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В. П. Гочевъ.

Варна - курортенъ центъръ
По своето географско положение градъ Варна заема
особено положение. Долината на Провадийската р-вка
се веднага разширява предъ Черно море и представя
най-удобно мътто за селище. Още въ най-стари времена
жителите привлечени отъ това хубаво положение на
мъхтностьта, еж се заселили и основали селища Одесосъ
(днешна Варна) и Варна. Покрай морскитв брътове
има много селища, но не навевкжде има това съчетание
на удобства, каквито намираме. въ Варна. Градътъ е
Заобиколенъотъ три страни *:ъ височини, покрити съ
зеленина: овощни градини, лозя и гори. На изтокъ се
простира далеко красивото Черно море. Морскиять
брътъ представя отличенъ плажъ, а морското дъно не
е страшна бездна, опасна даже и за не опитния плувецъ;
не, въ морето край Варна, особено когато е тихо, могатъ да се кжпятъ и малки деца. /-Ч .'."*./".
Когато човекъ отива отъ вжтрешностьта на Бъл
гария на летовище при морския брътъ, за него не е
безразлично дали околната мъхтность е монотонна или
представя най-големо разпореждане. Окото лесно се
насища. Който търси почивка, той я намира само тамъ,
дето намира най-големо развлечение, дето окото не се
насища, не се изморява отъ пустото разнообразие. Въ
това отношение Варна заема особено мЪсто. Мжчно
ще се намери селище, което, да съперничи съ Варна.
Презъ топлото слънчево време лМтовникътъ може да
използува до насита нагр-Ьтияпеськъй топлата морска
вода; а презъ другото време . ще прави разходки край
красивия морски брътъ. За разнообразие въ нЪкои дни
има възможность да направи излети въ околностите на
града, гдетр^це има- възможность да види хубави и
бележити местности. Всичко това ще го задоволи на
пълно, ще му достави наслада, успокоение, почивка на
нервната система. Това е значението на летуването.
Статийката е озаглавена „Варна ^-курортенъ цен
търъ", защото не е само т р . Варна, гдето може летовникъгь да се, задържи. Цвлотокрайбр-вжие на Варна
и на северъ, и на югь отъ града, представя всички
удобства за използване^ морето. Край село Галата има
удобенъ плажъ, който се вече използва. Но най-големото богатство е крайбрежието на северъ отъ града*
чакъ до сегашната ромънска граница. Не й нужно да
се описва местностьта „Св. Константинъ"; Благодарение
на отличния плажъ и хубавото положение на М-БСТНО*
стьта.тамъ се построиха неколко почивни станции. Презъ
лЪтото въ тая красива местность почивагь не само
български граждани, но и много чужденци. Варненската

градска община въ едно кжсо време уреди тамъ отлични
паркове. Въ България, като имаме предъ видъ и морето,
н-вма друга мъхтность като „Св. Константинъ". Но по
това крайбрежие има и нъщо'много по-величествено,
което досега ние не ценихме. Това е мъстностьта „Дъл
гиятъ пъхъкъ". („Узунъ кумъ"). За тая м-встность проф.
Ирасекъ, отъ Пражката политехника, се произнесе, че
ако се направи удобенъ пжть и се облагороди гората,
&$-Бма. да има лътовищно къхто по-красиво, по-удобно
въ ц-Бла Европа. Това може да каже проф. Ирасекъ,
понеже, благодарение ; иа длъжностите, които е заемалъ
въ бившата ЛвстрЬ-унгарска монархия, е ималъ въз
можность да посети всички по-важни летовища въ
Европа.
Що.представлява местностьта „Узунъ-кумъ"? Пред
ставете си крайбрежна.пясъчна равнина дълга 3 5 клм.,
av широка 100—120 метра, пЪсъкътъ,на която е ситенъ,
като че всичкиятъ е преминалъ презъ сито. Това е то,
„Дългиятъ пъхъкъ". Морското дъно е съвършенно глад
ко, н^ма нито подводни-скали, нито пъкъ дребни камъни.
И то е постлано съ ситенъ пЪсъкъ. Всичко е нагодено
отъ природата за из.ползване и плажа, И морската вода.
Местностьта е отворена, не образува завои, заливи и
крайбръжното черноморско течение отъ северъ на югь
постоянно променя водата. Така тя е запазена отъ за
мърсяване. На едно разстояние отъ 3'5 клм. плажъ могатъ да се кжпятъ хиляди летовници, безъ да си пречатъ единъ на други. Да „Дългиятъ п-Ьсъкъ". е неоце
нимо народно богатство! Но казаното не е всичко.
Надъ писъка се издига величествена гора отъ няколко
хиляди декара. Изъ тая гора на много места блика
бистра студена вода. До последно време ние нищо не
бехме направили за облагородяване на тая богата мест т
ность. Ние само рушехме. Едва въ най-ново време Варн!
архиологично дружество, подпомогнато отъ Варненската
градска община, се зае да използва това богатство.
Гората вече се разчиства:, построенъ е разкошенъ бюфетъ и въ околностьта се насадиха лози и овощни
дръвчета. Тая дейность ще продължи. Държавата с ь
трудоваци прокарва удобно шосе,' което ще бжде готово
още презъ.това лъто. Местностьта ще бжде лесно достжпна. Бждещето се вече види. Вероятно, ще. се отдели
мЪсто за постройки "на вили. ВсЬко лЬто летовници не
само отъ България, но и отъ други държави ще прекарватъ летните горещини въ „Дългия ГГБСЬКЪ". Богати
хора, които Варна не задоволява, ще намерятъ тамъ
всички благоприятни условия за почивка. „Дългиятъ
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песъкъ" ще бжде единъ отъ най-добритв курорти въ
Европа. Съобщенията между Варна и дългия пътъкъ
ще се оживять. Варна ще си остане центъръ и ще из
ползува всички блага.
Климатическите условия въ Варненското крайбре
жие позволяватъ да се продължи пътуването. Месеците
юний, юлий, августъ и септемврий еж топли месеци.
Презъ това време водата е топла, удобна за кжпане.
Средната температура презъ тия месеци за Варна е
следната:
юний
19Ч°
юлий
22i°
августъ
22" 1°
септемврий
18'3°
Мнозина се страхуватъ напразно отъ есенните бани.
Въ действителность, т£ еж най-приятни и най-вече подържатъ организма. Презъ летните месеци се загр-feea
дебелъ пласть морска вода, и промЪната на ветровете
презъ есеньта почти не се отразява на температурата
на повърхностната вода. Наблюденията показвать, че
хроническа хрема, която мнозина влачатъ години подъ
редъ, се лЪкува най-добре съ есенни морски бани.
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Като се вземе предъ видъ, че презъ есеньта зрее
гроздето, морелЪчението може да се свърже и съ гроздолечение. Варненскиятъ „димятъ" е първи въ България
по вкусъ и ароматъ. Който прави есенни бани въ Варна?
може най-добре да използува тоя богатъ даръ на при
родата.
Бждещето на Варна е голямо. Истина е, че съ
отнемане на Добруджа отъ България, Варна като тър
говски градъ западна; но това не значи още, че всичко
е загубено. Нуждите на населението се увеличаватъ съ
неговото културно развитие. Варна като пристанищенъ
градъ ще задоволява значителна часть отъ северна
България. Търговията ще се увеличи. Градътъ и като
търговски градъ, и като важенъ търговски центъръ ще
забогатЬе. Ще дойде день, когато и крайбрежието на
Варненското езеро ще се регулира, а околностьта му ще
се покрие съ красиви вили. Въ езерото ще сноватъ
красиви параходчета да обслужватъ крайбрежието.
Тогава Варна съ морето и езерото ще бжде приказенъ
градъ. Да вярваме въ голямото бждеще на гр. Варна,
който не напразно е нареченъ „Царицата на Черното
море"!

Борисъ Сакъзовъ

Варна преди и сега.
Презъ всички времена на своята долголътна исто
рия, гр. Варна е ималъ първенствующо значение за.
ц-влата страна между Балкана, Дунава и Черно море|
както и за държавата, къмъ която той е принадлежалъ.
Още отъ най-старо време, като древно елинска
колония, наречена Одесусъ, Варна е билъ глава на
петь съюзни градове — всички оживени центрове на
черноморската търговия. По-късно, въ римско и визан
тийско време, наредъ съ търговското си предимство,
той се издига и като архиерейско седалище на новата
религия за ЦБЛОТО Черноморие отъ Созополъ до Томи
— сегашна Кюстенджа.
Но действителното значение на Варна за насъ се
почва отъ самия първи день на старата българска дър
жава. Преди Аспарухъ да сложи основи на столицата
си Плиска при Ябоба, той е стжпзлъ най-напредъ въ
Варна и, чрезъ множество отбранителни окопи,затвърдилъ е властьта си надъ черноморския брътъ, а отъ
древната варненска ситадеса, останките на която стърчатъ и до днесь, провъзгласилъ е българското владиче
ство надъ цЪлия северо-източенъ край.
Впоследствие, презъ течение на първото българско
царство, въ време на кръстителя царь Бориса и неговия
великъ наследникъ Симеона, Варна става най-важния
отбранителенъ пункгъ срещу византийските морски на
бега, а едновременно и първия износенъ край на севе
роизточната ни търговия. Затова, всЪко посегателство
върху тоя градъ се е считало и за посегателство надъ
българската държавна ЦБЛОСТЬ И интереси.
Още по-големо значение Варна придобива презъ
втброто българско царство, въ времето на Ясеновци,
когато разширената ни търговия е вече въ връзки съ
Генуа, Венеция и Дубровникъ. Подъ влиянието на този
стопански подемъ, особно въ времето на царь Алек
сандра и на неговия приморски поставникъ Добротича,
Варна блЬсва и като първостепененъ воененъ центъръ.
За първи пжть тогава се турятъ основи на българския
националенъ ф л о т ъ - - бранитель на държавната ни не-

зависимость. И когато, въ края на XIV вЪкъ, подъ мощ
ния напоръ на турските орди, най-силната ни крепость,
Търново,"капитулира й целата страна между Балкана
и Дунава е била опленена, надъ Варненската крепость
и флотъ се е още развявалъ българския флагъ!
Презъ тъмното турско иго, въпреки давлението на
инородни елементи,, българизмъть въ Варна, като покритъ и неугасимъ вжгленъ, е продължавалъ своя животъ. И въ първите години на народната ни пробуда,
ние отново виждаме възродена еснафска и търговска
Варна, изправена и горда, боряща се за духовната ни
независимость, за да стане, на другия день следъ осво
бождението ни, първия пристанищенъ градъ на Бълга
рия и първия културенъ центъръ на североизточния й
край.
Отъ този моменть, именно, Варна се превръща въ
морски Пиемонтъ на нацията и държавата ни, проник
вайки чрезъ културата си въ полупустиннитЬ до тогава
Добруджански равнища, а чрезъ търговията си — въ
близка и далечна чужбина. Всички данни на новото
време потвърдяватъ това върховно за целата страна
стопанско и национално значение, до което б е достиг
нала Варна.
Обаче, днесъ следъ преживените гджвратности на
войните и отнемането на богатия Добруджански хинтерландъ, този морски Пиемонтъ на България усилено
запада. Неговото пристанище, капаситетно за единъ
трафикъ отъ неколко стотини хиляди тона годишно,
nycrfee до невероятность, а това неминуемо бие осно
вите на всички стопански отрасли — и на индустрия, и
на занаяти, и на всички видове културенъ и наеменъ
трудъ. И ние мислимъ, че не ще бжде далеченъ деньтъ,
когато тоя, макаръ и отначало постепененъ но безспиренъ упадакъ, ще бжде най-сетне разразенъ въ единъ
ударъ, еднакво катастрофаленъ, както за стопанския
животъ на големия, градъ, т ъ й , и за приморския му
районъ.
Предъ тая обща угроза, която заплашва една о т ъ
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най-важнитъ гранични покрайнини на страната ни,
требва да се загрижать не само варненци, но и преди
всичко и най-много самата ни държава. Чрезъ МОЩНИТЕ
лръдства, съ които тя разполага, нейна длъжность е да
предотврати идящото зло, като приложи всички въз
можни мърки за търговското и стопанско възобновяване
на Варна.
Защото не тръбва да забравяме, че запазването и
подигането на тоя градъ, който е прибралъ хиляди
граждани на труда и предприемчивостьта отъ всички
краища на България и Добруджа, е въпросъ о б щ о националенъ и д/ьржавенъ. Стопанската подкрепа,
която държавата тръбва да даде на Варна, не е само
за неговото западнало пристанище, нито за хилядното
й население, нито за стопанския й районъ намаленъдо
минимумъ отъ ВОЙНИТЕ. Това е за цъла Б ъ л г а р и я !
Политиката на държавата тръбва да бжде насочена
преди всичко къмъ създаване на гранични стопан
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ски ядра и оплоти, и то въ ония мъста, които служать
като изходни пунктове за националнитъ ни и културни
аспирации. Както Владайско-Пернишкия басеинъ, Кю
стендилско— Дупнишкия край еж за насъ ценни да
бждатъ издигнати като културни центрове на западъ,
Кърджалийския и Хасковския край—на югъ, тъй и Варна
тръбва да направимъ културно националенъ с в е тилникъ на северо-източния край. Наредъсъфара
на Галата, който посочва пжтя на корабите, които
влизатъ и излизатъ отъ Варненското пристанище, тръбва
да издигнемъ въ Варна новъ културенъ български фаръ,
освътляващъ легитимнитв стремежи на племето ни къмъ
северъ...
Нека имаме всички съзнанието, че жертвигв и
благата, които държавата би дала за подигането на
Варна, не ще бждатъ погълнати безвъзмездно отъ нея
и района й, а ще бждавъ стократно възвърнати и вло
ж е н и въ б ж д е щ е т о на Б ъ л г а р и я !

Д-ръ П. Д. Скорчевъ

Варна като морско летовище
Въ трудъ и грижи прекарва своя животъ человъчеството. То се досажда и гнети отъ еднообразието на
своята ежедневна работа, отъ принудата която ВСЕКИ
день го тласка въ овехтели канцеларии и безрадостни
заведения, дето срещу цената на лична свобода се дава
кжшей хлъбъ.
Тъло и духъ се похабяватъ поради липса на слънце,
движение и волность. Тонусътъ на живота се понижава,
человЕКъ крета безрадостенъ подъ4 бремето на СВОИТЕ
Д-БЛНИЧНИ задължения.
Но идва горещото лвто. Ние почувствуваме копнежъ къмъ отмора и промъна. Пъкъ и отъ учениче
ството си сме свикнали на лътна почивка, на лътна
слободия.
Та лъте и твло и духъ се стремятъ къмъ волность
и отмора, досадениятъ градски житель жадува да се
изтръгне изъ прангитв на ежедневието.
Едни поематъ къмъ ведрината на гори и планини,
други се понасятъ къмъ лжчезарнитъ лазури на нашето
топло море.
И еднитЕ и другитв търсятъ и намиратъ, и тукъ и
тамъ, отмора и обнова на духъ и ТБЛО.
*..
Отъ десетина години насамъ българинътъ — чадо
на планината и полето се стреми въ новъ копнежъ къмъ
морето. ПобрЪжията на Варна, Козякградъ, Несебъръ,
Приморие, Созополъ, та чакъ до Царево гъмжатъ отъ
нови обожатели на морето; многобройни ученишки ко
лонии оживяватъ съ своя глъчь ЗНОЙНИТЕ пъсъчища на
нашето поморие.
Но.предъ ОЧИТЕ на възлюбилия морето българинъ
като ярка звезда сияе Варна. Варна е която тегли и
привлича и уморения отъ шума и блъсканицата на го
лемия градъ, и досадения отъ тишината и покоя на
нашата провинция.
Защото щедро надарена Варна има блага за ВСЕ
КИГО — тукъ Амалтея е изсипала своя рогь на изоби
лието.
Единствено варненското побрЪжие е тъй кждраво
и китно, дълбоко врЪзаниятъ широкъ заливъ отвредъ
е ограденъ съ буйни лозя и гори.
Песькътъ е обширенъ, чистъ и ситенъ, той побира
съ хиляди человешки сжщества дошли да намерять
слънце, въздухъ и чисто лазурно море.

На песъчищата предъ обширните и уд$бг1.и ,-.^к- у,- ^
ски бани кипи лъте единъ безгриженъ и воленъ^живЪт*^^"
Тукъ на плажа идватъ за показъ и наслада хубавици
изъ разнигв краища на нашата земя, тукъ все по-често
се движатъ стройните фигури на русокоси красавици
изъ сръдньо-европейскитБ страни. И като НЕКОИ дошли
изъ задъ морето нереиди ТЕ всички блаженствуватъ въ
ЗНОЙНИТЕ прегръдки на нашия ПЕСЪКЪ—жива съблазънь
За нашите мургави сатири. И моржове се слънчуватъ
тукъ още, и тюлени — нашенски и чуждестранни. И
всички се чувствуватъ при морето еднакво млади и
безгрижни, еднакво ободрени и обновени. Защото всички
еднакво черпятъ отъ животворния източникъ на тази
блъстяща водно-слънчова природа.
Нийде голотата не е тъй на мода както на варненСКИТЕ пъсъчища, нийде ЧОВЕШКОТО ТЕЛО не се гали тъй
сладостно както отъ морскитЕ повъи, нийде човвшкиятъ
организъмъ не се чувствува тъй леко, волно и щастливо
както на искромътния пъсъкъ и въ ЖИВИТЕ ВОДИ на
нашето море.
Нийде разслабеното ТБЛО на кабинетния служитель
тъй бързо не се ободрява и закалява както въ игрива
борба съ морскитъ талази, нийде досадениятъ умъ и
повехналиятъ духъ на интелектуалния деецъ тъй бързо
не се съвзема и освежава както при сребристата ширь
на палавото, въчно живо море.
Напразни еж усилията на сухата наука да издири
въ физични и химични фактори целебните свойства на
морето. Колкото и хитроумно да се анализуватъ и разчленяватъ свойщинитв на морския климатъ, колкото и
да диримъ разковничето на неговата лъковитость въ
йодови и измислени солени пари, въ съмнителни озони,
атмосферни налягания и ултравиолетови лжчи само, все
пакъ то се крие другаде: чарътъ който се излжчва отъ
безбръжнитЪ простори на водната стихия, духътъ на
морето е, който сливайки се съ духа на чувствуващия
человъкъ, ободрява, обновява и го окриля!
*
Варна не е и не бива да бжде едно лениво лътовище. Защото изъ близката нейна околность се криятъ
толкова омайни по своята прелесть излетни мъста, въ
които бликатъ неизчерпаеми източници за възсторгъ и
наслада отъ крайморска дивна природа.
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А л а д ж а манастиръ се потаи въ стръмните скали
заблънуванъ въ първохристиянската древность на светитв египтяни Антоний и Пахомий, всрЪдъ високо изди
гащата се надъ морето буйнорасла гора огласявана отъ
хиляди чуруликащи птички.
С в . Константинъ е единъ божественъ кжтъ, подъ
сЬнката на чийто брястове и чинари се крие секашъ
антично нвкое капище обслужвано отъ ефирни леконоги
нимфи. Розовопъстратата зора разсипва тукъ щедро своята
пурпурна прелесть по вършинитв на свещенната тази
горичка; луната величествено се въздига изъ недрата на
мрачния Еребосъ кърваво-червена надъ морето спотаило
се предъ нейното великолепие.
Мощната охлювоподобна снага на Г а л а т а при
мамва къмъ СВОИТБ дивни висини, дето въ Полифемовска
омая се издигатъ стръмните скали на трикратно мига
щия фаръ. Тукъ свкашъ другъ свътъ светува, отъ галатянската самотность морето е пълнозакржглено, хоризонтътъ далеко, свътукащата нощна феерия на отсрещна
Варна ни изпълня съ захласъ и съзерцание.
Скритата въ отвждъ-галатинскитъ дебри Г ю н д ю з ъ чешме*) съ своигв печени- самородни пилета, съ въл
шебните си лжкатушни полянки и съ още други нЪкакви възможности примамва къмъ пиръ и привидна
почтен ость.
Татъкъ надолу, подъ гористигв възвишения на
Яйла и Петра всрЪдъ столътни джбища, току надъ са
мото море стои, свътла и засмяна, хижата на „Родни
*) Гюядюзъ е собствено име— може да се преведе чрезъ
„Слънчанъ".
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Б а л к а н и " . Тя е творение на младежки възторгъ и на
любовь къмъ прелестигв на тоя омаенъ морски кжтъ.
Връщайки се презъ Галата ние минаваме покрай
гиздавитъ до скоро петь могили — тракийски гробнициСледъ като бидоха изтърбушени и разкрити следъ двехиляденъ покой, днесъ ТБ стоятъ разсипани и опозорени,
лишени отъ своигв презъ векове криени цености, изо
ставени и съ разсипани кости на своигв покойници. Съ
тжга отминаваме едва сега у м р е л и т е могили и се спу
щаме по дивната горообрасла долина отсамъ Каранти
ната. Тамъ долу въ вечерно затишие блести морето
подъ пурпура на захождащото слънце, а тъкмо подъ
придружаващигв неговия залезъ огнено-златисти облаци
дреме въ вълшебна самотность Варненското езеро. Гористиятъ му бръгъ съ „Джанаваръ-тепе" и „Чайка" еж
любими близки излетни мъста.
Въ кржга на своята излетна окрлность Варна тръбва
да включи и нашето българско светилище — Мадара,
еднакво ценно по своята царь Крумовска старинность и
по своята неизказано живописна скалиста величавость.
Би тръбвало поне веднъжъ въ седмицата да се уреждатъ удобни и ефтени излетни влакове за отиване и
връщане до Мадара — любители ще се привличатъ и
намърятъ.
Хубава е Варна и прекрасна лете! Нека провиде
нието даде възможность на ВСЕКИ българинъ да n o n t тува при нашето ненагледно море, да се порадва на
хубавия Божи свътъ за утъха на себе си, за доволство
на варненци.

Д-ръ Г. В. Паспалевъ

Университетски институтъ въ Варна
Варна е единствения провинциаленъ градъ, който
има въ себе си часть отъ нашия най-висшъ учебенъ
институтъ — Университета. Това е Морската биоло
гична станция съ Аквариумъ. Замислена и зданието
й построено отдавна (1910), станцията поради редица
причини, се откри едва преди три години (1932). Съоб
разно поста венитв й цели: „да служи на науката, на
народната просвета и стопанство" станцията има два
отд-вла:

I. О т д е л ъ з а н а р о д н а п р о с в е т а . Това
еж 32 аквариуми (ГОЛЕМИ бетонни басейни, снабдени съ
витринни стькла) съ живи морски и сладководни жи
вотни и растения, подържани съ постоянно текуща вода.
Освенъ това нвколко: биологични картини отъ пре
парирани животни, които живъятъ въ водата или край
нея (птици, млЪкопитающи и др.), хранятъ се съ орга
низми отъ водата, но не могатъ да се подържатъ живи
въ басейните, модели на риболовни уреди, съ които
се работи по нашето крайбрежие, биологични карти
н а . Черно море, статистически данни и пр. А въ
двора на станцията единъ миниатюръ на Черно море
запознава посетителя съ особеностите въ конфигура
цията на морския брЪгъ и дъно.
Чрезъ този ОТД-БЛЪ се цели да се даде просвъта
относно живота въ водата, живогь толкова разнообразенъ и различенъ отъ този на сушата. Да се покаже
този животъ съ неговитв особености и прояви нагледно,
въ неговата естествена ср-вда, да се дадатъ данни за
онова, което знаемъ за Черно море и въобще за орга
низмите населяващи водата — е интересно и високо
поучително, както за неукия, така и за просветения.

Само онзи, който е виждалъ аквариуми и стоялъ съ
часове въ захласъ предъ витринитъ, що отдълятъ зри
теля отъ морското дъно и най-разнообразнитв живи
организми въ водата, само той знае, каква е насладата
отъ зрелището, каква е поуката отъ виденото, каква е
и каква може да бжде ползата отъ наблюдение и изучването на организмите въ водата.

II. О т д е л ъ з а н а у ч н и и з у ч в а н и я . Това
еж лабораториитв — най-необходимото условие за
вевко сериозно системно изследване на морски обекти
въ връзка съ научни или стопански цели. По настоящемъ има въ станцията 4 такива лаборатории: по з о 
ология, ботаника, физиология и химия. Поместени
въ просторни свътли стаи, снабдени съ текуща морска
и сладка вода, съоржжени съ най-нужднигв пособия за
научна работа, свързана съ морето край нашигв б р е 
гове, на наши и чужди учени. Като часть отъ нашия
единственъ университетъ въ морската станция има и
една специална зала — лаборатория, кждето студентите
по естествените науки идватъ да слушатъ лекции върху
Черно море и да се запознаятъ нагледно съ флората
и фауната му край нашити брегове. Въ сжщата зала
курсове отъ учители-естественици ще идватъ да опресняватъ и допълватъ познанията си по живота въ
водата, а сжщо и за да направятъ лични проучвания
по интересуващите ги въпроси.
Отъ научния отделъ на станцията освенъ това
ще се изпращатъ въ сбиркитв на университета и гимназиитв препарирани и живи . почти всички изучвани
морски и сладководни организми; за да не бждать rfe
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доставяни срещу скжпо заплащане отъ странство или
изучвани само по книга и картини.
Сжщиятъ наученъ отдЪлъ — това е най-сетне мес
тото, кждето ще се постави началото на системни на
блюдения и проучвания върху въпроси, които еж или
могатъ да бждатъ въ връзка съ ползата, която се очаква
и можемъ да имаме отъ морето.
Макаръ и отъ скоро открита, станцията и аква
риумите еж посетени сравнително доста добре. Повече
отъ 50,000 учещи се и възрастни досега еж дошли да
видятъ аквариумите и сбирките, а H-БКОЛКО десетки
наши и чужди професори и асистенти еж работили
вече въ лабораториите й.
Така уредена и постнянно допълняна и усъвър
шенствувана, покрай своето преко предназначение Мор
ската биологична станция има специално за Варна
и друго културно значение. Хората работящи постоянно
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или временно въ станцията допринасятъ, кой съ каквото
може за културното издигане на града. Чрезъ популярни
и чисто научни беседи, четени въ салона на станцията,
чрезъ вземане живо участие въ всички културни прояви
въ града — университетските труженици се стремятъ
да дадатъ своята дань на Варна. А за да служи стан
цията и като съединително звено между университета и
бившите негови възпитаници, както и за да поощрява
духовната работа на всички въ града,- управата на стан
цията отъ идната есень ще уреди специална универ
ситетска читалня. Въ нея интересуващите се ще иматъ
на разположение всички издания на университета: пъл
ните годишници на всички факултети и всички номера
на специалната университетска библиотека. Така,
край своите преки задачи станцията се стреми да заеме
достойно местото си като наученъ и културенъ уни
верситетски институтъ вь Варна.

Д-ръ Н. Недковъ.

IV МОСТРЕНЪ ПЯНЯИРЪ - ВЯРНЯ
Инициативата, която Лигата за Курорта Варна презъ
1932 г. поде съ организирането на Промишлената из
ложба въ Варна, се указа напълно целесъобразна за
българския стопански животъ и въ скоро време можа
да се разрастне до ония размери, които започнаха да
смущаватъ н"Ькои български градове имащи желание
да вървятъ по стжпкитв на това стопанско начинание.
Целите които Варненскиятъ мостренъ панаиръ
преследва еж:
1. Чрезъ ежегодно излагане произведенията на
местната промишленость, земледкпие и скотовъдство
да се демонстрира стопанската мощь на българското
национално производство и се даде възможность на
заинтересованите, възъ основа на представените мостри
да сключватъ сделки.
2. Да се използува големиятъ притокъ на летов
ници отъ чужбина и България и се демонстрира успешно
предъ техъ стопанските възможности на националното
ни производство. Посетителите отъ чужбина проявявать
интересъ не само къмъ националния ни и културенъ
битъ, но и къмъ стопанските особености на страната ни.
3. Варненскиятъ мостренъ панаиръ ще изиграе
голема роль за поддържане българския националенъ
духъ. Варна, е граниченъ градъ, както и предверие на
едно триста хилядно население, откженато отъ отечест
вото ни.
4; Да даде възможность за засилване на стопан
ския туризъмъ ,въ България, като издействува оби
чайните панаирни намаления по чуждестранните пре
возни мрежи за всички посетители отъ странство, които
презъ време на панаира ще посетятъ Варна. Последното
ще бжде възможно, следъ като Варненскиятъ мостренъ
панаиръ проежществува 5 години безъ прекжеване, за
да бжде приетъ като членъ на Съюза на Международ
ните панаири въ Милано, нещо което въ 1936 год. ще
бжде реализирано.
5. Тенденцията на развитието е, да се обхванатъ
въ изложбените сгради на Варненския мостренъ па
наиръ произведенията и на голема часть отъ държавите,
които търсятъ прекъ контактъ съ българския стоковъ
Обменъ.
За реализиране на досегашните 3 изложби-панаири
се изразходва общо само 115,000 лв. обществени сред
ства, което показва, че Варненските мостренни панаири
имагь стопанско оправдание, понеже еж въ състояние

безъ чужда помощь да осигурятъ сжществуванието си.
Варна има всички естествени условия за единъ
ежегоденъ въ края на летото и началото на есеньта
панаиръ, понеже е въ състояние да гарантира най-важ
ната предпоставка — посетителите, безъ да е належащо
да се влагатъ големи усилия и средства въ ГБХНОТО
привличане. Местоположението на града, като курортъ
и пристанищенъ пунктъ осигурява развитието на панаира
и въ.международенъ такъвъ. Чуждестранните изложи
тели, следъ като бждатъ привлечени да взематъ участие
наредъ съ българските, биха могли да преценятъ и възможностьта за складиране на стоки въ Варна съ цель,
предлагането имъ на близко-източните пазари. По този
начинъ може да се подготвятъ условията и за една бждеща свободна зона въ България.
Варненското пристанище ще улесни въ голема
степень разширочаването на мостренния панаиръ въ
международенъ. Чужденците изложители, освенъ възможностьта да взематъ участие чрезъ панаирни сгради,
биха могли да се явятъ и съ изложбени параходи.
Само късно изпратените покани до изложителите въ
странство, осуетиха техното участие въ тази годишния
панаиръ.
Естественниятъ развой на Варненския панаиръ е
много насърдчителенъ. Сравнителните таблици на до
сегашните изложби-панаири показватъ постоянно уве
личение на изложители. Сжщо и реализираните сделки
еж задоволителни. Една отъ големите спънки за пра
вилния прогресъ на тази стопанска и културна инициа
тива се явява неприязненото държане на некои бъл
гарски градове, които следъ като видеха успешното й
реализиране въ Варна, започнаха да устройватъ изложби
и панаири. За да бждатъ субсидирани отъ държавата,
опитаха се да спънатъ Варненския панаиръ чрезъ
изявяване на претенции за ограничаване на последния
и превръщането му въ една локална изложба, въ която
да се показва предъ посетителите само естеството на
изложените мостри, безъ да се даде възможность на
изложителите да слючватъ сделки възъ основа на налич
ните мостри. Почти всички доводи, които се лансиратъ
•за тази теза, еж неоснователни. Никога ржководителигЬ
на Варненския панаиръ не биха правили въпросъ,
дали фирмата на последния требва да бжде «панаиръ",
или „изложба1*, ако междувременно българската общественость не беше сезирана отъ Министерството на
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Народното Стопанство съ единъ проектъ за законънаредба, споредъ който се определя сжщностьта на
терминитЪ панаиръ и изложба. При панаиръ може да
се рекламира и продава възъ основа на изложените
мостри, както е било при трите Варненски панаири,
въпреки че отъ скромность еж били обявявани като
„изложба" и „изложба-панаиръ". При изложба, била тя
обща или частична, сключването на СДЕЛКИ не ще се
позволява.
Мнението да бжце дадено- монополно право за
организиране на единственъ панаиръ на некой градъ,
който преди 10 или 40 години ималъ мостренъ панаиръ
въ известенъ мащабъ, е несериозенъ мотивъ. Сжщо така
несериозенъ възгледъ е, че България понеже е малка
страна не требва да има по-вече отъ една подобна
стопанска инициатива, тъй като тия стопански инициа
тиви не требва да бждатъ реализирвани съ задължаване
на българските стопански дейци за участие, или пъкъ
да бждатъ крепени по искуственъ начинъ съ широко
давани субсидии.
Съ съжаление тръбва да се констатира, че нвкои
отъ нашите правителствени фактори еж поели анга
жименти за ограничаване Варненската инициатива.
Належаща е анкета, която да покаже, както на техъ,
така и на Българската общественость доводите за и
противъ поддържането на панаира въ Варна. Желателно
е, когато въпроса бжде разглежданъ по принципъ да
се събератъ всички данни за и противъ изнасянето на
панаиръ въ Варна, безъ да се държи сметка за поети
ангажименти отъ временно отговорни обществени фак
тори. За Варненските панаири отъ 1932, 1933 и 1934 г.
има цела редица ртъ изявления на бивши министри,
които еж обещавали най-широка подкрепа и еж изказ
вали желание, тази инициатива лансирана и реализи
рана за първи пжть въ Варна, съ оформенъ вече характеръ да продължи, понеже допринася за преуспеването на Българския стопански животъ.
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Всеки безпристрастенъ наблюдатель остава очуденъ
отъ равнодушието, а ЕЪ некои случаи и отъ неприязненостьта, съ които обществени фактори въ София и
другаде се отнасятъ къмъ тази стопанска инициатива'
на Варна, въпреки че правителства и министерства се
показватъ щедри, когато има да се изпратятъ предста
вители, или вземе участие въ чуждестранни междуна
родни панаири. Безъ да искамъ да намалявамъ големото стопанско значение отъ подобно участие на Бъл
гария въ чуждите панаири и изложби, тръбва да под
чертая, че ние отиваме да търсимъ любопитна публика
въ чуждитъ държави, а не искаме да дадемъ нещо
организирано на сжщите ТИЯ хора, които еж дошли
вече въ нашето отечество. Отъ насъ зависи да запознаемъ многото хиляди чужденци съ процукти-rfe на
българската земя, за които сме принудени да търсимъ
пазари въ чужбина. Качеството на българските земе
делски и скотовъдни произведения, всеки чужденецъ
като консуматоръ, има често случая презъ време на
пребиваването си въ Варна да констатира. Какви еж
експортните ни възможности, ще могатъ да се констатиратъ и евентуално използувате при посещението на
единъ подреденъ панаиръ въ Варна, който ако не б е ш е
на лице, требваше въ името на добре разбраните бъл
гарски интереси да се създаде.
Излишно е да подчертаемъ, че и въ културно-стопанските прояви, къмъ копто спада и Варненскиятъ
мостренъ панаиръ, требва да има приемственость, не
зависимо отъ лицата които еж се нагърбили съ ржководството на респективния държавенъ ресоръ. Тжжно
впечатление се добива като се отвори златната книга
на Мостренния панаиръ, пълна съ одобрителни слова
на досегашни ржководители на Българския стопански
животъ, посетили панаирите въ Варна й се сравнятъ
съ прибързаните изявления на днешни управници.

Архим. Иннокентий

Владиславъ Варненчикъ
(Сражението при Варна — 10 октомврий 1444 г.)
Положението на балканските народи
д о сражението.
Следъ падането на второто Българско царство (Тър
новското въ 1393 г. и Видинското въ 1396 г.), а малко
по-късно и целиятъ Балкански полуостровъ подъ вла
дичеството на турцитъ, последните заематъ господству
ващи положение въ Европа.

Кръстоносниятъ п о х о д ъ на Владиславъ
Варненчикъ.

Презъ това време на западъ е владеело сравни
телно спокойствие. Действително, тамъ се образували
кръстоносни походи противъ турците за освобождаване
на Светите места, обаче западните владетели малко
искали да знаятъ за тежката участь на поробените хриНашиятъ народъ съ изгубване на своята полити стиански народи въ Балканския полуостровъ.
ческа независимость, неминуемо изгуби и своята духовна,
Едва съ възкачването на младия кралъ Владиславъ
съ унищожаването на Търновската патриаршия. Попад- 111, роденъ презъ 1424 г., на полско-унгарския престолъ,
налъ подъ двойно робство — политическо и духовно — следъ навършване на пълнолетието, съ благословението
той съ големо търпение и себеотрицание е понасялъ на Папа Евгений IV, образувалъ походъ за освобожде
тежкото и непоносимо чуждо иго съ надежда, че роб нието на поробените християни въ полуострова. Папата
ските вериги, рано или късно, ще бждатъ разкжсани и успелъ да го убеди за единъ новъ кръстоносенъ походъ
за него наново ще огрее изгубената свобода. Положе противъ турците, като за разходи на замисления походъ
нието на това робство на народа ни, презъ първите три му подарилъ за две години своите приходи.
века, отъ изгубването на своята независимость, е по
Поражението на турците въ Седмиградско (1442 г.)
крито съ непроницаемъ мракъ. Историческите сведения
еж извънредно оскждни. Само некои народни предания, и при София (1443 г.) повдигнали духа на християните
легенди и песни говорятъ за ония тъмни времена на и те поискали да измерятъ силите си съ своя противнашето робство. Обаче т е не могатъ да иматъ строго никъ. Султанъ Мурадъ II, съ своята далновидность, като
предвидилъ намеренията на християните, предложилъ
научна стойность.
на Владислава едно примирие за 10 години, което се
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сключило на 30 юлий 1444 г. въ гр. Сегединъ (Унгария)
и потвърдено отъ двамата владетели съ ТБХНИТБ под
писи и клетва.
Тоя договоръ наложилъ на Мурада известни за
дължения, отъ които най-важното, за насъ е било, че
следъ като му се отнемали всички по-раншни европей
ски владения, оставало му се да владее само България.
Следъ сключването на договора, Мурадъ заминалъ
съ войските си за Мала Азия, за да усмири единъ бунтъ,
следъ усмиряването на който се отеглилъ отъ престола
въ полза на малолетния си синъ Мохамеда II.
Турските войски съ малки изключения, останали
въ Тракия, били вече пренесени на Малоазийския брътъ.
Флорентийскиятъ кардиналъ Франческо, адмиралъ на
папската флота, съобщилъ на Владислава, че заминава
за Галиполи съ флотата си, за да попречи на неприя
теля отново да се върне на Европейския брътъ. Сжщевременно той подканялъ Владислава да потегли и той,
за да доунищожи малката часть турска войска, останала
въ Тракия. Ромейскиятъ императоръ-Палеологъ сжщо
предложилъ своите услуги да попречи съ флотата си
връщането на турците на казания брътъ.
Това обстоятелство принудило да се свика единъ
воененъ съветъ отъ първенците въ кралството и други
държави. Съветътъ билъ председателствуванъ отъ кар
динала Юлианъ Цедарини. На тоя съветъ се направило
преценка на Владиславовата клетва и дошли до заклю
чение, че тя не- може да бжде задължителна за него.
О б я в я в а н е на в о й н а т а .
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съюзната флота, която е била отъ ГОЛ-БМО значение. По
неже численостьта на съюзната войска била малка, то
тя възнамерявала съ продължение на похода да се при
ближи къмъ византийците въ Цариградъ, да се съедини
съ ТБХЪ и така да се усилятъ. При това въ плана още
влизалъ Владиславъ да се ожени за една ромейска кня
гиня и следъ това да се продължи пжтя къмъ Одринъ.
Въ изпълнение плана на горния походъ, СЪЮЗНИТЕ
войски се движили въ следния редъ: въ авангардъ билъ
Хуниядъ съ унгарци и власи, подиръ ТБХЪ следвали
обознитв и боеви коля и най-подиръ Владиславъ съ
останалата войска. Тя минала презъ Разградъ и Новипазаръ. Последниятъ билъ превзетъ. Тукъ Владиславъ
узналъ, че 28 турски военни кораби въ Дунава били
определени за Мурада, който, въ случай че ни би могълъ да сключи съ него поне примирие, да потегли съ
техъ за Унгария. Но Владиславъ заповедалъ те да бждатъ изгорени, и заповедьта му била изпълнена на 24
октомврий.
Следъ завладяването на Нови-пазаръ, Владиславъ
отправилъ позиви до турските гарнизони въ Шуменъ,
Мадара, Преславъ, Провадия, Варна, Галата и Макрополисъ (до Евксиноградъ) да се предадатъ съ условие,
че ще се позволи на войниците да си заминатъ. Обаче
гарнизоните отказали, и постепенно горните крепости
бивали превземани съ ожесточени бойове.
Когато Мурадъ узналъ за преминаването на съюз
ните войски Дунава, веднага потеглилъ отъ Мала Азия
съ неколко хиледна войска за къмъ Цариградъ, а отъ
тамъ за Варна, като успелъ съ военна хитрость да за
блуди съюзната флота, която била при Галиполи. По
следната чакала въ Дарданелитв, за да препятствува
преминаването на Мурада. Той, който идвалъ съ вой
ските си въ Цариградъ, успелъ да мине презъ Анатолъхисаръ. Въ Галиполи Мурадъ успелъ да влезе въ тесни
връзки съ корабните капитани, подкупилъ ги и така
прекаралъ войскитЬ си въ една нощь презъ Босфора
на Европейския брегъ.
Така турските войски, като преминали на тоя брегъ,
почнали ; своето движение, за да стигнатъ съюзните
войски, които немали никакви сведения за движението
на турците. Последните, които по-отрано познавали от
лично местностьта, напреднали скришомъ и на 9 ноемврий били вече предъ Варна, тъкмо когато пристигнали
и съюзните войски. И двете били една срещу друга.

Тя била обявена на 1 септемврий 1444 г., обаче,
въ самото й начало, се появили големи недоразумения
между участвуващите въ нея.
Въ Сегединъ била вече събрана войската* която
наброявала 15—20,000 души, главно поляци и унгарци,
но влизали още германци, франки, неополитанци, власи,
трансилванци, чехословаци, а може би и българи. Вой
ската била придружавана отъ обозъ, който се е състоялъ отъ 2,000 кола.
Преминаването на войските презъ Дунава, при гр«
Оршова, требвало да стане на 1 септемврий, обаче,
както споменахме по-горе, появили се известни пречки.
Презъ това време Мурадъ се намиралъ въ Магнезия
(М. Азия). Съветниците на Мохамеда II му писали, че
народътъ е въ опасность. Тогава Мурадъ веднага, съ
40,000 души войска, тръгналъ за Европа.
Разположение на войските.
Владиславъ, наедно съ съюзените войски, подъ
Какъ еж били разположени ТБ, между историците
главното командуване на трансилванския войвода Янъ
Хуниядъ, на когото било обещано, че ако войната се има разногласие. Ето защо, предаваме го въ общи черти.
Турците били разположени така, че десното крило,
завърши благополучно за СЪЮЗНИЦИТЕ, ще бжде назначенъ за български кралъ, преминалъ Дунава на 20 сеп командувано отъ Турханъ паша, се прикривало отъ
темврий и презъ Кладово, Видинъ, Рахово, стигналъ езерото, левото, командувано отъ Караджа паша, зетъ
въ Никополъ, който билъ силно укрепенъ отъ турците. на Мурада — отъ възвишенията на северъ отъ Варнен
Къмъ войскитЬ тукъ се присъединилъ и влашкиятъ вой ското езеро, а центърътъ отъ дълбока и широка долина,
вода Дракулъ съ 5,000 конника. Въ Никополъ се слу въ която еж били еничерите, командувани отъ Мурада.
чило нЪщо необикновено. Една българка, ясновидка,
Съюзните войски били разположени така, че Ху
предсказала едно ГОЛ-БМО землетресение, което раздру ниядъ съ левото крило прикривалъ войските си откъмъ
сало Дунавското крайбрежие и спрЪло за малко по Варненското езеро, което било обграждало центъра, въ
хода. Въ предсказанието Дракулъ съзрЪлъ едно злокобно който се намиралъ Владиславъ, Кардиналъ Цезарини,
предчувствие, какво, че това било нарушение на даде венецианските посланици съ неколко хилядна съюзна
ната клетва отъ Владислава. Ето защо, предвиждайки войска. Самъ, обаче, Хуниядъ застаналъ въ десното
лошия край на похода, той искалъ да отклони Влади крило на унгарската кавалерия. Неговата стремителна
слава отъ него. Обаче, Хурниядъ се противопоставилъ, и цель е била да нападне съ кавалерията пехотата на
между двамата пълководци възникналъ силенъ раздоръ, Караджа паша, да разкжса Мурадовата линия и обгради
който довелъ до двубой, но той не се е сьстоялъ, тъй турската войска.
като и двамата били принудени да си простятъ. ПохоСражението.
Дътъ продължилъ бавно по дътния брегъ на Дунава,
на пжть къмъ Варна и по продължение на брега, да
На 10 ноемврий сутриньта изведнъжъ се появила
<:е стигне въ Галиполи. Тукъ се очаквала помощь отъ силна буря, която разпокжсала всичките знамена на
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изключение знамето на Св. Георги. Това
се взело за едно лошо предзнаменование. Въ 9 часа
сутриньта се почнало ужасно сражение. Хуниядъ се
хвърлилъ сь всичката си сила на конницата си срещу
Караджа паша, пресъкълъ турската пехота и ВСБЛЪ
ужасъ между еничеригв. Тъй Мурадъ билъ нападнатъ
въ фронта отъ бойцитв на Владислава, изгубилъ само
обладание и гледалъ накжде да бъта. Въ това време
Караджа паша, облвнъ въ кърви, се спусналъ къмъ
Мурада, скочилъ отъ коня си, взелъ ЮЗДИТЕ отъ него и
го принудилъ да върви срещу неприятеля.
Мурадъ, наново ободренъ, встжпилъ въ Сражение,
държайки въ дъсната си ржка нарушената отъ Влади
слава клетва, която е носйлъ като знаме, за обединение,
предъ еничеритв. Последнитв, ободрени отъ присжтствието . и храбростьта на Мурада, нападнали центъра
на СЪЮЗНИЦИТЕ и сломили ТЕХНИЯ ударъ. Хуниядъ презъ
това време билъ отстраненъ отъ СЪЮЗНИЦИТЕ СИ поради
ненадейното сплотяване на турцитъ. Въ това нападение
коньтъ на Владислава билъ ударенъ съ брадва въ кра
ката, и той падналъ отъ него, като единъ еничаръ му
отсвкълъ главата, взелъ я, натъкналъ я на копие и викалъ къмъ унгарцитв: „Ето главата на в а ш и я к р а л ъ ,
з а щ о о ш е се биете." Това всъло ужасъ между СЪЮЗ
НИЦИТЕ. Хуниядъ се върналъ назадъ, но било вече късно.
Като виделъ сь ОЧИТЕ СИ кървавия трофей, натъкнатъ
на копието, на което се развЕвалъ потжпкания договоръ,
на три шкти се хвърлилъ противъ неприятеля да вдигне
обезглавения трупъ на Владислава, но безуспешно. При
това положение унгарцитБ бързо отстжпили презъ нощьта
и ПОВЛЕКЛИ сь себе си и Хунияда, въпрвки волята му.
Лъвото крило на СЪЮЗНИЦИТЕ, откжснато отъ цен
търа, останало до следния день неподвижно и мълча
ливо задъ преградата на обоза и езерото. Въ зори Му
радъ, който билъ ги заобиколилъ въ тъмнината, хвърСЪЮЗНИЦИТЕ СЬ
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лилъ имъ главата на Владислава, за да ги увери, че
съпротивата имъ е безнадеждна. Следъ това той навлезълъ въ крилото безъ сражение, гдето придворните на
Владислава, Цезарини и другитв владици, паднали убити.
Главата на Владислава била взета, потопена въ сждъ
съ медъ и изпратена въ гр. Бруса, гдето натъкната на
копие била разнасяна три дни за показъ. Следъ това
ХРИСТИЯНИТЕ Я прибрали, измили и заровили въ единъ
параклисъ.
Какво е станало съ обезглавеното тъло на Влади
слава, где е билъ погребанъ, историята мълчи, макаръ
да сжществуватъ разни предания, досега още непотвърдени.
И тъй сражението при Варна 1444 г. доведе злата
участь на християнитъ въ Балканския полуостровъ и
само деветь години по-късно Цариградъ, столицата на
ромеитв, падналъ въ ржцетв на турцигв.. Следъ тая
горда победа тв възвеличили своята слава и станали
страшилище за цъла почти Европа.
Днесъ на местото на полесражението е издигнатъ
скроменъ мавзолей паметникъ за трагично загиналия
храбъръ и самоотверженъ Кралъ Владиславъ Варненчикъ. Мъстото на полесражението, което е напоено съ
изобилна кръвь, е станало свещено мътто за поклоне
ние на всички воюващи тогава народности и че потом
ствата имъ ще идватъ на това мъстЪ, гдето вигаятъ без
смъртните духове на прадъдитв имъ, да прекланятъ
колЕне и прошепватъ тиха молитва за твхното упокоение.
Въчна слава и блаженъ покой на младия, самоотверженъ и храбъръ герой Владиславъ Варненчикъ и
неговите сподвижници, които сложиха кости на поле
сражението за свободата на поробенитв християни.

Проф. Ц. Калянджиевъ.

Д Ъ Р Ж А В А Т А И СЛУЖБИТ-Ь
Отличителната черта на най-новата история е по отчасти се корегираха съ идеализма, който то "получи
степенното и системно превръщане на полицейска дър отъ првснитв още народни борби за духовна и поли
жава въ сложенъ социаленъ организъмъ, стремящъ се тическа свобода. Трвбва да се признае, че това каче
да свърже своето съществувание съ ЖИВИТЕ сили на ство, наредъ съ ограничените потребности на стария
всички народни маси и обществени групи. Докато ста държавенъ служитель, въпрвки слабата му училищна
рата държавна машина бвше главно единъ админи- подготовка, правъха отъ него човгькъ съ по-високъ мостративенъ апаратъ, находящъ се въ ржцетв на едно ралъ, отколкото мнозинството сегашна негова колега,
привилегировано съсловие, новата държава става до които гледатъ на държавата и на държавната кариера
стояние на всички обществени съсловия и среди, отъ като на източникъ за материални доходи, за които дър
които черпи СВОИТЕ индивидуални сили и къмъ които жавата се явява като единъ грубъ работодатель, съ
насочва своето стопанско и социално творчество, дър средствата на които се често безцеремонно разпорежжайки сметка за социалното равновесие и справед- датъ. Сегашните ограбвания на държавни каси бъха
ливость.
редко явление при старото чиновническо поколение,
Българската държава, подобно на всички новоро въпреки простата и слабата му интелигентность. СтаритЬ
дени европейски ,и американски държавни единици, чиновници бвха чеда на доосвободителното еснафство,
биде построена върху демократическите принципи на непознаваще полици, чекове и адвокатски хитрости, но
новото време, извоювани и санкционирани въ процеса въ което личното довврие беше свещенъ принципъ.
на социалнитв борби въ Англия и Франция. Подобно Въ онези чисти времена паритв се пренасяха безъ
на европейските държави, България тръбваше да орга всъкасви писменни формалности отъ .кираджи и файнизира своя държавенъ апаратъ съ многоброенъ чи тонджии отъ единъ градъ въ други съ асолютна сигурновнически персоналъ, рекрутиранъ отъ ТЕЗИ срвди и ность. Като че знанието и по-високата култура понизиха
отъ такова качество, каквото може да даде страната ни морала и социалното чувство въ новия държавенъ слу
първитБ години спедъ освобождението, когато многото житель. Яко стариятъ чиновникъ въ много случаи не е
интелигентни занаятчии напуснаха работилницата, за да задоволявалъ нужцитв на държавата и на обществото,
сганатъ чиновници. По тоя начинъ се поставиха ОСНО това се е дължало на неговите ограничени общи и
ВИТЕ на нашата бюрократическа машина. Низката кул технически познания, обаче, по преданость въ работата
тура и слабата подготовка на това първо чиновничество той като че е стоялъ много по-високо. Обикновено
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явление бЪше, че стария сждия, администраторъ, учитель
и други следъ като прекарваха 8—9 часа въ канцела
рията, вземаха книжата съ себи си и продължаваха да
работятъ дома по ЦЕЛИ вечери. Па и тогава нвмаше
днешнитв вечерни развлечения, театри, концерти, дан
синги и пр.
За половинъ в^къ отъ нашето освобождение се
създадоха много училища отъ разни типове, съ пре
тенция да отговарятъ на растящитъ нужди на държава,
общини и частни предприятия. Културата въ страната
се повиши, грамотностьта се разшири, печатното слово
проникна "въ всвка градска кжща, работникътъ и селянинътъ четатъ вестници, а децата се наслаждаватъ отъ
добра детска литература. И все пакъ държавната ни
машина, па и обществото, страдатъ отъ ГОЛЕМИ орга
нически дефекти. Като че полувъковната ни култура
отъ освобождението насамъ се е настанила само на
•ловърхностьта на МОЗЪЦИТЕ, безъ да зачекне дълбочи
ната на душитв. За илюстрация ще взема нашето
учебно ДЕЛО. Преди 50 години учителите въ гимназиигв
о"ъха хора съ сръдно образование, а имаше и такива,
свършйлъ 5—6 класа. Гимназиитв бъха бедни — безъ
обстановка и учебни пособия. R между това тогаваш
ните ученици, които се учеха безъ учебници, безъ ка
бинети, безъ екскурзии и пр. знаеха по-добре матема
тика, естествени науки, физика, френски езикъ, па и
матерния езикъ, макаръ и тогава да бъха лишени отъ
днешната оригинална и преводна литература. И това
въроятно се дължи на непорочния и немеркантиленъ
интересъ на тогавашната младежь, живуща съ още неугасналия пламъкъ на освободителните борби. Естест
вено е, че поворхностьта въ училището се пренесе и
в ъ живота и въ отношението.къмъ службата, па и къмъ
самата държава, служенето на която се превърна въ
обикновенъ кариеризъмъ, въ суха канцеларщина, ли
шена отъ оная еластичность, която се налага отъ
днешнитв условия, произтичащи отъ единъ сложенъ
стопански динамизъмъ.. Затова и се получава днешния
абсурдъ на вдървена държавна машина, която живве
за себе си и очаква, щото общество и личность да се
«агаждатъ къмъ нея, а не обратното.
Ние живъемъ въ епоха на най-сложни стопански
отношения, въ които държавата трЪбва да бжде не
само регулаторъ и арбитъръ, но и канализаторъ. Д за
това се изискватъ служители съ здрави стопански и
технически познания, одухотворени отъ модернитв со
циални идеи и надарени съ подвижностьта, свойствена
на частните стопански предприятия. Колкото ржководНИТБ държавни фактори ще се стараятъ да приближатъ
личностьта на държавния служитель къмъ горния идеалъ,
толкова нуждите на общество и народъ ще бждатъ поправилно задоволени. Наредъ съ това и толкова повече
самия държавенъ апаратъ, па и политическата му кон
струкция ще бждатъ по-трайни. Я ако се наложатъ
промвни съгласно духа на времето, тв ще ставатъ по
единъ последователенъ и безболезенъ еволюционенъ
«ачинъ.
Като най-съвършенъ типъ на държавна организа
ция въ това отношение се явява Англия. Нейното дър
жавно управление, ржководнитв му индивидуални сили,
до най-последния чиновникъ, еж проникнати отъ дър
жавната идея-като високъ мораленъ принципъ. Наредъ
съ това нийде инициативата на служителя не се проя
вява тъй силно както въ тая страна на интензивно и
традиционо търговско-индустриално развития. За англий
ския чиновникъ държавата е светилище и обратно:
личностьта на чиновника е неприкосновена отъ дър
жавните фактори. Чиновникътъ се чувствува тамъ като
автономенъ общественъ служитель, който действува
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споредъ неизм-БНнитъ плинципи на закона и Ь щ е - ^ о здравата английска традиция и даже етикетъ. ПоследНИТЕ иматъ не по-малко значение въ тая страна, откол
кото образователния цензъ. Единъ английски консулъ
ми разказа веднъжъ на какъвъ сложенъ изпигь се подлагатъ кандидатите за консулска служба въ Англия.
Едно отъ условията за удобряване на кандидата било
външното държане при влизане въ изпитната зала, при
разговора съ изпитната комисия и пр.
България днесъ има надъ 90,000 чиновници, върху
плещигв на които лежи фактическото управление на
страната, които се рекрутиратъ досега по единъ несистеменъ начинъ. Главната маса отъ ТБЗИ чиновници
върши една административна техническа работа, безъ
да има нужната научна или училищна подготовка за
това, Единъ и сжщъ гимназистъ, свършйлъ или недовършилъ ср-вдно училище, ще срещнете и въ митни-^
цата, и въ пощата, и въ администрацията, и въ желез
ниците — въ всички видове канцеларии. Своите слу
жебни специални знания тоя чиновникъ получава главно
отъ специфичната обстановка на канцеларията и отъ
слъпата рутина, която е толкова оплвла живия човъкъ,
че съ нея не може да се бори и високо цензувания
шефъ. По тоя начинъ и до днесъ се фабрикуватъ хи
ляди чиновници, имитирайки рутината на службата, на
следена отъ десетки години, на която еж жертва и ХИ
ЛЯДИТЕ граждани. Л между това време е вече, въ връзка
съ много мждрувания надъ реформиране образовател
ната система, да се създаде новъ типъ сръдно училище
— чиновническо (Beamtenschule), каквито има напримеръ
въ Швейцария. Това заведение ще има за цель да даде
нужните юридически и административни познания, не
обходими за единъ сръденъ чиновникъ, като въ про
грамата му, намъсто разните математики, естествени
истории и нъкои словесни предмети, се застжпи елемен
тарно законоведение, държавно право, канцеларски
редъ, стопанска наука, счетоводство, кореспонденция,
машинописъ, чужди езици и канцеларска организация.
Колкото и да е разнообразна службата въ разнитъ ми
нистерства, все пакъ кандидатитв на подобно училище
ще бждатъ по-лесно приспособими за всвка канцелария,
отколкото сегашниятъ безформенъ гимназистъ, който
има най-слаби понятия за държава и държавно управ
ление. Създаването на чиновнически училища, само
стойни, или още по-подходно като отдвления при ТЪР
ГОВСКИТЕ училища, ще прибере тоя контингентъ отъ
младежи, който не ще има възможность да следва въ
сегашната гимназия, или би се явилъ като баластъ въ
живота. Обаче, за да могатъ ТЕЗИ училища да иматъ
успЕхъ, абитуриентитЕ имъ ще требва да получатъ
привилегия при заемане на чиновнически служби.
Що се касае до квалифицираните служби, гдето
законътъ изисква висше специално образование, и тамъ
трьбва да се създаде по-голема опредъленость и стегнатостъ, като се въведе по-сигуренъ изборъ, не само
възъ основа на формалния цензъ, но и на констатиране
качеството на фактическите познания. Конкурсътъ, който
е усвоенъ въ чуждите държави, при заемане на служ
бите и при авансирането, требва да бжде необходимо
условие, което ще импулсира чиновника къмъ постоянно
самообразование. При това не требва да се забравя, че
въ единъ и сжщъ типъ висши учебни заведения нъма
идентична организация въ разните страни. Така, относно
висшето търговско образование въ едни държави се
дава по-голъмо внимание на стопанските науки, а въ
други — на счетоводно-техническитв. Очевидно е, че
отъ кандидатитв на първата категория училища мжчно
могатъ да станатъ организатори на счетоводната служба
или експертъ-счетоводители по ежилата.
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Най-сетне огь единъ добъръ чиновникъ требва да
се изискватъ и лични качества, като външно държане,
обръщение съ публиката, бързина въ работата и пр.
Требва да признаемъ, че ний , българите стоимъ въ
това отношение много долу. На липсата на ТБЗИ каче
ства се дължи лошото отношение на нашите канцеларии
къмъ гражданството, поради което последното губи
много ценно време. Въ противоположность на това
евпропейскитв министерства и канцеларии поразяватъ
с ъ своето културно отношение, услужливость и експедитивность. НашитЬ министерства имать постоянното
правило да не отговарятъ на писмените молби на про
сителите и да чакатъ последните да дойдатъ въ София,
па още и съ посредници, за да получатъ отговора си.
Въ това отношение европейските държавни учреждения
еж сжщо така редовни и изпълнителни, както една
добре уредена частна кантора.
Когато преди 21 година пишущиятъ тЬзи редове
постави своя докладъ за нуждата отъ висше търговско
онразование въ страната ни1), тамъ се изтъкваха между
другото следните аргументи:
Ако въ предпоставките на едно висше търговско
училище могатъ да лежатъ такива дълбоки мисли и
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широки съображения относно частния търговецъ и сто
пански деецъ, какво требва да се каже за ржководителя на едно държавно, общинско, изобщо общественостопанско предприятие — банки, железници, пощи и пр^
Очевидно е, че тукъ се изискватъ не само ф о р 
мални доказателства за знания, но и дълбоко щудиране
на конкретните стопански материи съ гвхното действи
телно положение, развитие и тенденции. А това може
да се постигне не толкова съ една лекционна система,.
колкото чрезъ ежедневна семинарна работа и боравенесъ оригиналните научни източници, които единствено
ще култивиратъ научното разглеждане и изследване на
стопанските въпроси; ще способствуватъ за създаваненуждния обществено-стопански мирогледъ. Естествено^
че и самата по-нататъшна служба требва да бжде орга
низирана така, че, наредъ съ разумното и правилно
разрешаване на дневните дребулии, да импулсира този
начинъ на схващане и разработване принципалнитЬматерии.
>)
Варнен.
2
)
3
)

Страници 224 — 327 о т ъ XX (I и XXII редовни сесии
търг. инд. камара 1914 г.
ibidem стр. 240.
ibidem стр. 241.

на

Д-ръ К и р и л ъ Йордановъ
училищенъ л-Ькарь—Варна

В о д о л е ч е н и е т о на В а р н е н е н и я м о р е н и брЪг-ъ

Може смело да се каже, че най-новото днесъ въ
медицината е привличането на водата въ помощь на
страдащите. Или съ други думи, научното обосноваване
на водата като лечебенъ факторъ и привличането й
въ-лечебната съкровищница на медицинската наука.
Създаването на специаленъ браншъ,— хидротерапия
или в о д о л е ч е н и е . Едва ли има ученъ, който да се
съмнява въ високата цена на водата като лекарство.
Отричането на водолечението днесъ се смета като нечуванъ медицински абсурдъ, който едва ли нЪкой би
си позволилъ.
Варна, красиво разположенъ на чудно хубавия
морски бр-Бгъ ни дава, идеално съчетани всички ле
чебни фактори на природата, съ твхната морска пре
имуществена специфичность. Морето, къмъ морето, въ
морето, това е идеала на вевка нация, то требва да
бжде и стремежа на всеки българинъ, чийто нация е
удостоена съ морски брЪгь. А посетитель на Варна,
безъ да е изпиталъ сладостьта на морското кжпене, е
едно недоразумение.
Топлите морски бани и свободното к ж п а н е
в ъ морето еж пълни съ предимства и благотворни дей
ствия, но все пакъ въ ТБХЪ не се заключава хидротерапйята въ истинската смисълъ на думата. Това е по
скоро банелЪчение, което си остава като КБЩО ПО
друго отъ водолечението. Въпреки че Варна е идеално
место за пълно водолечение, съ което би могла да се
прочуе много, днесъ тя ни дава възможностите за едно
обикновено банел-вчение, плюсь предлаганите ни редица
други лечебни фактори. Варна ще стане место за пълно
водолечение само тогава, когато при морските бани се
създаде специаленъ в о д о л е ч е б е н ъ институть, съ всич
ки приспособления за лекуване съ вода. Такъвъ единъ
институть вс%ка друга нация би отдавна създала, ако
да имаше такова место като Варна. И управа, която
иска да запише името си съ златни букви въ историята
на Варна и българското санитарно дело, требва да го
създаде. Това между другото.

МорскитЬ к ж п а н и я , като здравеокрепващъ фак
торъ ни интересува сега и за него нека кажемъ не~
колко думи:
Морската вода действува ф и з и ч е с к и , м е х а н и ч е 
ски и х и м и ч е с к и . Химическото й действие се дължи
на богатството й съ разни химически съединения, пре
димно соли. Въ единъ литъръ вода има 17 грама соли.
8 на сто еж готварска соль. Въ малко количество, мор
ската вода съдържа сера, магнезий, поташъ, бромъ,
силиций, вжглеродъ, азотъ, йодъ, железо, фосфоръ,
флуоръ, арсеникъ, медъ, сребро и много други. Тя
съдържа още много органически вещества отъ живо
тински и растителенъ произходъ. Богатата флора има
делъ въ- чудотворенето на морето. Прозрачната вода
пропуска слънчевите лжчи да проникнатъ до дълбоки
водни пластове и да ги облжчвать. Това облжчване имт»
предава по голема цвлебность. Особеностите въ тем
пературата на морската вода имать важенъ д е л ъ .
Постоянното движение на водата сжщо. Съвокупностьта
отъ солите, низката температура, постоянните вълни и пр.
се допълнятъ цо идеаленъ лечебенъ факторъ. Солигв
се наслагатъ по кожата и я дразнятъ, низката темпера
тура отнема топлина отъ телото и подтиква всестран
ните Функции къмъ работа, вълните действуватъ като
масажъ и допринасять за хиперимизирането на кожата.
Всичките по рефлекторенъ пжть действуватъ благотворно
върху сложната машина.
Къпанията се правять по строго остановени отъ
науката правила. Десеторни влизания, престоявания по
цели дни и' прочие извратености, еж въ разривъ съ ме
дицинската^ наука. Единъ, най-много два пжти натопяване, 5, най-много 15 минути престояване еж основни
насоки за всеки. Хвърлянето отъ високо, поради вне-г
запното повлияване на кръворазпределението, е опасно^
особено за хора съ несигуренъ кръвообрать. Влизането
да става постепено—краката, ржцетв, гърдите и тогавацелото тЬло. Изплакването на душа следъ ^морското
кжпане не е за препоржчване поради това, че измива
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«аслаганитв по кожата, соли и намалява льчебното
действие на водата. Позволено е измиването на ржцетв,
лицето и изллакване на устата и носа отъ нечистата
Горска вода. Следъ последното излизане отъ вода, до€ р е е на терасата нЪколко минутно гимнастикуване до
«зсъхване.
Т о п л и т е м о р с к и бани еж другата възможна за
<ега форма на водолечението въ Варна. Тъ сь успъхъ
лъкуватъ много страдания, но поради особеностьта си
яскатъ и предварително нагаждане отъ лъкарь. Ще под•чертаемъ само, че топлата морска вода е „царицата
яна м и н е р а л н и т е в о д и . " Щомъ е така, едно недора
зумение би било да отправяме на минерални бани, ко
гато тъ иматъ леката възможность да приложатъ топ-
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ЛИТБ морски бани. Особено грехъ е ако варненецъ с ь
оскждни сръдства се запжти на минерални бани, ко
гато царицата на минералнитъ бани е до него. Само
ОТДЕЛНИ случаи и специални изисквания за нъколкото
особени специфичности на нъкои минерални води дру
гаде, биха оправдали напускане морето и отиването
другаде.
МЕСТОТО не позволява повече подробности, интересуващитъ се ще намърятъ въ подходящата литература,
но горното е достатъчно за извличане практическа
полза. 1\ нашия краенъ стремежъ трвбва да остане
с ъ з д а в а н е на в о д о л в ч е б е н ъ институтъ, който щ е
привлече многохиляденъ свътъ въ Варна!

П р о ф . Я. Н р н а у д о в ъ .

Културните нужди на Варна
Съ бързия си растежъ Варна се приближава до
вида и размъритв на ГОЛБМИЯ градъ. Усиленитъ работи
лрезъ последните 8—9 години по нейното благоустройаане й даватъ вече видъ на красивъ европейски градъ,
«ойто при това има преимуществото да е разположенъ
асръдъ хубава природа и да е лишенъ отъ казарменитв
•постройки-жилища по на 15—20 и повече семейства —
чийто ецноббразенъ и бездушенъ видъ така подтискващо
«действува върху духа въ ГОЛЕМИТЕ европейски градове.
•Още 4 — 5 години усилия, и Варна, поне въ нейната
централна часть, ще притежава всички удобства на
•единъ модеренъ градъ и ще предлага на СВОИТЕ жители
•почти всички условия за добро материално битие.
На тоя външенъ ръстъ, обаче, далечъ още не от
говаря духовната култура на града. Въ единъ сръдньо
« западноевропейски градъ съ нейното население и
размъри обикновено изпъкватъ редица монументални
обществени сгради, повечето съ съответната орнаментика и скулптурна украса, между които етнографски,
художествени и исторически музеи, красиво библиотечно
здание, обширна концертна зала и пр. —почти всички
резултатъ на обществена инициатива. Я ако тоя градъ
е въ .Германия, Чехия, Полша или Италия, непременно
той ще има симфониченъ оркестъръ и нъколко добри
хорове. Въ Варна изобщо има много малко величест
вени постройки, а отъ твхъ само театърътъ, чиято исто
рия е красноречиво свидетелство за културо-общественитв условия въ града, е плодъ на обществени усилия.
Изобщо за особни архитектурни ценности на града
малко може да се говори. Отъ църквите само „Св. Ни
колай" е непосредственъ емоционаленъ изразъ на една
господствуваща идея и на религиозно вглжбление. Град
ската библиотека пъкъ, чието книжно имущество е вече
значително нараснало и ежегодно се увеличава, се по
мещава въ жилищно здание, далечъ неподходяще за
цельта. Градътъ не притежава нито единъ общественъ
салонъ за музикални уредби и публични четения, който
да отговаря приблизително на изискванията на акустиката и да предлага ервдни удобства на слушателигв.
Освенъ- това, въпръки многократни опити да се създаде
единъ дееспособенъ симфониченъ сьставъ, такъвъ все
още не сжществува. Сжщо така и хоровото дъло въ
града още не се намира на оная висота, която е нало
жителна за Варна. Тукъ нъма и художествена галерия,
нито етнографски музей, въпръки че Варна е естествениятъ центъръ на една въ етнографско отношение много
интересна область. Изобщо, въпръки трить си гимназии,

Висшето търговско училище и другигв културни инсти
тути, Варна съвсемъ не се намира още на онова кул
турно равнище, което съ право би могло да се очаква.
Всичко това далечъ не означава, че нашиятъ градъ
нвма достатъчно културни или достатъченъ брой кул
турни личности; напротивъ такива има въ изобилие.
Онова, което липсва, е културната общественость. Вар
ненската интелигенция е разединена, обособена въ найдобрия случай въ малки групички, които образувагь
затворени кржгове, често безъ вевкакъвъ контактъ единъ
съ други, или пъкъ намиращи се въ неприязнени отно
шения. Индивидуализмътъ, свързанъ съ предимно тър
говския характеръ на града, е наложилъ отпечатъка си
и върху неговата духовна физиономия. Друга причина
за това разединение се крие въ обстоятелството, че
варненското население въ по-голвмата си часть е при
дошло отъ различни краища на страната и досега не е
могло да се сплоти въ единна общественость. Тая разпокжсаность намира символиченъ изразъ и въ отежтетвието на единъ ясно оформенъ форумъ — символа на
общественостьта, както и въ липсата на едно културно
начинание; което да бжде обединителенъ центъръ на
гражданството. Основаното съ тая цель Читалищно дру
жество продължава да се бори съ апатията на гражданитв. Разединението се вижда и въ политичиския животь
на недавнашното минало: партийната разпокжсаность и
несговорчивостьта въ града бъ толкова голъма, че много
рвдко напримвръ можеше да се създаде единъ напълно
дееспособенъ общински съветь.
Поради това за културното повдигане на града е
необходимо преди всичко създаването именно на кул
турна общественость, която ще бжде по-нататъкъ опо
рата за духовно творчество. Тя ще образува едно здраво
обществено мнение, на което ще могатъ да се опрать
културнитв творци въ оежществяването на редица обще
ствени начинания. Създаването на единство всръдъ ин
телигенцията представлява главната задача и на Чита
лищното дружество, което иска да продължи тради
цията на нашигв читалища отъ доосвободителната епоха,
като стане духовенъ фокусъ на града. Откритото о г ь
него презъ изтеклата зима Висше народно училище,
което тепърва ще бжде развито, ще му бжде главното
средство за постигане на тая задача. Тамъ не се цели
толкова да се даватъ. зниния, а да се събуди кулгуренъ
уевтъ и обществено чувство и да се даде подтикъ за
духовно вглъбление и културно творчество. Задачата
на Читалищното дружество ще бжде улеснена много

Стр, 12

.АКАДЕМИЧЕСКИ

чрезъ изграждането на Културния домъ „Св. Царь Борисъ Михаилъ", който ще се строи съ съдействието на
варненската община, Археологическото дружество и Ли
гата за курорта Варна. Тоя домъ, гдето ще се поме
щава градската библиотека, археологическиятъ музей,
обширна и приветлива зала за концерти и сказки, както
и помещения за Читалищното дружество, Лигата за ку
рорта, и за радиостуди ощестане средище на варненския
духовенъ животь. Ето защо дългъ се налага на варненското
гражданство да съдействува споредъ силите си за поскорошното довършване на постройката, започването
на чийто строежъ предстои. Надвваме се, че и държа
вата, за която културното издигане на Варна е отъ
първостепенно национално значение, ще подкрепи из
граждането на дома. Верваме сжщо, че и усилията на
научното общество, което презъ изтеклия сезонъ успъ
да събере въ аквариума значителенъ интелектуаленъ
елигь, ще допринесатъ много въ това направление. Яла
не по-малко грижи требва да се положатъ и за повди
гане на духовния уровенъ на населението отъпериферията.
Въ това отношение презъ тая година се отбелязаха
многообещаващи наченки съ основаването на нови
квартални читалища и съ устройването на системни
публични четения.
Не малка роль има да изиграе и театърътъ за
духовното единство на града. Досега редица обективни
причини, предимно отъ материаленъ, ала още повече
такива отъ специфиченъ мъстенъ характеръ спъваха
плавното развитие на театралното ДБЛО. СЪ създаването
на бюджетенъ общински театъръ, за което искрено
поздравяваме и сърадваме варненската общинска управа,
материалните пръчки могатъ да се смътатъ за преодо
лени. НадЪваме се, че чрезъ добрия подборъ на арти
стичния персоналъ и на пиесите, както и съ наистина
художествени постановки варненското гражданство ще
бжде; привлечено въ театъра, който по такъвъ начинъ ще стане истинско културно огнище и ще може
да изиграе първостепенна културно-обединителна роль.
По пжтя на създаването на такава културна общественость ще се улесни въ висша степень и осжществяването на редица други начинания. Така напр. ще се
създадатъ благоприятни условия за реалното обедине
ние на музикалните сили и за образуването на единъ
добъръ симфониченъ оркестъръ, който за Варна днесь
повече отъ всъкога е насжща необходимость, както и
за издигането на хоровото ДБЛО на подобаваща висота.
Не по-малка необходимость представлява вече и една
постоянна художествена галерия. Началото за такава би
могло да се постави, като започне варненската община
при ежегодните общи художествени изложби и при ония
на отделни художници да открива по 4—5 картини, евен
туално и скулптурни творения. Така спедъ двадесетина
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години ще може да се събере едно художествено иму
щество отъ стотина картини: къмъ ТБХЪ биха могли да
се прибавять евентуално и такива,- които би подариломинистерството на просветата; то ежегодно откупва
редица картини, обаче ги запазва за София, отъ коятопрактика вече е време да се направи отклонение. Така
ще се създаде още едно мъсто, гдето подраства щитвпокол-вния на Варна ще култивиратъ художествения си
усътъ и ще повишаватъ общата си култура, а възраст
ните ще получаватъ импулсъ да ОТДБЛЯТЪ ОТЪ домаш
ния си бюджетъ средства и за художествени картини,.
каквито постепенно требва да измъхтятъ произведенията
на олеографията въ приемните на заможните варнен
ски граждани.
Въ града предстоятъ редица обществени строежиТребва да се изработи общъ, окончателно установенъпланъ за архитектурно градоустройство и съобразно
него да се извършватъ тия строежи, като за всъка по
стройка се обявява конкурсъ между всички архитекти
въ България. Така следъ 10—15 години общиятъ архитектуренъ обликъ на града ще се промъни коренно.
Това е културна програма за редица години, може
би, и за десетилетия, която, обаче, требва още сега да
започне да се изпълнява. Ще се възрази, че най-напредътребва да се създаде поминъкъ за бедстващите неколко
хиляди безработни варненци. Безспорно, това требва да
бжде неотклонната грижа на варненските общественици.
Обаче нищо не пречи да се подематъ наредъ съ това
и набелязаните културни начинания или поне да с е
извърши подготвителната работа за техното* осъществя
ване, което при наличностьта на добра воля далечъ не
е така трудно, както изглежда. Най-после не тръбва^да
се изпуща изпредвидъ* че ако.материалните условия сж.
благоприятна,обстановка за процъвтяване на духовна
култура, сжщо така и наопъки повишената духовна
култура улеснява въ значитална степень създаването на
материално благоденствие.
Варна е длъжна да стори това преди всичко зарадъ.
подрастващите поколения, които се учатъ въ средните
й училища, а още повече зарадъ младежите отъ четерите краища на страната, които добиватъ образованиетоси въ Висшето Търговско Училище. И едните и другите
требва да се готвятъ за културни водачи на нашата
нация, зарадъ което имъ еж необходими обща култура,
граждански духъ и силно развито социално чувство. А
те се всмукватъ преди всичко отъ една културна и
граждански единна среда.
Съ оежществяването на набелязаната програма
Варна ще стане истински духовенъ фаръ, който щ е
пръска обилна светлина въ цела североизточна Бълга
рия, а сжщо така и по-натагъкъ.

Отъ редовното изплащане на членския вносъ зависи и редовното печатане на
в. „Академически вести".
Вестникътъ се изпраща БЕЗПЛАТНО на всички безъ изключение.
Всеки който желае да стане членъ на Д-вото да изпрати по пощенска чекова
</ка № 1373 — 60 лева.
За всЬка промяна на адресъ и служба, съобщавайте въ канцеларията на Д-вото
у л . . В о д е н ъ " № 15 — Варна.
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РЕЗУЛТАТИТ-Ь О Т Ъ АНКЕТАТА
Настоятелството на Д-вото — Варна, въ желанието
си да бжде въ пъленъ контактъ съ всички дипломирани
възпитаници на В. Т. У., и да може да се установи,
какъвъ пласиментъ иматъ СЖЩИГБ, въ нашия държавенъ
и публично правенъ апаратъ, въ свободния стопански
животъ и колко еж останали още безъ работа, реши
да направи една анкета.
Съ съдействието на Ректората при В. Т. У. се из
работиха списъци на всички завършилии дипломирани
възпитаници до края на 31.XU.1934 год. Тези списъци
се изпратиха на колеги, чиито адреси ни бъха из
вестни за да ги попълнятъ. Обаче, това беше далечъ,
недостатъчно, защото ние разполагахме съ твърде
ограничени и неточни адреси. Пакъ съ съдействието
«а Ректората при В. Т. У. се отправиха отворени
писма — запитване до Г. Г. Директорите на всички
клонове на Б. Н. Банки и Б. 3. К. Банки и тъхнитв.
агентури, до Директорите на всички Попул. Банки; до
Директорите на търговските и професионални училища;
до Началниците на данъчните управления и до ОКОЛИЙ
СКИТЕ управители (за кметове и др. чиновници изъ
•общините), съ молба да ни съобщятъ, колко души
иматъ измежду подведомствения си персоналъ, дипло
мирани възпитаници на В. Т. У. Всички шефове на
горните учреждения б-fexa много любезни и отговориха
своевременно, за което Н-вото на Д-вото на завърши
лите В. Т. У., счита за свой дългъ да изкаже своята
благодарность, както на гвхъ, така и на г-нъ Ректора
«а В. Т. У. за указаното имъ съдействие.
Резултатитъ еж повече отъ добри. Но те биха
могли да бждатъ още по-добри, ако нашите дипломи
рани колеги при всека промена на службата и адреса си
съобщаватъ въ канцеларията на Д-вото. Така връзката
ще се поддържа непрекжснато, и Н-вото ще бжде ви
наги въ съприкосновение съ всички дипломирани ко
леги. Вестникътъ, единствената духовна връзка, между
всички колеги отъ една страна, и друга, между сжщиге
и В. Т. У. ще може да се изпраща редовно на всички,
само когато разполагаме съ точни адреси. Така той ще
изиграе оная роля, която му е предназначена, като
нашъ печатанъ органъ. Трудностите беха и еж още
доста големи до като се влезе въ пълна връзка съ
всички дипломирани възпитаници на В.Т.У. Те не бива ,
да се откъсвать отъ своя духовенъ и наученъ центьръ,
отъ своята fllma mater, местото кждето еж добили знания
и еж оформенъ характеръ и мирогледъ. Една отъ голе
мите задачи на Д-вото ни е да издири, кжде, на каква
работа или безработа има възпитиници на В. Т. У.; да
ги покани да се сплотятъ въ една единна организация,
която ще има да играе голема роль въ защита правата
и професионалните интереси на всички колеги. Бждещето е пр.едъ насъ; нужни еж повече жертви, матери
ални и морални, повече усилия и заинтересованость, за
да постигнемъ добри резултати.
Всички завършили—дипломирани възпитаници на
В. Т. У. до края на 31 декемврий 1934 г. еж били —
703 души, отъ които 627 души мжже и 76 жени. Наста
нили се на работа, по общи сведения, и заети- въ найразлични служби и длъжности въ държавните, публично
правните и частни предприятия и учреждения—482 души,
както следва:
1. В ъ Б. 3 . К. Банки — 87 души, отъ които 54
книговодители; 11 счетоводители; 5 касиери; б инспектори
по кооперациите,- 11 касиеръ-счетоводители по коопе
рации.
2. В ъ Б Н. Банки — 26 души, отъ които 17 кни

говодители; б касиери и счетоводители; 2 контрольори
и 1 началникъ бюро.
3. В ъ Д а н ъ ч н и у п р а в л е н и я — 39, отъ които —
2 областни данъчни началници; 20 пом. дан. н-ци; 13 —
агенти и стажанти пом. дан. н-ци и 4 деловодители.
4. В ъ П о п у л я р н и банки — 35, отъ които 26
книговодители; 5 директори; 4 инспектори при съюза
на попул. банки.
5. Кметове на селски общини — 43 души; кметове
на градски общини 1 и разни други общински чинов
ници 26 души.
6. Учители въ търговски гимназии 37, директори
въ търговски гимназии 3.
7. Учители и касиеръ-счетоводители въ занаятчий
ски и механотехнически училища 16, директори 2.
8. Въ частни предприятия — като касиеръ-счетово
дители и ржководители 37.
9. Въ държавни предприятия, мини и пр. като к а с счетоводители 13.
10. Въ митници и пристанища — 6 души.
11. Въ Дирекция Храноизносъ 5 души.
12. Въ Дирекция Статистика 5 души.
13. Въ Дирекция Б. Д. Ж. счетоводители 4 и ста
жанти 7.
14. Областни инспектори по труда 3 души.
15. Контрольори докладчици смет. палати 8 души
и книговодители смет. палати 4.
16. Инспектори, Началници и касиеръ счетоводи
тели при търг. индустр. камари 4.
17. Банка български кредитъ и търг. банки 7.
18. Доценти и преподаватели въ Висшето търгов.
у-ще 3 и асистенти 3.
19. Разни поединични служби въ държавни и ав
тономни учреждения, като касиеръ-счетоводители, би
блиотекари и пр. 11 души и
20. На свободна практика като търговци и инду
стриалци и др. 47 души или всичко на работа 482 души
— отъ всички дипломирани 703; оставатъ не настанени
на работа 221 души. Отъ техъ, обаче, 34 души еж постжпили въ Запасната офицерска школа да отбиватъ
военната си служба. Оставатъ значи 187 души безра
ботни. Числото на последните би се намалило още по
вече, ако 6txa дадени сведения за всички завършили
В. Т. У. Мнозина отъ техъ, вероятно, работягь изъ
частни предприятия, или сел. кооперации, отъ които не
е могло да се събератъ сведения.
Отъ друга страна, като се има предвидъ, че 76
отъ всички дипломирани еж жени, отъ които 57 жени
еж останали като^домакини, а друга часть еж се омжжили, то броя на безработните мжже намалява на 130
души. Това число, повтаряме, е относително, тъй като
много отъ колегите не еж дали сведения и не може
да се знае дали еж безработа или заематъ некакви
служби.
Все пакъ процентътъ на безработните къмъ тия,
които еж на работа (чиновници исвободни преприятия)
може да се изрази така:
Мжже. Завършили — дипломирани — 627 души,
отъ техъ на работа 464 души—74%, оставатъ съ непо
казана професия или безработа 163 души—26°/о, оть
които 34 души еж въ запасната офицерска школа.
Ж е н и . Завършили — дипломирани — 76 души,
оть които на работа 18 души—24%, оставатъ съ непо
казани професии и безработа 58 души—76%.
Общиятъ процентъ на мжже и жени е: 482 души
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работятъ — 68.5%; безработа или съ непоказани про- който ни сочать горнитЬ данни. НашитЬ банкови инстифесии 221 души — ЗГ5%, огь всички 703 души*).
тути и др. държавни учреждения, както и частните та
кива,
постепенно се подновяватъ
съ.,„„,
единъ добре подЯко и горните
цифри
да се взематъ_ !съ. . .известна
.
л
готвенъ висшъ
висшъ чиновнически
чиновнически
персоналъ.
f
ч
-гг
«
„
.
.
.
,
„
готвенъ
персоналъ.
г
резервираность, тъй като много отъ нашите колеги не
еж се обадили ощг, за да знаемъ кжде и какво рабо*) сега
Сега броя на завършилит-Ь
завършилитЬ дипломирани, е увеличенъ на.
тятъ, ние съ радость можемъ да констатираме факта, 753 души, отъ мартенската и юлска сесии 1935 г.

Третиятъ редовенъ конгресъ
но Д-вото на завършилите Варненското висше търговско училище
щг се състоя въ гр. Вирна на Z5 августъ 1935 г. при следния

Дневенъ редъ:
1. Откриване и приветствия.
2. Рефератъ отъ Бойчо Бойчевъ — редов, преподавьтель въ търг.
академия.
3. Отчетъ на управителния и контролния съвети и дебати по техъ
и освобождаването имъ отъ отговорность.
4. Изменение и допълнение на устава.
5. Насока на б^дащата Дружествена дейность и дебати.
6. Изборъ на упразителенъ и контроленъ съвдти.
Откриването на конгреса ще стане въ 9 часа сутриньта въ заседа
телната зала на Варненската търговско-индустриална камара.
На следния день ще бжде устроенъ излетъ до некои отъ околно
стите на Варна.
Право на участие въ конгреса иматъ всички дипломирани
възпитаници на училището, които платятъ д о 24 августъ включи
телно членския си вносъ.
Посетителите ще се ползватъ съ 75% намаление по случай — IV
мостренъ панаиръ въ Варна.
75% намаление по Б. Д. Ж. започва отъ 23 августъ и трае до 29
августъ т. г.

ГО. Мострениятъ панаиръ - Варна се открива на 5 августъ и ще трае до 29 с. м
включително.
ПанаирнитЪ палати се помШаватъ: централната — въ зданието на Девическата
гимназия и клонове въ Търговската академия и срЪдищната прогимназия.
Посетителите ще иматъ свободенъ входъ въ предприятията „Текстилъ" и „Галата".
Настоящия брой се издава специално за пропаганда на К у р о р т а В а р н а .
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Вести и съобщения.
С ъ о б щ е н и е . Поради финансово затруднение в.
„ А к а д е м и ч е с к и в е с т и " , не можа да излЪзе ре
довно. Н-вото на Д-вото моли всички колеги, които не
<ж си изплатили членския вносъ за 1935 г. да побързатъ да сторятъ това. За улеснения при изплащане чл.
вносъ отъ 60 лв., е открита ч е к о в а с/ка № 1373. Из
пратени еж до всички колеги вносни бележки за изпла
щане на чл. вносъ.

Радио ТЕЛЕФУНКЕНЪ
се предпочита отъ всички
защото:

Г-нъ Д-ръ Г. К. Свраковъ е повишенъ за извънреденъ професоръ по стопанските дисциплини при
Висшето търг. училище. Честито.
Г о д е ж и и вЪнчавки.
Вънчалъ се е колегата Добролюбъ Темелковъ
(Добата), търговецъ, съ г-ца Кинка Балканска.
Вънчалъ се е колегата Никола Никовъ—кметъ, съ
r-ца Виктория Ллексиева.
Вънчалъ се е колегата Богданъ Иордановъ—кметъ.
Сгодилъ се е колегата Недю Карабашаковъ —
«онтрольоръ докладчикъ въ См. Палата, съ r-ца Златка
Дишева, прогимназиална' учителка —Варна.
Вънчалъ се е Невънъ Николовъ, инспекторъ при
Съюза на Попул. банки съ г-ца Бърка .Ив. Лчкова.
На всички двойки честито!

Дипломирани еж презъ дветъ сесии 1935 г.
с л е д н и т е наши колеги:
Мартенска с е с и я VIII вип.
Христо Кожухаррвъ, Янатолий Щекатуринъ, Олга
Сарайдарова.
IX вип. Димитъръ Панайотовъ, Стоянъ Константииовъ, Павелъ Нишеловъ, Симеонъ Милковъ.
X вип. Парашкова Димитровъ, Емануилъ Капитановъ, Василъ Мънковъ, Петъръ Сяровъ, Христо Топчиевъ,
Първанъ Василевъ, Трухчо Трухчевъ, Илия Дачевъ,
Мико Бохоровъ.
XI вип. Тодоръ Тодоровъ, Тодоръ Сиромаховъ,
Петъръ Петровъ, Сотиръ Шоповъ, Никола Начевъ, Пе
търъ Мариновъ, Доменика Бръчкова, Любенъ Оцетовъ,
Цана Стойчева, Николай Къневъ, Петъръ Димитровъ,
Петъръ Милушевъ, Николай Калуджиновъ.
Юлска с е с и я VIII вип.
Георги Караивановъ.
X вип. Владимиръ Владовъ, Николай Триловъ,
Любенъ Кожухаровъ, Гено Геновъ.
XI вип. Лилия Юрданова, ЖелЪЕко Калъчевъ, Ни«имъ Исаковъ, Христо Христовъ, Георги Георгиевъ,
Асенъ Ивановъ, Димитъръ Балджиевъ, Юрданъ Стоя«овъ, Лазаръ Поповъ, Петъръ Черневъ, Любенъ Доневъ, Тодоръ Дргировъ, Петко Петковъ, Стефанъ Йотовъ,
Любенъ Николовъ.
XII вип. Генчо Генчевъ.

,.

,

•74 отъ станциите, които слу
шаме еж построени отъ Телефункенъ.
Всички уреди и части на
предлаганите апарати еж на
правени отъ една и сжща лаборатория.коетопозволява една
идеална хармония при прие
мането.

Р е к т о р ъ на Висшето търг. училище — Варна е
избранъ г-нъ Проф. Д-ръ Янаки Лрнаудовъ. Пожелаваме
му успъхъ въ новия постъ.
Г-нъ Ив. Пандовъ, асистентъ при Висшето търг.
училище — Варна, е заминалъ на б-месечна специали
зация въ Германия.
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Телефункенъ е най-старата и най-опитната
радиостроителна фирма въ света.
Съвършена техника и луксозна външность.
Единственъ представитель

И г н а т - ъ П е н е в ъ — Мусала 2
Тел.

205.

Книжарница „МЕРКУРИЙ"
Варна

300 вида СПОМЕНИ ОТЪ ВАРНА
фантастично красиви изделия
отъ миди и охлюви.

ПАРШКЕВОВЪ & Инж. БАЛТАДЖИЕВЪ
ул.

„Преславска" № 12 тел. 383

НА СКЛАДЪ
големъ изборъ отъ вентилатори: настолни.
стенни, висящи и такива за индустриални
цели.

НА СКЛАДЪ
всички видове нови и употребявани но добре
запазени електромотори.
Електромоторчета за шевни машини, за
зжболекари и зжботехници.
Извършва всички видове електрически и машинни
инсталации.
Изготвя планове на индустриални заведения,
фабрики, технически работилници и др.
за озаконяване.

Р а б о т а солидна и гарантирана.
Приема да представлява търговски и индустриални
фирми.

Печатница „Войниковъ* — Варна. — Тел. № 502.

Стр. 16

, АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ-

Брой 3 и 4

Цени на въглищата за тонъ франко минитй
Съгласно протоколъ № 16 т. VI. п. 1 отъ 1.XII. 1934 г. на Адм. Съветъ публ. въ Д. в
бр. 204 отъ 7.XI1.1934 г.

I. Мина „Перникъ"
I зона

К а ч е с т в о
" s -^

Едри вжглища

400
300
170
300
280
220
80
550

"^ *

Средни „
Ситни
„
Непресети — пречистени (I кач.)
Непресети — непречистени (II кач)
Ситни промити
Пляка

лв.
„
„
„
„
.
„
„

II зона

III зона

380
280
150
280
260
200
70
530

360
260
130
260
240
180
60
510

лв.
, „
„
„
„
„
„
„

Брикети
За Б. Д. Ж . и за предприятия за добиване и доставка на електрическа енергия:
а) непресЪти —: пречистени ' (I кач.) 240 лв. |
а) непресети —непречистени (II кач.) 220 лв. j за всички зони

лв.
„
„
„
„
„
.
„

Само за Б. Д. Ж . едри вжглища — 320 лв. — средни въглища 240 лв за всички зони;
и брикети 420 лв.
ЦЕНИ за ИЗНОСЪ: едри вжглища 230 лв., средни вжглища 200 лв. ситни вжглища 130 лв.
непресЪти пречистени (I кач.) 170 л в , ситни промити вжглища 180 лв. и брикети 420 лв.

II. М и н а „ М а р и ц а "

СУРОВИ
Едри вжглища
Средни вжглища
Ситни вжглища

вжглища:

СУШЕНИ ВЖГЛИЩА:
220 лв.
180
50

Пресети вжглища

Ситни вжглища
Само за Б. Д. Ж. поесети вжглища
Цените еж безъ разлика на зони.

380 лв.
80 „
350 .

III. Мина „Бобовъ» долъ"
Едри вжглища
Средни вжглища
Ситни вжглища
Вжглищенъ прахъ
Пляка

430 лв.
Само за Б. Д . Ж .
330 „
130 и
Едри вжглища
80 .
Непресети—непречистени
60 •
Цените еж безъ разлика на зони.

410 лв.
270 .

I зона отъ 6—250 тариф. клм. 11 зона отъ 251 до 410 клм. и HI зона 411 тариф. клм. нагоре.Вноски и поржчки се правятъ навсекжде въ страната чрезъ Б. Н. Банка, преводна служба,
Т. П. Станции—пощенска чекова служба (чек. е/ка № 50) и Популярните банки, кждето на раз4
положение на клиентите ежоставени специални формуляри съ изчерпателното попълване, на коита
става излишно да се пише отделно писмо до, Мините, както и на касата на Мините въ Перникъ.

ежедневно Ч У К А Н О И П Е Ч Е Н О

Мзгазимъ за шоколодъ и бонбони
но обещава, а изпълнява.

ЧАЙ и К А К А О
примагазинъ КАМИЛА
,ул. Царь Симеонъ'№ 12,-

