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и«оре^ствата заг издигането на Варна въ еко•мм.ад*й «г*и^-''. номичесно отношениег

•Я4Т.Р ..ОН . !'Ь

Жита'наГкиега- г? Н. Поповъ', овфйнатйтЪ' на г. Св Гре^ ^ Л и о ^ ъ и пом. кмета г. П. Нейиовъ.
«'Щ^йЙнЦиативята' на" кмета-г,
Н. Поповъ на1-81 януврай*т. г.
•(У^еА'? п*2 в**Фваетй! на град
ей*н*те«1тр'^,бе**-' свикани' на
МвраЪйй^1 й^едсгавятеяите*< на
#<&чкймучрежденин* дружества
1 ррРйяйййцргй(;въ града, ва»И8т$уш*неа* рефератите-на г.' Са
РреМ^гв'»- йекр/ йа Ва"онен • търг.
й*Л''нймара< и 'на' пом. кмета»г.
ПРНеЙвбйъ*въ.,'свръаказ съ еко
(ммйчеСкотоповдигане на Вирна.
'•'Препълнения'са аонъ на' ФО1Й*Ь<'йи прй-сжтетвието- на -пред,
•зтавителйте-на печата и-всички
оргаиивации, показваше • голе*.
«[«га^интервеЪ^и съинвние. което
ббЛадвва^у предете» виталите на
р^еийданетйотолза «слдбините, на
гр^а*фйн&се;*ението му.<-:,
• н Кайтв^Г-йЪ-Ш Полевъд обяви
събранието *а4 Открито* точнс- въ
В^^-Ш-плм-йъ «следния апелъ:
* ]Рб6прд«;.:првдиадаьдамъ1 ду.
Й1гта*на г^г. реФеренчицит-Ь-ще
йй^йовййййт^оъ1 не колко думи
^Вй^посоча^ първо, цельтина
настоящето събрание отч^ една
стщна^ и второ, да направя ед
на* малка '"характеристика на
въпросите който подлежатъ на
щвгле^дане, Съ това, ми се
?г?8'^е;*Чв '*" хвърли светлина й
внесе 'яснота при рбсъжданне

^адъпросите. . •:'''у- "•'", '

Ви е добре иввесТна: Имено ва
това1 повдигаме гряда въ тър
говско отношение вящото засега
по-голе'мата чнстьотъ варненско
то ^гражданство.
На второ место -да. се способ
ствува за закрепване на ин
дустрии които не еж, вякрепна
ли, Да. се съвдчва все повече и
повече индустрия и като след
ствие на това ще се, съвдяде и
повече работа; ва нашия градъ.
Третия- начини: повдигане
консощатипната способноеть на
нашия гр»дъ. Колкото повече
консуматори има, — повече ра
бота ва тия които търсятъ Ньй
сигурния начинъ зе повдигане
града е консумативния начинъ.
Това може да стане кнто се ив
действувава концентриране некои учреждения въ Варна,-.как
то стана съ пансиона на сира
ците отъ войните,, сборове^
конгреси и пр. дохожда и най
важния в ъ а р с ъ ва . повдигане
на нашия грядъ — въ курорт
но отношение. Въ такъвъ слу
ч(.й веднага се поставя следния
въпросъ : ! курорта1 какво е- ва
насъгкато едно •ряввлечениеяи
в(" или^ като • живненъ въпросъ
ва повдигано поминакя на граж
даните'!* Ако искиме града да го
правимъ» курортенъ — въ как
ва 'емисъль? Едни ювввятъ да
го направимъ единъ напълно
•
• •

тръгнемъ ли по погрешенъ
пъть, ше минатъ 15— 20 г. . и
не ще можемъ се повърна.
Дохождвмт. на пърроначалната си- мисъль: въпросите
раврешението на които вависи
отъ гражданството и предста
вителите на гражданството—
Вярнен. градеса община, които
с ъ въ нейни ръце и .втория
въпросъ'отъ още по живнено
внянение, но раврешението му
не е въ властьта, Нито на вар
ненското. гражданство нито на
неговите-представители, а отъ
политиката ня Министерството,'
законодателството и множество
влияния които му окавнатъ рав
ни заинтересовани- градове, съ
словия и други ФЯКТО| и. Зато
ва имено ще дямъ думата да
ивслушате сега двамата референчици.
Цельта на топа: събрание е
преди всичко да се получи ос
ветление и обективно проучва
не на въпросите и тогава, да
чуемъ Вашата обективна пре
ценка
Св. Грековъ, секр. на Варн.
търг. индустр. камара. Господа,
авъ съмъ натоваренъ да проче
та" предъ Вясъ единъ малъкъ
реФерятъ в» оневи въпроси и
системи, които Варненската тър,
'инд, камара и стопанските ор
ганивяции въ' гряда ивнесоха
предъ Министерствата, Камара
та и пр. които с ъ въ свръвка
съ економическото И стопанско
повдигане ня Вярна.
Главната причина ва

западането на Варна

и на всекиму^ отъ Васъ извест
Преди всичко .^лъженъ съмъ
на: 40 50 % отъ едрата тър
да^ ри , иакяжа блягбдарноетьта
говия въ града не може- да на
<щ'иа Шщата готовность вя отмира своя-плясиментъ Отнема
|ов^ване"йа< поканата ми ня то :
модеремъ курортът
нето на големия''онсумятивенъ
| а събран^.' Така и се, очаква- въ- който д« привличамн и чуж
хинтерлиндъ — Добруджа, ста:
1
Ж , мщото въпросите с ъ тъй денците, а други ,•• кивватъ —
на-причина Варна Да ивгуби ка
л
г
^|»жни;«?' #|Ж,дбоноснй ва равви
да бльде съ свроменъ. ориен
чествата си на грядь ни едрата
;
,!
^ е т ^ ^ н а г п й й ^ г р а е ъ . ; ; ' '- . таисви видъ. Ако ние мислимъ
търговия. Имники предъ видъ,
4
^рГ^" ВЗрна*1йтЪ; Денъ на" день да съвдавйме куррртъ въ гран
вначи, тлей причина- и повнавсе' 1|Ьвеч<|" й^пйвече вапада. Не диозни равмери въ който да
ььйки миналото на Варна, ние
|рЬбйаназови очвпиденъ^ФЯКТЪ може да се привлекътъ.и чуж
се мъчихме да намеримъ сред
да "се бпйрйме )иного. Ежеднев-^ денци .ние.,требва да построимъ
ства'да въвстановимъ теви ка19 .кметската влаоть" се е на-1 и кнвино. Въ такъвъ случай,
41 ства на Варна, като загубе
множество оплак- въ какънъ мащабъ ще. бъде :
ния хинтерлвндъ вамейимъ съ
а Ия н
5 ^ *' * прой8нодителнйте'съ^ обикновено или такоса да ва- други вътрешни или чужди та
!^9, в | , я | .'••.' отпадани*^ то на тър^ дрврлява и , нвй-ввискателния кива. Ние се натъкнехме на
ЙвГ1,*Тв11 ванаятите' и поминъка "вкусъ на чужденеца. Тогава се две толеми гроблеми ва повди
Ч*.}Ь]!Ички гр 8 ж^ а н и < 1_ Искамъ поставя въпроса: какъ ще ио- гането на Варна; чревъ приР"вбдчертай* че отъ деня ко- ж е м ъ д а пострримъ казиното, равнение навлата по железо
^тст/йатия традъ по иввестни наши средства, ваемъ или кон пътната ^тарифа Варна' — 06Вамъ причини вапочна да от- цесия.
ФИЯ"СЪ тия отъ Бургасъ— СО
пада, отъ "тогава се вараждатъ
Но тукъ има единъ трево- ФИЯ ва увеличение- трафика на
действията на-гражданството и женъ въпросъ, който тревожи Варненското пристанище и вто
нис-итутит4 които- ельг натова». и гражданството. Вие внаете че рия въпросъ; — ва използуване
1*даа,.еъ,гражданските интереси; има ивработенъ протестъ отъ Варненското пристанище ва''спои>др|«апочнаха<да»рае4отятъ ва представителите на Варненско бодно пристанище — като баподиганвч града! въ» стопанско- то гражданство до М во, .Кама ва ва тованене и равстовярване
отношение! Отъ .тогава .до днесъ рата и пр. противъ уваконява- преднавначени ва централна Ев
»*:ош»дагкая1а^рА!очертани точт не комарджийството и вече има ропа отъ една страна, и далеч
но въпроситедотъ^раврешение-. ваконопроектъ ва премахване ния истокъ отъ друга
'
комара. А въ какво съотношение
За да може систематически
АМадвТОа.НЯ нашИЯ.ГВадъ. с е намирававиното и,комара— да обясня това което търг.* ка
;
„
това требва да се обясни., Ко- мара и стопанските' 1оргаиива
0
т
| : ^ * . , е . Т е с * две* кств* маръ, който иввърщава граж. ции въ града ивнесоха по тови
въпросъ, авъ бихъ желалъ да
аЖ^,',.-'.';."'"'.
""'••".'''
данството, какъвто имаше въ прочета- революцията- ввета на
;
,ТЙ^в»Да св*рйб6тивъ три- некои ваведения, а. даже и; по 31-аредовна сесия на Варнен.
5*?Р""'* в,гия; :
'
улиците на града, или единъ т; и. камара (СЪ тави револю
'•'•*&}{ ?** в Р* т Ч янв онова гьргов- регламентиранъ комаръ, клде-ция между другото св иска и
•^°Т8,?вЧег*Йе, което-града има- то ще иматъ-.достъпъ само ли- създаването на свободна зона
№*. п ° Раво.^ Авъ;не допускамъ, ца съ иввестенъ ц»нвъ, мате- въ Варненското пристанище);
Щ?|^*?*"!*1'и* превъ мис-ьльта риалио^ положение,.или само
Азъ кавахъ, отначало-ние се
!^^*"*^' п Р оп ^имв ; »в*- 1 '-* , ьргов'." чужди поданици. Тия • въпроси мъчихме преди всичко да ив*
екв
1
| *0^^"«нвчецив' на Варна; кой- имено тревожатъ пост. присът* молимъ и- налоисимъ една же; т 0 имавоичките условия да бъ,-: вие и гражданството, За това левопътна тарифа, която дейДв^п.рговскв-градвгА ва дане сега е момента.въ; който града ствително би могла да-повдиг*А»*дааеаг и^к^*>гц^вяяната%.- Варна^-ще • требва да' определи
8К:

За да дйдемъ възможност? на Варненското, гражданстда чуе мненията на представителипиЬ/наразнитш търм
ски,, индустриални, занаятчийски^ културни;.родолюбиви-шл^к
оршнизациии на.началниците на учрежденията въ^Варьч,
по втроситщ. които сж~- отъ съдбоносно значение за екоь<}
мическото1 № курортно повдигане на нашия,градъ — построи
ката на Казино и средствата за възстановяването на нгьщ
гашното търговско величие"на Варна, отъгдяесъ заНочвамедп
печатаме речитп- на горнитть представители' въ-общогразядонското събрание свикано по инициативата'наг кмета г.: 11
Поповъ на 31 януарий и 1 и 2. февруарий 1928 г<\д-

Редакцията
не Вярна, като искяхме: такава
чревъ кйято дак св конкурира

износната ни търговии
превъ1 долното течение • на Ду
нава; т. е, колкото е въаможно
храните отъ нашите Дунавски
пристанища да минаватъ чревъ
Браила; Галяцъ и пр.1 и: отъ
тамъ' да •> ге експорти ратъпо нататъкъ, теви храни да-бъдатъ
донасяни въ Варни и отъ тукъ
да се1 ивнвеятъЗа да можемъ( пъкъ да' съвдяд<-мъ условияна" експортьорите, тр*бва да се разреши и
въпроса-ва постройката'- на>сильовите, Занапредъ ние ! ща > останемъ една експортна'страна,
ватова- требва да 6бмислимъ; то
ви 'въпрбсъ. За-цельта ние ис
кахме-да- ивпол.упамефоида.отъ
200 мил.' лв; при* Мството' на
вгмлеДелието, ва да1 се построи
единъ тйкъвъ. сильовъ! въ гра
да» ни. Вънъ отъ- това също
искахме» да се поелроятъ и-мал
ки сидьлви въ-провинцията,'където ! 'селяните да" могатъ1 да'валягатъ-Храните си- и «ъададътъ
по-добри условия 8а'ПОМинъкЪ,
Имайки•< предъ- видъ»- големия
интересъ • който представлява
тони- въпросъ - ва' града1 ни; ние
настояхме)

да се създадатъ сильози съ
елеватори,
?
което предполага складиранетЪ
йа храните-въ-грамадни коли
чества съ* удобства- ва провет
ряването имъ, като по такъвъ
начинъ искахме съвършено да
йренесемъ трафика на" нашите
храни вместо по долния Дунавъ — превъ Варна.
Такава тариФа фактически е
съществувала и преди. Тови
ярпросъ. е- билъ. равиекванъ,
Противопоставили ее главно на.
шите Дунавск» пристаница;- ка
то твърдятъ} че технит-Ь» инте»
реси. щн бъ-датъ> многочощете
ни ва сметка на Варна/.
На състоялия се, миналата
година»въ! града ви конгресъ
на инженерите и I архитектите
бешйпизнееенъ/по тови въпросъ
реФератЪ) по който, се> вее и
революция. Като. се абстрахира
ха отЪ веевакви политически
и др. влияния,, т е . възприеха:
експортирането на храните.отъ
северна Бтлгария. да става
чревъ Русе и Варна.
Главната дирекция на.желев.
ниците произведе анкета по .то.
ви въпросъ между всички тър.
гов. камари въ страната.. На
отправения аа.цевьта въпрос.
никъ ние съ обширно ивложе»
ние отговорихме, като рввбйра
се настояхме да се1, възприеме
нашето предложение (мнение),
(Чете въпросника на' гл. ди
рекция) . . .

(Чете-ивложението» на тър-1.
камара въотговоръ иа въпре .ника ня гЛав. дирекция)
' Въ Глал: дирекции* на- .Жел-в
ниците сега се проучватъ--Г1Йви4двй'преДлож1ения; йлйГ*

: приравненив! навлага ;
по железниците',. Варна '—• С<'ФИЯ съ* тия «Бургасъ -— СОФ •*>,
както, е било преди '.войните,
или-, привличане< ".траФИка т ь
ДОЛНИЯ Дунавъ —: чревъ Ру;.•'*;
ва Варна.
;
..'..,
Авъ, съмъ длъженъ да вяяи'..
че теви въпроси,,,които . и.мнуь'
ва цель дач раврешатъ економч
ческото , повдигане . -на ВарнЧ'-'
това с ъ въпроси не - сако отъ
стопански, характеръ,.: нр'кр.1
ятъ въ себе си и социаленъ «%
:
Лементъ, ващото свървватъ стопанскотр'значение и 'на;.'другй.
градове. Други градове тр.ебвя'4
да на пра вя гъ .жертви ва смегвв на Варна, Д при днешйаа}»
обща стопанска крива:рчевидно
е' че раврешението 'наетия въ
проси въ блвгопри]ят'на смисъ^ь
ва Варна ще срещне много й
големи пречки. '
Фактически рв8ликаталвЪ:ра8
стоянието,между. Варра..-— СоФИЯ- и-СрФия1 Бургасъ не е иц
ьече-отъ'-30.кдм.,,,,,
•-.- По-.въпроса"ва!!СИЛЬОВИГЬ, доколкотоазнае/, Земеделската бан
ка беша пласирала ФОН да но
тютюневите кооперяции и'прс
ле не можа; да прибере сутмит*1',
отъ които остатъка"1 внеса- къмъ
собствения си4 капиталъ.
Ние ми ели мЪ" чревъ1" -

свободната зона-я:•'-..---:•
да привлечемъ трафика на цен
трална Европа чр(38ъ Варна, к; то се постррятъ\ внтреповитни
скланове на иввестни места въ
пристанището. Верно е, „че по
стройката на, теви внтреповит ни складове ще костува твърде
много пари и нашата държави
не .би могла да се справи съ та
ви вадача, но ние бихме могли
да направимъ,1 както с ъ напрд
вили даже и богати държави,
като привлечемъ частни капи
тали чревъ концесии или дъл
госроченъ кредитъ
За да можемъ, обаче, да дей
ствуваме въаъ основа на поло
жителня-данни >отъ една .страня,
я информиране настроението,нч
ония държави които съ ваинтересовани съ свобод1еата вонв,
миналата година нашата кама.
ра^командирова въ Чехославвя
г, г. К Щкоррилъ, и Петровичо.
ва да севиратъ местните, среди
и"проучатъ, .дали биха намери
ли ивгоди при н»й големи от
стъпки въ'тарифата и 'таксите'4,
Г-нъ. Шкоррйлъ се е срещййлъ
почти еъ .всички компетентрц

Стр. 2
министри в * Прага, говорилъ
е еъ представителите на търг.
камари въ Прага и Пилвенъ,
Отъ доклада на неговите впе
чатления между другото се ивтъква друго едно важно оботоятелство. Тови въпроеъ може
да се равреши въ свръзка съ
една

обща параходна компания '
по Дунава ва да могатъ тър
говците осигурени и улеснени
въ транспортиране стоките си
чревъ Русе аа Варна и обратно.
По тови въпроеъ г. Шкорпилъ
св ерещалъ и говорилъ съ г. г.
Ляачевъ и Буровъ; т е по принципъ еъ му ваявили, че такава
вона въ варненското пристанигде може да бъде приета като
полевна и т. н. и тогава той
замина ва Прага. Отъ тогава
вие сме въ сношение съ тър
говската камара въ Прага, оба
че по тови въпроеъ отъ Чехославия още нищо определено
нема. Кон с ъ причините, не
внаемъ. Авъ знамъ, че вабавяне разрешението на тови въ
проеъ се крие и въ тревогата
на експортьорите въ Чехославиа, само ватова, че на устро
ената отъ техъ подобна вона
въ Нови-садъ, претърпели Фи
аско, също и съ разрешение на

митническата еистериториялность,
което е въ вависимость отъ дър
жавата. ,
Веднага еледъ изпращането
на нашата делегация нъ Прага
Ромъния обяви чревъ своята
преса, че въвнамерява да обяви
некои свои дунавски пристани
ща ва свободни. Даже техния
ваконопроектъ аа тави цель бе
ше готовъ Техната идея беше
още потеоретична отколкото на
шата, ващото на транспорта
предстои да се движи по желевопътната линия повече отъ
700 клм. Зная, че и тови въпрооъ, който беше повдигнатъ
съ такова вдъхновение и се пи*
са много ва него, ваглъхна. Да
ли тия хора искаха да правятъ
оамо диверсии ва да премахнатъ
възможностьта ва привличане
трафика превъ Варна, не вна
емъ, но ние ще вървимъ все
напредъ по тови въпроеъ, кой
то ще бъде равискванъ и отъ
, другите търговски камари й съ
съдействието на Министерство-1
то се надеваме да се постигне
вещо, ако не свободна вона, то
транзитна аоиа.
Вънъ отъ това търгов. кама
ра работи и съдействува аа ед
на привилегирована индустрия
въ Варна. Апелирали сме- ва
сплотеность и пр. къмъ

кредитните, банки въ града.
Мъчимъ се да търоимъ нови
пааари въ които н-Ькоя артику
ли да бждатъ донесени чревъ
Варна. Правили сме постъпки
предъ параходното дружество ва
учредяване директни рейсове
превъ Вярна аа островите, Египетъ, Сирия и др, аа улеснение
ивноса на добитъкъ. Заинтри
гували сме общественото мне
ние на Вариа.Заинтересовали сме
респ. министерство, правени съ
деклерации отъ авторитетни хо
ра и можемъ да се надявамече при по-благопркятни време
на, когато грижите на държа
вата аа днешния день се нама,
лятъ при едно по улегнало економическо положение на стра
ната, авъ се надевамъ, че тога
ва теви въпроси рааработени
ще могатъ да намерятъ едно
по-правилно разрешение.

Реферата на г. П. Нейовъ ^
Бевь всекакъвъ уводъ мивавамъ направо къмъ предмети
на доклада си, започна г.
Нейковъ,
'• •
Същеотвбвия въпрбсъ"който
предстои да се равреши е след
ния : предъ вабележителния подемъ на Варна като летовенъ
центъръ, подемъ бевспиренъ и
мощенъ, ясно иатъкнатъ отъ
статнетическит* ви таблици

Варненски общински- вестникъ

Ма'

миналото. Вт. тежката крива, естетика, хигиена, чистота. вар.
отъ две години насамъ, предъ ската градина съ своя плажъ е която преживева градътъ ни, ненското гражданство^ е довава..'
все внушителния напливъ на основата на летовището. Нови увеличените приходи на граж ло въ миннлото, че е предцрИ>:
гооти летовници които търсятъ т е м. бани съ една голема • данството отъ летния сезонъ емчиво, пожертвувателно, тодрйвъ града ни почивка и лечение .придобивка и инциаторите имъ \ еъ истинска благодатъ и пър тежава големи сили на присп0,
или удоволствие и забавление, заслужават* големата призна- востепенното морски летовище собленне. Общинската М м , , ,
какво именно тргъбва да бяде ста телность на варненското граж на истокь, което се устройва требва да ее покаже навис6т»,г;
новището на гражданството из данство. Но всички внаемъ, че тукъ, нема да попречи на Вар та на положение Градътъ тр4б.
разено чрезъ дгьлата на общин етроежътъ на тия бани просто на, да се възвърне къмъ не- ва да рвввие максималната евер
5
се наложи следъ неколкого
ската власть?
когашното си търговско вели гия ва да се покаже достоещ
Струва ни, се има три по-ха дишния напливъ на летовници чие, щомъ съдбоносните при ва своята лет на клиентела.'
рактерни възможни становище. следъ войнитгъ. Нуждата е била чини на тежката й крива бъдатъ
Какко требва да се приви?
1) Абсолютна пасивностъ отъ тъй голЬма, щото ето само две преодолени."
Направената отъ общанац'
|
следъ довършването
страна на градската власть ив- години
реклама
има и своята опйсн<
•Бъдещата
политика
на
Об
равена приблизително последния имъ оказватъ се тесни и вече
страна- Тя може да ни дойар,
щината,
която
ще
намери,
не
има
решение
на
общ
съветъ
ва
начанъ; крайморските природ
идното лето едно такова мво.\
ни красоти еъ на местото си; постройка на но*и Бевъ да отпра- се съмняваме, подкрепата на жес1-во летовници, че дв-? не?
целото
съзнателно
Варненско
вямъ
упрекъ
къмъ
никого,
искойто обича нека ваповеда да
внаемъ какъ да ги настанвиу
летува въ Варна на неговъ камъ само да ивтъкна тукъ, че гражданство требва да се осно •Ето въпроса за жилищата «о,
вава
върху
досегашната
придо
отъ всички летовни приспособ
рискъ и отговорность.
ставенъ,
. . ., ... ., ' ,
^-:
2) Относителна отговорность ления дължими на човешката бита опитность и, главно, вър
Българите обичатъ да ходяп
ху цифрите на статистическите
отъ страна на общ. власть, кое инициатива, едивствена
ПО частни кввртири. Чревъ ед.
таблици
съществующи
отъ
две
то значи че останалъ твърде нана добре; уредена квартири
години.
морената градина,
задъ отъ модерните условия,
служба ний ще се опитаме д
Какво
ни
говорятъ
тия
ЦИФкъмъ които все повече се стре- свидетелствува ва една голема
;
настанимъ и чветь отъ чуждо^
ри?
мятъ летовниците, градътъ да и далечна предвидливость Всич
г
Превъ сезона 1926 год Вар ците въ квартирите Но чу»
се мени, отдалечъ и въ ограни ко друго се е наложило отъ
на е била посетена отъ кръгло денците предпочитатъ хотиь
чени размгъри, да догонва
самите бърво растащи летовни
35000 летбвници, между които тгъ. Т е с л свикнали да н ^
нужди.
ратъ по обичните си летовшц,
естественото развитие на
почти нема чуж<енци. ,
5
Тукъ нека ми бъде позволе
Превъ севоиа 1927 год. годи хотели пансиони, които ищ1 '
летовището
но да прочета една уводна ста
на въ стопанско отношение по- обевпечаватъ всички,. удобств!'
ва жилище и храна.
:•; .[!
и да се старае да се приспосо- тия на общ. вестникъ, която ре- лоша отъ предшестнующата,
вява по малко и бевъ особени вомира твзи наша мисъль.
Хотели нем1ме въ еостап
инициативи, просто влаченъ отъ
числото на летовниците се ч^нъ И аадоволителенъ размер] .
Господа Варненски граждани!
все по-новите изисквания на
Миналото лЬто всички хощг
е увеличила на 3 8 5 0 0 ,
„Има варненски граждани не
една съвременна летовена мор
беха претъпкани, главно „й
ска станция.
•' твърде доволни отъ обстоятел отъ които 3100 чужденци дош чужденци, и второстепенни, |
3) Предвидлива и предприем ството, че Варна, въ л4тсвно ли отъ чужбина нарочно аа третостепенни., Р«;вултатъ?в Н»
чива общ. политика н* сочена отношение, се развива съ неи Варна.
доволства големи отъ липсада
Тази равлика се дължи бев- удобегва, главно на. ^истод
къмъ използуване по най-раци' моверна бързина; ващото миовалния начивъ преимущества слитъ те, тови големъ нанре- спорно — по отношение на бъл Позволете ми тукъ да посо?!
та на варненекия . летенъ се- дъкъ поглъща едностранчиво гарската публика — въ гплеми два Факта които с ъ срамъ,,.«
зфнъ, съ цель то8и„ севонъ да и въ ущърбъ на други облксти • размери на ивпитаните вече Варна: дървеницитгъ и ,(.;ужаи^'
стане и остане ва въ бъдеща грижите и приходите на об удобства на новяте морски ба мръснитп, нужници въ пу6ли<%
единъ отъ постоянни и важни щината. Упреци отъ тови родъ ни. Но тя се дължи отчасти ва ните ваведения и часть-.и
поминъчни източници за варнен се често отправятъ въ печатъ българските летовници и'поч частните къщи.
..,•;':;;.
и въ речи и въ частни раз ти напълно вя чужденците и
ското гражданство.
Градътъ
има
нужда
повеи;
Зная, че никой отъ васъ не говори.
на една общинска инциатива, два големи хотели; единияд)
Но бързото развитие на Вар върху която требва да се спи
ще ни препоръча пълната памодеренъ, другия по скромет
сивность, която би била отеът- на въ ле-говно отношение не е раме т у к ъ : рекламните прос но и двата модерни добре,ур.
отвие на всека политика. Но нлодъ на човешка воля, вдъх пекти и таблата ва пръвъ пъть дени, спретнати и главно ч^т
всека политика, общинската новена отъ мисъльта да се да ив дадени и разпратени навредъ
Кой ще ни ги даде? •.•,-.-: ^г^
както и държавната, се отли де ново, изключително направ въ България и въ Енропа,
Авъ вервамъ . предприеш?!;.
чава . предимно съ преовидли- ление въ поминъчните условия
Тази рекламна инициатива ни
на града. Въ- летовния , напре- постави предъ единъ новъ еле- ще ее намерят ь. Интерес* I
востъта.
вече проявенъ.. Но има едаад
Споръ може да има само мвж- дъпъ на Варна е имало напо- ментъ въ перспективите ва лелема пречка върху която Щ
следъкъ
такова.
благоприятно
ду второто и третото - станови
товното бъдаще на града:
длъженъ да обърна ваше?
ще, между стан. на относител стечение на обстоятелства отъ
.внимание..
-••:•,..-,''.•;»'.
най-равновидно
естество,
щото
ната активность която е отно
Чужденците
сителна пасивность и онова на справедливо би било да се при
Има една голема ..нвизве*^.
предприемчивата, инициативна- знае, че човешката воля по 3500 чужденци, дошли въ Бъл
• СТНОСТЬ. ,; V. .;;л%{..
. та, политика. Между тия дпе скоро е търсила да се приспо гария специално за Варна е едИнъ
новъ
сериовенъ
источникъ
собява
и
да
се
нагажда
къмъ
становища равликата е, че от
която парализира предприеШ
говорната власть — въ първия придобитите Факти, отколкото на приходи на града, който оба тп> хотелиери. Т е не знаят
че
налага
на
граоа
нови
задъл
се
«
старала
самата
тя
да
ги
случай — само следъ дошлото
жения Тия 35000 души, чието Варна ще успее ли, чревъ ( п
# ;
събитиз търси да се приспосо съвдкде,
обходиии мероприятия да и''
би къмъ него; само следъ до
Нека ваемемъ само единъ число може тави година да се
отигнатия новъ етапъ на р»в- примеръ: новите морски бани, удвои, които е ъ оставили въ ай многочислената си лшвитие търси да се пригоди къмъ които ведно съ приморската града отъ 20 до 30000000 лева клиентела и главно летов^?!
него, оботоятнлетво, което при градина, с ъ основата на модар- въ чужда валута, сме-гаме ли т е чужденци. Въобще, некН.
големата конкуренция между на летовна Варна, кога с ъ по ний да направими всичко нуж бележа това, предприемачи'
летовишата въ странство и до строени те? едва преди две, но за да обезпечимъ и увели- които биха били наклрнни I
ри въ България може мнего години, когато вече напливътъ ЧЙМЪ тави толкова интересна за вложатъ капитали тукъ, м}(
но или друго предприятие,!
вле да се отрази върху летов- на гости превъ неколко след града клиентела.
вото бъдеще на Варна.
Его това е въпроеъ, кпйто иаглеждатъ твърде убедени,,'
военни години, бе просто наВарна държи ва своето -Л'
Но ний сме убедени, че съв наложилъ на гряда да се съоб требна сериовно да ни ванимае. во бъднще и че е решена I
Брвспорно
35000
българи
лерави
сь
нуждите
на
големата
наващи вишит-Ь интереси на
направи всичко въвмояшо Играда, вий можете да ни пре по брой и вече взискателна по токници, които ОСТЯРЯТЪ въ гра
го
обезпечи.
да ни минимумъ 70001*000, еж,
поръчате само една полити ка: вкусъ лътна клиентела.
Ние
мислиме, че въпрос ;
и
т
е
интересни
и
требва
да
политиката на предвидливостьЯви се ва щастие на града
та предприемчивостьта полити единъ енергиченъ кметъ и ми"лимъ и ва техъ. Но и са за толкова необходимите?'
ката на
единъ интелитентенъ и съобра- мите тия българи летовници ли е свърванъ съ редъ №
вителенъ общински съветъ, ко особно, една вначителна чаеть устройствени и ДVIуги пр^Ч
Варна нато летоана станция. ито разрешиха успешно първа отъ техъ, ставатъ отъ година ятия по начинъ щото , еД"|л
на година по-взискателни и тър може да се равглежда отД*
И сметаме, че именно тази та вадача. Но тона, което же- сятъ все по големи удобства и
Тукъ ивпъква въпросът!
лаемъ
да
подчертаемъ
тукъ
е,
политика ще се рввисква отъ
по отбрани забавления Авъ съче
самите
ни
гости
—
летов
васъ ващото тази политика е и
казиното,
жаля и амъ само, че ми липсватъ
отъ компетентости на община ници, съ неудържимото си ст
данни ва да установя какъвъиз- което навредъ, въ всеко п"1
ремление
къмъ
крайморския
ни
та и тя влива въ кръга на общ.
възможности, въ тааи облкеть, грпдъ, посочиха пътя по който носъ би тргьбвало да мине презъ дерно летовище е центрв^^
ние сме господари на собстве Варна требва да върви, ако Варна, 8а да може варненската место ва среща на летовн*
ните ни съдбини и съ една иска дя ивиолвува рационални търговия да остави на града те. Въ казината се съсрвД' "
малки подкрепа отъ страна на за благото на самите варненски единъ чистъ приходъ отъ поч чава обикновенно живот»1
държавата, която тя не ще ии граждани и природните си кра ти стомилиона лева, какъвто ос летовните станции, НавсЬ * »
хотелите, ресторантите Я»
откаже, можеме да постигнемъ соти и лечебните свойства на тавя ле-гния севонъ.
За да можемъ да запазиме гите заведения с * тъЙ;Д*
п/влие, които ще си поехавимъ. елънцето, морето и п4съка си.
Варна не е била единъ отъ придобитото положение, ва да каже по мерката на самот'
За да поясвимъ тааи политика, ония пусти североамерикански можемъ да привлечемъ още по вино.
.
нека хвърлимъ най-напредъ но- брЬгове, гдето смели предприе
8<
вече летовници ва въ бъдеще,
Какво
казино
требва
Д
:
гледъ върху миналото. Требва мачи етроятъ бани, кавииа и какви минимални условия с ъ
,.(.., ,-;! "
да ивтъквемъ, че до скоро об приспособления ва най-равнооб необходими? Ето съществения Варна?); ., _
Всички ще се съглвеит''
щината е развивала именно та равни спортни игри, тогава, ко въпроеъ/
днешната барака, .Фланк^
ви относителна активность ва гато още човешки кракъ не е
Летовниците иматъ нужда отъ двата първобитни^*
която говорихъ погоре. Та се стъпилъ по тия незнайни по отъ
вилиона ва мувикае вече
е нагаждала постепенно и нека рано плажове,
въвможна. Невъвмржна.в* [.
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кажемъ бавно къмъ все поминимални удобства,
Ето
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никой
не
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моко отношение: и въ есте1" л
новите изисквания на летовна
81
гълъ
да
отправи
до
отговорни
крито с ъ различни споредъ ете- ко, и хигиенично и въ вр "
Варна.
мъста уяревъ, че съзнателно, пеньта на културата, и средст но и въ доходоносно отнопК.1 и
Бевъ морската градина и умишлено се тласка Варна по
бевъ новите м бани, Варна не посоки, които я отдалечаватъ ва на самите ни гости; Удобет- | [Но съ какво да- се,.ваМ^ ^
.
(Следва),•»
би представлявала почти ни отъ търговията и индустрията, ва жилищни, ресторанти, лечеб |
;, ,'..,.,г-"
каква летовна стойность, мор които съ нейната гордость въ ни, съобщителни, забавни. Благо-? | _ _
устройство на летовния центръ,! I ,
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