о м н и м ъ . вели*
киттб кръстни м ж к и
на богочовтбка и за
най*скж.пата 2кертва,
която Той безропотно
понесе за спасение
на ч човечеството.
Нека варненци с ъ
истинска радость посрещнемъ/гози тързкественъ день
с ъ надезкда и твърда вЪра за 'бдизкото възкресяване
на светлото м и н а л о на нашия градъ!

христоаь: БЪЗКРЕСЬ
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Великденски Архнпастирскн благословии
отъ Негово Високопреосвещенство Варнен.
и Преславски Митрополитъ Г-нъ Г-нъ Йосифъ
Възлюблени,
Ето втора годииа съмъ вече върху исто
рическата катедра на Варнено-Преславската
Епархия и за втори пжть отправямъ къмъ
васъ моя смиренъ архипастирски
благословъ,
съзерцавайки красотата, славата и величие
то на Христовото Възкресение. Едно лгьто
Господне измина въ скроменъ трудъ на повгьрения ми божий виноградъ. Време, наистина,
благодатно, защото Богъ ми дари радостьта
да бъда между драгоценното мое паство и
отъ близо да следя неговия животъ съ всичкитгь му радости и преголгьми скърби. Презъ
цтьлото време азъ бп>хъ въ непрекъснато ду
ховно веселие, защото усърдието на вашата
любовь къмъ Вожаствената Воля на ХристаСпасителя, изразявана нееднократно въ въз
торжени дпло за голгьмото ви милосърдие
къмъ всички отрудени и обременени, особе
ната ви привързаность и преданость къмъ
учението и изискванията
на родната ни
Църква, както и нпжностьта въ отношени
ята ви къмъ вашия смиренъ Владика, бгъха
за менъ една богата жътва, която съ све
щена пгьсень въ сърдцето си неуморно събирахъ, за да я вложа безъ остатъкъ на ваше
име въ небесното съкровище, що ръжда го
не\покрива и молци го не разяждатъ.
Свидетель на вашето благочестие и изповгьдникъ предъ Господа за чистотата и яс
нотата на впрата ви въ Всемогъщия, не съ
ръката, а съ сърдцето си ви
благославямъ

въ всепобедното име на възкръсналия
Христа,
молитетвувайки на вс/ьки мой Епархиотъ
тържествено да отпразднува въ душата си
славното Христово
възкресение.
Да възкръсне Христосъ въ олтаря на
вепко семейно огнище, та въ евгьтлината на
Неговото Учение за бракъ и семейство да, се
изградятъ нашитгь домове—извори
на бъднитп
поколпния!
Да възкръсне Христосъ въ душата на
младитгь българи и българки, за да иматъ
предъ пламтящия си погледъ съвършения образъ на обществено служене, минаващъ презъ
Голгота, стигащъ до самопожертвувание
и
завършващъ съ всепобеда!
Да възкръсне Христосъ въ душата на
всички строители и ръководители
на скъ
пата ни Татковина, за да могатъ чрезъ не
говото благословение да изпълнятъ
най-дос
тойно дълга си въ днешнитгь тежки дни!
Да възкръсне Христосъ въ душата на
ония, които се движатъ въ тъмота и живгьятъ съ зли чувства и стремежи, за да бъбатъ облъчени и тгь отъ меката
евгътлина
и сгргьти отъ топлината
на най-нп>жната
любовь!
Да възкръсне Христосъ въ душитгь и сърдцата на всички ни за да
възтържествува
правдата и справедливостьта!
Наистина възкръсна Христосъ!

5г ^-:>чз
ВЕЛИКАТА ЖЕРТВА НА ВОГОЧОВ^К А
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Инж. Я. МУстаковъ
кметъ на гр. Варна

ХРИСТОСЪ ВЪЗКРЕСЕ!
Следъ тежъкъ зименъ сънь пробужда се
природата за новъ животъ.
Пролвтьта разцъфва надъ земята и изпъл
ва с ъ радость и упования сърдцата на всичко
живо!
Тържественния химнъ на възродената при
рода с е носи надъ възрадваната земя.
„Христосъ Възкресе" — съ тържественъ
звънъ камбанитв на християнския миръ всрвдъ
тишината на пролвтната з з е з д н а нощь възвестяватъ възкресението на истината и прав
дата.
„Христосъ Възкресе"—огласятъ птичкитв
сввтлитв висини; „Христосъ Възкресе"—шу
мятъ радостно вълнигв на укротеното море;
„Христосъ Възкресе"—шепнатъ цввтчета по
полето, ромолятъ планинскитв потоци, мълвятъ горскитв разлистени клонки; „Христосъ
Възкресе"—поздравява съ радостна усмивка
пълния ликъ на изгрвващото слънце.
„Христосъ Възкресе"—възкликва обна

д е ж д е н и я човвшки родъ!
Днесъ е най-сввтлия неговъ праздникъ.
Радость и надежда изпълватъ човешката
душа и ввра въ по-добри б ж д н и дни.
„Христосъ Възкресе"—тържественъ зовъ
се носи и надъ нашата страна, за да окрили
душитв и укрепи волята на всички българи.
Следъ тъжни несполуки и много несговорчивость на миналото, единни и сплотени,
днесъ д а празднуваме сввтлия праздникъ на
народния ни и държавенъ възходъ.
Единомислящи и крепки въ вврата къмъ
нашия народенъ водачъ и сввтлото б ж д а щ е
на отечеството да се поздравимъ съ сввтлото
Христово Възкресение!
Съ тази ввра и вврата въ радостната
бжднина на нашия любимъ градъ да се*
поздравимъ и отправимъ братски приветъ къмъ
скжпитв наши сънародници отъ всички бъл
гарски покрайнини.
Христосъ Възкресе!

Л. К. Б-въ

И су съ

Христосъ!

Въ ония далечни и-мрачни времена, преди
близо 2000 години се появи единъ сввтълъ лжчъ,
който озари и обнадежди живота. . .
Роди се Христосъ. . .
Нвма абсолютно никакво значение възприе-.
ма ли се, като исторически върна и научно въз
можна легендата за неговото рождение. Безпоренъ
фактъ е, който е живялъ, и далъ на сввта идеи,
които всвкога ще бждатъ ценни и подъ тяжестьта
на изминалитв години, нвма да станатъ излишни.
Не е даже необходима религиозната окраска
за да се признае твхното величие. Тя само под
силва представата за свръхчоввшкитв прояви на
автора имъ, които и безъ това ВСЕКИ обективенъ
мислитель не може да не признае.
Историческиятъ моментъ, въ който е живвлъ,
условията при които безстрашно и смвло е хвърлялъ семето на своитв идеи, говорятъ за единъ
силенъ, непобедимъ духъ, покоряващъ и насърдчаващъ — качества необикновенни за единъ обикновененъ човвкъ.
Революцията, която създаде така дълбоко въ
чувствата, мислитв и живота на хората, еж крас
норечиво потвърждение.
Не можемъ следователно, въпрвки всичко, да
се отнасяме къмъ него, като къмъ обикновена личность и Го отричаме въобще. Какъ ще бжде нареченъ, е отдвленъ и безъ значение въпросъ.
ВеликигЬ идеи, които даде на човечеството,
подействуваха благотворно. Тържественото прокла
миране на големъ брой добродетели, още тогава
възродиха и спасиха човешката душа — направи
ха бремето на живота по-леко.
Тази голвма заслуга е неотречена още. И,

ако последователите му — наричащи се днесъ
християни, еж наистина такива, сввтътъ ще е хилядократно по-добре. За лошото настоящо еж ви
новни ония, които не еж Го разбрали или криво раз
брали.
Възставането противъ Него е неразумно и
неоправдателно отъ никоя гледна точка. То е де
ло на хора, които не Го познаватъ, защото който
Го познава не може да не го обикне. Това е ак
сиома безъ изключение. Въ неговото назидателно
слово има и утвха и емвлость, необходими за жи
вота. А къмъ твхния източникъ не можемъ да не
бждемъ благосклонни.
Напоследъкъ, обаче, въ параденъ маршъ
шествува странното разбиране за неговата нищожность и дори вредность. Отрича се всичко. Храмоветв се рушатъ, като паметници на заблудата! До
казва се така тържеството на „здравия" разумъ г
Манифестира се освобождението на суеверието,
което всъки ще се съгласи, че требва смвло да
бжде прогонено, кждето и да се намира, не оба
че, по начинъ унищожаващъ най-сввтлитв човеш
ки добродетели. Атеизъма става модеренъ. Неговиятъ последователь взема позата на прословутия
Сервантесовъ герой и води отчаяна борба съ
„предразеждъцитв* за христовитв добродетели.
Създава се опасно движение, което взема масовъ характеръ. Източникътъ му, обаче, е времененъ. Отъ една голвма и необятна християнска зе
мя вве нещо ново, незакрепнало още, но съ тен
денция за тържество. Тамъ, логично, поради стеклитв се обстоятелства религиозното чувство е спъ
нато въ своитв прояви. При нормализиране, оба
че, на живота, религиозната свобода не може да
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ХРИСТОСЪ ВЪЗКРЕСЕН
Когато преди две хилядилятия Синъ Человъчески сл^зе на земята, проповядваше своето уче
ние и казваше: Нзъ съмъ Пжтьтъ, Истината и Животътъ следвайте ме, бждете милостиви, защото
милостивите ще видятъ Бога, Неговото учение не
хареса на лицемерните фарисеи, на книжниците
и богатите, на властници юдеи и управници рим
ляни.
Съ него тръгнаха бедните, отритнатитЬ, ос
кърбените. Неговото слово ги утешаваше, успо
кояваше и имъ обещаваше едно ново и светло
царство.
Последователите му се увеличиха, изпълниха
Юдея, Галилея и земите около Иорданъ. Първосвещеници юдеи и римляни управители се стрес
наха, съюзиха се и Го разпънаха.
Разпнаха Го, като мислеха, че съ това всичко
ще се свърши... Но, горко, на тия, които, се самообладаватъ. Правдата не се скрива, Истината не
се убива или разпъва. И Христосъ — Богочовъкъть възкръсна въ слава и пурпурни сияния въ
лжчезарнитъ простори. Възкръсна за да ни пока
же, че и ние можемъ да възкръснемъ отъ духов
ната си немощь и смърть, въ които сме потънали
къмъ Християнски животъ по Неговите Повели.
Да се издигнемъ надъ всекидневното и преодол-вемъ преградите на плътьта и земните бла
га, а да потърсимъ вечното, светлото, божестве
ното.
Христосъ Възкресе!

Г. Сапунджиевъ

Ш

ЖЩЩЩШ ИШбЗ

На 13 августъ ще се открие въ Варна VIII
Международа Изложба, за която още отъ сега найусилено се работи. Специални архитекти и худож
ници еж изработили проекти за модерни и удобни
щандове, които ще бждатъ построени отъ самата
изложба, съ което ще се спести трудъ и средства
на изложителите. Отъ друга страна ще даде на
изложбата единъ приятенъ и привлтзкателенъ
видъ. Живъ интересъ проявяватъ къмъ изложбата
още отъ сега желающи да взематъ участие въ
нея. Освенъ 20 български фирми, между които се
намиратъ големи индустриални предприятия, запи
саха се и ангажираха мъсто две английски фирми
една италиянска и едно унгарска.
Получени еж вече намаленията отъ 12 чужди
страни специално за посетителите и изложителите
на Варненската Международна Изложба. Доста
чувствителни намаления правятъ сжщо Българ
ското Параходно Д-во, Германското, Дунавско Па
раходно Д-во, Германската Компания Дойче Леванте Линие, Италиянската параходна компания
. „Адриатика", както и аеропланнитъ д-ва които
поддържатъ редовни рейсове съ България.

Варненци, работете за стопан
ското повдигане на Варна!
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не бжде възстановена и то много по-осезателно
отъ колкото другаде. Тогава всъки ще върва въ
каквото и както желае. Това извънредно положе
ние сега тамъ погръшно се взема за нормално и
подържа и другаде съ големи усилия. Този пжть
е погрешенъ. Осжществяването на религиозната
свобода костува потоци кърви на човечеството. и
не бива така лесно да се унищожава. Религията
не бива да служи на политиката! Ще мине рево
люционната 'буря ще отвлече и ще замине, но
чувствата къмъ Бога и Християнските добродете
ли ще останатъ. Не е вече далечъ деньтъ, когато
християнството безпрепятствено и смъ-ло отново ще
тържествува въ тази славянска земя. Тогава подражателитв отъ другите страни ще съзнаятъ ко
мичното си положение.
Прочие, Христовата личность свъти, като
ореолъ на тъмния небосклонъ и върата въ Хрис
товите добродетели е била и ще си остане вина
ги разумна и полезна за човъчеството. Безвърието е пакостно и страшно. . .

„реша и ар шш
е втора по дисциплина въ България
Много често варненци еж гледали Варнен
ската пожарна команда до профучава по Варнен
ските улици и да се отзовава за бърза помощь
при гасене на пожаръ и бедствия. Спретнатостьта
и дисциплината на Варненската пожарна команда
еж извиквали възторгъ въ варненци. За своята дис
циплина тя е получила второто мъсто следъ со
фийската.
Презъ годината Варненската пожарна коман
да е зарегистрира единъ твърде голъмъ усп-вхъ.
Тя е изгасила 13 градски пожари застраховани за
6,200,000 лв., загубитъ отъ твхъ еж били 170,000
лв. Освенъ градските пожари, Варненската пожар
на команда се е отзовавала въ помощь на много
села отъ Варненска околия—Преселци 2 пожара,
Изгръвъ, Равна гора, генералъ Киселово, Надежда
и Осеново, загубитъ еж изчислени на 194,000 лв.
Изгасила е още 64 кумина. Притекла се е въ по
мощь на 9 наводнения и 7 случаи при нещастни
случаи.
Освенъ това Варненската пожарна команда
е извършила, още и следните работи: пръскане на
улиците презъ лътния сезонъ въ продължение на
3 месеца—преди обътгъ 40 и следъ объдъ по 40
улици. Поливане на двата пазарни площада.. Па
зене реда въ зеленчуковото и житно тържища.
Пожарната команда се грижи и за пожарната
организация и на общините въ Варненска околия.
Въ околията еж организирани 20 пожарни охра
ни, които иматъ свой инвентаръ и свой личенъ
съставъ. Пожарния командиръ контролира наймалкото 4 пжти годината пожарните охрани въ
Варненски околийски пожаренъ районъ.
Голъма часть отъ пожарните средства за
подържане на машините, облеклото, снаряжени
ето и храната.на хората се взематъ отъ пожарния
фондъ, който се подържа отъ вноските на застра
хователните дружества.
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ЛЮБИМИЯТЪ ЗА ВСИЧКИ КУРОРТЪ.
Презъ последните години Варна се наложи
като единъ модеренъ и любимъ курортъ не само
у насъ, но и въ чужбина...
За това допринесе много не само красивата и омай
на природа на Черноморската красавица, а и голъмата пропаганда, която се върши за нея.
Стариятъ Одесусъ се готви да посрещне но
вия курортенъ сезонъ съ нови придобивки: раз
ширение на морската градина, разни нововъведе
ния въ морските бани, оригинални развлечения и
забави за летуващите, а сжщо и нови удобства.
Очаква се, че презъ настъпващия сезонъ Варна
ще бжде най-добре посетена: тя вече е най-евтения, а сжщевремеенно най красивия и най добъръ
въ черноморския бръгъ курортъ.
Въ една среща съ началника на курортното
отделение г. Л л е к с и е в ъ
да разговаря
ме съ него за всичко, онова която се предприема
за издигането и налагането на стария Одесусъ като
любимъ курортъ въ средна Европа и у насъ. Той
ни заяви между другото и това:
—По нареждането на г. кмета Инженеръ Мустаковъ се свика презъ изтеклия месецъ февруарий екзикутивния комитетъ при курортния сьветъ.
Въ състава на сжщия влизатъ членове огь голе
мия курортенъ сьветъ, представители на заинтере
суваните стопански съсловия и НБКОИ видни наши
общественици.
Съставътъ на комитета е следниятъ: преседатель—кмета на града, членове: полицейския комендантъ г. Германовъ, д-ръ Недковъ— представитель
на Варнанската търговска камара, Никола Поповъ
—представитель на собствениците — наемодатели,
г. Т Поповъ—представитель на рестораторитв, г.
Георги Владимировъ—представитель на лътнитъ
заведения, г. Ст. Вълчановъ—представитель на
хотелиерите, общинските съветници г. г. Петъръ
Стояновъ и Ил. Кърмаковъ, а така също и видни
те варненски граждани архитектъ Д. Дабковъ и
д-ър Скорчевъ.Секретаръ на комитета г. Ллексиевъ.
Заседанията на комитета ставатъ понедълникъ,
въ 5 часа следъ объдъ. Въ досегашните такива
състояли се на 27 февруарий и б мартъ г. кмета
инж. Мустаковъ направи единъ изчерпателенъ докладъ за състоялата се конференция по стопански
туризъмъ въ главната дирекция на Б. Д. Ж. Както
ви е известно сжщата се откри въ София презъ
месецъ януарий.
Въ тия заседания се набелязаха сжщо въпро
сите; които ще се разгледатъ въ бждащитъ засе
дания: на първо м^сто законопроекта за създава
не на дирекция за стопански туризъмъ, въ цъттата
му ширина,..
Разгледана бъ и цълата материя свързана съ
пропагандата на новия курортенъ сезонъ, а така
сжщо всички благоустройствени мероприятия, които
се предприеха около разширяването и украсява
нето на морската градина.
—Какво се работи за пропагандата на Варна?
—Изработенъ е единъ генераленъ планъ за
пропаганда, съгласуванъ съ финансовите кредити,
съ които разполагаме Той вече се провежда и ще
се провежда последователно презъ целия сезонъ.

Реализирането на сжщия започна съ раздава
нето на 120,000 проспекта: 20,000 еж изпратени
вечъ въ Лайпцигския панаиръ, а 10,000 въ Прага.
. Поржчани еж сжщо 45,000 проспекта голЪмъ
форматъ, както и 5О0О плакати. Тъ ще бждатъ го
тови къмъ края на мартъ. Новото тая година е,
че ние имаме вече проспекти на югославянски
езикъ.
Мога сжщо да ви съобща, че тая година ний
съвместно съ Б. Д. Ж. ще вземемъ участие въ
Лайпцигския панаиръ, които се откри въ началото
на мартъ. Нашата пропаганда тамъ ще се изрази
съ уреждането на оргиналенъ щандъ, украсенъ съ
красиви фотомонтажни снимки изъ Варна, разда
ване и хвърчащи листове.
Подобенъ щандъ ще уредимъ и въ Прага#
Сжщото ще последва и въ Будапеща и други све
товни панаири.
За Пловдивъ се правятъ специални пригото
вления. Нашия щандъ тая година въ пловдивския
панаиръ ще държи рекордъ по идея и изпълнение.
Правятъ се сжщо проучвания за да можемъ
да участвуваме съ нашите пропагандни щандове
въ Б-влградъ или Загребъ. Тия панаири ще се откриятъ по Великденъ.
Тр%бва да отбележа, че въ набелязената про
грама за нашата дейность ний отделяме големо
место за пропагандата на курортна Варна въ
вжтрещноста на страната. Варна требва да стане
любимо место за почивка и отмора за всички бъл
гари.
Нашата пропаганда тая година ще бжде мно
го разширена: ще се използватъ за цельта не само
услугите на пресата, но и на радио Варна и София.

1161Ш Ш И Ш УШ
На Връбница, 2 априлъ т. г. въ Варненския
народенъ театъръ бидоха чествувани, по случай
пенсионирането имъ, следъ повече отъ 25 години
служба по просветното ведомство, учителите отъ
разни учебни заведения въ гр. Варна: Свобода
Мутафова, Николина Калайджиева, Надежда Пиндикова, Ружа Михайлова, Султана Ат. Стефанова,
Бона К. Стоянова, Мотя Проданова, Евстати Б е л чевъ, Петъръ Кировъ.
Праздненството биде .устроено отъ местното
просветно дружество съ поздравления отъ офици
алните лица и поднасяне на подаръци.

Обявление
Варненските жители, притежатели на домаш
ни прислужници, кучета и превозни средства, еж
длъжни въ срокъ отъ 15 дни да съобщаватъ въ
Финансовото отделение на общината за промени
т е съ прислужниците, кучетата и превозните сред
ства за наемане, продажба и пр. съгласно заповне господина Кмета №№ 1, §6; 1 §3; 1 §4 отъ 1939 г.
На незпълнилите горните заповеди ще се.
съставятъ актове и ще бждатъ глобявани въ размеръ до 1О0О лева.

Общината
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Земеделско стопанско отдрление
Едно отъ най-голЕМитъ отделения на Вар
ненската община е Земедълско-стопанското. То
обединява подъ едно ржководство и управление
всички еднородни служби, сжществуващи до то
гава самостоятелно или причислени къмъ други
несродни отделения при общината, като едно
временно се започна и една програмна работа за
всъка служба съ огледъ на многонарастналитъ нуж
ди на града.
ЦвЪтни градини
Отъ естетично, отъ здравно и отъ възпита"
телно гледище, парковетв, градинигв, алейнитъ
дървета, въобще зеленото благоустройство има
ГОЛЕМО значение за човека. За курортна Варна,
обаче, то има и специално значение.
За да се залеси, респективно, зелено декори
ра дадено МЕСТО, необходимо е най-напредъ дос
татъчно и подходящъ залесителенъ материалъ.
Съ огледъ на едно широко залесяване на гр.
Варна и околностите му, земеделското отделение,
още презъ 1937 година започна устройството на
два големи разсадници, едйна въ мЕСтностьта
„Чайка" за декоративни храсти и алейни дървета,
а другия въ старит-Ъ гробища за цвЕтенъ матери
алъ, паркови и иглолистни дървета. Въ тия раз
садници програмно се произвеждатъ ежегодно:
декоративни храсти—25,000 броя, иглолистни пар
кови дръвчета 5,000 броя, алейни дървета 15,000
броя и цветя и цветни разсади съобразно нужда
та. За съхранение на ценнитв цветни и паркови
разстения се поддържатъ три цветарника. Налага
се, обаче, направата на новъ голъмъ цвътарникъ.
Относно размера на правящитъ се въ Варна
паркове и броя на насадените алейни дървета,
само презъ 1938—39 г., парковете еж се увеличи
ли съ 35 декара, а алейните дървета съ 3,899
\ броя. За да се подържатъ парковй-декоративни
растения и цветя, чийто брой не се поддава на
определения и да се извърши такова голямо зелена-благоустройственна работа се иска много
трудъ и много средства.
Лозовъ и о в о щ е н ъ разсадници
Варненския общински лозовъ и овощенъ раз
садници еж имали и иматъ голъмо значение за
повдигане лозарството и овощарството въ Варна
и околнитЬ села. Факта, че отъ 20,500 декара ра
ботна земя, въ Варненското землище 60 на сто
еж лозя, показва значението на лозарството въ
Варна.
Задачите на общинския лозовъ и овощенъ
разсадници еж следните: да снабдява варненските
и тия въ околнитЬ села лозари съ дивъ гладъкъ
лозовъ материалъ, да произвежда подходящи за
района видове и сортове овощни дървета, чрезъ
сказки и при поискване да дава упжтвания на
лозаритв и овощаритъ за правилното посаждане,
отглеждане на ОВОЩНИТЕ дръвчета и лоза, както и
за борбата съ болестите и неприятелите на сжщитъ.
За да се изпълнятъ добре тия задачи под
държатъ се въ изправность 75 декара маточници
въ лозовия разсадникъ, а*за ОВОЩНИТЕ дръвчета

се устрои единъ хубавъ отъ 17 декара овощенъ
разсадникъ въ мъстностьта „Чайка". Ежегодно
овощния разсадникъ пуска въ продажба 15 до
16ООО броя овощни дървета.
Независимо отъ голъмата културна работа,
общинскитъ лозовъ и овощенъ разсадници никога
не еж били и не еж въ тяжесть на общината, напротивъ, общината има известни ежегодни печал
би отъ твхъ. Отъ продажбата на ръзници, овощни
дръвчета, грозде и плодове презъ 1938 тод. въ ка
сата на общината еж влъзли 349,680 лв.
Фуражно производство
Варненската община притежава кржгло 6,200
декара открити полски имоти. При наличностьта на
тия имоти, една отъ тия задачи на Земедълскостопанското отдъление е да използува нъкои отъ
тия имоти за снабдяване на общинския добитъкъ
съ нуждното количество фуражъ. Три годишния
опитъ на земедълско-стопанското отдъление въ
това направление, показва много ясно, че общинота има повече смътка да стопанисва нъкои ни
ви за производство на фуражъ отколкото да ги
дава по 50 лв. годишно на декаръ подъ наемъ.
Отъ фуражното производство общината е имала
приходъ отъ 411,467 лв., а разходъ 172,776 лв. или
една печалба отъ 248,691 лв. презъ 1938 година
Полска с т р а ж а
За опазване на полските имоти, Варненската
община поддържа 16 души щатни полски стража
ри и 1 техникъ по земеделието. Полската стража
опазва 69,670 декара частни земи и 8,140 декара
общински земи. За да се постигне доброто опаз
ване на ПОЛСКИТЕ имоти, Варненската община по
лага голъми грижи за подбора на полската стра
жа. Полската стража не е въ тяжесть на общи
ната, всички разноски по нея се изплащатъ отъ
падарското право. За 1938 год, е постжпило отъ
падарско право 402,162 лв., а е изразходвало за
заплати и други разходи 344,032 лв.
Какво о щ е з а в е ж д а земедЪлскос г о п а н с к о т о отд-вление
Застраховка
на земедълскитъ култури противъ градушка и на добитъка при случай на
смърть. Тия две важни за земедълския стопанинъ
застраховки се проагитирватъ и провеждать отъ
самото отдъление.
Общинска Т. 3. С. комисия. Тази служба
има за задача да открива заграбените места отъ
земедълскитв стопани и да ги причислява къмъ
фонда, да оземли малоземленни и безземленни
стопани, въобше да урежда всички въпроси свър
зани съ поменатата служба. Тръбва да се подчер
тае, че въ четиритъхъ села има за уреждане надъ
3,000 декара земя на обща стойность 600,000 до
700,000 лв., 50 на сто, отъ което ще се внесе въ
общинската каса.
Скотовъденъ фондъ. За подобрение на скотовъдетвото въ Варна и присъединените села, об
щината разполага съ специална станция отъ мъж
ки разплодници, отъ която еж постигнати значи-
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Варна е нан-чнстнятъ градъ въ България
Какво количество смЪть се изхвърля ежегодно.-РазходитЪ, които
общината прави за подържане чистотата въ града
Чистота
Не напразно Варна минава за най-чистиятъ
и добре благоустроенъ градъ въ България.Широкитк улици, хубавите булеварди на града сеподържатъ съ чистотата си отъ специална служба
при Варненската община.
Отъ доклада на началника на службата „Чи
стота" вземаме данни, които показватъ какво изра
зходва въ средства Варненската община за да по
държа чистотата на града. Службата е разделена
на 4 отдела, а именно: Смътоносна команда, Метачна команда, Миячна команда и Обозна команда
СмЪтоносна

команда

На смътоносната команда е възложено да
събира и изразходва домашната смъть ОТЪ държавнитв, обществени и частни сгради. За да се
събере радовно .смътьта и контролира хигиената
за запазване чистотата, градътъ е разпредЪленъ на
7 района. Презъ изтеклата година службата „Чис
тота*^ обслужила 12,812 сгради, 15,012 домакинст
ва, 2,418 заведения и 20 почивни станции съ всич
ки околни сгради въ района на монастира „Св.
Константинъ". Презъ годината еж направени око
ло 42,682 курса въ града и 668 курса отъ монас
тира „Св. Константинъ". Изхвърлено е отъ града
12,681,600 кгр. емтзтъ и 200,<ООО кгр. отъ монастира
„Св. Константинъ", или всичко еж направени 43,450
курса, а е изхвърлено 12,881,60о кгр. смъть. Об
служени еж били 12,990 сгради, 15,309 домакинства
и 2,444 магазини, като отъ събраната смъть се па
да ср-Ьдно на сграда 990 кгр. а на домакинство 841
кгр. Единъ кгр. смъсъ струва на Варненската об
щина 0.150 лв.
Общината е изразходвала за служба „Чисто
та" 1,830,655 лв. за заплати, подържане на кару
ците, конетЪ, амортизация и др.
Въ сравнение съ миналитв години, тая годи
на смъчъта чувствително е намаляла. Това се дъл
жи главно на бързото благоустрояване на града и
желанието на Варненскитъ граждани да подържагъ града ни и домакинствата си въ чиста форма
спазвайки хигиеничните нареждания.

Метачна и миячна команда
На нея е възложено подържане чистотата изъ
улицитв и площадите. Почистватъ се почти всич
ки улици въ центъра на града и курортната часть
Броя на улицитв е 98, а този на площадите, 5 съ

телни резултати.
Общински

гори

Варненската община съ присъединенитъ къмъ
нея села разполага съ една площь отъ 50,661 де
кара гори. Отъ варненската гора ежегодно се до
бива 8,000 тона дърва за горене и лозарски кол
чета. Презъ 1938 година Варненската община е
реализирала една печалба отъ 29,018,542 лв.

обща дължина 32,000 метра съ площь 572,000 м.
Презъ лътния сезонъ еж ангажирани най-много
метачи, които метатъ почти всички улици. За тази
цель еж изразходвани отъ общината 14,200 надни
ци, като средно дневно еж работели 40 метачи,
като вс^ки метачъ е измиталъ дневно 480 кгр.
смъть.
За подържане чистотата на улицитв и пло
щадите на града общината е изразходвала суми
за заплати на щатенъ персоналъ, надници за вре
менни работници презъ сезона, подържане и по
пълване на инвентара, амортизация, и др. на обща
сума 1,373,900 лв. или 1 кгр. улична смъть на об
щината коства 0,220 лв.
Отъ така поставените данни се вижда, че ме
тенето и изхвърлянето на смътьта е скжпо. Ето за
що налага се да купи една машина поливачка.метачка, сжщевременнр и събирачка, която ще стру
ва около 400.000 лв. Нуждитъ отъ такава машина
е очевидно належаща, която ще отговаря за нуж
дите на нараствщия градъ и най-важно, че тя еже
годно ще прави една економия отъ 700,000 до
800,000 лв.
Обозна команда
Въ нея еж събрани всички превозни средства
на общината. Обозната команда напълно задово
лява общинскитв нужди. Тя работи непрекженато
и неопредълено време.
Грижит-Ь на общината къмъ персонала
на службата „Чистота"
Управата на нарненската община, полага осо
бено големи грижи къмъ служителите отъ служ
бата „Чистота". Тя ги е снабдила съ униформенно
облекло, ботуши, а освенъ това въ бюджета на
общината е предвидено и една сума, която се да
ва, като порционъ на служителите, а въ самата
служба е организирана кухня и на служителите се
дава топла и питателна храна.
Донесено е до управата на общината, че слу
жбата има нужда отъ постройкатв на една баня,
за да могатъ въ нея служителите следъ работа да
се изкжпвать, за да се избегне по този начинъ пре
насянето на заразни болести.

Съ з а п о в Ъ д ь № 36 §1 отъ 24 февруарий
1939 год. г. кметьть на варненската градска общи
на задължава всички стопани на лозя, зеленчукови
и овощни градини, ливади, хаври и други полски
имоти въ землището на Варненската градска об
щина да поставятъ надписи четливо написани съ
блажна боя, съ точно обозначение на декари и ари
и точнитЬ адреси на стопанитв съ улица и №-ръ.
На неизпълнители на заповъдота ще се сьставять
актове. Изпълнението на сжщата запов-вдь е въз
ложено на Земледълско-стопанското отделение. ,

Стр.

8.

Брой 2

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Изъ културния животъ на Варна
I. На 26 февруарий т. г.,' неделя, въ 11 часа
пр. пл. въ фоайето на Варненския градски театъръ
(варненски народенъ театъръ) биде открита изло
жбата на художника Данаилъ Дечевъ.
Откриването стана съ уводни думи и кратка
характеристика на творчеството на художника отъ
страна на директоръ-режисьора на театъра г-нъ
Йорданъ Черкезовъ и ,въ присжтствието на г-нъ
кмета на града инж. Янко Мустаковъ. Присжтствува и отбрано общество отъ искренни Яюбителй.на^
изкуството, полк. Славчевъ, проф. Я. Ярнаудовъ,пом. кмета Н. П. Димитровъ, народните предста
вители П. Стоянстъ, В. Чобановъ и др. а така еж-,
що и една група отъ художници и вещи познава
чи на изкуството като Георги Велчевъ, Вл, Лингорски, П/Бояджиевъ, Г. Ярнаудовъ, Миленъ Са.кжзовъ, Добринъ Василевъ, д-ръ Ст. Ив. Сто-

ликблепенъ тремъ отъ зрЪли произведения на
единъ голъмъ маисторъ и една багренна пътень,
на българската природа и българското море.
Изпъкватъ на пръвъ планъ: „Прибой", „Св.
Галин*а", Бухта (малката), Плажъ, Фйордъ, носъ
Христосъ, устието на р. Ропотами, Процепъ, Гала
та, Пенливо море, Изъ Тревна,. Улица
въ Тръвна,
Янтра съ Търново, Балдуинова Кула> „.Завой на
Янтра, Реката въ Тревна и много други.
Д.В.

-ЯНОВЪ

РЩДЯКЦИЯТЯ Щ^Варнен;
общ* вестникът Л:Д(естити. на
многобройните си читатели жи
вущи въ гр. Варна и другаде
Възкресение Христово.

И Др.

.-,.-

; "'.-..•"

КартинитЬ на р-Ъдко варовития художникъ*
Данаилъ Дечевъ еж предимно мисленни и еж пей
зажи отъ великолепната българска • природа съ.неизчерпано изнасяне на българската планина въ
по тъменъ фонъ. Д. Дечевъ е маисторъ на СБНКИ-Т-Б, намасивнитЬ очертания и оставя неотразимо ,и
неизгладимо впечатление и чаръ. Варненската град
ска община закупи картините: „Пловдивъ", «Тър
ново" и „Сестримо", като най^одходящи за ней
ната бждеща художествена сбирка.
II. На. 17 мартъ т. г. при премиерата на пие
сата „Затворнйцата № 72" отъ чехекия писатель
Франтишекъ Лангеръ, биде чествуванъ по скроменъ начинъ въ Варненския народенъ/театъръ,
директоръ-режисьора на сжьцйя г. Йорданъ ЧеркезЪвъ, по случай навършване на двадесеть години.
отъ встжпване на служба на българската сцена.
На бенефиса приежтетвуваха г-нъ кметътъ на гра
да инж. Янко Мустаковъ, пом. кметоветв г. г. Н.
П. Димитровъ и К. Миневъ, много общински сь»
ветници, офицери на чело'съ г. ген. Поповъ, ин
телигенция, учаща се младежь, любители на теа
търа и културата. Почетниятъ секретарь на. граж
данския комитетъ, съставенъ за случая; проф. д-ръ
Я. Ярнаудовъ прочете съответенъ адресь, изтъквай
ки заслугитЬ на г. Й. Черкезовъ, въ продължение
на четиригодишното му режйсьорство въ "Варнен
ския народенъ театъръ, за издигането
на'^"театрал
ното дъ\по въ Варна.
' • • • . :'. / - * - . " " '
III. По случай седмицата на книгата, наредъ
съ устроените въ всички училища на Варна бесе
ди и изложби на книги и варненската градска об
щина взе участие въ тоя праздникъ чрезъ уредни
ка на градската общинска библис-тека Добринъ
Васикевъ, който държа предъ Радио-Варна сказка
за случая на 21 ъ м.

Изложбата на Георги Велчевъ
На 26 мартъ т.г. въ фоайето на Градския театърч. се откри подъ покровителството на Българ
ския Народенъ Морски сговоръ художествената
изложба на нашия съгражданинъ Георги Велчевъ,
сь пейзажи предимно отъ морето и черноморско
то българско крайбръжие.
КартинигЬ на Георги Велчевъ еж единъ ве-

оника

. Министърътъ на Земед-влието и Държавните
•имоти съ запов-вдьта си подъ№ 59 отъ 27.1.' 1939 г.
изказва похвала на варненския кметъ г. йнж Янко
Мустаковъ за проявена големя заинтересованость
въ изграждането на ^ ^ 5 н с к й кланици, хладилни
ци, хали, пазари за животни и др...както и правил
но разбиране къмъ развбя.на ^общинската вете
ринарна служба.
Тая година Великденскиятъ :панаиръ ще
бжде на петъчния пазаръ. Назначена е специална
комисия, която да се грижи за реда въ панаира.
Взети еж сжщо мерки и, ;за >обезпрашаването на
сжщия.
Варненското, общинско "управление
щава, че на анонимни писма до общината
се^дава ходъ, затова^ тия ;^раждани, които
„никакво, оплакване да съобщатъ имената <к
СИТБ си или устно недоволството си.

съоб
не ще
иматъ
адре-

Съгласно запов^дь № 40,§3 отъ 8'мартъ
на т. кмета на Варненската .-градска община, пексионнитЪ книжки, да'се, зав-врятъ отъ Началника
на пдминистративно-гражданското отделение—Секретаря на общината Емилъ Янгеловъ й да се прйподгшеватъ отъ деловодителя на сжщотр Димо
Константиновъ.
На 6 т . м. «ъ 7 часа вечерьта въ Варна
пристигна идящъ отъ Бургасъ м-ра на - благоус
тройството г. инж. Сп. Ганевъ, придруженъ отъ
бургаския областенъ директоръ г. Козаровъ, кмета
на Бургасъ т . Сейрековъ и обл. бург. инженеръ
т. Поповъ. Малко по-късно г-нъ м-ра и придружа
ващите го лица посетиха кмета на града г. Мус
таковъ въ кабинета му, кждето имаха среща й сь'.
офицйалнихъ представители на града. На другия
день г»:м--ра,отпжтувй. за;Шуменъ.

