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Обявления:
Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до
Официални по 2 лв. на ив. сант.
кметството — Варна
търговски по споразумение.
Редакцията: Общинското управление, секретариата.
Броя 1 лв.
>«ЗЕЯОЕЕЩЯ!

ПОЛЯЦИТЕ и ВАРНА
Следя сб юлпмо внимание всичко, било
вз нашия, било вз чуждия печатз, което се
пише за Варна. Това лгьто вз единз отз
местните вестници се появи статия, вз коя
то авторзтз й — мисля, че бе анонименз
—• хвзрляще упртъци взрху управниците на
общината, че не направили нищо за рекла
мирането на курорта ни вз чужбина Не
зная какво разбира авторзтз на статията
подз думата ч>реклалшране«. Ако става ду
ма за рекламиране на варненския курортз
чрезз платени обявления вз чуждиш вест
ници, упрекзтз на анонимния авторз е напзлно основателенз.

големите полски градове — Варшава, Краковз, Катовицв, Познанз и други, И азз лгожахз да констатирамз за гордость на нашия
градз, че вз Полша, Варна е най популярния
отз всички балкански градове. Името на
Варна вз тези градове ще чуете на всгька
крачка. Тази популярность на нашия градз
се длзжи най-вече, за да не кажелгз изклю
чително, на онези поляци, които с± лету
вали вз Варна. Имахз случая да говоря сз
нгъколко души отз техз, и всички ми ка
заха: „Сз нетзрпение очакваме лгьтото, за
да дойделгв пакз вз хубавата Варгга*. Големи пропагандатори на варненското летови
ще се показали и всички полски журналис
ти, които при разни случаи с± идвали тукз.
Те всички, по свой починз, с$с писали вззторжени статии за »прелеститп> на цари
цата на Черно люре«.

Варненската община не може да по
мисли дори за рекламирането на курорта
чрезз платени обявления, защото за това с&
необходими грамадни суми, сз каквито вз
днешната нечувана финансова стагнация Вар
Прочее, безз да говоря за други страни,
ненската община не разполага. Варна има заключавамз-. Нашиятз курортз не се нуж
нужда не, отз платена, а отз жива реклама. дае вече отз реклалгиране вз Полша.
Ето за тази реклалш искамз да кажа ня
Г. Белевз.
колко думи.
Преди една седмица се завзрнахз отз
Полша. Удаде ми се случай да посетя най-
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по подобренията, които трЪбва да се направятъ
на морските бани, до общинския съветъ.
Пом. Кмета г-нъ Ц. Ханджиевъ въ едно отъ последнитЪ
заседания на общ. съветъ, направи следното изложенне:
Господа съветници,

да останатъ безусловно предметъ и на Вашето
внимание и грижи.

Ето вече петь сезона яодъ редъ имахъ всич
ката възможность да проследя най-отблизо ц%лото
развитие на нашигв морски бани и да констатирамъ редица положение, както смзгамъ, че требва
О
Наименование
на баните

Северни
Южни
Централни студ.
I к. топли
II к. топли

К Ж

П А

На първо место ще Ви дамъ следующигЬ
статистически данни:

Н И

Приходъ отъ
Или

Мжже

40924
18231
89417
3721
5804

Жени

36057
41160
82044
4644
14759

Деца

23025
33845
48475

Всичко

Хавлии
Приходъ
гащички
ВСИЧКО
костюми
(Бельо)

99906 340401
96236
159359
219836 1094746
8365 212128
20563* 276130

14602
58791

-

ВСИЧКО
Цености

Приходъ

5434

360437!
159359,
1180546^
27ОО9
212128'
276130*
2296820

до 16 того включително.
Господа съветници,
Презъ сжщото време еж направени разходи:
1. За персоналъ
2. За дърва

439497 лв.
116665 лв.

Всичко

556162 лв.

Господа съветници,
Огь така изложените по горе данни се виж
да много лесно, че въпреки царящата криза до
ходите на нашите бани еж все пакъ задоволи
телни. Ако това е така, безпорно тия приходи ще
се увеличатъ още повече стига да се предприематъ никои мероприятия необходими да създавагь било по големи удобства, било да поемагь
въ дадени нови помещения по големо число кжпящи се.
Преди да посоча конкретно мероприятията,
които по моя преценка сметамъ, че требва да се
реализиратъ още за идния летенъ сезонъ, азъ
мисля да спра вниманието Ви на други отъ твър
де сжщесгвено значение въпроси.

Плажа и брега на морето, които еж осно
вата за развитието на нашите бани требва кол
кото е възможно по скоро да минатъ въ пълното
владение на общината. Азъ съмъ сигуренъ, че
мнозина отъ васъ ще се изненадатъ отъ така по
ставения въпросъ, но фактъ е какво техния го
сподарь се смета д р у г ъ — нмено държавата, а
не общината. Последните неколко години общин
ската упраиа е имала много неприятности съ уп
равата на пристанището и до този моментъ при
станищното управление не престава да загрозява
брега, като вдига съ десятки вагони п-Ьсъкъ и
съ това образува ями удобни га комарища. нещо повече сжщата управа отиде до тзмъ да
събира никакви такси огь амбулатни продавачи
и фотографи упражняващи занятието си по пла
жовете на колониите. На направенитъ постжпкв
огь общинската управа, че това е изключително
право на общината, пристанищната управа посочва
своя законъ, който действително третира морскиорегове и песъчните пространства намирашй
предъ техъ като владение на въпросното уи-

Брой 258

.

Варненски общински вестникъ

равление. — Преди години бившите кметове г.
г. Петъръ Стояновъ и Никола Поповъ повдигнаха
на неколко пжти този въпросъ предъ респектив
ните места, като въ единъ моментъ, даже, по
надлежни редъ се стигна и до Народното събра
ние, но и до сега не се оформи въпроса, чрезъ
законъ. Азъ смътамъ, че е една жизнена иеоб
ходимость за града колкото е възможно поскоро
правото за владение на брега и плажа да се да
де съ специаленъ законъ на общината, като това
право обгърне брега отъ Галата, мине. презъ
брега до Сесъ-севмесъ, прескочи пристанището,
подеме наново отъ вълноломната стена и стигне
до Евксиноградъ. Мотивите на това наше искане
еж много ясни и силни Ако до днесъ общината
похарчи милиони за укрепяване и украсяване на
часть отъ бреговете, близкото бждаще развитие
на курорта ще наложи да се похарчи много и
много милиони за укрепяване, украсяване, направа
пжтища, мостове, нови пунктови морски бани и
пр. Ако, Г-да съветници, малки села иматъ да
дени вече по законодателенъ редъ топли извори,
гори и защо Варна, която има нещастието да
стане жертва на националната кауза, да не й се
даде това заслужено благо?
Господа съветници,
Сметамъ, като неразривно свързанъ съ току
що разгледания въпросъ и въпроса за правопол
зуването на плавателните еждове. Требва сжщо
чрезъ законъ да искаме щото правото за изпол
зуване било пръко или чрезъ наематель на пла
вателните еждове и курортни пристани за раз
ходки въ границите, които по горе посочихъ, като
се включатъ още Св. Конетантинъ и Пейнирджикъ
да бжде изключително на Варненската община.
Защото, г-да съветници, и по това право сме имали неприятности съ пристанищното управление,
а тия- неприятности, когато нуждите нарастнатъ и
службите се разширятъ, неминуемо ще зачестятъ
и най-важното може да спиратъ и вредятъ иа
много хубави и належащи инициативи.
Господа съветници,
Пристжпвамъ да се изразя съ стрзхъ къмъ
изложението си по въпроса за главния градски
колекторъ, който благодарение на непрестанното
натрупване отъ1 вълнитъ на песъкъ по брега все
ка година все повече и повече се приближава
къмъ последния и започва да става една опасность за хубавото име на нашия курортъ. Бивалъ
съмь много пжти свидетель, какъ морето, на до
статъчно протежение отъ устата на главния^ ко-
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ректоръ бива замърсено и какъ е явно че вече
еж загубени всички гаранции, какво при едно
южно течение и бурно време, това замърсяване
нема да достпгне и до самите бани. — Ако има
неотложни мероприятия, които поради значението
си се налагатъ да бждагь реализирани още въ
най-близко време — още презъ предстоящия пролетеиъ сезонъ, азъ сметамъ всички други меро
приятия свързани съ баните ще требва да следватъ следъ този за отместването далечъ въ мо
рето на главния колекторъ.
Нека да донеса до знанието Ви, Господа съ
ветници, че този въпросъ вече станалъ достояние
макзръ и въ ограничени кржгове на гражданство
и е опасно обикновенната наша българска прибързаноаь да не раздуха въпроса и да му даде
една неочаквана форма на агитация противъ на
шия курортъ.
Доколкото знамъ още преди неколко години
въпросътъ за отместването на главния колекторъ
е билъ проучванъ отъ техниците. Предстои да се
възложи на ново на специалистите да проучагь
основно въпроса и както споменахъ по горе още
презъ пролетьта да се тури край на една видима
и твърде гол%ма опасность.
Господа съветници,
Азъ вече споменахъ, че основното условие
за бързото развитие на нашия курортъ е на пър
во место изобилния и чистъ п%съкъ. Но това изобилие на песъка, като че ли е поставено за въ
бждаще въ една неизвестност. Бившия началник*
на пристанищното управление г. Инженеръ Кжневъ
отправи къмъ общината едно писмо съ следующето съдържание:
Считамъ за свой дългъ, г. Кмете, да Ви уведомя за следното:
Песъците, които ние всички сме свикнали
да наричаме морски и отъ които е образуванъ
хубавия морски плажъ, еж отъ сухоземенъ произходъ. Те се вливатъ, ако може така да се ка
же, отъ двете дерета, онова което минава презъ
морската градина — бивша ул. Канадска, а сега
Царь Освободитель и отъ канала край Шокара
и гробищата.
Съ направата на укрепителната стена при
Кокарджа и съ вкарването ФрангенскитЪ поройни
води въ новия каналъ за къмъ езерото, всичкия
притокъ на"писъци въ морето и района на мор
ската градина се преустанови.
Отъ друга страна морето, поради посоката
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на ветровете, които причиняватъ вълнението, дви
жи всички п-Ьсьци находящи се по брегътъ и по
малките дълбочини — 2 3—5 м. въ посока отъ
изтокъ къмъ ззпздъ.
Това движение на песъците бе и щастието
за Варненския плажъ, който въ продължение на
30 години—отъ както се построи вълнолома до
сега, черезмерно се увеличи Но съ спирането на
песъчния пригокъ отъ казаните по горе две де
рета, морето почна да указва разрушително влия
ние върху плажа, а имено да движи и намира
щите се край брегътъ песъци въ казаната по
горе посока.
И ясно е че щомъ нема притокг на нови
песъци, морето ще влачи отъ изтокъ къмъ запалъ сжществующите по брегътъ песъци и по
този начинъ целиягъ варненски плажъ въ про
дължение на неколко години—не повече отъ 10
ще бжде изчисгенъ и района на баните ще оста
не безъ песъкъ, а влачения песъкъ ще се наслои
непосредствено до вълнолома.
Вчера лично обходихъ бреговата линия отъ
баните до канала при Шокара и констатирахъ,
нещо което би ми се видело невероятно че бо
гатия плажъ между граничния паметникъ и втичването на канала е формено изчистенъ и сега се
показватъ на местото на плажа излъстнати скали.
Вервамъ, че още тази зима, особено ако има
силни вълнения, плажа около баните ще бжде
чувствително агакуванъ отъ вълните, тъй като
брегътъ източно отъ баните, както Ви казахъ е
вече почти чисгь отъ песъкъ.
За благото на Варна, налагатъ се прочие
вземането на мерки и то на време, които да по
пречатъ на отвличането на песъците къмъ западъ,
а сжщо й за намиране начинъ да се допусне отновото свличане на Франгенските песъци въ мо
рето.
Началникъ на Пристанището,
(п.) Инженеръ: Б. Юкневъ
Господа съветници,
Когато започнахме постройката на така на
речения Кокарджанския каналъ съ цель да огбиемъ идващит* отъ Франгенските височини порои
ща, които минавайки презъ. ул. Канадска и Мор
ската градина се втичаха въ морето между север
ните бани и курортния пристанъ, азъ повдигнахъ
въпроса предъ Г-да Инженерите Кърджиевъ и х
Стояновъ за евентуалното загублане на идващия
съ пороищата песъкъ за нашия плажъ.
Спом-
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нямъ си добре, че г Кърджиевъ беше тогава
категориченъ какво такава опасность нема, обаче
г. х Стояновъ направи една резерва въ смисъль
че отбиването на пороищата безсъмнено ще спре
прииждането на песъкъ, но до колко това ще се
отрази върху намалението на плажа, бждащето ще'
покаже. И действително бждащето, поне и по
мойто наблюдение показа, че предположението
може да се кзже до голема сгепень се оправла,
понеже целия брЪгъ започвайки отъ „Яхтъ клубъ"
и стигайки дзлечъ задъ скалите подъ граничния
кжть е абсолютно оголенъ отъ песъкъ, а знайно
е, че предн направата на Кокарджанския каналъ,
по това место на брега маса кжпящи се изпол
зуваха единъ хубавъ плажъ. Нещо повече, сво
бодния плажъ между „Яхтъ клубъ* и курортния
пристанъ, кзкто и плажа на колонистите до се
верните бани нематъ вече това изобилно напла
стяване на новъ песъкъ, каквото въ миналото
редовно се наблюдаваше.
Господа съветници,
Азъ бързамъ да заявя, че това еж едни мои
наблюдения безъ претенции да съмъ налучкалъ
истинските причини за едно явление, .което само
по себе си требва да б/яде и днесъ и утре една
сериозна грижа на управниците на общината и
на почитаемите общински съвети.
Господа съветници,
Говорейки за оголването на бръта отъ пе
съкъ требва да Ви съобща, че между „Яхтъ
клубъ- и скалите подъ граничния кжтъ една го
лема часть отъ брега се мие вече непрекъснато
отъ морскит-Ь вълни и е недостжпенъ за пеше
ходци. Онова, обаче, което е още по важно, то
е, че самия брегъ поради слабата си почва се
рони постоянно и ако некой отъ Васъ е иаблюдавалъ, требва да е констатиралъ какъ тъкмо яа
това место бр*га на значително разстояние елишенъ отъ разстителность и нарушава хубавата
хармония на бреговата зеленина. Требва това м$сто да се заскали и съ това отъ една страна ш*
се направи брега въ всеко време досгжпенъ «
пешеходци и отъ друга съ спиране уронването
на брега на ново последния ще бжде залесен*.
Господа съветници,
Сега ще ми позволите да посоча какви по
добрения требва да се направят* въ самите баниВторокласните бани ще требва да се преустроятъ, като се направи единъ басеинъ, а око-

втГ^Ш
Гг№Т7
»*Ж1Ш^ШШ^,**»»ШМ-Ь»*ш*ш^^
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.ловръсть въ сжщата зала се поставятъ сегашните
второкласни бани. Сътова преобразование ще се
•постигнатъ две цели: 1) ще имаме басейна съ
още по-популярни цени и второ съблекалните
вече «ема да бждатъ еденичнн и при самите ва
ни, а ще има обща съблекалня, което значи, че
ще имаме едно спестяване на време, понеже презъ
времето нуждно на дадено лице да се съблече и
облече, воната ще бжде свободна и използувана
огъ друго лице. Независимо отъ това ще се съз
даде и едно по-голъмо удобство за кждящите се,
защото нека си признаемъ че при днешните на
ши цени ние даваме много малко удобства на кжПЯЩИГБ се въ второкласните бани. По сметката
на общинските компетентни лица разходите за
изисканото преобразование не ще бждатъ големи,
понеже басейна ще бжде направенъ отъ циментъ,
а зз самата сграда ще се употреби сегашния дървенъ магериалъ, като разбира се, за разшире
нието ще се купягъ пакъ дъски и другъ дървенъ материалъ, смЪтайки и за въ бждаще да си
остане делата дъсчена.
Господа съветници,

*'

Така наречените южни или по право дъсчени студени бани намиращи се предъ бул. „Фердинандъ" не требва въ никакъвъ случай да оста.
натъ за въ бждаще въ днескашного си състояние.
Вие всички добре знайте, какво големо движение
е вече концентрирано въ хубавата алея, която е
непосредствено надвесена надъ южните бани. Съ
днескашчигв дъсчени огради ние само сме се очер
тали границите на плажа, безъ да дадемъ и ми-.
нимумъ отъ удобства на кжпящите се, а като
дойде въпроса до тЪхното обезпечаване при съ
бличане и обличане огъ погледите на хилядите
любопитни, тамъ вместо удобства нз кжпящите
се едва ли поради близостьта на алеята, не еж
създадени удобства на любопитните.
Ако се изразходвагъ около 150000 лева ще
може да се създадатъ много удобствг, а разхода
ще бжде още първата година погасенъ като се
увеличи цената съ 1 и 2 лева, което увеличение
ще бжде основателно и съмъ сигуренъ ще бжде
прието отъ публиката безъ роптание.
Уместно е да се забележи, че плзжа на юж
нит% бани и поради обширностьта си и поради
естествената си чистота държи първенство отъ
нашите плажове и съ създаване на удобства ще
се прехвърли гамъ голЪма часть отъ публиката
«а другите плажове, съ което ще се облекчи пре«ом-Ьрното често пжти изпълване на последните.

.,
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Господа съветници,
Единъ другъ въпросъ отъ сжществено зна
чение за създаване удобства на публиката е тоя
за построяване специални съхранителни помеще
ния за разни бански принадлежности Голема часть
отъ българската публика и почти 9 0 % огь чуж
денците искатъ да си осгавятъ банските прина
длежности на съхранение въ баните, понеже, намиратъ а така сжщо е и въ сжщность, че това
ежедневно мъкнение на всевъзможни чанти, мрежи
и пр. сугринь и обедъ по разни ззведения е едно
големо неудобство. Независимо отъ това управата
на баните ще се спаси отъ непрекъснатите не
приятности създавани отъ публиката поради фак
та, че прислужниците вземайки на съхранение
бански принадлежноеги съ това неволно се ангажирватъ да запазятъ и места въ кабините на
оставилите въпросните принадлежноеги. Безпорно
вземани еж най строги мерки да се прекъснатъ
подобни фаворизации, но при все това упощения
ставагъ и неприятностите непреставатъ. Презъ
1929 г. направихме въ края на сезона единъ опитъ, като поставихме шкафове въ коридора на
женските бани и имахме задоволителенъ резул-"
татъ, но местото е много малко—събиратъ се
около 80 комплекта, а за цельта еж нуждни само
за женското отделение надъ 600 Съ положителность може да се твърди, че едни удобни по
мещения построени специално за горната цель:
1. Ще улеснятъ твърде много публиката.
2. Ще се тури край на съблазънта на която
се подава прислугата за бакшиши и
3. Общинската каса ще има единъ доста
добъръ приходъ.
Проектъ за построяване подобни помещения
има изработенъ отъ общинския архитектъ г. Богдзновъ, само че този проектъ е свързанъ и съ
разширяването на терасата на бюфета при мор
ските бани.
Господа съветници,
Понеже споменахъ за разширяване терасата
на бюфета на морските бани, ще искамъ да кажа
неколко думи и по този въпросъ.
Посетителите на терасата ежегодно се увеличаватъ и това увеличение е такова по размери,
та никое отъ другите курортни заведения не мо
же да се сравни съ него. Наблюдавзлъ ст мъ какъ
цели потоци отъ публиката се връща назадъ по
ради липсата мЪсто въ терасата. И всичко това
е лесно обяснимо, защото хилядната публика,
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която идва на баните, преди да отиде на плажа
или следъ кжпането, иска да закуси и отпочине.
Има ли тъкмо за тая публика по близко, по удобно и по възхитително мЬсто огь терасата?
Много и много случаи съмъ ималъ на напомнюване и подкаивания да се взематъ м*рки за раз
ширяване на терасата.
Господа съветници,
Моето мнение, е че този въпросъ требва да
се разреши още идната пролеть, като отъ една
страна терасата се разшири и огь друга удължи
къмъ морето. Бждете уверени, че въ такъвъ слу
чай може да се надаваме и на единъ много по
големъ наемъ отъ досегашния.
Едновремено требва наново да се проучи въ
проса за построяване на подвижни стъклени рамки
пригодени при случай на вЪтъръ и дъждъ да бжде предпазвани публиката.
Съ този последния въпросъ за подвижните
стъклени рамки беше сезиранъ почитаемия съветъ
като даже беха представени и нужднитъ проекти.
Това мероприятие тогава се изостави защото се
намери, че общината е в ъ парично затруднение и
защото, може би отъ техническо гледище не беше
достатъчно правилно разрешенъ въпроса. Моите
толкова годишни непосредствени наблюдения ми
даватъ всичкото основание да вервамъ, че под
вижните стъклени рамки ще дадатъ едно увели
чение на наема най-малко съ още''30%, защото
наемателя въ такъвъ случай освенъ гдето нема
да губи ветровитите дни и особено нощи, но
презъ ранната пролеть и късна есень ще има
масово посещение.
Както за разширяване на терасата, така и за
поставянето на подвижните стъклени рамки, ако
общинската каса на пролеть не е въ състояние
да посрещне подовнй разходи, тогава може да се
възложи на бждащия наематель да направи нуждните разходи, срещу наема.
Господа съветници,
Една належаща нужда за баните е още и
поставянето на единъ големъ часовникъ съ четири
сжщо големи циферблата за да може да се виж.
датъ огь големо разстояние. ВЪрно е, че ние
имаме на всеко отделение отъ плажовете обик
новени стенни часовници,, но те далечъ не могатъ
да оправдаягъ назначението си, защото публиката
щомъ малко е на по далечно разстояние не може
да се ползува отъ тЪхъ. Освенъ на кжпящиге се
единъ големъ часовникъ поставенъ на една кула
надъ кржглата площадка на бюфета на морските
бани, ще служи данонощно на хилядната публика
намираща се въ морската градина.
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Господа съветници,
Прекомерното засилено движение на публи
ката презъ входните врата на централните бав*
налагатъ неминуемо или тия врата да се разширятъ, ако това техдически е възможно или да се
намери другъ входъ и изходъ, защото на ти
врата става една редовна блъсканица, недопустима
въ много отношения за спокойствието на публи
ката за правилната контрола.
Господа съветници,
Има едно друго още неудобство въ наший
бани. Поради факта, че терена на морската гра
дина е съ наклонъ къмъ банитъ често пъти не
само при поройни дъждове, но даже и при обик
новени такива, целата алея край централните бави
се наводнява, а не р%дко се наводняватъ и вход
ните коридори на баните Този е единъ сериозенъ въпросъ и за това ще тръбва да се прокара
една мрежа отъ отводнителни канали.
Господа съветници,
Елна отъ нашит* служби при баните, [а
която можемъ да се гордеемъ, защото сме спо
лучили да я организираме почти отлично, тя е
спасителната служба. Азъ имахъ случай миналата
година съ единъ кратъкъ доклздъ да Ви изложа
тъй да се изразя подвизите на тия. смелчаци и
да искамъ да имъ се даде по едно възнагражде
ние. Ето и тази година съ своето себеотрицание
спасиха и дадоха помощь на 37 давящи ге. До
бре е да имъ дадемъ и т. г. по едно възнаграж
дение, което гв достойно еж. го заслужили.
За да се запази и за въ бждаще спечелени»
Добро име на спзсителната команда и за да бжде
помощьта по ефикасна необходимо е командата да
разполага съ една специална моторна лодка, която
Ще костува може би къмъ 30—4ОО0О лв.
Господа съветници,
Следващия въпросъ съ който искамъ да В*
занимая, тон е въпроса за построяване единъ бю>
фетъ въ всички удобства — лека павилионна си
стема край бръга до курортния пристанъ. И Л*
ните ми наблюдения и чутитъ мнения отъ Р*»»"
лица, потвърдява нуждата отъ единъ бюфет* аа
това место.
Азъ съмъ сигуренъ, че този бюфетъ шеД0"
несе единъ много, хубавъ наемъ за обшийС»11'
каса. Предполагамъ, че павилона иде »°*
Да се построи съ около 100000 лв. И ако о<>Щаната не разполага на пролъть съ тази сума, т
може да се даде построяването му на копай**
неръ. Въ всеки случай азъ си позволявам* **

ша^
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ловторя- още единъ пжть че такъвъ бюфетъ е
неоходимъ и той ще е много доходоносенъ за
общинската каса.
Господа съветници,
Презъ течение на курортния сезонь и по
стоянно присжтствие и съветъ и органите на об
щината често пжти биватъ изправени предъ по
ложения съ които мжчно можемъ да се справимъ
защото въ закона за градските общини и тоя на
Б О. П. има отдавна отживели времето си по
становления, пречащи често пжти фатално на общинскитъ работи. Както знаете по наше искане
мин. година се вписаха въ новия законопроектъ за градскигЬ общини много уместни за новото
време текстове, които разширяаатъ автономностьта
изобщо на общинигЬ. За съжаление закона мина •
презъ камарата само на първо четене Ние треб
ва да направимъ енергични постжпки предъ пра
вителството та презъ предстоящата редовна сесия
да се гласува окончателно този тъй важенъ за
общините и специално за нашата община законъ.
Господа съветници,
Една твърде голема празднина е липсата на
по пълна литература за лековитостьта на нашите
топли и студени бани.
Нека Ви заява, че мнозина отъ нашите ле
товници идватъ безъ всвкаква ориентировка за
започване и свършване на лекуването или каляването си. Колко требва да се престои на песъка, слънцето и водата. При какъвъ градусъ топлана да се правятъ топлите бани и колко ми
нути? Колко бани требва да се направятъ? И
изобщо други правила, спазването на които еж
необходими за да има полза лекуващия се, мно
зина не знаятъ и отъ това незнание некой пжть
има и обратни резултати. Верно е, че има изда
дени по въпроса неколко брошури отъ некои
лекари, но азъ ще си позволя смелостьта да ка
жа, че г в действително, тия брошури, не засегатъ въпросите всестранно. Въ едно отъ заседа
нията на курортната комисия, по поводъ предло
жението на уважаемия г. Д ръ Теодоровъ общи
ната да откупи неговит* брошури третиращи въ
проса за лековитостьта на нашите бани, азъ повдигнахъ въпроса, а и сега го повдигамъ, господа
съветници, предъ Васъ да се произведе конкурсъ
между всички лекари въ България, за написване
чисто научно съчинение за лековитостьта на наШигЬ топли и студени морски бани. Безспорно
съчиненкето ще обгърне лековитостьта на слън
цето, песъка. водата, въздуха, а сжщо ще треб
ва безусловно да засегне и гроздолечението съ

,
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което ние по успешно ще продължимъ сезона на
нашия куроргь до м. октомври.
Конкурса ще требва да се произведе по
програма, изработена огъ вещи лица, разбира се,
преимуществено лекари.
Господа съветници,
Съ до тукъ изброените нужди не се изчер
пва дългия списъкъ на нуждите на нашите бани.
А когато свържемъ този както казахъ дълъгь
списъкъ на нуждите на баните съ оня списъкъ
изобщо на нуждите на нашия куроргь, ние ще
видимъ каква колосална изобщо работа предстои
въ бждащето
Ако до .скоро имаше споръ за ползата отъ
развитието на нашия градъ като куроргь, ако до
скоро н%кои съ см%лость умаловажаваха даже до
манимумъ, тази полза, днесъ поне азъ тъй мисля
почти нема подобни противници или по право
отрицатели.
Казахъ още въ първите си встжпителни ду
ми, че въ продължение на петь сезона имахъ
всичката възможносгь да проследя нзйотблизо
развитието на нашите морски бани, сега ще при
бавя, че презъ това време сжщо тъй отъ близо
имахъ възможность да проследя изобщо и раз
витието на нашия курортъ.
Господа съветници,
Буйните и радостни викове на кжлящигЬ се,
Вавилонското почти смешение на езиците чуваще
се по плажове, улици и заведения многото и мно
го похвали изказани най-искрено отъ нашенци и
чужденци за природните красоти, за хибзвитъ
бани, за великолепния плажъ, за морската гра
дина и пр. съ една яснота сведочагь, че Варна
притежава една скжпа и ще прибавя азъ твърде
скжпа безценность.
За менъ картината на бждащето иа Варна е
ясна. Това бждаще предъ очите ми се чертае въ
единъ светълъ и омайвзщъ ореолъ. За варнен
ското гражданство на хориаонтитЪ на близките
идващи години еж начертани пжтища на спаси
телни надежди.
Върху пиедестала на редките природни ху
бости, варненци ще требва съ пълно съзнание на
интересите си, съ пълна гражданска доблесть и
единодушие, да прибавятъ—да изградятъ съ помощьта на даденото отъ техниката и науката,
всички сгради и съоржжения необходими да турятъ Варна въ редицата на първестепените евро
пейски курорти и нека бждемъ следъ това уве
рени въ светлата бжднина на тази действително
ЦАРИЦА на ЧЕРНО МОРЕ.
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Варна на Черно море

(Впечатленията на единъ виенчанинъ)
Ние живЪемъ като въ рай, кжпемъ се
Дългото монотонно пжтуване по тече
всрЪдъ светлина, слънце, въздухъ, на единъ
нието на р. Дунавъ се свършва; отъ Русе
безподобенъ прелестенъ морски плажъ кой
се понасяме по красивия и чистъ желЪзенъ
то
е сигурно едйнъ измежду най-хубавитй
пжтъ на югъ къмъ Варна. Какво ни пред
и
най•голъмитЬ
въ света. Богатата съ ис
стои да видимъ? Какво ще изпъкне предъ
торически
забележителности
и щедро нада
насъ? Какви ли разочорования ще прежирена
съ
природни
красоти
околность
на
вЗземъ?
града
ни
предразполага,
кани
къмъ
излети;
Такива еж въпросите, които минаватъ
Варна и нейната околность принадлежат!
презъ умътъ ни, като си припомнимъ на
наистина къмъ най-здравословните кжтове
правеното ни „благонам-брено" предупреж
на Европа; треска тукъ не сжществувз;
дение въ Виена, поради см-Ьлостьта ни да
чрезъ своите постоянни морски бризи, ко
предприемемъ посещение на Варна.
ито правятъ лятната горещина умерена и
Чувахме, че живота на човека е несиприятна и която е добъръ съучастникъ въ
гуренъ въ околностьта на Варна, че жилилечебните
въздействия на морето, плажа и
щата еж недостатъчни, нечисти и скжпи;
слънцето,
морска
Варна заслужено е спе
едни смЪтатъ лятната горещина за непо
челила
името
„Царица
на Черно море'.
носима, разстройваща нервите, а други се
Всеки
гостъ
на
летовището
намира ефтина
страхузатъ отъ липсата на достатъчно хра
и чиста квартира, макаръ че жилищата об
на, предъвидъ на това, че българите ядели
що взето еж малко по скжпи въ сравнение
само сурова храна1..
Стоманения комь (железницата)ни не-• съ храната, нещо което другаде не е така.
Храната е доброкачествена и разнообразна;
си бързо къмъ югъ. Напущаме равнината,
вс^ки вкусъ може да намери тукъ своит*
за да навлЪземъ.въ планинска мЪстность.
любими ястия, своята любима кухня, и едно
Конусообразни хълмове ни съпжтетвувзтъ
райско изобилие отъ сладки плодове, първо
отъ двете страни, а въ низините се м-брместо
между които заематъ великолепни^
катъ плодоносни култури; стада отъ овце,
сортове лечебни грозда, които се предлаговеда, коне, кози, свини и птици се пекатъ
по слънцето, играятъ и пасатъ; срещащите
гатъ на ефтина цена.
се често биволи придаватъ ориенталски хаЗа какво бихъ могълъ да пиша още?
рактеръ на картината.
За
пословичното
гостоприемство за бълга
На хоризонта се появява една сива
рите
ли,
за
горящите
черни очи, тъмнитЬ
като олово ивица — Черноморе. Влакътъ
ресници
и
черно-сини
коси на хубавите
бърза къмъ своята цель, презъ сочни ли
българки ли, чийто прелести ни пленяватъ;
вади и край чисти и красиви селища. Олоза изпълнените съ мелодии нощи по «Слив
вено-сивата лента става по-голяма и взема
ница- и въ морската градина, кждето «
цвета на черно зелена равнина; скоро пог
срещатъ всички за да изпитатъ чарьтъ на
леда ни докосва белите гребени на мор
южните
нощи ли? Или за широкото, без
ските вълни и ние чувствуваме, че омаята
брежно
и
бездънно море, което всеки иигь
на морето лъти некжде близо предъ насъ.
мени
своя
цветъ и чиято прелесть ни ско
Следъ едно последно извиване на вла
вава
въ
безмълвна
немота?
ка, предъ насъ се разтила вече Варна —
царицата на Черно-море, скжтана в ^ сим
Не, идете и посетете Варна, защото
фония ота елбнцг, небесна синева, сочна зе само тогава Вие ще се убедите, че нит»
ленина, оелтпителна бгьлота на нейнитт
перото, нито четката еж въ състояние
красиви к&щи и отз тзмнозеления омаенб възпроизвеждатъ верно нейната омая!
тонз на безпокойното и бездзнно море.
*
Професоръ К. Праилъ — Виена"
* *
Превелъ: Марко*
Отъ няколко седмици ние 1сме гости
вече на прекрасния курортъи преживяхме
много, но само приятни разочарования
т

