ГОД. XXXIX.

Варна, 2 ноемврий 1939 год.
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Издава Варненската градска община — Огдапе оШс!е1 <1е 1а та!г1е <1е Уагпа. .
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 2 лева
Всичко за вестника
Абонаментъ за България:
ОБЯВЛЕНИЯ:
се изпраща чрезъ кметството
за година — 50 лв.
официални по 2-50лв.на кв.см.
— Варна.
търговски —г по споразумение
за 6месеца— 30 лв.

Докладъ отъ кмета на гр. Варна

по проекта з а първи допълнителенъ
6юджет-ь на варнската община з а 1939 год.
Уважаеми господа общински

съветници,

Международните събития въ Европа на
ложиха почти въ всички страни да се взематъ известни гтЪрки, целящи запазването
независимостьта и самостоятелностьта на отДЪЛНИТБ народи. Въ вихъра на тия събития
не" остава и не ще остане и за въ бждеще
незасегната и нашата страна. Наложи се и у
насъ вземането на известни военни м-врки,
като съ това много граждани вече напустнаха и други ще напустнатъ пряката си сто
панска дейность, за да изпълнятъ върховниятъ си дългъ къмъ Отечеството. На мно
зина отъ тия наши сънародници семействата,
лишени отъ своята упора за издръжка, не
минуемо изпадатъ въ нужда. Въ много се
мейства мобилизираниятъ съ своя трудъ е
билъ единствения източникъ за издръжка на
семейството. Това създава едно ненормално
положенние, макаръ и временно, което на
всвка цена трвбва да не бжде оставено да
се отрази зле върху духа, както на мобилизи
раните, така и върху тоя на ТЪХНИГБ близки.
Поради тия-причини и съ огледъ на тия
съображения Министерството на В. .Р. и Н.
Здраве е издало Наредба № 16848, съ коя
то възлага на общинската власть да напра
ви всичко възможно, за да се понесе найбезболезнено >лз««*С21о откжсване на моби

лизираните отъ ТЕХНИТЕ семейства и отъ
редовната имъ работа. Съ тази Наредба се
вменява въ дългъ на общинскитв управле
ния да напрегнатъ всички свои морални и
материални сили, за да организиран» и осигурятъ най-бърза и достатъчна помошь, тамъ
кждето нуждата се е появила. Въ ОТДЕЛНИТБ постановления на споменатата Наредба
сл опред-влени и конкретно задачитв, които
требва общинитв да изпълняватъ. Едновре
менно съ това се дава пъкъ и възможность
на общинить да , изпълняватъ тьзи задачи,
като имъ се разрешава по пжтя на създава
нето допълнителни облози възъ основа на
Наредбата-законъ за градскить общини, да
си осигурятъ необходимите ср-вдстаа.
Възъ основа на даннитв, съ които за
днесъ разполагаме и възъ основа на извест
ни предвиждания, нуждата на нашия градъ,
която ще тръбва да бжде задоволена съ из
вънредни общински ср-Бдетва; при създадеНИТБ условия въ Варна, азъ преценявамъ за
до края на годината на около 2,000,000 лв.,
а за идната 1940 година — на не по малко
отъ 10—12,000,000 лева. Язъ ще имамъвъзможность въ иднить заседания на съвета да
ви сезирамъ съ въпроса за набавянето на
нужднигБ сръдства и за презъ течението на
1940 год. чрезъ допълнителенъ бюджетъ за
цельта,. тогава когато ще ви представя и ре-

Стр. 2

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ»

довния бюджеть на общината за 1940 год.
Сега обаче, ви поднасямъ за разглеждане и
и гласуване изработения проекть за първи
допълнителенъ бюджеть на нашата община
за 1939 год., по-точно за м. м. ноемврий и
декемврий отъ настоящата година възъ осно- .
ва, както на Наредбата № 16848, така и
възъ основа чл. чл. 59 и бб отъ Наредбатазаконъ за градскитъ общини.
Съ срьдствата на този дополнителенъ
бюджеть ще се посрещнатъ неотложни и
неминуеми извънредни разходи по подпома
гането семействата на свиканитъ" подъ зна
мената варненски граждани и за подпомага
не другитБ бедствующи варненски граждани.
Смьтамъ за необходимо и тукъ да спо
мена, че общото стопанско положение на
нашия градъ и безъ това умжчнено отъ ре
дица години насамъ, поради • изникналия ев
ропейски конфликгь и създаденигЬ ненор
мални политически и търговски отношения
между.( държавите, това положение на
Варна стана въ последно време крайно бедствующе. Нашето гражданство въ голъмата
си часть е подъ знака на една крайна нужла и по отношение на най-насжщното за не
говия животъ. Като се прибави къмъ това и
свикването подъ змамената иа много наши
съграждани и по този начинъ се отнеми възможностьта за препитанието на много семей
ства, ясна е картината на общото тежко по
ложение въ нашия градъ.
Нуждни еж бързи мърки за задоволява
нето, поне отчасти, на тази въпиюща нужда.
Дългъ не само хуманенъ, не дългъ патриотиченъ преди всичко, е за ВСЕКИ що годе
заможенъ варненецъ да приобщи своята помощь за облекчение тежкото и безизходно
положение на своя ' съгражданинъ, а намъ
членоветБ на Варненския общински съветъ
въ това тежко за страната ни и специално
за нашия градъ време, се налага при това
да изпълнимъ и едно върховно задължение
предъ настоящето и бждещето на нашия
градъ • и неговото гражданство. .
Общината и по силата на Наредбата-законъ за градскитъ общини (точка 21 на чл.
37), е задължена да се грижи за беднить и
бедствующигБ свои граждани.
Предвидъ на всичко това, Господа об
щински съветници, азъ ви поднасямъ за ком
петентно разглеждане и гласуване • първи
допълнителенъ бюджеть на нашата об
щина, за да изпълнимъ, както ние, така и
гражданството въ своята по заможна часть
задължението си къмъ СВОИТЕ съграждани
въ бедствие и върховния свой дългъ къмъ
нашия градъ и отечеството. .
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Въ Наредбата на Мвото на В. Р. и Н.
Здраве, споменахъ вече, че е предвидено
правото на общинскить управления да гласуватъ допълнителни бюджета по реда, предвиденъ въ закона за градскитв общини,
чрезъ създаването на извънредни облози,
затуй защото, ясно е, че съ редовни бюджет
ни средства настжпилит-Б извънредни нужди
не могатъ да бждатъ задоволени. Колкото
се отнася до възможноститъ на Варнен
ската община, чрезъ предвиденитъ въ бюд
жета за текущата 1939 год. средства да от
говори на задължението, които тя има къмъ
своето бедствюще гражданство, тия възмож
ности еж вамъ добре познати.
Ето защо настжлилит-Ъ извънредни нуж-.
ди могатъ да бждатъ задоволени въ нашия
•градъ само чрезъ извънредни приходи, които
могатъ да бждатъ създадени възъ основа
и по-силата на чл. 76 отъ На|>едбата-законъ
за градскитъ общини.
Така изработения проекть за първи до
пълнителенъ бюджеть на Варненската общи
на е съ приходъ 2,000,000 лв. и разходъ
2,000,000 лв. Неговото съставяне е съобразе
но напълно, както съ наредбата-законъ за
гр. общини, а така сжщо и съ Наредбата
№16848 отъ 20. IX. т. г. на М-вото на В. Р.
и Н. Здраве.
Въ подробности, както ОТДЪЛНИТБ пера
на прихода» така и тия въ разхода еж ясно
изразени въ бюджето-проекта. Произведе
нията на ОТДЕЛНИТЕ приходни пера еж уста
новени възъ основа на реални данни, взети
отъ книгитъ на общинската финансова слуя^
ба и отъ тия на държавната данъчна власть.
Разходните пера еж предвидени, естествено
приблизително съ огледъ на едно скромно
задоволяване нуждигв на бедствующето Вар
ненско гражданство.
Въ случай, че при приключване въ края
на текущата, година на тоя допълнителенъ
бюджеть, се явятъ излишеци, ТБ ще бждатъ
прехвърлени въ прихода на допълнителния
бюджеть за 1940 г. Такъвъ допълнителенъ
бюджеть, както вече споменахъ, ще бжде
изработенъ за сжщата цель на подпомагане
то, и съ предвиждане на приходи, подобни
на тия,. които еж включени въ настоящия
допълнителенъ 1 бюджеть, а може би и съ
нови приходи, които ще бждатъ уредени за
цельта по законодателенъ редъ.
Представяйки на Вешето внимания прое
кта за лърви допълнителенъ бюежетъ на
Варненската община за 1939 год. азъ не, се
съмнявамъ, че Вие, Господа Съветници, съ
истински родолюбиви г чувства и пълна заг- :
риженость, коят5даюм^ ~'^^^--**~пага ще го раз-
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1-ви допълнителенъ бюджет
За 1939 година
о т ъ 1. XI. ДО 31. XII. 1939 г о д и н а
(Съгласно наредба № 16848 отъ 20. IX, 1939

Приход-ь
§ 64-6 п. 1.
Такса по 1 лв. навходенъ билетъ въ кината
(включително държавното ученическо кино), теа
трите (включително общинския теагьръ), цирковете,
забавите, баловете, вечеринките, концертите и др.
подобни
.
.
'. • .
.
80,000 лв.
Освобождаватъ се забавите на родителскоучителскитъ комитети.
Забележка: Данъчните и други власти, кои
то завъряватъ билетите за входъ, не завъряватъ
такива, преди да се установи внасянето на таксата
предвидена по настоящия бюджетъ.

п, 2.
Такса върху литъръ произведено и заварено
вино въ регистрираните винарски фирми и коопе
рации {складове и изби) и у собствениците на пи
тейни заведения, споредъ ежегодната провърка на
акцизната власть презъ 1939 г., както и за допъл
нително закупванитв отъ горните заведения вина
— .1 левъ.
Сжщо за ракии — 2 лв.; за коняци, мастика,
ликьори, вермути и др. подобни —5 лв. 750,000 лв.
Забележка 1. Внесенитв отъ други общини
вина и другите изброени спиртни напитки за про
дажба въ гр. Варна, или въ винарските складове
и кооперации, както е казано по-горе плащатъ
съответната такса въ двоенъ размъръ.
Забележка II. Производителната винарска
кооперация „Димятъ" заплаща горните такси вър
ху продадените количества въ 10 дневенъ срокъ
следъ деклариране на извършената продажба. За
вината, които сжщата кооперация продаде за износъ въ странство, заплаща такса въ половинъ
размЪръ.
•Забележка III. Винарските складове и соб
ствениците на .питейни заведения заплащатъ обло
га както следва: 3 0 # най-късно 10 дни следъ край
ния срокъ за деклариране на наличнить количе
ства спиртни напитки, а остатъкътъ на части найкъсно до 25 януарий 1940 г.
Забележка IV. Търговците на едро и на
дребно на вина, ракии, коняци, ликьори, мастика,
гледате и чрезъ гласуването му ше отвърдитЪ въ съзнанието на Варненското граждан
ство вярата въ неговата държавна и общин
ска организация и ув-врностьта въ свътлото
бждаше на нашия градъ и скжпата наша
Родина.

година на Министерството на В.РЛ.З.)
вермути и др. подобни, както и винарските фирми
и кооперации, еж длъжни въ срокъ, опредъленъ
съ заповъдь отъ Кмета да подадатъ въ общината
декларация по установеръ образецъ за наличнить
у ТБХЪ количества отъ горните спиртни напитки
къмъ 1 ноемврий н. г., облагаеми по настоящия
пунктъ. Такива декларации се подавате сжщо на
всеко първо и петнадесето число на месаца за нововнесените и .новопронзведенигв спиртни произ
ведения до края на 1939 г.
Въ декларациите за нововнесенитъ отъ избро
ените видове напитки се изброяватъ отделно ко
личествата,
произходящи отъ други общини и те
зи- доставени отъ Варненската съставна община.
Забележка V. Изключвате се отъ облагане
ония нововнесени стоки въ складовете и заведе
нията следъ 1 ноемврий м. г., за които се установи
че таксата е вече платена по силата на настоящия
бюджетъ.
Забележка VI. За недеклариране или не
правилно и несвоевременно деклариране на обла
гаемите по настоящия парафъ произведения на
рушителите се преследвагь по нар. законъ за
държавните привилегии, акцизи и патентите.
При несвоевременното заплащане на дължи
мите такси се постжпва съгласно наредбата-законъ
за държавните привилегии, акциза и патентите и
наредбата-законъ за градските общини.

п. 3.
Такса, върху продадено пиво отъ бирените
складове въ града — за 1 литъръ — 1 лв. 20,000 лв.
Забележка: Таксата за продаденото пиво
отъ бирените складове се събира за количествата,
продадени отъ 1 ноемврий до 31 декемврий н. г.
По заповъдь на Кмета собствениците на складове
се задължавать да деклариратъ въ установения
Срокъ продаденото количество до този срокъ, а
продаваното следъ тази дата се декларира на вевко първо, десето и двадесето число на месеца
(включително и 1 януарий 1940.) за . продаденото
количество презъ изтеклите десеть дни. Таксата се
заплаща при декларирането.
П. 4.
Такса върху продадена сода отъ производи
телните заведения, както следва: малка бутилка
сода 0'20 лвч голъма бутилка сода 0*40 лв.
Забележка: Декларирането и заплащането
на облога за содата става по реда предвиденъ въ
л. 3. за пивото.

п. 5.

,

.Допълнителна такса отъ 5 на хиляда върху
продадената стойность на производството или из-
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вършената работа отъ всички индустриални' пред
приятия въ землището на съставната Варненска
община.
.
.
. • ..
. . 42О.ООО лв.
Забележка I. Индустриалните предприятия,
които еж платили презъ 1938 бюджетна година по
бюджета на Варненската община, параграфъ 8 на
приходната му часть, съгласно чл. 74 т. 20 на нар.
законъ за градските общини, надъ 20,000 лв. плащать горната допълнителна такса въ двоенъ раз••мЪръ т. е. 10 на хиляда.
Забележка II. Внасянето на таксите става
по реда предвиденъ въ закона за градските об
щини.

п. 6,
Такса въ размъръ на 25% върху патентната
стойность за второто полугодие на 1939 год. отъ
патентите заменящи общинския налогь по таблица
3 отъ наредбата-законъ за общинския налогь.
Забележка: Освобождаватъ се отъ този допълнителенъ рблогь патентните стойности до 400
лева включително.
. Такса 50% отъ патента за второто полугодие
на 1939 год. по таблица 9 на закона за акциза за
бозата;
Такса равна на абонамента за последното
тримесечие на 1939 год. за производството на ра
стителни масла. .
.
.
.
50,000 лв.
Забележка I. Тази такса нъма да се събира
отъ лицата и заведенията, които не работятъ следъ
1 ноемврий 1939 год.
Забележка 1Ь Облогътъ по тоя пунктъ се
заплаща до 30 ноемврий н. г., а за новооткритите
заведения — при издаване на патента или плаща
не на абонамента.

п. 7,
Такса отъ всички радио апарати въ размъръ
на 3 0 % отъ плащаната годишна държавна такса
презъ 1939 г.
.
,
. . ' .
200,000 лв.

§ 64-6 п. 8.
Допълнителна такса за домашните прислуж
ници — 50% отъ плащаната общинска такса
презъ 1939 година.
.
.;
.
. 40,000 лв.

п. 9.
Допълнителна такса за луксозни кучета по
100 лв. за дворните и 1,000 лв. за стайните, изключая тия отъ присъединените села и кварталите:
Аспарухово, Трошево, Максуда, и Василъ Левски
;

.

.

.

.

.

. •

. 40,000 лв,

п. 10.
Такса за притежателите на частни телефон
ни постове въ размъръ на 20% върху плащаната
основна годишна държавна такса за 1939 г. 12О.ОООлв.
Забележка: Подлежатъ на този облогъ те
лефонните постове, които функциониратъ на 1
ноемврий н. г.
",
Забележка по п. п. 7,8, 9 и 10. Таксите по
тия пунктове се плащатъ до 30 ноемврий н. г.

п.11.
Облогъ върху месечната заплата и всички
други добавъчни възнаграждения, подъ каквато и
да била форма, на ЧИНОВНИЦИТЕ ВЪ държавните,
общинските, обществените и частни предприятия,
както следва отъ 3,00Гдо 6,000 лв. — по 2%; отъ
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6001 до 10,000 лв. — по 3%; отъ 10,001 до 15,000
лв. — по 5%; отъ 15,001 до 20,000 лв. — по 7%;
отъ 20,001 на горе — по 10%.
Същия облогъ се прави и върху пенсиите
на пенсионерите за 2 месеца. • * .'
200,000 лв.
*. Забележка I. Облогътъ върху заплатите на
чиновниците се удържа за изслуженото време
презъ месеците ноемврий и декемврий. Съ изпла
щането на този облогъ се задължаватъ платците
при учрежденията и собствениците на частните
предприятия. Срокътъ за внасянето на събраните
суми е най-късно до десеть дни отъ получаването
на заплати и др. възнаграждения.
Забележка И. Облогътъ върху двумесечните
пенсии на пенсионеритъ се събира при изплащане
пенсиите за първото тримесечие отъ 1940 г.
Забележка III. Пресмятането на общополучаваното възнаграждение , става както следва: за
ЧИНОВНИЦИТЕ въ стоменатитв учреждения и частни
предприятия се облага общата сума на получава
ната заплата и възнаграждения, подъ каквато ида
е форма, независимо дали се получава отъ едно
или нъколко предприятия отъ изброените видове.
Ако общите възнаграждения сеполучавать
периодично презъ течение или въ края на годи
ната, тъ се разпред-Блятъ по начинъ, като да еж
получавани по месечно и съобразно така получе
ното месечно възнаграждение ще се определи ка
тегорията на следващия се облогъ. Тукъ спадать
и лицата, ангажирани срещу хонораръ и не на
постояна работа (юристконсули, експертъ счетово
дители; адвокати на свободна практика и пр.)
' Забележка IV. При пресмятанията на въз
награжденията и техните сумирания се взематъ
получаваните суми, следъ като еж приспаднати за
коноустановените данъци.
Забележка V. Пенсионеритъ, които получаватъ и други възнаграждения и заплати отъ други
учреждения и предприятия, се облагатъ по начина
изложенъ въ забележка Ш.
Забележка VI. По заповъдь на Кмета, въ
срокъ опредъленъ въ сжщата, всъки чиновникъ
получаващъ заплата, пенсия или възнаграждения:
подъ каквато и да е форма отъ едно или повече
предприятия и учреждения, подава декларация въ'
общината. Не подаватъ декларация тия, които по
лучавате само единъ родъ възнаграждения и то
само отъ едно учреждение. Неподалитъ деклара
ция, или подалитъ неточна декларация се глобяватъ съ заповъдь отъ Кмета до 1,000 лв., ' а неде
кларираните и невнесени суми се сьбиратъ по
закона за прекигв данъци незабавно следъ кон
статацията съ 10% увеличение. .
Забележка VII, Получените заседателни отъ
общинските съветници за заседанията на Варнен
ския общински съветъ презъ месецитв ноемврий
и декемврий се изключватъ отъ визираните въз
награждения по настоящия членъ. Общо получе
ните суми отъ тия заседания, за тия два месеца,
се облагатъ съ 10% въ полза на Настоящия бюджетъ.

гь 12.
Такса въ размъръ на 20% отъ платимия основенъ данъкъ върху наемите за последното четиримесечие на настоящата година.
.
60ДЮ лв.
Забележка 1. Такса е платима отъ наемода
теля и се заплаща едновременно съ заплащане
държавния данъкъ.
Забележка II. Освобождаватъ се отъ този
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ТЪРЖЕСТВАТА ВЪ ВАРНА
по отпразднуване тезоименния день на Н. В.
Царицата и деня на народнитЪ будители. Молебени
Парада на учащата се младежь.
На 1 т. м. въ 10'30 часа преди оъбдъ, по слу
чай тезоименния день на Н- В, Царицата, се от
служи благодарственъ молебенъ на площада
предъ катедралата.
Ведно сь това се отпразднува и деня на на
родните будители.
Въ специално построенията налой, Н. Високо
преосвещенство мйтрополитъ Йосифъ въ съслужение съ духовенството и катедралния хоръ, отслужи
молебенъ.
Около аналоя бъха заели мъста официалниоблогъ наемодателите, които получаватъ общъ
брутенъ наемъ презъ м. м. ноемврий и декемврий
до ЗОО лв. месечно.
2.000.000 лв
Всичко приходъ

Обща забележка къмъ всички пунктове
Кметътъ издава съответните заповъди и на
редби по събирането на приходите, предвидени въ
настоящия допълнителенъ бюджеть.
Несвоевременно платените дължими такси по
настоящия допълнителенъ бюджеть, освенъ за слу
чаите по п. 2. и п. 5. се събиратъ съ 1 0 ^ увели
чение по реда на събиране прекитЬ данъци. Съби
рането на приходите по настоящия бюджеть за
почва на 1. ноемврий 1939 год. и свършва на 31.
декемврий 1939 год. включително. Недоборитъ се
събиратъ и следъ 31. декемврий 1939 год.
Кметъ:-инж. Я. Мустаковъ

Разходъ
§ 50-а п. 1.
За подпомагане семействата на свиканнтъ на
военно обучение и бедни граждани чрезъ парични
помощи, въ натура {продукти, гориво, облекло и
пр.), чрезъ създаване работа (заплащане надници
срещу трудъ), чрезъ организиране, обзавеждане и
подържане народни кухни.
.
• 1,900,000 лв.

"• 2.
За надници на временния персоналъ, който
зам-БСтва свиканите подъ знамената общински слу
жители (щатни и надничари), на персонала по
организирането на подпомагането, както и канце
ларски потргЬби, съгласно п. 1 на допълнителния
персоналъ за борба сь спекулата (комисарство по
прехраната) ; . . . . • - . ' . .
. 100000 ли.
.
2,000,000
лв*
Всичко разходъ.

тъ лица, между които бъха контръ-адмирала
Вариклечковъ, кап I р. г. Сава Ивановъ, кмета на
града г. инж. Мустаковъ, окол. улравнтель г. Димнтриевъ, пом. кметовете Димитровъ и Миневъ, пол,
комендантъ Б. Германовъ, директорите на учебнитъ заведения, зап. генерали Жечевъ и Габаревъ,
консулското тъло и много други официални лица.
Учащите отъ всички училища, начело съ ли
ковете на народните будители и плакати сь родо
любиви надпизи, бела заели места на площада.
Следъ молебена официалните лица поздра
виха учащата се младежь и ВОЙСКОВИТЕ части.
Смесенъ ученически хоръ изпълни химна на
народнитъ будители.
Отъ тукъ, се образува манифестация, начело
съ духовенството и официалните власти до ресторанть „Крнсталъ" където отъ специално постро
ена естрада приеха парада на учащите се и преставителнитъ войскови части.
Учащата младежь обсипа съ цвътя официал
ните лица и поздравляваше сь непрекжснато „ура*.
Въ морската градина учащите поднесоха вън-'
ци предъ бюстоветя на народнитъ будители, като
за случая бъха произнесени подходящи речи.

РДЗМШНИ ТЕЛЕГРАМИ
по случай именния день на Н. В. Царицата
и праздника на НароднитЪ будители

Инж. Мустаковъ - кметъ на Варна
Трогната отъ любезният* поздрави, и
благопожелания по случаи именния ми день
искрено благодаря Вамъ, на общинския
съветъ и Варненското гражданство,
ИОАННА
Н. В. ЦЛРИЦД ИОЛННН
Двореца София
Празднувайкн Тезоименния день на
Ваше Величество и праздника на бъл
гарските будители, варненци отправятъ
топли молитви къмъ Всевишния за
щастие и дългоденствие на Ваше Ве
личество. По този случай щастливъ
съмъ отъ тЪхно име, отъ страна на об
щинския съветъ и отъ мое име да под
неса на Ваше Величество най-почти
телни поздравления и чувства на без
гранична обнчь и преданность.
Кметъ инж. Я. Мустаковъ
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Гробътъ на Одесосъ
отъ К о с т а Т р а я н о в ъ
Въ древностьта е имало славенъ и богать
градъ на име Одесосъ. Той билъ основанъ отъ
елински колонисти въ честь на легендарния мореплаватель Одисеи, Разположенъ на бр-вга на бур
ното, но Гостоприемно море, въ него въкове наредъ е ЦЪВГБЛЪ буренъ животъ и еж се развивали
голъми събития. Многоцвътнитъ зидове на при
казните му храмове и дворци, чиито сводове би
ли подпръни отъ редица мраморни стълбове сь
чудно хубава ръзба, горъли подъ ЛЖЧИТБ на слън
цето, а якитъ му кули и крепостни стени околовръстъ, които служили за убежище въ размирни
времена, хвърляли свътла свика или ясни отраже
ния въ морето. Градътъ изглеждалъ като нъкое
вълшебно сияние, излъно отъ ярки багри, една пое
ма отъ мраморъ, мозайка и злато, а пристанището
— гора отъ стожерите на множество платноходи,
натоварени съ тежка, скжпа стока. Прочутъ билъ
по онова време тоя градъ съ своя оживънъ стокообмънъ и сь своитъ несмътни богатства.
Отъ брБговетъ на Кримъ до Хелеспонта, кж- •
дето еж дивните чертози на великия и могжщъ
богъ Посейдонъ и отъ Кавказъ до Хемусъ, кждето се носи вълшебната музика на тракийския ча
родей Орфей, презъ всички годишни времена, еж
кръстосвали на дпъжъ и на ширъ кораби и лодки
за богатство, за поминъкъ или за слава. Тия бре
гове помнятъ дъщерята на Лгамемонъ, която от
правяйки погледъ къмъ лазурния кржгозоръ е тж" гуввла по далечна Елада, а бурнигв води на мо
рето — храбрия Язонъ на своя корабъ „Мрго",
търсейки Колхида, за златното руно и славния
Одисеи своята родина, за да спусне котва следъ
дълги скитания и голъми приключения. Т Б пом
нятъ сжщо перситъ на Дария, македонците на Фи
липа, римляните на Маврикия и още много други
племена и народи. Ту смили мореплаватели съ
свойтв платноходи еж идвали отъ далечни, непо
знати страни въ Одесосъ, ту ликуващи' рибари се
връщали отъ сполучливъ риболовъ въ открито мо
ре, илн мъстни поселници на крайморската земя
еж посещавали отъ време на време пазарите му.
ТБ представлявали пъстра смъсица отъ различни
народи сь още по-различни стоки.
Въ тоя градъ се творъли прочути творби на
изкуството. Даровити ваятели красвли величестве
ните му храмове и дворци съ свойтъ статуи отъ
мраморъ и бронзъ. Гениални живописци изобра
зявали боговетк на Олимпъ, а вдъхновени музи
канти възпявали съ вълшебнитъ си лири и арфн
хубостьта на Афродита, родена отъ пъната на морскитв вълни или славната битка при Троя. Тукъ
еж ставали спортни състезания и гладиаторски
борби и еж устройвани още всевъзможни други
зрелища. Градъть тънелъ въ охолство и разкошъ.
.Въ пищни угощения и шумни веселби, народа
превръщалъ НОЩИТЕ ВЪ дни. Но освенъ охолството и разкоша тоя разгуленъ градъ познаваяь и
нищетата, особено въ куртизанскитъ квартали. Тъ
били около пристанището и тамъ наредъ съ друИГТБ стоки се търгувало съ жива стока. Изъ тия

квартали си давали среща падението и порока съ
гръха и престжплението. Тамъ билъ и пазаря за
роби. На тоя пазаръ редовно се продавали млади
девойки за куртизанки и здрави мжже за роби или
гладиатори.
Веднажъ кораби отъ Римъ докарали нъколко
рибари въ Одесосъ. Т Б били обвинени въ пропоповъдь на нъкаква нова въра въ единъ единственъ
Богъ, който живъе въ самитв насъ и затова ги
оеждили на изгнание. Това били едни отъ първитъ
последователи на Христовото учение, което учи
хората на братство и равенство помежду си. Измжчени и изтощени отъ дългия пжть, но съ божественъ образъ, чийто погледъ излжчвалъ въра и
любовь, тия незнайни апостоли били продадени ка
то роби на градскитв първенци. Нъкои ОТЪ ТБХЪ
станали домашни слуги и съ своята кротость и
благость спечелили сърдцата на господарите си, а
други продължили занаята си за чужда смътка. Съ
своя добродетеленъ животъ и съ своето милосър
дие, тъ станали будната съвесть на града и скоро
мнозина взели, да ги сочатъ за примъръ и да имъ
подражаватъ. Но за тъхнитъ^проповъди почнали
да ги преследватъ и тукъ. Тогава тъ се принудили
да забъгНатъ въ близкитъ девствени гори, кждето
основали първия, християнски монаетиръ въ тоя
край. Последователите имъ, обаче, все повече се
увеличавали въ града и вече си направили храмъ,
скритъ въ земята отъ очитв на властьта.
А въ това време Одесосъ деиь изъ день ставалъ още по-престжпенъ и пороченъ. Локви топ
ла кръвь се лъела отъ умирающитъ гладиатори
предъ ОЧИТБ на многолюдната тълпа, жадна за
зрелища. Горчиви сълчи изплаквали преждевре
менно остарълитБ куртизанки по своето изгубено
щастие и своята умръла любовь. Нъкои отъ ТБХЬ
свършвали съ самоубийство като поетесата Сафо,
която разочарована отъ любовьта се хвърлила въ
морето. И клети роби, отъ люлката до гроба, окайвали нерадостната си еждба. Безсилни да скжсатъ
веригитъ на робството, ТБ все пакъ вървали, че
дълото на великия Спартакъ, който пръвъ следъ
Прометея възстана срещу робството и тиранията,
рано или късно ще бжде и пребжде. При все това
алчностьта за богатство подтиквала едни да бждатъ тирани надъ други, а разпустнатитъ нрави
хвърляли въ НОКТИТБ на порока ВСБКИ езичникъ.
Единствени само християните съветвали покаяние
и изповъдь и учели на прошка и обичь единъ
другь, но тъхния гласъ не билъ чутъ. Появила се
люта проказа въ града, бури потопили градскитЬ
кораби и зачестили нашествията на пирати и вар
вари за грабежъ и плячка. Народътъ, обаче, отъ
нищо не се стрестналъ, а продължават» да се но
си отъ мътния гнусенъ потокъ на своя разгуленъ
животъ.
Както нъкога пророцитъ въ библейско време
тъй сега и християнитъ бияли тревога, че края
наближава и ДНИТБ на Одесосъ еж прочетени. Тъ
предричали гибелната му еждба, като еждбата на
Содомъ и Гоморъ* изчезнали въ страшната преиз-
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лодня или тая на Помпей заритъ въ огънъ и жупель. И наистина, сбжднали се предричанията имъ.
Презъ нощьта срещу великия день на победата
на истината надъ лжжата и доброто надъ злото,
олицетворени въ възкресението на Богочовека
Христосъ, градътъ празднувалъ култа на Дионн•сий. Безумни оргии и диви вакханалии били въ
своя разгаръ. Голи пияни мжже и жени въ без
срамни сцени излагали на локазъ своята живо
тинска походь и чудовищна извратеность. Само
.християните, съ факли въ ржце се сбирали тайно
въ катакомбитъ да поср-вщнатъ възкресението на
голготския страдалецъ. Т Б , обаче, били издадени
отъ нъкой новъ Юда и разярената пияна тълпа
бътно се нахвърлила да г и изгори живи. Но въ
тоя м и г ь силенъ земетръсъ раздрусалъ изъ основи
Одесосъ и той потъналъ въ недрата на земята.
Следъ това на неговото мъсто се образувало
езеро, въ чието дъно при ясно време прозирали
кълбеститБ сводове на храмове, дворци и старин
ни жилища. И отъ тогава до день днешенъ пре
данието разправя, че въ полунощь срещу Великдень глухъ камбаненъ звънъ долиталъ изподъ во
дата. Това било камбания звънъ на подземния хри
стиянски храмъ. Дали, обаче, преданието се пок
рива съ действителностьта — незная! Но азъ зная,
че както баснословната Атлантида е потънала въ
въ дъното на океана, тъй и стария Одесосъ отко
ле е потъналъ въ бездната на миналото за да се
прероди въ образа на днешната черноморска ху
бавица Варна. Да се- прероди и възкръсне обновенъ, защото хармонията въ свъта е безсмъртна,
а живота на земята е безъ начало и безъ край.
Варна — това е най-достойния паметникъ надъ
гроба на Одесосъ!

С В Е Д Е Н И Е
за д е й н о с г ь т а н а градската химическа ла
б о р а т о р и я п р е з ъ м е с е ц ъ с е п т е м в р и й т . г.
Презъ месецъ' септемлрий 1939 год. градската
химическа лаборатория еж изследвани 96 проби
хранителни продукти, общоупотребими предмети,
технически материали и др. Отъ ТБХЪ градската
Здравна служба е изпратила 14 проби. Майчинъ
домъ и гр. амбулатории 8 урини, други служби на
общината 3 проби, данъчното управление 6 проби,
военна болница 1 проба и отъ частни лица еж
постжпили 63 проби, за които е заплатено 6000 лв.
такси въ полза на общинския здравенъ фондъ.
Н-къ лаборат. инж. Г. Н и к о л о в ъ

СВЕДЕНИЕ

Стр. 7.

С В Е Д Е Н

ИЕ

за дейностьта на Градска здравна служ
б а презъ месецъ с е п т е м в р и й 1 9 3 9 год.
Амбулаторна д е й н о с т ь : I. Амбулатория 622,
II. амбулатория 222, Ш. амбулатория 723, IV' амбу
латория 222, бедно болни по домовете 87.
- О с т р и заразни болести: Брой на анкет.
случаи 30, обезвъсчени нъма, дезинфекц. дрехи 1863,
дезинфекц. стаи 84, изкжпани 22.

Изслед. за бацнлоносители:
дифтерия 9.

Тифъ нима,

И м у н и з и р а н и противъ т и ф ъ : н^ма, дифте
рия нъма.
У ч и л и щ а : Брой на ревизиитъ 32, брой на
преглед, ученици 8628.
В з е т и п р о б и : Брой 13, нормални 12, ненор
мални 1, направени санит. ревизии 162.
С к а з к и ; Брой 8, слушатели 39. Съставени
актове 19. Радио сказки нъма. Прегледани и зжболелувани 85. Вакционирани противъ дизентерия 1139.

Месечно сведение
за

извършената

р а б о т а въ

Варнен.

об

щински .Майчинъ домъ*.
Д в и ж е н и е на болните,: Амбулаторно прегле
дани 113, гражданки 112, селянки 1. Останали на
лечение 37, освободени отъ бременность 38, други
болести 2.
.
В с и ч к о р о д е н и д е ц а : М ж ж к и 22, женски 17,
всичко 39. Мъртво родени: М ж ж к и 2, женски 1,
всичко 3. Близнаци: М ж ж к и 2, женски немв, вси
чко 2. Умрели въ последствие нъма.
Съ заплащане 8, безъ заплащане 103 Ф. 0 . О.
2, всичко 113.
Л е ж а щ и б о л н и : всичко 37. Гражданки 34,
селянки 3.
Нормални раждания 35, ненормални ражда
ния 3, операции 4. Други болести 2. Смъртни слу
чаи кгЬма. Приходъ отъ такси за лъкуване 6150 лв.
общо сръдно 1 боленъ струва на .Майчинъ домъ"
109 лв.
Л е ж а щ и г Ь б о л н и е ж л е к у в а н и за смътна:
Съ заплащане 4, Сезъ заплащане 3 1 , Ф. О. О. 2.

СВЕДЕНИЕ

з а д е й н о с т ь т а н а градската химическа ла
б о р а т о р и я презъ месецъ Пвгустъ 1 9 3 9 год.

з а д е й н о с т ь т а н а I, I I и I V д е т с к и - з д р а в н о
съвещателни станции въ гр. Варна, за
месецъ Августъ 1 9 3 9 г о д .

Презъ месецъ августъ т. г. въ Градската хи
мическа лаборатория еж изследвани всичко 105
проби хранителни продукти, общоупотребими пред
мети, текич. материали и др. Отъ тЪхъ градската
здравна служба е изпратила 20 проби, Майчинъ
домъ и град. амбулатории 7, други служби на
общината 3, данъчното упраление 6 и отъ частни
лица еж постжпили 69 проби за изследване, за
които е заплатено 6120 лв. такси въ полза на
общинския здравенъ фондъ.

Новозаписани деца 64, новозаписани бре
менни 11.
П о с е щ е н и я в ъ станциитЬ: Отъ деца 776,
отъ бременни 42.
П о с е щ е н и я п о д о м о в е т Ь : Отъ сестрите 121,
Отпусната п о м о щ ь на 254 м а й к и : Млеко
253-500 литра, захарь 9&50О кгр., брашно 14, грисъ
7 1 , оризъ 5-500, фиде 2*500, сапунъ 133'500 пелени
172 броя, ризки 40, фанелки 40 и кошчета 1.
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НА

ЗаповЪдь

Р Е Д Б А

за въвеждане два безмесни дни
презъ седмицата

№157
гр. Варна, 15 септемврий 1939 година.
I
На основание Ш-то постановление на
стерския съветъ — прот. 130 отъ 7 того

Брой 14.

мини

ЗЯПОВЪДВЯМЪ:
1. Установявать се два безмесни дни — срЪда
и петькъ седмично.
2. Забранявамъ клането на всъкакъвъ видъ
добитъкъ въ общинската кланица въ дчитъ сръда
и петькъ отъ седмицата.
, Презъ безмеснитв дни, всички месарници,
месоколбасарски заведения да бждатъ затво
рени.
3. Презъ установенитЬ безмесни дни се забра
нява добива, продажбата и употръбата на месо и
месни произведения. Подъ наименованието „месо"
въ случая да се разбира месото отъ всички до
машни животни и птици.
4. Забранявамъ да се приготовляватъ и консумиратъ презъ двата безмесни дни яденета отъ ме
сни произведения въ обществени заведения, гостил
ници, кебапчийници, шкембеджийници, кооператив
ни столове, народни трапезарии, частни домове и пр.
5. Собственицитъ на заведения, бакалници,
деликатесни магазини, аперативи, питиепродавници,
ресторанти и др. въ които между другата стока си
продаватъ и месни произведения еж длъжни да
поставятъ меснитв продукти въ специални шкафо
ве, като се заключватъ презъ безмеснитъ дни.
6. Вменява се въ дългъ на Варненското гра
жданство да съдействува въ провеждането на тази
стопанска и социална мърка и сжщо да не се за
пасява съ повече отъ нуждното за единъ день ко
личество месо и м^сни произведения.
7. Контролата по изпълнението на настоящата
ми заповъдь възлагамъ на общинската ветеринар
на власть, комисарството по прехраната, по нареж
дането на които ще се предприематъ редовни и
извънредни ревизии по частни и обществени заве
дения, за да се установи дали се спазватъ нареж
данията ми.
За сжщата цель да сътрудничатъ и органитъ
на санитарната служба при общината, полицията
и другитЬ служители при общината.
Надзора да се употребява месо въ гостилни
ците, въ общественитъ и частни домакинства, ще
се провежда и отъ органитъ на държавата и об
щинските полицаи.
На нарушителитъ ще' се съставатъ актове за
глобяването имъ, съгласно закона за санитари, ветер.
служба и надзора върху съестнитъ продукти и
чл. 475 отъ наказателния законъ," а заловенитъ про
дукти ще се конфискуватъ.
^метъ: (п) Инж. Я. Мустаковъ

публикувана въ „Д.в. и бр. 204 отъ 13. IX. 1939 г.
Чл. 1. Установяватъ се два безмесни дни ка
то се забранява употребата на мъсо и месни про
изведения въ сръда и петъкъ.
,
Забележка: Допускатъ се изключения обяве
ни съ заповъдь на Министра на земеделието и
държавнитъ имоти по случай големи народни
праздници, за болници и други.
Чл. 2 Контролътъ по приложението на тази
забрана се извършва отъ органитъ на Министер
ството на земеделието и държавнитъ имоти и на
Министерството на вжтрешнитъ работи и народ
ното здраве.
Чл. 3. Който продава месо или употръбява
месо презъ безмеснитъ дни се наказва по чл. 475
отъ наказателния законъ.
Нарушенията се констатиратъ съ актъ, съгла
сно закона за санитарно-ветеринарната служба и
този за надзора върху съестнитв продукти- . отъ
животински произходъ.
>
Чл. 4. Подробности по приложението на на
стоящата наредба се уреждатъ съ инструкции, из
дадени отъ Министерството на земеделието и дър
жавнитъ имоти.
Настоящата наредба е одобрена съ III поста
новление на Министерския събетъ, протоколъ
№ 130-7 септемврий 1939 годЯ

Н А Р Е Д Б А,
за забраната клането на телета
малачета, прасета агнета и ярета
Публикувана въ Д . в. бр. 203 отъ 12. IX. 1939 г.
Чл. 1. Забранява се клането на:
•
а) телета и малачета до 1х/г годишна възрасть — до момента на сменяване първитв ръзци
(зжби — зацепи):
б) прасета до 60 кгр. живо тегло;
б) агнета и ярета до 10 кгр. живо тегло.
Забележка: Допуска се по изключение клане
то на младъ добитъкъ при доказана болесть или
злополука (клане по необходимость), установено
това отъ надлежнитв ветеринарни власти.
Чл. 2. Контролата по приложението на на
стоящата наредба се извърша отъ органитъ на
Министерството на земедълието и държавнитъ
имоти и тъзи на Министерството на вжтрешнитъ
работи и народното.здраве.
Чл. 3. Който коли или разреши клането на
животни по-млади отъ посочените въ чл. 1 отъ на
стоящата наредба се наказва по чл. 475 отъ наказ.
законъ, а заклания добитъкъ, както и съоржженията се конфискуватъ.
Нарушенията се констатиратъ съ актъ съгла
сно закона за санитарно-ветеринарната служба и
този за надзора върху съестнитъ прдукти отъ жи-.
вотински произходъ. .
Чл. 4. Изъпълнонието на настоящата наредба
се възлага на Министра на земеделието и дър
жавнитъ имоти и сжщата влиза въ сила отъ деньтъ
на публикуването и въ „Държавенъ вестникъ".
Чл. 5. Подробности по приложението на на
стоящата наредба се уреждатъ съ инструкции, изда
д е н и отъ М-ра на земедълието и държавнитъ имоти.

