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Всичко, що се

отнася ^о вестника,

За "година .'. 55 т.
За бмесеф' . 30 лв.'

да се язпраша до
кметстзсто —- Варна.

Облзлеийя:

Редакцията
уя. „Ц рь Барисъ",

Официални по 2 лз.
на квадр. сгнт,;
търговски
по споразумение.
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Господа съветници,

- Тазигодишниятъ оезонъ ее
разви подъ опака на небива
1а до сега тежка стопанска
криза. Очакванията ва една
добра реколта, която да подо
бри аонекжде положението, не
се оправдаха. НизкитЬ цени
на върненитЬ храни още по
вече отегчиха кризата. Съ
това, както и оъ големата
парична крива, главно, се
обяонява причинпта за сла
бото посещение на летовище*
то ни тави година отъ лътов- ч
ници ивъ вътрешностьта на
България. Все поради стопан
ската и парична крива, която
не е чужда и за Ромжния,
числото на , българите отъ
Добруджа, както и на ромжцците отъ Ромжния, които въз ползувани отъ безплатната
внза, други години масово по
сещаваха Варна отъ 15 априлъ до* 15 октомврий, тази
година е значително по-малко.
Напротивъ, тази година чнсюто$ на] чужденците, особенно
на тия отъ Полша, Турцвя и
Унгария показва едно чувотватешо увеличение.
' Общо веето, тази година
всички курорти въ България
еж слабо посетени, а между
всички, сравнително, най до
бре посетенъ е нашия курортъ. До колкото се простиратъ сведенията ни, всички
европейски курорти тази го
дина сд биле слабо посетени
въ сравнение съ другигЬ го
дини.

6126 душа презъ 1929 г/,
или оъ 2643 души по малка.
Отъ Чехосзавия 559 души
ср*щу 492 презъ 1929 г ,
или оъ 67 души повече.
Отъ Австрия 134 души
срещу 107 презъ 1929 г.,
.или еъ 27 души повече.
Огъ Германия 133 души
срещу 75, ши съ 58 души
повече.
Отъ Турция 162 души сре
щу 129, или съ 33 души по
вече.
Отъ Унгария 74 души сре
щу 20, или съ 51 души по
вече
Огъ Полша 240 души сре
щу 36, или съ 204 души по
вече.
Огъ Александрия (Египетъ)
10 души Презъ 1929 г.. не
е имало никакъ,
Огъ разни държави: Аме
рика 7, Италия 4, Англия 1,
Белгия 5, Швейцария 6, Пер
сия 5, Литва 2, Франция 11,
Гърция 17. Югославия 11,
ш и всичко 67 души.
Въ това разпределение не
влизитъ екскурзиянтигЬ отъ
чужбина, които сд, предстояли
по малко отъ 7 дип и, следо
вателно, не еж зарегистрира
ни при бюрото, както и де
тските колонки — български
и чуждестранни. Тукъ не влизатъ ежщо и лътовнпцигЬ отъ
България и чужбина, летува
ли въ мона81ира О . Константинъ и на лагери.
-"^Тази година е 1малп отъ
България, отъ разни градове,
ДОТСКЯ

КОЛОНИИ

ОТЪ

ГИМНВ8.,

;При все това, броятъ на прогимназиите, първоначални
посетителите на летовището училища, железопжтното учи
на тави година възлиза на лище, руския диепанееръ, бъл
21883 души, срещу 28830 ду гарокого християнство дружес
ши презъ 1929 г. — оъ 6947 тво, Плевенския морски сгодуши по-малко, или изразено воръ, скрацигЬ отъ войните,
въ процента — оъ 24 % по- Габровския морски еговоръ —
малко по отношение 1929 т . всичко 1232 дец», дошле на
Отъ гЬхъ зарегистрирани н/Ьколко смени.
при бюрото 7200 души, ероОгъ чужбина е имало: 29
шу 11200 миналата година,
деца
отъ Унгария, квярти^у} 'т. е. оъ 4ООО по малко, пз
вали
въ института на глухоразено въ проценти сь 35 7 %
немпте,
46 попски о;;аутя,
по малко. Въ тая цифра чу
40
виенски
огуденги — ши
жденците ож 6272, оръщу
роки
социалисти,
98 чехеки
7058 грезъ 1929 г., а отъ
соколи,
40
полскп
железни
България 1928 души оръщу
чари, 12 журналисти полски,
4142 орезъ 1929 г. Изра
зено въ проценти намалени 40 учители отъ Прага, 13
ето на чужденците е 11.1 % , занаятчии отъ Була Неща и
I а онова на лЪтоннаци отъ 6 представители па сладкар
ския оъгозъ отъ Румжпия.
България - - 53 % .
^""Котето вид-Ьхме по-горе, маРазпределени по държави м р ъ общия брой на летовни
чужденците летовници даватъ ците презъ отчетната година
следната картина:
да е по малъкъ съ 24 % тоя
О п Римжввя 3483 срещу

презъ

състоянието иа
Н<0

&&

4^85

на чужденците е само съ презъ точенйето на сезона ож
1 1 . 1 % . Намалението се па пзнесеяи въ респективните
да на ромжнцигЬ и българите преси. Имаме всички осно
отъ Ромжния, когато броятъ вания да се надеваме, че ва
на чужденците, особено отъ идната година тЬхното число
Полша (300 срЬщу 36 м. г ) още по-вече ще ое увеличи.
Турция и Унгария е значи Симптоматично е посещението
телно увелпченъ презъ от на курорта ни тази година
четната годана. Германците, огъ чужденци живущи въ
австрийците и чехите запаз- Египетъ (евреи и арменци).
ватъ приблизително досегаш При една по-голема пропа
ното си положение съ тен ганда въ тая отрана, можемъ
денция за постоянно увели да разчитаме па по големъ
чение. Увеличението на поля брой посетителя отъ Египетъ.
ци, турци и унгарци се длъжи на по големата пропаганда, Приходи отъ курортни
която се направи тази година карти и курортни такси.
въ казаните; страни, както
Презъ 01четната година
чрезъ проспекта, така и чрезъ общия приходъ отъ курортни
чуждестранната преси. На карти и курортни такси въз
друго место що говоря ва лиза на 375500 лева, срещу
впечатленията., на. поаяцитЬ, 562800 дева презъ 1929 г.
уегарцитъ и турците отъ и 556472 лв. презъ 1926 г.,
Варна, некои огъ които още разпределени както следва:
1930 г.
1929 г.
1928 г.
215500 л. 315480 л. 306400 л.
Огъ курортни карти
160000 „ 247320 „ 250075 ,
„
„ такси
Всичко

375500 л.

Или тази година съ 187300
лева по малко, процентно съ
33 %по малко. Тази разлика
въ по-малко се дължи, главно,
на намалението броятъ на
летовниците отъ България и
Добруджа, както и на голе
мия брой на журналисти и
лекари, които еж посетели
Варна гази година и, конто,
съгласно решението на обшинския еъветъ, се освобождаватъ отъ такси, Прв:и. това
л'Ьто ож посетили Варна 5 4
ясу; аалветп, отъ които 5 отъ
България и 49 отъ чужбина,
а именно: 18 отъ Полша, 9
отъ Австрия, 6 01 ъ Чехия,
4 отъ Унгария, 3 отъ Турция,
4 отъ Ромжния, 3 отъ Гер
мания, 1 отъ Холандия и 1
отъ Сърбия. Лекаршъ биха
248, отъ които 190 отъ Бъл
гарпя и 58 отъ чужбина, а
именно: 14 отъ Австрия, 14
-—'Полша, 12 ~ Чехия, 7 —
Ромжшш, 3 -~ Турция, 3 —
Унгария, 4 —Германия и 1
отъ Англия*
Както епоменахъ въ мина
логодишния си отчогъ, тоя
актъ па куртоазия, проявена
отъ страна на общината къмъ
лекарите и журналистите,
мъсгпи и чуждестранни, се
посрйща оь особено вадоаол
охво отъ гЬхъ. Възторжените
отатии на чуждеотраннигЬ жу
рналисти за варненския ку
рортъ отъ две години наеамъ

562800 л. 556475 я.

да ваотаватъ летовниците отъ
България доброволно да се
явяватъ въ бюрото за да се
варегистриратъ и ваплатятъ
надлежните такси. Връвката,
която бюрото дъргки чреяъ
полицията за установяване
точната цифра на пристига
щите ежедневно дътовници
има само отатиотически характеръ, защото не всички
отъ тЪхъ, които оодаватъ и
по едиаъ бюлетинъ за бюрото
заедно съ адресиит* листове,
ое явяватъ доброволно да издължатъ таксите. Има дори и
такива, които при покана на
бюрото отказватъ да се явятъ.
Спремо такива ба трЬбвало
да се действува екзекутивно,
но такава една мЪрка би на
правило лошо впечатление ме
жду летовниците. Независи
мо отъ товя, по екзекутивенъ
начпнъ може да ое събира
само курортната твкса, която
е 30 лева за въвраотенъ човекъ и 10 лв. за деца подъ
15 годишна втзраоть, като
такса фигурираща въ закона
за общините. Курортната кар
та отъ 50 лв , която е опре
делена оъ решение на общин
ския съветъ, но може да се
оъбвра по екзекутивенъ начинъ.

е отгласа па това внимание
спремо гЬхъ. А никой не
можа да оспори, че тия ху
бави отатии въ чуждите вее
тяещи за Варна еж най до
брата реклама 8а нея. Въ то
ва направление би могло, [до
ри, да ее направи н4що по
вече: ежегодно биха могли да
ое поканятъ за 4 — 5 дни,
като гостя на (бщйната, понървитъ хора на голините
ввегнпци въ Полша, Австрия,
Унгария, Чехия, Германия и
Турция по редъ, слоредъ кре
дита, предвиденъ ва цельта,
ежегодно въ общ. бюджотъ.
Съ това би се дало възможпоеть на гостите да се за
по;наятъ съ варненския курертъ и оъ неговигЪ околно
сти и нп( следствие сами биха
го рекламирала чрезъ вестни
ци:*, които представляватъ.
Така еж поотжпвала и поетжпватъ повечето модерни
западно европейски курорти
въ пачадото на своето сжществувание.
Що се отявея до въпроса
за увеличението приходите на
общината отъ курортни кар
ти п курортни такеи, ще при
повторя онова, що казахъ въ
миналогодишния си отчетъ:
до тогава, до като не се уотапози връзка мсокду ,желгь
зопя-мнитгь власти и курор
тното бюро никакви мерки
не ще бждатъ въ състояние

А връзка между бюрото и
гарата може да има одмо,
ако има 50 % намаление по
же.тзницитгь. Тая отстжпка,
опециялно ва Варна, на все
ка цена требва да се издей
ствува за идната година. Съ
това отъ една етрана ще ое
увеличи числото на летовни
ците отъ България, а отъ
друга приходите отъ курор
тните такси ще се увеличатъ
най малко въ троеиъ размеръ
отъ сегашните, понеже все
ки летовникъ, преотоялъ по
вече отъ 7 дни, при заверка
па билета си на гарата при
връщане, требва да представи
и квитанция отъ курортното
бюро, че е изплатилъ надлеж
ните такси.

Унификация на курорт
ната такка.
Друго едпо неудобство, ко
ето срйща бюрото при оъби
райето на таксите е тЬхното
подразделение на курортни
карти и курортни такси. По
вечето оть летовниците при
заплащанего на такоигй запитватъ, ващо се издава отд-Ьлна карта и ва какво ще
му поолужи тя. Н'Ькои, до-

Стр. Й
ри, особено юристи, откавватъ
да я ваплатятъ, като я намиратъ ва незаконна.
За да се ивбъгнатъ непри
ятностите въ бждеще по тоя
поводъ, необходимо е унифи
цирането на курортната та
кса, което може да стане въ
новия ваконъ ва общинигЬ.
Школко думи и ва размврътъ на курортната такса.
Отъ 1928 г. насвмъ равмврътъ на кур. такса е увеличенъ на 80 лв. ("30 лв. кур.
такса и 50 лв. кур. карта).
Обаче, той е едпакъвъ ва
всички летовници, бевъ раз
лика ва гЬхното социално и
материално положение. Въ вападно-европейокит* курорти,
размерите на курортните так
си ох различни. Въ около 30
германски курорти се събиратъ дневни такси, размеритЬ на които се дввжатъ отъ
60 пф до 1*50 мк. на лице
и на день. Т* еж разпреде
лени на вони и опоредъ да
лечината или бливостьта на
квартирата въ дадена вона
отъ бапигЬ, както и катего
рията на хотелите или пан
сионите се определя и раз
мера ва таксата. Тъй напр.
въ курорта Ваденъ—Баденъ,
кур. такса ва летовници въ
хотели отъ I категория е 1.25
мк. на денъ; въ II категория
0.85 мк; въ ханища и общ.
заведения О.ЗО мк. Въ Фрой
денщатъ има 4 групи такси:
0.80, О.7О, 0.50 и 0.40 мк.
на день и на лице. Въ Травемюнде на източното Гер
манско море, се събира на
день по 70 пф въ I вона и
по 60 пф, въ II вона. Олйдь
30 дневно пр4отояване, такса
не се събира повече.
Въ италиянокитъ курорти
курорт, такоа се движи между
1.50 и 4 лирети на лица
дневно, опоредъ елегантноетьта на курорта, хотела или
пансиона. Въ Кюотенджа се
събира 50 лей на мЪсецъ на
лице, отъ летовници отоъднади въ частни квартири. Въ
хотелите преаъ всъко време
на годината отбиратъ отъ
пжтницитъ по Ю лей на ли
ц е в ъ луксозните хотели и
по 8 лей въ второра8рядните.
Въ Французкитъ курорти
таксите се определятъ спо•редъ категориите на хотели
те отъ 50 от. до 2 фр. на
день и па лице. Такопгв ое
оъбиратъ само ва 28 дни.
Въ основата на тоя начинъ на събиране курортна
такса, както се вижда, има и
една социална оправедливоеть,
По богатите, живущи въ
луксозни и по-блиао до море
то квартири и хотели пла
. щатъ повече, отъ ония които
живйятъ въ по-скромни и по
дала чъ отъ морето хотели и
квартири., Добре би било ако
и у наоъ се въведеше тая
система.

Пропаганда.
Едно отъ средствата за при
вличане на летовници въ Вар
на е навременната и добре
организирана пропаганда за
курорта. За съжаление, въ то
ва отношение има още много
да се желае. Едва отъ три
години насамъ Варненската
община започна да обръща
по-сериозно внимание на про
пагандата на своя курортъ,
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Варненски общиноки веотникъ
както въ страната, така и въ
чужбина.
Рекламата е душата на тър
говията. Разглеждейки варненския курортъ, като търговско
предприятие, не можемъ да не
държимъ сметка и за рекла
мата. която се прави за неговото пропагандиране. Колкото
и да е хувавъ курорта, каквито
ценйи качества природни и ле
чебни да притежава тей, сами
по себе си те не еж доста
тъчни за неговото по широко
рекламиране, както въ стра
ната, така и въ чужбина. Тре
бва да се пише; да се говори
за него, та да се знае, че еж
ществува.
Въ това отношение трЪбва
да се върви по стжпкитъ на
западноевропейските курорти.
Когато стари, съ световна из
вестность курорти, продължаватъ да се реклвмиратъ, какво
остева за единъ младъ ку
рортъ, като нашия, зв който
едва преди 3 години започна
да се говори, като модеренъ
курортъ.
Ето защо пропагандата на
курорта ни, особено презъ
първите години, требва да бжде добре организирана и на
време направена. Тя требва да
бжде: 1) чрезъ проспекти и
плакати, 2) чрезъ пресата, ме
стна и чуждестранна, и 3) чрезъ
сказки, придружени съ специаленъ филмъ за Варна.
Пропагандата чрезъ проспек
ти и плакати се върши гече
отъ 5 години насемъ. Презъ
1927 год. еж били издадени
малки проспекчета на българ
ски и френски езици. Презъ
1928 г. те добиватъ малко похудожествена форма и биватъ
отпечатани на четири езика:
български, френски, немски и
чехеки Презъ 1929 год. съ
държанието имъ се повече се
разнообразява, обаче липсватъ
най сжщественнитъ данни, ко
ито интересуватъ чужденците,
а именно: условията на живо
та въ Взрна презъ лътния сезонъ, като цени на квартири,
хотели, храна, такси за бани,
курортни такси,превозни сред
ства, цени на билетитЪ отъ
разните западноевропейските
градове до Варна презъ Букурещъ и по Дунава и т. н.
Въ тазигодишнитъ проспекти
тая празднота е запълнена и
по мнението на чужденците,
както и въ уравнение съ просспектитъ на голъмитъ запад
ноевропейски курорти, могатъ
да се нарекътъ задоволителни.
Липсва имъ само оная худо
жествена изработка, която
струва много пари и мжчно мо
же да се получи въ България.
Тази година проспектите бъха отпечатани на 7 езика, а
именно: на български, френски,
немски, чехеки, полски, унгер
ски, и ромънски. Презъ иднатв година къмъ тия езици тръбаа да се прибавятъ още тур
ски и есперанто. На последния
езикъ се търсиха най много
проспекти презъ тази година.
Огъ всички краища на света
имаше запитвания за проспек
та на Есперанто. Имаше даже
фанатици есперангисти, които
изрично споменаваха въ писма
та си, че не искатъ други про
спекти освенъ на есперанто.
Като се има предъ видъ со
лидната и дори фачатизирана
организация на есперантитстиГ Б ВЪ 1Х/БЛИЯ СВТУГЪ, ПрОСПбКТИ,

напечатани въ чувствително ко
личество на тоя езикъ и разпостранени чрезъ клоновете
на организацията въ големитЪ
градове, биха послужили, ка^
то средство, за една добра
пропаганда въ чужбина.
Що се отнася до тиража на
проспектите, то сегашния такъвъ отъ по 3000 екз. на все
ки езикъ се оказа далечъ недостатъченъ. Н проспектигЬ ка
немски, които, освенъ въ Гер
мания и Яастрия, се търсятъ
още въ Чехославия, Полша,
Унгария, Ромжния СБуковина),
както и французкит-в, които

се търсятъ въ Ромжния, Тур
ция и Полша, требва да бждатъ въ двоенъ тиражъ отъ.
тоя на останалите. Изобщо,
тиража на всичка проспекти
требва да бжде най-малко въ
по 5000 екземпляра отъ всеки
езикъ, на немски 10000 и на
френски 7000, за да се раз
пратятъ на всички пжтнически
бюра въ Европа за раздаване
на лекари, хотели, частни ли
це, вестници и пр. Проспекти
те требва да бждатъ отпеча
тани и готови за разпостранкване НЕЙ-КЪСНО до 15 януарий.
Плакати миналата година не
се отпечатаха. Обаче, мнозина
чужденци ми направиха забе
лежка за това, като изтъкнаха
значението на художествено
изравотени планети, съ които
си служатъ, като средство за
реклама всички модзрни ку«
рерти, въ това число и нашите
конкуренти — сърбите, и изка
заха пожелание за идната го
дина да се отпечататъ и т а кати. За да имаме, обче, спо
лучливо изработени плакати
съ художествена стойность,
каквито еж плакатите на' дру
гите курорти, требва тева да
стане чрезъ конкурсъ.
Нз пропагандата чрезъ пре
сата е турено начало тази го
дина. Както Ви е известно,
почитаемия сГщинскй~ съветъ
въ твзигодишиия си бюджетъ
предвиди единъ кредитъ отъ
60000 лева за реклами въ чу
ждите вестници и 30000 лв.—
въ местните. Направиха се та
кива въ следните чужди вес
тници: „Дойче алгемайне цайтуьтъ", Берлинъ, „Шлезишцейтунгъ* — Бреслву, „Буда
пеща Хирлапъ" — Будапеща„Куриеръ Соджени" въ Кра
ковъ, „Черновицеръ алгемайне
Цайтунгъ" въ Чзрновацъ, „На
ша речь" въ Букурещъ и Ца
риградския вестникъ „Джюлсуристъ" и почти въ всички бъл
гарски вестнуци въ София и
провинцията. Ползата отъ про
паганда чрезъ пресата е неоспо
рима. За' въ бждаще тя тръбва
да продъджава и се разширява.
Въ тева отношение нека ни
послужатъ за пйимеръ стари
те западноевропейски съ све
товна известность курерти, ко
ито, въпреки своята пепулярность, продължаватъ да се рекламиратъ чрезъ вестниците
отъ ранна пролъть до кжена
есекь
На пропагандата чрезъ ска
зки, придружени съ свътливи
картини или съ специаленъ
филмъ за Варна, трЪбва сжщо
да се тури начало. Да се потърсятъ подходящи лица въ
чужбина, приятели на Варна,
каквито на поедедъкъ имаме
деста, особено между журналистигЬ, които да се ангвжиратъ съ четенето на сказки,
придружени съ новия филмъ
за Варна, снетъ тази година
отъ големия прнятель на'Вар
на, кореспондента на немски
вестници Г-нъ Огто Мюлеръ
Нойдорфъ. Сжщиятъ, кейто
често обикаля Европа, би могалъ да се натовари съ тая за
дача срещу едно скромно въз
награждение.
И най-сетне, иде пропаган
дата чрезъ гостите, които еж
посетили вече Верна. Те еж
най-добрите пропагандатори,
защото иматъ възможность да
спншатъ на своигЪ близки и
познати следъ завръщането си
най-подробно всичко, що еж
вид-вли непесредстзено въ Вар
на. Нашъ дълпь е да гледаме
всъчески да задоволяваме тия
гости, за да ги спечелимъ за
винаги, като наши пропаган
датори.
Квартирниятъ

въпроеъ

Единъ отъ кардиналните
въпроси, теспо -овървани оъ
развитието на курорта ни, е
квартврниятъ въпрооъ, Той
е особено важонъ за чужден
ците, които еж свикнали на

. повече удоботва и конфортъ
по другите западноевропейски
курорти и ех по-взискателни
по отношение на квартирите.
Ето ващо, време е вече и вар
ненския курортъ, като мо
деренъ твкъвъ, посещаванъ
отъ по взискателна клиентела,
м4стна чуждестранна, да равреши задоволително и тоя
въпрооъ.
Презъ 1928 г. се тури на
чалото за привеждане въ из
вестность частните квартири,
които се дазатъ подъ наемъ
на летовници прйвъ севона.
Специална комиоия, назначе
на отъ г на Кмета, обходи
целия градъ и състави сппоъкъ на квартирите, като ги
разпредели на три категории.
Тоя списъкъ ежегодно се корегира и попълва и по него
курортното бюро настанява на
квартира ония летовници, ко.
вто ирибъгватъ до услугите му.
Обаче, наредъ оъ курор
тното бюро ва настаняване
летовници на квартири се за1тимаватъ и частни агенти.
Практиката да се позволява
и на частни бюра да се занимаватъ съ тая служба се
указа неудобна и пакостна за
реномето на Варненския ку
рортъ. Обикновено агентитЬ,
които изпълняватъ тая слу
жба еж хора неинтелегентни,
груби и невъзпитани. Държатъ се нопрелично оъ го
стите и, нахално имъ натра
пватъ уогупие си. Имало е
случай, когато подиръ единъ
лътовникъ еж тръгнали цйлъ
сономъ агенти, безпокоя вайка
го оъ своиге натрапничеотва
до такава степевь, щото ле
товника е идвалъ до отчаяние.
Ставали ож често скандали
между агентите въ приежтствието на гоствтЬ, нищо ко
ето много зле излага лвтовището ни предъ чужденците.
Има наредба, издадена отъ
г на Кмета ва урегулиране
службата на въпросните аген
ти, както, по отношение .ре
дътъ, който требва да ое
епавва на гарата при пооре
щаее на гостите, така и по
отеошение комисионната, коя
то требва да получаватъ,
срещу извършената отъ тъхъ
услуга, но тая наредба не е
бивала спазвана. Всичи аген
ти еж взимали комисионна
много по висока отъ опреде
лената въ наредбата размери.
Бюрото не е имало възмож
ность да упражнява ефикаоенъ коетролъ надъ агентите.
Би требвало вадъ всеки чаотенъ агентъ да има и по
единъ общински такъвъ, за
да следи действията му и ги
контролира. Това положение
не бива повече да продължа
ва, ако искаме да запвзимъ
на. Варна името на единъ
модеренъ курортъ.
За да се тури край на това
безредие на мнение съмъ да
се изостави досегашната прак
тика аа настаняване на ле
товниците на квартири чрезъ
частни агенти, като пилата
работа вземе въ ржцетт> си
общинското бюро ва летовни
ци. Това може да стане по
следния начшгь:
1) Бюрото за лътовппци
още отъ сега да вапечяе превеа;дането въ известность на
всички квартири въ града, *

които ще се даватъ под
наемъ на летовници прев*\\1
севона. За цельта да се на|\1
вначи комисия, въ която да з
вливат* единъ текарь, единъ Шх
архитектъ, единъ предотави| Л
тель на наемодателите-и чи|новникъ отъ курортното бюро|^
2) Кзартиритъ да бждатъ| | ;
разпределени на категории^ \
опоредъ технвтъ удобства^*
конфертъ, близоотьта до мо^"
рето и пр.
3) Ценит* на квартирите 1
слелъ разпределението имъ н;
категории, да бждатъ норми
рани ва преди сезона, през'
и следъ сезона, които цен:
требва да бждатъ строго спа
ввани. На нарушителите д;
ее предвидятъ наказателн: 3 *
санкции.
.1»
?
4) Квартири съ дървениц
нехигиенични и бевъ най-не
обходилите удоботва да не о
впишатъ въ списъците и д;
се забрани даването имъ под
наемъ на летовници.
Службата по наотаняванет
да се организира по следни.
начииъ:
1) При клонътъ на бюрото]
на гарата да се навначатъ]
5 — 6 души агенти, честни]
и владеющи отчасти чужди;
езици, (немски, френски, чех
ски, и полски) Летовниците,
нуждающи ое отъ; квартири
още при слизането си отъ;
влака да се отнеоатъ направо^
до клонътъ на бюрото при^
гарата, отъ кждето ще бждадатъ настанени на квартири,
опоредъ желанието имъ.
2) За услугата на бюрото
всеки навмодатель да плаща:
една комисиона въ размеръна 5 °/о върху едномесечния;
наемъ.
3) Отъ сумите, събрани
отъ комисионитй, ще се, съз
дава фондъ, който ще послу
жи ва издръжка на агентите.
Този е въ общи черти пда№
пътъ за организацията на
службата. Ако се вазприеме
по приципъ монополизирането
службата по настаняване на
летовниците по квартири отъ
общината, може да се назна
чи специална комисия, която
дк се занимае подробно оъ
тое въпрооъ.

. Хотепнерекиятъ въппросъ,
Другъ единъ въпрооъ, твър
де важенъ ва правилното раз
витие па летовището ни е
хотелиерския въпрооъ. Добре
уредени хотели, съ доб^а и
учтива прислуга, съ умерени
цени еж предпоставките за
ра8китиото на единъ курортъ.
За съжаление за нашите хо
тели въ това отношение има
още много да се напрзви и,
ва да се нагодятъ по вкусо
вите и ивиокванията на побогата клиентела. Оеобенно
чужденците ее оплакватъ отъ
неудобствата, които ерещатъ
въ нашите хотели. Въ града
нъма ни единъ хотедъ оъ реоторантъ и пасионъ. Клозе
тите, дори и въ първоотепеннигв хотели нематъ ония
удоботва, на които еж навик
нали чужденците. Никжде не
е въведено въ употребление
Клозетъ Папиръ. Повечето
отъ клозетите еж съ клекала,
които чужденците не могатъ
да понаоятъ. Чистотата не въ
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отъ

\фчт е
примернит*; не
Т вгВЧки хотели иматъ топла и
с1удеяа течеща вода. А це0Гк еж тъй високи, че да.,еЧъ не отговарятъ на удоб7 отвата, които предлагатъ. Те
,$ рпредълятъ отъ самите хо
тедяери. Никой нтша право
де ги нормира. Виеокитъ- цея8 яа първокласните ходели
в0 180 и 200 лв. на лйгло
„резъ пълния сезонъ па ку
рорта възмущава
гоститъ,
ще
повече,
когато
срещу
тия
0
дени'не нампратъ удобствата
.довито тр4бва да иматъ. Це
нвг* на нашите хотели еж
по-високи отъ тия на първо
степенните хотели въ запад
ноевропейските курорти.
Ето защо, до тогава, до
като по ваконодателенъ редъ
не се даде право на кмета
да нормира ценитъ на хотеигЬ, требва да се внуши на
хотелиерите да намапятъ ценпгЬ ой, защото съ високите си
цени те отиватъ противъ соб
ствените ой интереси и про
тивъ интересите н» гр. Вар
на и, че, ако това положение
продължава, рискуваме да енечелимъ на Варна името на
окапъ куроргь.
Що се отнася до чистотата
требва санитарните власти да
правйтъ по често ревизии
превъ време на сезона.
Първостепенните хотели да
ее задължаватъ да иматъ перооналъ, владеющъ чужди ези
ци — поне френски и немски.
Мнозина чужденци се оплакватъ, че въ повечето хотели
немогатъ да ое разбератъ по
ради липса на персоналъ,
мадеещъ чужди езици; Има
ме олвакваниа сжщо и иро
тивъ грубото отнасяне на
прислугата епремо гостите въ
н4кой хотели. И въ това от
ношение требва да ое обърне
вниманието на хотелиерите да
държатъ по-интелегентенъ и
ао-учтивъ персоналъ.

ВъпроСътъ за храната.
Единъ сжщо "твърде важенъ въпрооъ ва развитието
яа летовището ни е вънрооътъ ва храната на Варна
презъ летния сезонъ. На тоя
въпросъ требва да ое обър
не оообенно внимание, защо
то, нъкой отъ недобросъвес
тни реоторагори, които опекулиратъ оъ храната, станаха
причина да ее създаде легандата за окжпотията на ] жи
вота въ Варна презъ време
на курорта.
Тоя въпрооъ може да се
Уреда задоволително по след
ния начинъ:
1) Преди откриването на се
зона да ое прегледатъ цено
разписите на всички ресто
ранти отъ специална общин
ска комисия и ценихЪ да со
нормиратъ, оиородъ катего
рията на ресторанта.
2) При нормирането на це
ните да ое установи и размерътъ на порцаята.
3) Общанатата да упраж
нява отрогъ контролъ върху
реотурантигЬ за доброкачео
твеностьта на продуктите и
за опазване размерите на
порциите.
4) На нарушителите да се
предвидятъ тежки наказателни
санкции.
5) [Ценоразписите на ре

сторантите д а бждатъ напи
сани на едниъ чуждъ езикъ,
предпочително на немски, ка
то названията па яотиетата
да бждатъ провилно' преведе
ни отъ български на немски
и ясно написани, а не както
е било до еега, написани тъй
неправилно и тъй по ясно,
Щото чужденците нищо не
еж разбирали отъ немските
мннюга на ресторантите.
Нуждата отъ една чужде
странна кухня, немска или
француока, която напълно да
задоволява вкусовете на чу
жденците, ссобенно на повзискателните отъ техъ, ста
ва отъ годвна ва година по
наложителна. Има чужденци оъ
по иотънчени вкусове, които
не могатъ да понасятъ българ
ската кухня и се отчайватъ.
Време е сжщо и да се. по
мисли п за въвеждането на
пълни пансионни (кзартира и
храна) въ Варненския курортъ,
което е отъ годема важнооть
ва чужденцигЬ. Въ всички за
питвания, стпранени до бю
рото отъ чужбина за усло
вията на живота въ Варна
презъ сезона, на птрво мЪсто стои въпроса; колко стру
ва въ Варна пъленъ пансионъ
на денъ и адреси на такива
пансионни.
Както Ви е известно, въ
големите западноевропейски
курорти воички хотели иматъ
и свои ресторанти, кждето
госта, освепъ квартира, по
лучава утреяна закуска, обедъ
и вечеря. Липсата на ресто
ранти при нашите хотели пра
ви лошо впечатление на чу
жденцпте. А частни пансионни
у насъ съвоемъ липсватъ.
Ето защо требва да се за
работи въ това направление,
като се заинтересуватъ хоте
лиерите и наемодателите на
частни квартири, особено тамъ
кждето ое даватъ повече стаи,
да даватъ и храна на летов
ниците.
Въпроса за въвеждането на
пълните пансиони е отъ годемо значение за раввятието
на нашия курортъ, който се
га за сега се посещава отъ
хора отъ средна ржка чуж
денци (чиновници, учители,
дребни търговци), които, пре
ди да тръшатъ за никой ку
рортъ, правятъ си точно сме
тката, колко ще струва едно
15 или 20 дневно пребива
ване съ квартира, храна и
пжть въ даденъ курортъ. А
точно сведения могатъ да се
дадътъ само, ако има пълни
пансиони съ определени цени.

подарите. Често пжти въ го
лемите ресторанти, като ка
виното и ,,гроздъ" се взематъ
на работа келнери негодни,
невъзпитани и груби, препо
ръчани и налагани отъ ор
ганизацията. Господарите не
смеятъ да имъ направятъ
най малката еабеленска, поне
же биватъ заплашвани ведна
га съ обща стачка въ разга
ра на работата.
Взаимоотношенията между
господари и келнери требва
да се уредятъ по' начпнъ,
щото наредъ съ правата, оъ
които се поязуватъ келнерите,
да иматъ и задължения, които
трЬбва да изпълняватъ, н
при нарушение на тия задъл
жения възникналите спорове
да се разрешаватъ отъ единъ
врбитраженъ еждъ при бюро
то ва летовници по специаленъ правилникъ, изработенъ
за цельта.
Въ по-голтзмитт> ресторанти
една часть отъ келнерите да
владеятъ задължително и чу
жди езици.

Спореве между наемо
датели и наемателил&товнкцм.

рове требва да се разреша
ватъ въ срокъ отъ 24 часа
и решенията да бждатъ окон
чателни и безапелационни и
изпълними веднага. За да ое
ноотигне тая екопедетивнооть,
необходимо е учредяватето на
единъ арбитраженъ еждъ при
общината, респективно ,у куруртното бюро, който да раз
решава опероаете между на
емодатели и наематели - -ле
товници.

ЖепЪзо*пжтни тарифни
несъобразности.
Въ миналогодишния си отчетъ бехъ изтъкнааъ неудобст
вата, които представляваха за
чужденците липсата на връзска между влака Варна-Русе
п нараходчето Русе —Гюргово
— Букурещъ. Влака Варна—
Русе, който тръгва въ 8 35
пристигаше въ Русе въ 18.40,
а параходчето заминаваше за
Гюргево въ 18 05 По тоя на
чпнъ пжтницитъ за Букурещъ
биваха принудени да пренущуватъ въ Русе, а тия които
искаха оащата вечерь да бж
датъ въ Букурещъ, требваше
да пжтуватъ презъ Горноореховица, което струва поскъпо.

Прежъ време на сезона
често се явяватъ спорове
Благодарение на неколко
между наемодатели и наема кратните постжпки на посто
тели — лЬто ници, б;-.ло по янното приежтетвие предъ ди
ради нарушение на договор рекцията на железниците, та
ните наемни условия отъ ед зи година се измени резпината ш а отъ другата страна, санието на сутрешния влакъ
било поради недоразумения, Варна — Русе, конто присти
възникнали въ поеледствие по га сега въ Русе въ 17.15,
една или друга причина меж и ай 45 минути преди тръг
ду страните По една тради ването на параходчето за Гюр
ция, оъздадена отъ трп годи гево, време д статъчно, за да
ни, спорящите страни еж при могатъ чужденците да изпълбйгвали до услугите на ку- нятъ митничеоките и поли
руртното бюро за бързото цейски формалности.
разрешение на споровете. По
Сжщо така таш година се
следните се разглеждатъ отъ премахпа неудобството, което
едн комисия, назначена отъ срещаха чужденците, идващи
г-на кмета, въ състава на ко отъ Полша и Централна Ев
ято вяизатъ: единъ общ съ- ропа презъ Букурещъ поради
ветнвкъ, като председатель, липсата на връзска между
общ. юристконоултъ и начал Ориентъ екопреоа и влака
ника ни курортното бюро. конто тръгва сугринь въ 6 30
Имало е случай, когато реше отъ Букурещъ за Гюргево —
нията на комисията еж се Русе. По рано нжгнпците би
изпълнявали отъ страните. ваха принудени да пренощуНо имало и такива, когато ватъ въ Букурещъ. Тази го
оеждоната страна е отказвала дипа тоже се измени разпи
да се подчини на решението санието на Ориентъ експреса
на комисията. Комисията не въ международната железо
разполага съ санкции, за да пътна конференция въ Вар
принуди оеждената страна да шава и пжгниците сега безъ
пзпцши решението. Функци да лрепощуватъ въ Бркурещъ
ите на комисията еж но ско още сжщия день прпетигатъ
ро помирителни, отколкото въ Варва.
еждебни. Твърде малко еж
Тия две изменения ож отъ
случаете, при които може да голЬмо значение за чужден
се постигне помирение меж ците и техното реализиране
ду страните. А решения безъ е една голЪма придобивка
съответни принудителни сан за Варненокия курортъ. Съ
Келнерекня въпросъ. кции ва изпълнението имъ еж това отъ една отрана се оъ
Въ тесна връзка оъ въпро илкпорни и безпредметни. Те кратява патя а отъ друга
са за храната стой и келнер поставяхъ комисията, па и пзбегватъ се излишни разхоския въпрооъ, който е единъ самата общинкка власть, въ -- дп, които биха яоскжпили ку
боленъ въпросъ ва Варпа сменно положение предъ спо рорта. Обаче за по удобно
презъ летото. Всека годвна рящяте' страни. Тави година пжтувано отъ Варшава до
въ бюрото постживатъ маса имало два случая, при които Варпа презъ Букурещъ же
оплаквания отъ чужденци иро виновни беха наемодателите лателно е то да отава еъ дитиаъ грубите обноски на кел и оежденп отъ комисията да роктенъ вагопъ отъ Варшава
нерите, както и противъ отре- вьзвърнатъ на наемателите до Букурещъ, кекто презъ
млеиието имъ да ограбватъ предварително платения наомъ, Кюстенджа. Тоя въпросъ мо
гостите чрозъ написване въ обаче, и двамата отказаза да же да се олояш на разглеждане
сметките. Това прави лошо се подчинятъ на решението въ една отъ блазкигЬ конфе
ренции на междунар. ж. п.
впечатление на чужденците и по комисията.
комисия.
Случаите отъ подобни спо
трьбва да се взематъ сери
Другъ единъ въпросъ, кой
озни мерки, за да не се пов- рове отъ година на година
тарятъ подобни работи въ за-чеотявйтъ. Отнасянето нмъ то непременно требва да се
до гражданските еждилища е разреши въ благоприятна омпбъдеще.
Келнерите чрезъ своята ор оъпроводепа съ разноски и оъль, и, отъ който вависп въ
ганизация се налагатъ на гоо- дълго разтакапе. Такава спо голема отепень посещението

на курорта ни отъ повече
хора изъ вжтрешноотьта на
България, е въпрооътъ еа из
воюване специално ва Варна
50 % намаление по Бъл. дър
жавни железници. Досегашни
те усилия па общината въ
това направление останаха
безуспешни. Обаче, отъ рааговорътъ, който имахме това
дето съ меродавни лица отъ
дирекцията на железниците,
разбрахме че, тамъ еж накло
ни вече да признаятъ необходимоотьта да се нвправи
тая жертва специално за Вар
на, като нвй-отдвлеченъ ку
рортъ, и като такъвъ, който
добива международно значе
ние, и ое надаваме да се ус
пее, ако своевременно се на
правятъ енергични постжпкп
предъ дирекцията на желез
ниците. Споменахъ по-горе,
че при 50 % намаление ще
се увеличатъ двойно п трой
но приходите отъ курортни
те такси, понеже бюрото ще
бжде въ връзока съ гарата
при визирането билетите на
летовниците на връщане орещу представяне н.ч квитанция
за изплатена такса.
Едновременно съ това тре
бва да се иска еще, щото
ползуването сч/ намалено пжтуване по Българските дър
жавни железници да почне
отъ 1 май и продължи до 30
октомврий, а не, както сега
отъ 15 юний до 15 септемврий. Въ нашите проспекти
обявяваме, че курортния се
зонъ въ Варна започва отъ
1 май и трае до края на ок
томврий. ЧужденцитЬ започвать да пдватъ още презъ
май и продължаватъ до края
на октомврий. При сегашно
то положеаие ония чужденци,
които пдватъ преди 15 юний
и оледъ 15 сеитемврий не се
ползуватъ оъ намаление. То
ва създава недоволство у тйхъ
и те напущатъ Варна оъ ло
шн впечатления.
Да ее направятъ сжщо по
стжпкп за ускорението на
влакъ № 95 Варна — Русей
влакъ № 96 Русе - Варна,
които сега правятъ 8.30 ч.
за изминаване на едно разтояние отъ 224 клм. Това
п&тувапе е много утекчитедно за чужценцигЬ, които ож
навикнали на движение оъ
по голема бързина. Варна —
Руое е най зле подържаната
линия. ВагонигЬ еж стари и
нечисти. Да ое направятъ по
стжпки предъ Дирекцията на
ЖелЪзницитЬ ва да поотавятъ
нови вагони по тая линия,
по която лйтно време пжту
ватъ повече чужденци.
Тази година, благодарение
на настойчивите поотжаки на
общината, дирекцията на же
лезниците направи влакъ №
204 отъ София увесеяителеиъ
на датигЬ 27 VII и 3. 10,
17, 24 и 31 VIII оъ 50°/о
намаление при условие, че
посетителите ще преогоятъ
най-малко 8 дни въ Варна.

Пжтнишки бюра.
Съ увеличение броятъ на
чужденците — летовници отъ
година на година, нуждата
отъ откриване на пжтнишки
бюра за продажба на директ
ни международни желйзопжтни билети бе отанала нале-
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жаща. Тави година тая нужда
ое задоволи еъ откриването
на две пдтнишки бюра въ
Варна, клонове на Софийски
такива, а именно: „I во бъл
гарско пжтнишког/бюро Бълга
рия" и компанията на вагонъ
Ли. Чужденците
останаха
много доволни оть тая ини
циатива и повече отъ тйхъ
на връщане се снабдиха оъ
директни билети отъ въпроснит* бюра.

Полицейски формал
ности.
Въпреки усилията ни, и тази
година не можаха да убедимъ
респективните власти за пре
махването на полицейските
формалности, противъ които
тъй много негодуватъ чужден
ците и то съ пълно основание.
Полицейски формалности, по
добни на тия, които сжществуватъ у насъ, н%ма въ никой
западно европейски . курортъ.
Каква цель гони и каква смисълъ има издаването на отдел-'
ни лични карти въ едно крат
ковременно пребиваване въ
България при наличностьта на
единъ редовенъ паспортъ. снабденъ съ българска виза отъ
респективната българска ле
гация ? Чужденците смЪтатъ
това обидно за тЪхъ. Това е
едно излишно обременяване и
разкарване на чужденците, дошле на почивка, и създаване
излишна канцеларска работа,
както на окржжната полицей
ска испекция, така и на бюро
то за летовници. До тази го
дина издаването на личнигв
карти можеше да има само
фискална цель, тъй като една
карта струваше 50 лв. Тази
година те станеха безплетми,
обаче, горбовия сборъ отъ 50
лева. на карта, не се премахна.
Яло се издействува по недлеженъ редь премахването и
на гербовия нелогъ, за до
година личните карти ще бждатъ безпредметни и съ тЪхното окончателно премахване
Варненския курортъ ще има
една голЪма придобивка. Това
тр*бва да стане, колкото се
може по скоро, за да можемъ
да го споменемъ въ новите
си проспекти, което е отъ гол-вмо значение за чуишенцигЬ.
Защото много чужденци еж
заявявали предъ менъ, че, въ
преки че еж много доволни
отъ Варна, въ бждаще не ще
дейдатъ, око полицейските
формалности не бждатъ пре
махнати,
Ето защо требва да се на
правятъ енергични постжпки
предъ Министерсството на финансийтъ- за премахването на
гербовия зборъ отъ 50 лева и
следъ това предъ Министер
ството на вжтрешннте работи
за окончателното премахване
на картите, като безпредметни
щомъ еж безплатни.
Въ свръзка съ полиц, фор
малности да се ходатайствува
предъ Министерството на Вън
шните работи да се намалятъ
таксите за визи за поданницитъ на ония дърнгеви, съ които
нъмаме сключени конвенции
за взаимность по отношение
безплатната виза.

Съобщителни средства
въ града и окслкостмтЬ

Варненски общински вествикъ
високи. Зз отиване и вржщане до Дладжа мънастира и
обратно съ 1/а ЧЕСЪ чаквне се
плаща автомобилъ 7 мтзстенъ
450 лева. До мънастира Сз.
Константинъ 200 лв, До Гюн
дизъ чгшме — 270 лв., до пей
нирджикъ — 270 па., до Траката — 150 лв , по Карантината
— 180 лз., до Сесъ СеЕмесь-140 лв., до Дикили тгшъ — 400
лв. За чакене, вънъ стъ опре
деленото време, се плаща 60
лв. на часъ. Отъ гарата , до
града и обратно 5 местенъ 70
лв , 7 местенъ — -90 лв. Тия
тарифа чужденците намиратъ
твърде.високи сравнително съ
тЬхните. Освенъ това повечо
отъ автомобилите и файтоните
нематъ прикачени на колите
си тарифи, въпреки заповедьта
на окржжния управитель. Ни
кой недобросъвестни шьофери
и файтенджий взематъ такси
по високи отъ предвидените
въ заповедьта. Тази т%хна не
добросъвестность се- проявява
•особено спремо чужденците,
като използуватъ гвхното не
знание на езика.
Ето защо тарифите за ввтомобилиттз и файтоните требва
да се ревизиратъ още сега, и
новите тарифи се помъстятъ
въ проспектите за идната го
дина.
Шпълнението на заповедьта
за определяне таксите на .ав
томобилите и файтонитт» тре
бва да се следи най зорко отъ
административните власти, ка
то нарушителите се наквзватъ
найстрего. : . • ' • '
Що се отнася до въпроса за
създаване на по общодостжпни
и по ефтени и по удобни пре
возни средства за съобщение
съ гор-Бпемеиатиттз сколнести,
общината заедно съ постояннзтя комисия да обмислятъ
въвеждането на отобуси въ
Варна, които да подържатъ
редовни рейси между града и
по-далечните околности.

Панаирджийския '^видъ
на курорта тр&бва да
се махне.
Отъ три години насамъ въ
некои локали по бул. «Слив
ница," по който става най големото движение, денемъ и
иощемъ презъ сезена, безпре
пятствено се подвизаватъ па
наирджийсни музики, съ разни
тъпани и зурли, пЪятъ съ раз
ни нецензурни и цинични лъс
ни отъ мжже и жени съ пре
тръпнали гласове, разигрвватъ
се разни комедии по ибишовски-ориенталски маниеръ. Му
зиките за петолъмъ ефектъ
носятъ разни екзотични наз
вания, като абисински, зинзибарски и пр. Л музикантите,
облечени въ разни червени и
зелени шалвари, искатъ да наподобаватъ съответниттУна на
званията носии. Тая музикална
пародия не бива повече да се
търпи въ единъ курортъ, кой
то добива отъ години на го
дина модеренъ характеръ. Та
кива ориенталски музики, мо
же би, правятъ впечатление на
чужденците съ своята екзотичность, но ттзхното место не е
по бул. „Сливница," въ центъ
ра на курорта, а некжде въ
крвйниттз квартали, кждето
чужденците охотно отиватъ да
ги рязглеждатъ. Тъй че, по
край другото, който отъ ттзхъ
желае да се ннелуша на абисинска и зинзибарска музика,
ще се отбие да ги чуе.
За идната година такива ор
кестри тртзбза абсолютно да
се забранятъ.

приятенъ климатъ, конкурира дателите, ксито даватъ квар.
корортите по Адриатическото тири на чужденци, да иматморе. Обаче, като младъ ку мздррни клозети» да се урр.д^
рортъ, липсаатъ му още квкси отобусно съобщение меи(п
работи да' може да привлече Варна и околностите, кактт
по-богата западна-европейска между венигв и греда.
70) Частните квартири да т
кл< е^тела:
1) Гол!ми комфортни хстеги, се г.азарявочъ на месецъ, а н;
построени на самия плажъ съ день, както е въ другите ку
всички уцобова, които да за рорти.
21) При песещеиие на Цар!доволятъ вкусеветъ ка взиска
градъ
за 4—5 дни, на връща*
телния еврепеецъ.
не да не се изисква нова бь,
2) Достатъчно ркзвлечения . гврека
виза за влизане вза чужденците, каквито има България.
по другите курорти.
Тези еж по главните дефек.
3) Чуждестранна виенска или
ти
на курорта ни, посочеь
французка кухня.
4) Пълни пансиони (квартира отъ чужденците. Повечето ог
тия дефекти биха могли ди е
и храна).
Освентъ това чужденцитв ми отстранятъ презъ идния сезонъ
обърнаха вниманието още вър
ху нЪкои порядки въ нашия Преценки за Варна вкурорть, които ги шокиратъ!
чуждия печатъ презъ
и изказаха пожелания да бж
тази година.
датъ т% отстранени.
' Презъ течение на сезона с.
Те еж:
появиха възторжени статии 31
1) Полицейските формално Варненския курортъ въ следсти да се съкратятъ до мини- иите чужди вестници:
мумъ, като на вс^ка цена се
1) „Илюстрованъ Куриерпремохнатъ личните керти.
Цоджени"
въ Кракоьъ, най2) Да се открие една читал
вестникъ вня въ казиното съ чужди спи разпространения
Полша,
написана
стъ редакто
сения и вестници.
Хуго Гросманъ, който през3) Надписигв на улиците въ ра
юний т. г. 20 дни пре
курортната частъ на града, месецъ
бивава въ Варна. Независим!
както и табелите нахотелигг, стъ
сжщия редакторресторантите и по големитЬ даде това
ц%ли
страници
и:
мегазини да бждатъ написани гледи отъ Вгрненскияхубави
плвжъ
и съ латинска азбука.
въ три разни полски
4) Яфкшите на кината и града
илюстровани
а имен
театригв, кекто и програмите но: въ «Слово списания,
Полския,"
Лъвсвт
тържества да бждатъ НВПИСЙНЙ „Памжамъ" въ Краковъ и „Глопоне на френски или немски спирвми" въ Лаезъ. Както ста
езикъ.
;
така и рекламите, спо
, 5) Де се пубкикува ежеднев тията,
могнаха
за увеличени
но списъкъ на зарегистрира-' броя на много
Поляците
тая година
нитя летовници, както това се Въ «Варшавска ГаЗета*
ог
грави въ модерннитъ- западно- Д ръ Станиславъ Бруя, койт(
евтопейски курорти (на тева тоже
прекара 20 дки въ Варн1
се тури начало тази година, това летотуристическот!
обаче, иска специаленъ чинев- списанит .7Въ
Дни,"
Варшава ог
никъ, кейто да се занимава г-жа Ядвига Грудзинска,
голе
съ изготвянето на тоя списъкъ ма приятелка на Варна, коят<
презъ месеците юний,-'юлий, преви говъма пропаганда _
августъ и септемврий),
Вь .Дой"»
6) Въ казаното при морската Варна въ Полша.
цайгунгъ" отъ г-Ж1градина да се открие още ед ангемайне
Мюлеръ Нсйдорфъ. Р
на кухня съ по общодостжпни Ялисъ
Фрав Пресе стъ Яртурт
цени. за да могьтъ да се хра Ное
Въ „Ярбайтернятъ хора и отъ средна ржка. Щ^йнхартъ.
отъ Д ръ Хиршъ, в7) Да не се позаоляватъ раз вцайтунгъ"
въ .Ла бюлгари
ходките между маситв въ ка отъ„В:.кътъ,"
.,.
Американския
зиното понеже се задргстя щенъ м^нистъръ, въ пълкомо„Шуме1
пжтя отъ правостоящите слу ситъръ," изтъкватъ неговит
''
Устройването ьа екскурзии шатели на музиката, които преимущества предъ друиг
до Ц>риградъ съ пароходит-в особено въ празднични и не морски курорти и го препона българското търговско па делни дни вечерь образуватъ ржчзатъ най горещо на своиг
раходно дружество сжщо сре жива стена предъ наевдалиттз съотечественици.
ща спънки съ големите па на терасата и по МБСИТЬ ПС-ДЪ
спортни формалности. Послед нея граждани и пречатъ на
Пъдобни статии ще се явяните пречатъ на много жела- свободното движение на кел ватъ и презъ течение на годи
ющи българи отъ Варна и отъ неоигв.
ната въ чуждат преса, написе
8) Къмъ екстргния влакъ, ни отъ журналистите, коит
вжтрешнестьте ка страната да
взематъ участие въ ескурзията. който циркулира два пжти сед посетиха това лйто Варна, н
Ето зашо и въ това отно мично по между Варна- Русе брей 52 души.
шение требва да се направятъ и обратно, въ който пжтуватъ
енергични постжпки предъ Ми изклю штелно чужденци, да
Продъпжекие сезона
нистерството на железниците имз и вагонъ реете рантъ.
до късна есень.
9)
Да
се
направи
всичко
да разреши откриването на Ца
възможно
презъ
лЬтото
града
риградската линия поне презъ
Макаръ въ проспектите
сезона., както и предъ Мини- да не остава безъ вода и безъ рекламитЬ да е казано, че се
стерсвото ка външните работи ледъ.
зона въ Варна трае отъ м-ц"
.10) Въ 'обществените инстй- май до месецъ октомврий "
за премехвенето на паспортни
те формалности при екскур тут»--: пощи, гари, пристанище въпреки хубавата есень, коя.:
зиите, устройвани за Цари и банитк да има. чиновници, обикновенно имаме въ Варна,
градъ отъ бъл. търговско па геворящи чужди езици.
сезона се свърши още кън11) Въ баните да имз и анг 15 септемврий. Летовниците
раходно дружество.
лийски клозети за чужденците. отъ Ьългария, семейните хср"
12) ПродавачигЪ на пощенс
деца, се прибираиъ пред^
Мнения ка гоститб—чу ки карти т не безпокоятъ съ
15
сйптемврий,
понеже учили
жденци за Варненския гостите по ресторантите
щата
вече
започватъ
занаятикурортъ..,
13) Въ плежа тръбва -да има ята си. Оставатъ само чижденИмхъ възможность да влтзза достатъчно кошчета захвърля ците, главно, ПОЛЯЦИТЕ, чехитт
въ разгозоръ съ всички гости не иа непотребни книжа и и германците, които [продъл— чужденци, заемащи, видно остатъци отъ плодове и храна. жаватъ да идватъ презъ сеп
обществено положение, съ жур Сжщо и по хотелите, на пла темврий и октомврий, *поне:н?
налисти, лекари, държавни съ жа да има чадъри, които да тЪхниттз морета вече истиватг
ветници, юристи, инщекери и се двватъ подъ нвемъ на по/това време, като темперету
пр, и да ги попитпмъ за впе гражданите.
рата на водата спада до 8° гчатленията имъ отъ Варна.
14) Да има инструктори по Мнозина отъ техъ остават :
Всички еж очаровани отъ кра плаване.
изненадани отъ приятната
сивото местоположение иа гра
15) Да се създадатъ повече топла есень и отъ високь.
да, оть хубавия плажъ, отъ раз-лечения за чужденци]^.
температура на водвта преГмодерните бански съоражения,
16) Въ женския плажъ где октомрий, която се движи меь
,хубавата морска градина, отъ то се кжпятъ безъ кестюми. ду 17--22 а с. Обаче не с."
красивйгБ околности, отъ при да има парзванъ, какъвто има достатъчни само хубавото вкс
ятния умгренъ климатъ и най- мжжкия. '
ме и високата температура .после отъ евтинията на жи
17) Да има редовни съобще водата, както и изобилието .вото въ Варна. Всички ксито ния по м.-ре между Варнс, грозде и други плодове, за г,еж посетили ПО-ГОЛБМИТТЗ за Карантината и манастира „св. стане Варно и есененъ курорт"
падно-европейски курорти на Костантинъ" съ големи мотор Чужденците, които идват"
миратъ, че Варна съ своите ни лодки.
следъ 15 септемарий "и прег"
природни хубости и съ своя
18) Да> се заставятъ наемо октомрий| не нзмиратъ ник«п

липсата на удобенъ плажъ и
удобни бзнеки съоржжения
въ самия Ц а р и г р а д ъ отъ
друга, и ней сетна сходството
въ нравите, кухнята и живота
между двата нарбдг, ни дква
право да се надътшме на все
по гелтзмь бре й летовници отъ
Цзриграаъ и, изнбщо, отъ
Турция. На това ще покогнатъ
сщ> и възторжнитт, статии, написена въ турските вестници
миналата и тази година отъ
видни депутати и журналисти,
както и посещението на тур^скит^Ь журналисти по случай
срещата ймъ тукъ това лтзто
съ полските си колеги. Обаче,
липсата на редовни парахоени
съобщения между Варна и
Цариградъ е една сериозна
пречка за по-усилення трафикъ
между двете пристанища. Въ
това отношение много би по
могнало Българското търгов
ско параходно дружество чрезъ
уреждане на редовни рейси
между Цариградъ и Варна
презъ сезена. Установяването
на редовни рейси между , Цаоиградъ и Варна би послужи
ло още и като средство за
привличане на повече чужден
ци, когато запитватъ за усло
вията на курорта ни, между
другото, желаятъ да се информиратъ и за връзката, която
сжществува между Варна и
Цариградъ. При редовни съоб
щения между двата порта
всички чужденци песетнли Вар
на, съ удовопствиа биха пре
скочили за 2—3 дни и до Ца
риградъ, който представлява
гол-Ьмъ интсресъ за т^хъ- На
правихме постжпки ВЪ тая
смисъль предъ дирекцията на
българското търгов. \ араходно
дружество. Отговори ни се. че
Министерството на желъзницигЬ не е разрешиг.о откриване
то на Цариградска линия гр?.дъ
видъ липсата на каквито и да
било износъ за Турция. Съг
ласно договори, к. йго урежда
правоотношенията между дър
жавата и дружеството, послед
ното не меже да открива ре
довни линей безъ одобрението
и разрешението на държавата,
още повече, линията Варна—
Бургезъ—Цариградъ и обратно
безъ субсидия не може да се
издържа.

Чужденците харесватъ Вар
на не само за нейните модер
ни бани, хубавъ плажъ и красивна морска градина; но и
заради нейните красиви окол
ности. Ето защо общината тре Редовни съобщения съ
бва да се сткрзе да направи Цариградъ презъ път
пребиванието на чужденците ния Сезонъ съ парахо
дите иа българското
и, въобще, на летовниците въ
търговско параходно
Варна по (риятно и по-разно
дружество.
образно, като създаде условия
за по бързо и по евтино по
К- кго видтзхме ВЧУ началото,
сещение на околностите на числото на лътсвннцит-Ь стъ
града. Сегашните съобщителни Турция отъ година на година
средства еж оскждни искжпи. се увеличава. Бг.изсстьта ни
ТарифигЬ на автомовилите еж до Цариградъ, отъ една страна
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0И развлечения и скучаятъ. Т-в
се просто чудятъ, какъ е възцож н ° в ъ е Динъ модеренъ
градъ» при това и курортъ, да
нема единъ локалъ, кждето
може да се прекара няколко
часа* въ приятна обстановка,
при музика и танци. Ние сме
дошле, казватъ, да хзрчимъ
пари, а н е м а к ж д е да ги харчимъ.
Ето защо трЪбва да се създадътъ условия за продъл
жение сезона въ Варна до
края на октомрий. На тоза би
помогнало много, ако имаше
игралия, при която да има и
дансигъ-кабаре, който да мо
же да работи и презъ есеньта.

Широки права на кмета
презъ време на курорта
По сега сжществующия законъ за градските общини
кмета нема право да нормира
цените на хотели, на съестнит% продукти отъ. първа необходимость, на частните квар
тири, на пргвознитЪ средстваа
презъ курортния сезонъ. Це
ните на хотелит-Ь, както ви
дехме поторе, се опрецълятъ
отъ самите хотилиери. Тия на
частнитЬ квартири зависятъ отъ
числото на летовниците, отъ
търсенето.
. При голЪмъ напливъ на ле
товници, въ разгара на сезона,
презъ месецъ юпий и августъ,
за стая, която не заслужава и
2000 лв. наемъ (месеченъ) на
емодателя безъ стенснение мо
же да ,иска 5000 лв Все въ
зависимость отъ наплива на
летовниците цените на съзстнигв продукти се повишаватъ и намаляватъ Липсата на
едни установени цени презъ
курортния сезонъ на хотели,
на частни квартири, храна и
пр., коиго да даватъ възможность да се опред-Ьлятъ съ
точность разходитЬ, да речемъ
за едно месечно пребиване въ
Варна, което най моного инте
ресува чужденците, създава
убеждението, че Варненския
курортъ не е уреденъ още,
като модеренъ такъвъ, и, че
тукъ вее още духътъ на ориенталщината.
Ето защо тр-Ъвза да се направятъ най енергични постжпки. гдето 'трьбва, за про
карването въ новия законъ за
градскигЬ общини всичкиония
положения, които почтаемия
общински съветъ препоръча,
съ които се даватъ широки
права на кметовете въ градо
вете, обявени за курорти.

Заключение.
Известни Ви еж усилията,
които Варненската община по
лага отъ 4 години насамъ за
издигане на Варна въ степеньта на модеренъ международенъ
курортъ. Докато преди войни
те Варна беше единъ*голЪмъ
търговски центъръ и най важ
ния портъ на България на
Черно море, за курортна Вар
на и дума не ставаше. Гол-кмата общоевропейска
война
промени издъно стопанските
конюнктюри на държави и
градове въ победените с грани.
Варна, за нещастие, попадна
въ тяхното число. Изгубила
своя богатъ хинтерлзндъ —
Добруджа, Варна изведнежъ
загуби своето предишно тър
говско значение и търговския
просперитетъ. И този стопанс
ки. упадъкъ на Варка изъ день
на день все повече и повече
се засилва. Требваше да се
потърсятъ нови източни за сто
панското повдигане [на града.
И те, за щастие, се намериха
въ природнигЬ богатствв, що
Варна крие въ пазвата си.
Те еж: красивото Варненско
море, хубавия плажъ, умЪре
ния н'приятенъ климзтъ, хуба
вата морска градина и краси
вите околности. И, ако Взрна
днесъ загуби "своето предишно
значение като важенъ търгов
ски центъръ, моя:е съ гордосгь
да заеме мЪстото на първо-
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Варненски общпнвки веотникъ
степененъ морски курортъ на
Черно море съ междунаръцно
значение, стига природнитЬ бо
гатства, съ които разполага,
да бждатъ рационално използувани.Г1И това стана. Варнен
ската община употреби геро
ични усилия, за до направи
Варна единъ модеренъ междунареденъ курортъ. Чуждия печзтъ се нздпредзарва да въз
хвалява Варна, като пай-кра
сивия морски курортъ, на кой
то приятния и умЪренъ климатъ, модернитъ1 бански съоржженая, красивите околности
и евтиния животъ, правятъ да
съперничи съ най-старите за
падно европейски морски ку
рорти. Не току тъй чужден
ците я наричатъ „Лидо" и
„Ривиера" на балканите. З з
Варна се говори вече на ВСБкжде изъ чужбина. Числото на
чужденците — летовници отъ
година на година се увеличава.
Значението на Варненския
курортъ не е само локаленъ,
а и общо държавенъ. Десятки
хиляди чужденци посещаватъ
Варна презъ лътото, които
внасятъ въ страната стотици
милиони чужда валута. Тези
сума не е за пренебрегване
при тежката стопанска криза,
която преживява страната ни.
Независимо отъ това Варна,
чрезъ своя модеренъ междуна
роденъ курортъ• стана центъръ
кждето се съсредоточва кул
турния животъ на България
грезъ летото. Чрезъ гол-ЬмитЬ музикални тържества, уреж
дани презъ петото съ участието
на първите ни музикални сили,
ка народната опера, музикал
ната академия, както и съ
уредената тази година худо
жествена изложба и пр., чуж
денците иматъ възможность да
се запознаятъ съ постиженията
на българския народъ въ областьта на музиката и искуството. ПървитЬ обективни приз
наци за културното ниво на
единъ народъ. Благоустройст
вото на града и добрата орга
низация на куроота, еж сжщо
едно мЪриДо за културата ни,
за която, за големо съжале
ние, мнозина чужденци еж
още съ едно предубеждение.
Но не е само това. Варна чрезъ
своя курортъ служи още и за
завързване на търговски връз
ки между България и чужбина.
Тоза лЬто града ни бе посе
тенъ отъ дт-ржав!'ия съветникъ
отъ Виена г. Ш-шфманъ, кой
то, покрай курорта, прояви и
търговеч интересъ. Преди ня
колко дни сжщия посети на
ново града.ни съ търговския
съветникъ Д ръ Ерлихъ, гол-вмъ импортьоръ на грозде
съ цель да проучи условията
за износъ на грозде отъ Варна
за Виена.
Като говоря за значението
на Варненския курортъ, като
ервдетво за повдигане благо
състоянието на населението,
не искамъ да кежа, че требва
да престанемъ да реботимъ и
за възстановяване предишното
търговско значение на Взрна.
Едното на пречи на другото,
капротивъ, едното съ другото
се допълватъ. Има чисто сто
пански институти, като търгоз.ката камара, търговското
дружество, стокоса борса, преката згдача на кеято е да
търсятъ ергдетва за възстано
вяване предишното търговско
значение на Варне. Общината
може да подаде ржка на по
следните институти за съвмест
на ре бота. Това не би попре
чило на нейнита стопанска
политика, но инициативата тр-Ьб?а да изхожда отъ ТБХЪ. Кей,

каквото и да каже, днесъ за
днесъ при днежното географическо положение на Варна
безъ Добруджа, нейното близ
ко бждяше е въ
курерта.
Днесъ изключително стъ ку
рорта очакватъ препитанието
си редъ съсловия, като хоте
лиерското,
гостилничпрекото,
Евтомсбялното,
файгочджии,
дребни наемодатели и пр„ а

други, като месарското, б р а с - '
нарското, млъкарското зарзаватчийското, обущарското, ши
вашкото и дребни търговци
разчитатъ но единъ допълнителенъ доходъ за да похриятъ
загубигЬ си отъ з-мния мър
тавъ сезонъ.
Затова, безъ да престанемъ
дз работимъ за искуственото
повдигане търговията и индуст
рията въ града, както и за
търсене на нови източници за
повдигане на благосъстоянието
на населението, нека заработимъ съ по голяма енергия за
модернизирането на курорта,
за да привлечемъ къмъ него
богатата европейска клиентела.
За това еж необходими;
1) Единъ големъ хотелъ на
самия плажъ съ Виенска или
французка кухня и съ всички
удобства, необходими за една
взискателна клиентела. Добре
би било експлоатацията на то
зи хотелъ да се даде на концесионеръ. Общината требва
да търси и намт.рй такъвъ, за
да се пристжпи къмъ построй
ката му.
2) Да сд създадатъ развле
чения на чужденците, каквито
иматъ по големите западно
европейски курорти.
Да се устроятъ конни над
бягвания, регати,
екектрзии
изъ околностьта, спортъ, те
нисъ и пр.
3) Да се образува една ку
рортна комисия, на която да
се повери организацията на
курорта. Въ тази комисия да
влизатъ общ. съветници и
външни лица, запохнати съ
курортното дело.
4) Да се разреши, специално
за Варна, разиграването на
хазарта.,)
Отъ двегодишните ми наблю
дения, следъ забраната на ха
зарта, дойцохъ до убеждение,
че безъ хазарта Варненския
корортъ не може да привлече
богата клилнтела. Презъ послеенит-Б две години Варне не
се посещава вече отъ богати
ромънци и богати българи изъ
София и вжтрешностьта на
Бългасия. Богатите ромънци,
които по рано идваха тукъ,
сега отиватъ въ Кюстенджа.
А;Л> имаме игралия въ Варна,
сезона ще почие по рано и ще
свършва по късно и ^ще бжде
пс-оживенъ.
Опасенията, че хазарта ще
окаже зловредно впияния върхъ мъстното население, еж не
основателни. Закоравелия и
пристрастния къмъ хазарта суб. ; ктъ ще намери винаги место
за да- удовлетвори страстьта си.
Нима сега, въпреки забраната,
тей не се разиграва тайно,
като почнемъ между най-вие
ШИТБ аристократически ср%ди
и свършимъ съ най-бедните
обществени
слоеве?
Днесъ
обикновените игри на табла и
керти въ кафенетата се играятъ за интересъ. Тогава не е
ли за прндпочитание хазарта
да се упражняво спободно и
законно подъ контрола
на
държавата, отъ колкото тай
но и безъ вевкакъзъ контролъ?
Нгй-сетне на мастните жители
може да се хабрани посеща
ването на игралнята. Но чуж
денците, богйтитЬ чужденци,
търсятъ раззлечение и нема
защо да имъ ставаме нке опекунн,
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Безпорно, хазарта въ осно
вата си е едно социално зло.
Но има социални злини, които
еж впуснали дълбоко коренитт> си въ съвременното обще
ство и по никой нгчинъ не мсгатъ да бждатъ изкоренени.
ТЪ еж съпжтници на съвре
менната култура. Дьржавата
ги търпи, като се стреми само
да ги ограничи и да ги поста
ви въ рамкитЪ на известни за
кони, за ла маже да ги кон
тролира. И азарта е отъ тия со
циални злини. Никакви драко
новски мерки не еж въ със
тояние до го унищежатъ.
Изхождейки отъ тия съобра
жения, узаконения азартъ мо

же да бжде добуснатъ при из
вестни случаи, когато се касае
за благото на единъ западналъ
градъ* като напр. Варна.
Щомъ искаме да издигнемъ
Взрна сь степеньта на моде
ренъ курортъ, щомъ искаме
да привлечемъ богата клиенте
ла, не иожемъ да не държимъ
сметка и за изискванията на
тая клиентела. Ецно отъ тия
изисквания е и хазарта. По
вечето чужденци, когато запитватъ за условията на жи
вото въ Варна презъ сезона
и за развлеченията, които има,
поставятъ и въпроса, има ли
ролетка и бакара?
Въпрссьтъ за хазарта
е
жизненъ въпросъ за бждащетото рвзъитие на ^Варненския
куруртъ и той требва да се
разреши, колкото се може поскоро съ благоприятна смисъль, като се даде манополъ
за разигреването му на общи
ната.
Преди да свърша ще кажа
ТГБКОЛКО думи и зм нуждата

отъ посещение на некой мо
дерни западно европейски ку
рорти отъ представители на
общината, съ цель да се про«
учи организацията имъ. На
шия курортъ се урежда по
единъ самобитенъ начинъ. Има
редъ въпроси отъ организацчоненъ характеръ, катто напр.
уредбата на квартирния въп
росъ, хотелиерския въпросъ,
уредбата на частните панси
они, събирането на курортни
те такси полицейските формал
ности, организирането на раз
ните развлечения и пр. въ
разните морски и други ку
рорти които требва да се видятъ и проучотъ. Ползата огь
едно обстойно проучване на
всички тия въпроси на самото
м^сто би била голема за насъ.
Съзнавайки тая полза, почи
таемия общински съветъ тази
година предвиди въ бюджета
единъ кредитъ отъ 10ОООО лв.
за тая цель. Нека се надеввме
че при първа възможность
тая инициатива ще може да
се реализира.

Д-ръ Петъръ Гунчевъ.

у насъ.
Има болести у пасъ, коиито, въпреки тъ-хвата злокачественность и гибелпость
за живота ва хората и об
ществото, благодарение еа
ежедневностьта имъ, еж ста
нали нъща обикновени. Полесно е за единъ чужденецъ
да види опасностьта. Той
би се очудилъ на нашето
спокойствие. Ние като че
ли, сме станали равнодуш*
ни къмъ тъй честити по
гребални процесии.
Никой не се запитва, за
що това, преди тъй здраво,
племе дава толкова много
жертви днесъ. Никой не се
запитва, защо синовете еа
измъчения български на
родъ, посърнали и блйди,
се скитатъ тукъ и тамъ да
търсятъ лът.ъ на уязвените
си гърди. И вевка пролъчъ
и есень хиляди отъ ТБХЪ
плащатъ дань на този стра
шееъ народенъ ьрагъ — ту
беркулозата.
Никоя страна на земята
В'вма толкова болни отъ ту
беркулоза, както това катче — България. Страната
на розите,страната на найздравия народъ преди и на
ний • многото столетници,
двесъ има, споредъ офици
алната статистика, около
160 хиляди туберкулозни.
А гв- еж евгурпо много по
вече, защото колко много
болни има, които въобще
не ех изследвани и, колко
други загиватъ безъ меди
цинска помошь въ селата,
безъ да се знае, че 1$ умиратъ отъ туберкулозенъ менингитъ или милиарна ту
беркулоза сг.оропостижно.
Докато въ една Унгария
на 100,000 жители умпратъ
отъ туберкулоза 190, въ
Франция — 177; въ Швей
цария — 1В0; въ Чехия —
Г28; въ Холандия.— 114;
въ Австрия — 90; въ Ан
глия — 89: въ Белгия — 12;
а въ странигЬ на Сканди
навския полуос!ровъ до 5,
то въ България на 100,000
жители умиратъ 830 отъ
туберкулоза.
Споредъ статистиката отъ
1925 год. отъ всички смър
тни случаи въ градовете,

65.12 > еж отъ туберку
лоза.
Единъ народъ отъ 5 до
6 милиона съ 150 хиляди
туберкулозни — това, дей
ствително, е една страшна
картина. Това е една мно
гохилядна армия отъ болни,
неджгави, неработоспособни
чеда, чекащи винаги смъртьта съ страхъ. И приблително 150 хиляди загиватъ
ежегодно отъ тубтркулоза
Кой не би се очудилъ при
наличностьта на тия цифри,
кой не би се замислилъ, ако
не за другите, то поне за
себе си?
Преди войните туберку
лозата беше една по-редка
болесть. Страдаха главно
жителите на градовете. Се
лата, до голема степень,
беха пощадени отъ нея. Се
га не е тъй: покрай работ
ниците въ разните тютюне
ви, тъкачни и др. фабрики
покрай занаятчиите и |интелег ентните, които въ твър
де голема степень еж зара
зени, болестьта върлува въ
не по малка степень и въ
селата. Статистиката за уча
щата се младежь е по-тресающа. Подрастващето по
коление масово беледува. До
като преди двете войни сме
имали около 20 хиляди ту
беркулозни, днеоъ еж около
150 хиляди. Значи, за 19—
20 години болестьта се уве
личила 7 пжти. А какво би
станало въ следующите 20
години? Дали не биха се
увеличили размерите й съ
още 7 пжти ? — Ето въпро
сите, предъ които всеки би
требвало да се замисли.
Требва ли да се обясняватъ
причиоите за бързия раз
вой на болестьта ? — Тре
бва ли да се обяснява, че
материялно народътъ ни
следъ войните обедне, че
сграда отъ еедояждане,
отрупанъ съ дългове и ре
парации, безъспиръ се тру
ди и изтощата, а съ това
се подготгя почвата за засеване семото на туберку
лозата? — Товд семе може
винаги да се намери, тъй
както у насъ, особено за
туберкулозата, до сега е
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нямало социални грижи.
Когато въ една кжща има
боленъ, отъ туберкулоза, и
всички други еж въ коатактъ еъ него, то много
естествено е, че и те ще
бждатъ заразени. Болниятъ
плюе, храчи, кашли, а съ
това се изхвърлятъ опасни
те бацили и наеаждатъ у
другите човеци,
Доказйно е,, че болните,
при изкашлюването ;:си, из
хвърлятъ бацили съ кашличните си пръски даже на
разстояние отъ 5 метра. Не
е за чудене тогава, защс,
веднажъ настанена въ гър
дите на едного отъ едно
семейство, „желтата гостен
ка" взема и други жертви.
Днегъ медицината има
по-други понятна за зара
зяване отъ туберкулозата,
отколкото преди. ВСЕКИ човекъ е наклоненъ да при
еме заразата въ своите бели дробове. Една часть отъ
заразените организми унищожаватъ болестста още въ
началото. Това еж силни и
здрави човеци. Други части
я приематъ въ себе си, като
се отбраняватъ дотолкова,
доколкото не могътъ съвършенно да я унищожатъ и
тя остава въ телето въ ла
тентно състояние за по-дъл
го време. И тамъ организъмътъ може да се справи
съ болестьта и се самоизлйкува или пъкъ, при удобенъ момента, скритиятъ
огънъ се разразява, пламва
и болесоьта се превръща
отъ латентна въ активна.
И, най-после, има болни, у
които, отъ момента на за
разяването, болестьта на
предва, докатъ ствършенво
унищожи организъма.
Но болниятъ не е опасенъ
само за своите домашни.
Той храчи, плюе и по ули
ците, а размазаните храчки
лесно се разиаеятъ, преди
бацилите да бждатъ унищо
жени отъ слънцето, по до
мовете на другите. Така се
разпространява заразата. Че
това понятие за заразяване
е действително верно/ се
доказва отъ факта, че има
съседни села, отъ които ед
ното е масово заразено и
брои стотина1 болни отъ ту
беркулоза, когато другото
село или нима болни или
има много малко. Разбира
се, не е далечъ деньтъ,• ко
гато и то то ще бжде за
разено.
Не е за чудене тогава,
ако заразата все въ тькъвъ
темпъ и такава бързина се
разпространява, щомъ като
съ храчките, пръсчйгЬ, бо
лестьта се приема отъ дру
гите чов1ща. И колко лесно
е да си обясеимъ честите
заболявзкия въ бедвяшката кжщн, фабриките, учи
лищата и др. Единъ: ученикъ, отъ единъ клаеъ или
отделенкс, е въ състояние
да зарази своите другарче
та. И ето защо, виенскиятъ
лекарь, професоръ ГСиркетт,
намираше, че до IV отде
ление -96% отъ децата еж,
прекарали туберкулозната
зараза. Ние виждаме наредъ
съ бедняшките деца, да
загинатъ и децата на по-
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Варненски общинска веотникъ
състоятелни родители. За
България не може да се
говори, че болестьта е из
ключително бедняшка бо
леете. Тя е общонародна
беда.
Изобщо, туберкрлозата е
единъ страшенъ народенъ
враг*. Тя изхвърля взъ ре
довете на народа едно часлоотъ 150 хиляди човека не-.
работоспособни или полуработоспособои, които падатъ
или ще "паднатъ тяжесть на
другите човеци и общест
вото въобще.
Но не е най-голета беда,
че тия 150,000 болни падатъ
въ тяжесть на другите. Не
е големо нещастие, ако
ние прежалимъ 15,000 ту
беркулозни, които безъ дру
го требва да умратъ. Найголемата беда е тамъ, че
тази армия отъ болни еед
на армия отъ сЬячи на ту
беркулоза. И близко е вре
мето, може би, ако все така
върви увеличението на бол
ните, когото на всеки 15
човека ще имаме едрнъ туберкулнзенъ. Оскаръ Уалеъ
казва: „Народите могатъ
да изпадатъ въ нещастия и
да намиратъ изходъ отъ
техъ, но, когато болести
рушатъ устоите на единъ
народъ, тъмно е неговото
бждаще."
При наличностьта на тия
факти, всеки съзнателенъ и
човеколюбивъ ^ гражданинъ
на България би требвало
да си даде сметка и се за
мисли за изхода отъ грозя
щата опасность. А изхода е
е много ясенъ. Ние имаме
при това, примера на дру
гите европейски държави.
Те са повели енергична
борба противъ туберкулоза
та. Първото условие за ус
пеха на тази борба е мате
риалното благоденствие ва
народа. Безъ него е немислимъ успеха на борбата.
Безъ това материално бла
годенствие, почвата за ту
беркулозното семе би била
винаги подготвена.
Второто условие е грижа
та за заболелите. Въ дру
гите европейски страни се
вздигатъ изолационни домо
ве за прибиране безнадежд
но болните. Издигатъ.. се
санаториуаи за лекуване на
такива съ добра прогноза,
детеси санаториуми, диспан
сери, болници и др. Това е
в&тя, по който требва да
вървимъ и ние. У насъ има
само 2—8 дтржавии и 2—3
частни санаториуми. А. при
наличаостьта на толкова
болни, те еж крайно недо
статъчни. Требва да се бър
за съ издигането на други
санаториуми, кждето забо
лелите ефтино, леснодоетжпи навреме да се прабиратъ
и йзлекуватъ. Нека всички
изпълнятъ дълга са, като
подкрейимъ
изграждането
на такивасанарориуми.

Постжпление за м. сецтемврий. Отъ Варна. Ив.
Отоименовъ — глкнени укра
шения отъ стара кжща, Ст.
Д. Караджовъ — римска мо

препорхчвали. Ой
нета, Василъ Щеревъ — гоПисмо до редакцията горещо
друга
страна
ние дължимъ д{
лема глинена амфора, 2 час- •
Немско-българското
култур
споменемъ, че Цюрихъ ое
ти отъ амфора, малъкъ водепиченъ камъкъ, фрагмента но д-во ни изпраща следното памира въ Швейцария, и 81
онова, което пишатъ швей
отъ мраморно блюдо, 1 ке писмо:
Въ бр. 231 стр. 4%а Вар царските вестници, не тръбв!
ремида, 5 глинени плочи,
фрагмента отъ мраморна ненския общински веотникъ е да се вини германската преоа^
Приемете, господине кмете,|
поставка, 2 глинени кан- дадено место на една статия
дилца и разни мраморни подъ надсловъ „Срамни про- нашит* нвй отлични почи
фрагменти, Методих Джа- поганди противъ Варна." Въ тания.
джевъ — мраморна статуя тая ой статия авторътъ й ка
За настоятелството:
безъ глава, часть отъ ржка, то отговаря ва Теодоръ Фанта,
Председ.: Д-ръ_К. Сарановъ!
4 надгробни фрагменти отъ който е напечатилъ въ единъ
варовникъ съ изобратения, Цюрихски илюстрованъ веот
1 надгробенъ мраморенъ никъ, кратки бележки съ фоВарненския гражданинъ]
кръста съ надписъ, два над тографически снимки, съ кои
гробни паметника и мра то ее рисува Варна като г. Д. Станчевъ*бившъ пълморенъ фрагмента, Пант. градъ, въ който се играе номощенъ министъръ е по-]
Парасковъ — медна визан. много и на во4кжде на ко- дарилъ? чрезъ^^.г-на | кмета]
монета, Ел. Д-ръ Георги- маръ, не внаемъ защо редак сумата 2000 лева- за разда
яди— мраморна плоча съ цията на общинския вестникъ ване на бедните)'.въг. града]
надписъ IV в. пр. хр. и га се нахвърля противъ Герма по случаЩнародната радость
лета съ надписъ отъ руско- ния и германския печатъ и — венчавката на Негово]
турската война, П. А. Со ги обвинява въ срамна про Величество Царя.
фийска — бронз, монета Ав- паганда противъ Варна.
Желателно е примера на]
густа Траяна, Мих. НикоНастоятелството на Българо- г. Станчовъ да се последва]
ловъ—мраморенъ фрагмента вймското културно д-во въ и отъ други граждани.
съ надписъ и фрагмента Варна, което скаши за добри
отъ мраморенъ корнизъ, над те връвки между българи и
гробенъ старохристиянски германци и следи оъ годъмъ
Новото настоятелство на
паметникъ.Я. йлиевъ — 4 пнтересъ културните отноше организацията на изборните!
медни римски монети. София ция между тия две страни, служащи въ гр. Варна сее]
Н. А. Заграфски — стари намира че подобни писания конструирало така: предсе
кпиги и търговски тевтери. по вестниците и неосновател датель Янко Сираковъ, подЛджемлерг. Я. 0. Стоичевъ ни обвинения. не ех въ пол председатель Д. X. Стефа— бронзова павтичка, Ив. за на нашия градъ, който,, новъ, секретарь Коста М.
Павловъ — бронз, монета като курортъ се радва на Дюлгеровъ и членове : В. |
Одессосъ, Л. Ламбевъ —мед. много посетители отъ Германия. Димовъ, инженеръ Д. По-^
рим. монета, 0. Ивановъ— 1йщо повече. Всички гер повъ, инж. Вълковъ, а за
сжщо. Дервентъ. Ил. Яна- мански вестници до сега са контролна комисия: Кирилъ
кевъ — сребърна старобъл. писали само добро за нашия Ст. Кириловъ, Дим. Вневъ
монета. Шумет. Свещ. Я. (Варна) курортъ и еж го най- Донка Янчева.
Митковски —• 2 ромънски
книги съ кирилица. — Дру
жеството благодари на да
Варненско Град. Общ. Управление
рителите.
Постъпления за м. октомврий въ Варнен. ярхиол. му
№ 22394
зей. Отъ Варна. Ив Ц- Гагр. Варна, 20 ноемврий 1930 год.
гушевъ — .2 мед. монети:
римски и византийски, 0.
Обявява се на пнтереоующите се, че Варненското^ Град
Османовъ—- 8 мед. визант.,
ско
Общинско
Управление ще произведе конкуреъ ва изра
М. Николовъ — надгробна
ботката
на
художеетвенъ
плакъть 50/70 ом. курорта Варна
плоча, глинени поставки и
1931
г.
Картината
трерва
да дава представа за живота на
др.; В. Щеревъ— фрагмента
варнен.
плажъ,
като
се
изразятъ
най-живо действителния бръть
отъ мраморенъ капитель,
на
Варна,
баните,
плажа
и
морето.
мраморни фрагменти, фраг
За конкурса еж определени два премии: първата 5000
менти отъ глинени еждове
лв
и
втората ЗООО лв, Вънъ отъ твхъ ще се откупятъ и
и фрески и др.; А. Сирадве
картини
по 1000 ле.
ковъ — мерки за тяжесть;
Срока за предаставяне на работите е 20 декемврий т.
И Мицовъ — костенъ чукт;
П. Велизаровъ —- надгро г. 4 часа ел, об. ПоеледннгЬ требва да бждатъ адресирани
бенъ старохристиянски ка до г. Кмета на гр. Варна.
Подробни сведения могатъ да се получатъ отъ Варнен
мъкъ съ надписъ; М. Димитровъ — надгробенъ памет* ската градска община, художествената академия — София.
никъ и др. надгробни ста
ОТЪ ОБЩИНАТА.
рохристиянски фрагменти";
Ст. Бояджиевъ— мед. визан.
монета; Техн. дирекция —
Варненско градено Общинсно Управление
два старовр. глинени кюпа;
Ат. Милтиядовъ — зжби отъ
мастодонт; Хр. Георгиевъ

ОБЯВЛЕНИЕ

— мед. рим. моьетв; Сим.
Николовъ — дорийски капи№ 69
телъ истароврем. керемида.
Лджемлерг. Г. Ив. Еанлиевъ
Варна, 29. IX. 1980 г.
— бронз, монета МаркианоПонеже е констатирано че на пазаря се донасят^
полъ; Дим. Ивановъ — мед.
виз. монета; Д. Кансиеевъ и излагатъ за проданъ разни съестни продукти въ малк.
— бронз, двойна стрела; Д. нечисти и ржждиви тенекиени еждове, което указва зло
Петлешковъ -— мед. ст.-бъл.. вредно влияние върху здравето на консуматора, на ос
монета; Г. Ив. Мсджитовъ нование чл. 79 буква „а" отъ закона за Народното
— мед. рим. монета; При- Здраве.
селци. Св. Д. Григоровъ —
ЗАПОВЪДВАМЪ
8 стари книги. Гюндогду,
За въ б&даще Да несе донасятъ и излагатъ за про
Янчо Яневъ — вълнена ки
данъ
съестни продукти поставени въ нечисти или ражча; Петра Славова, Юрдана
диви
тенекиени
-еждове.
Стефанова и Слава Янева
На
нарушителите
ще се съставятъ актове за гло— селски бродирапи прес
вяване,
а
продуктите
конфаскуватъ.
тилки. Караджаотг. Ил. Ива
на тази заповедь възлагамъ на град
новъ — медеаъ медальонъ скитеИзаълнението
санитарни
органи,
отъ Импер. Кояодъ. Дру
.
Отъ Общината.
жеството благодари на да. рителите.
Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

