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ЮРЙ&СКИ
Лоигпа! с1е 1а тигнс1ра1Н:е йе Уагпа
• Издава Варненската градска община — Огдапе оГНае! о*е 1а т а ш е Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 1 лева.
Абонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца — 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2'5Олв. на кв.см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

Л. К. БОЧЕВЪ

Благоустройството на Варна
Необходимостьта единъ модеренъ градъ
да бжде.благоустроенъ е голяма,а за единъ
курортенъ грздъ — жизнена. Така управата
на Варненската община схваща своята бла
гоустройствена задача. Полето за работа въ
това направление всеки вижда, че е почти без
гранично. Желанието да бжде всичко направе
но споредъ нуждите, у всички е голЪмо, възможностьта, обаче — доста ограничена. И
затова ржководителите на блегоустройствената политика на нашия градъ, като иматъ
предъ в и д ъ цътшя с б о р ъ о т ъ благоустрой
ствени нужди, степенувани по своята важность, съ една разумна планом-врность и постепеность, пристжпватъ и този строителенъ
• сезонъ къмъ техното задоволяване.
Следъ сполучливото довършване мина
лата година на първия етапъ отъ водопро-'
вода „Батова-Варна", който даде нови 50
литра въ секунда чиста, хубава вода на град
ския водопроводъ и по този начинъ увеличи
дебита на 88 литри въ секунда, почти доста
тъчни за да покриятъ необходимия минимумъ,
предстои тази година да се извърши втория
етапъ отъ водоснабдяването на Варна, като
се прокопае тунела за ВОДИТЕ отъ с. Дервентъ и с. Яребичина и се вкарате въ мре
жата" нови 50-55 литри въ секунда. Следъ
благополучното привършване на цътгата тази
работа, градътъ вече ще има достатъчно во
да за задоволяване нуждите на населението
му и това нвма да бжде всекидневна грижа
на управата му за дълго време.

По успъшно започнатото къмъ края на
миналата година предприятие: постройка но
ва модерна кланица въ града, тази година
предстои най-важната работа отъ реализира
нето му: направа на ц-влата железобетонна
конструкция, зидарията и покривите на сгра
дите и доставката на машинната часть на
предприятието, договорите за което еж над
лежно сключени.
Къмъ тези гол-вми предприятия сжщо
следва да се добави и поставеното начало
за реализирането на много ценната придо
бивка — новата общинска мощна районна
електрическа централа, която не само ще за
доволи напълно нуждите на гр. Варна, но
и ще даде още отъ самото начало токъ на
околните селища, включително гр. Провадия,
Новградецъ и др. Известно е вече, че разре
шението е дадено отъ електрификациониятъ
съветъ при М. О. С. П. Б-ството. Предстои
да се изготвяте окончателно тържнитв кни
жа и въ близко бждаще да се възложи до
ставката и се сключи договора.
Постройката на новата голяма сграда*
съ всички модерни съвремени изисквания, за
прогимназията, подъ пазарния плащадъ, предъ
македонския домъ на стойность около 4800000
лева, е на пжть да се реализира, Тържнитв
книжа, заедно съ плановете еж утвърдени
отъ Министерството на О. С. П. Благоустрой
ството и получени въ общината.: Сжщо и
подготвителната работа за постройка на две"
нови училищни сгради —една въ кв. „ГТЕсъцитв" отъ четири стаи и другата въ кв.
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НИКОЛА
(чл. технич. ком.

СТАТЕЛОВЪ
при арх. музей)

ВДРйй ВЪ ДРЕЕЙОСТЬТД
Знаемъ отъ древните хронисти, че Варна 4
билъ градъ съ голямо и славно минало. Това' се
потвърдява огъ чуднигв и прекрасни архитектурни .
и статуйни паметници изровени отъ мълчаливия
мракъ на земнигв пластове подъ града.
А не само мраморните творения на изкуство
то напомнятъ за нъвгашенъ разкошъ и богатство:
цели, добре запазени основи на храмове, постла
ни съ цветни художествени килими отъ стъкло и
халцедонъ, масивни колони, капители и мраморни
фрагменти; мрежа подземни галерии, зидани отъ
тухлн и хоросанъ, заематъ значително протежение
подъ Аспарухова кула и наоколо. Няколко зида
ни отъ д-вланъ, камъкъ гробници и подземни па
раклиси съ тайнствено предназначение за непозна
ти култове на подземния богъ Хадесъ и дъщеритв
му Деметра и Персефона най-почитани отъ Одесосчани; мраморни тракийски конници, бронзови
статуйки и теракоти, златни украшения, пръстени
съ драгоцени геми, и многозидни златни, сребър
ни и бронзови монети — това е голямо богатство.
При все, че малко е събрано отъ тоя сборъ
предмети въ градския музей, като голямата часть
е онищожена отъ времето и разнесена отъ поко
ленията — все пакъ това свидетелствува по единъ
внушителенъ начинъ предъ очудения зритель за
могжществото на една безвъзвратно загинала следъ
Христа трако-елинска цивилизация.

„Лагера" отъ 8 стаи е започната. Идейнитъ
планове, грижливо приготвени, еж изпратени
въ М вото 0 . С. П. Б-ството за одобрение.
Довършването на приюта за неджгави
старци и просяци, край града въ кв. „ГТБСЪЦИГБ" И павирането, интонирането, шосирането и поправянето на около 90,000 кв. м. ули
ци въ града и приежединенитв села, оформяватъ въ общи щрихи представата за оно
ва, което ще се извърши въ благоустройственно отношение тази година отъ община
та. Най-накрая, обаче требва да се напомни
неумолимата истина, че вевка политика, особенно благоустройствена, за да се реализира
еж необходими материални сръдства. И затова е
безусловно необходимо пълното и безрезервно
съдействие на варненското гражданство, изразе
но както въ редовното и навременно изплащане
на задълженията си къмъ общината, така и
въ спонтанната и единодушна подкрепа, така
щедро давана до сега, когато отъ такава се
яви наново нужда при търсенето на парични
сръдства.
Само съ общи усилия ще се изгради
благоустройството на нашия хубавъ градъ и
увъреностьта за неговото по-добро ,бждаще,
залегнала дълбоко въ нашето съзнание, тре
бва да импулсира всички ни за работа въ
това направление.
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Варна има много старини и паметници, но
те самигв малко говорятъ: едва следъ грижливи
разкопки и проучвания, а така също следъ систе
матизиране на всичко писано до сега и написва
не историята на гр. Варна ще имаме -вЪрна пред
става за една загинала култура отъ останкигЪ на
която се толкова възхищаваме.

Вепикнятъ тракийски б о г ъ Х е р о с ъ
Римската
кула,
кръстена А с п а р у х о в а
кула. Развалините на крепостна кула отъ Акропола
на стария градъ. Подъ кулата сжществуватъ зида
ни ходове, които отиватъ по прави линии въ раз
ни посоки — до морето и до известни точки подъ
града. Тази старина датира отъ V вЪкъ следъ Хри
ста. Общината има прекрасенъ случай да обзаве-'
де тукъ единъ интересенъ подземенъ музей.

Подземната гробница въ двора на градоначалството. Голъма зидана гробница отъ V в. пр.
Христа. Постройката, подобна на кржгълъ жгловъ
мавзолей допустимо да е служила за светилище
на подземния богъ Плутонъ почитанъ въ Одесосъ,
като великъ Богъ. Предприетото почистване и об
завеждане,за достжпъ на посетители е навременно
и похвално. .
.
Саркофазитгь.
Три отлично запазени камен-'
ни гробници въ двора на мжжката гимназия. Те
еж отъ 11 в. сл. Хр. Въ гЬхъ еж били погребани
знатни одесосци. Подобенъ на горнит% саркофази
на пазарния площадъ се откри още единъ огроменъ, макаръ обикновенъ саркофагъ, прибирането
на който е належащо за да се направи.
Аспаруховъ валъ. Дълъгъ и широкъ насипъ
строенъ за защитата на Варна отъ «ъмъ море.
При разкопките изъ вала се откриха тухли, ка
мъни и единъ мраморенъ стълбъ съ писмо на
Аспаруховитъ- българи, строили, насипа следъ пре
вземането на Варна. Мраморниятъ стълбъ е побитъ на южния край на вала. Интересни еж и сле
дните старини, които заслужаватъ да се видятъ отъ
гостите на Варна: Пиринъ-тепе, Джанаваръ, моги
лите на Галата, Ачиларъ, Римскиятъ водопроводъ,
Владиславова могила съ старотракийска гробница
подъ нея, Аладжа монастиръ, Теке Караачъ и др.
Обаче най-значителната и лична старина въ града
е Аспаруховата кула. Тя требва да се почисти
уреди и електрифицира въ подземните си построй-
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Хр. Ивановъ
н-къ фин. отд. общ.

Общинскиятъ служитель
Ако е общопризнато, че душата на училище
то е учителя, ние ще си позволимъ сравнението,
като кажемъ: „душата на нашата община е об
щинскиятъ скужитель". И ако за усъвършенствува
нето на учителя се полагатъ доста грижи, чрезъ
специални курсове, конференции, беседи, литера
тура, научни екскурзии, пжтувания по Б. Д. Ж. съ
намаление и пр.,\ние също считаме, че за усъвър
шенстването на общинския служитель требва да
се направи нещо. Това особенно се налага, като
се знае, че на днешната община се възлагатъ го
леми стопански задачи, да твори блага и поминъкъ за своите жители. Идеите и инициативите
се зараждатъ или най-малкото зр-вятъ и се прилагатъ съ усилията и грижите на общинския слу
житель. На сжщия тоя служитель се възлагатъ
освенъ благоустрояване,, водоснабдяване, канали
зиране, електрифициране, украсяване и пр. още
редъ други културни, стопански и социални за
дачи, каквито еж постройките на училища, читалища
черкви, театри, паркове, градини, приюти за деца,
старци и пр. За тази толкова важна и разнородна
служба на общинския служитель се н а л а г а
подготовка. Освенъ специалната му подготовка,
той требва да притежава една сравнително по-гол-вма култура и да бжде издигнатъ на една висота
за да може отъ широко да обхване всека поста
вена му задача и да я разреши съ нуждното съвър
шенство.
Ние жив-вемъ въ времената, когато науката и
техниката се развиватъ съ светкавична бързина.
Паралелно съ това, съ сжщия темпъ се развиватъ
човешките нужди. Общината е повикана да задо
волява тия нужди. Общинскиятъ служитель требва
вевкога да бжде готовъ и съ сжщата бързина и
темпъ правилно и всестранно да разрешава по
ставените му задачи, иначе той ще бжде ртреченъ
• и злепоставенъ предъ общинаритЬ и обществото.
А заедно съ него се злепоставя и общината. То
ва не бива никога да се допуща. Напротивъ, творческиятъ авторитетъ на нашата община, требва
всЪкога високо да се държи и всякога добре па
зи отъ всека скверъ. .
За авторитетно изпълнение на своя служебенъ дългъ и да отговаря правилно на поставе
ните му творчески инициативи и задачи, освенъ
специалната подготовка и голъмата култура, об
щинскиятъ служитель требва да носи въ себе си
"чувството на обществена отговорность. Само тога
ва неговите творчески инициативи ще иматъ об
ществена ценность. Общинскиятъ служитель който
има големия допиръ съ обществото, тр-вбва да живее съ неговигЬ радости и скърби. А заедно съ
това основно да изучава и неговите нужди. Той
тр-вбва да служи всеотдайно на обществото. Само
тогава, той ще има импулса на творецъ и морал
но ще оправдае себе си като служитель на твор
ческата община.
„
ки и създаде на местото малъкъ Пантеонъ на ос
нователите на Аспарухова България. Това тЬ заслужаватъ и ние, ТБХНИТБ потомци въ лицето на
общината и на градския музей, требва да'го-направимъ по-скоро за честь на културна Варна.
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Общинскиятъ служитель не е и не може да
бжде бюрократъ.
Но съвършенството на общинския служитель
не може да дойде само. То може да се постигне
при едно системно и организирано въздействие.
Наложително еж кратки и по-дългосрочни курсове
по разнитЬ специалности и общински отдели. Въ
ТБХЪ следва да се привлекать млади и преданни
въ службата си общински служители. Необходими
еж конференции, беседи за общинските служители
въ които да се допълватъ или опр-веняватъ поз
нанията имъ. Време е Мин. В. Р. и Н. Здраве да
вземе грижата за уеднаквяване службите въ об
щината. По този начинъ ще се с п е с т я т ъ мно
го средства и много трудъ. Нека се поставятъ на
основно проучване големите стопански и др. въп
роси. Требва да се създаде най-гол-вмъ допиръ
между разнитЬ специални служби въ общината, за
да се получи една хармонична цълостна служба.
Нека всеки началствующъ поставя на разис
кване съ своя помощенъ персоналъ всека поста
вена задача и следъ това пристжпи къмъ прила
гането. Така ще се използува ума и опитностьта
на всички и ще се получи рационаленъ трудъ. Та
ка ще се повдигне самочувството и съвършенство
то на ВСЕКИ впрегнатъ въ работата общински слу
житель и ще имаме не автомати, а творци въ
службата.
Резултатитв и изгодите отъ подобенъ трудъ
ще бждатъ еднакво задоволителни за община и
гражданство. Те ще окуражавать общинските де
ятели и ще ги подтикватъ къмъ по-големъ и поголемъ успехъ.
Требва всеки служитель да се чувствува, че
е часть отъ целото ТБЛО на общината и че успехъть на целата община е и неговъ успехъ. Всеки
общински служитель, дето и да е поставенъ на ра
бота, требва ревностно да п а з и общинските
богатства и имоти. Такова чувство требва да бж
де подхранено у всеки гражданинъ. Но това полеко ще бжде постигнато, ако общинскиятъ слу
житель изпълни своя служебенъ дългъ. Всички при
ходни източници требва да се отправять къмъ
общинската каса. Засилването на финансовите въз
можности требва да еж цель на всеки добъръ об
щински служитель и всеки добъръ гражданинъ на
общината. Защото нема общинско творчество безъ
пари и средства.
Днешната община макаръ и бедна съ дружни
те усилия и грижи на добросъвестни и преданни
общински служители, подпомогнати отъ съзнател
ното гражданство, може да даде изобилни блага.
А службата на всеки общински служитель е само
да носи блага на общинарите. "
При такава служба и така изпълненъ служе
бенъ дългъ, общинските служители ще иматъ вси
чкото морално право на по-големи заплати, по
добри трудови условия, стабилитетъ, добри отно
шения на гражданството къмъ него и пр. Сжщо
нему требва да се дадатъ всичните привилегии
дадени на държавните служители, защото той не
по-малко служи на държавата отъ кой да е било
държавенъ служитель.

ЗемледЪлски стопани, бждете лредведливи — застраховай
те лосевитЪ си еркнцу градушка.
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Ст. Левтеровъ
учитель

Ш П П . Ш И ЩШЩШ ВЪ ЩШ
Детството е най-очарователниятъ моментъ въ
развитието на човека. Децата, това скяшо съ
кровище на родители и родина, вследствие тежкитв условия на живота еж изложени на израждане.
Анкетигв на г. г. лъкаритъ, педагози и обществе
ници даватъ поразителни и печални данни за теж
ките материални жилищни и обществени условия,
сръдъ които расте и се развива подрастващиять човъкъ въ градове и села. Голъмъ е броятъ на не
дохранените, лишени отъ въздухъ и светлина.

Л всичко това не може да не остави своя
отпечатъкъ върху материалната и духовна култура
на народа ни. Колкото единъ народъ има здра
ви и силни съ румени лица и лжчезарна усмивка
деца, колкото гв с?& окрилени отъ любовьта на
възрастните и въ душите си носятъ бисеритъ на
доброто, толкова по-щастлива ще бжде родината,
въ която, гв, като граждани'ще творятъ нейно
то благополучие.
Днесъ, повече отъ когато и да е било, ср-вдище

Настоятелството на безплатните ученически трапезарии начело съ своя
енергиченъ председатель г. Георги Даскаловъ.
на обществено внимание се явява детето. Държа
вата, общината и частната инициатива нъкжде послабо, другаде по-чувствително, се стремятъ да поставятъ децата, особено учащигв се, при по-бла
гоприятни условия за ТБХНОТО развитие.
Вредъ изъ нашата хубава страна се откриватъ трапезарии, летовища, лагери и други.
По отношение на трапезариитв въ града ни
можемъ да кажемъ, че то е едно голъмо дело,
което си е поставило за цель да дава безплатна
храна на крайно бедните ученици отъ ОСНОВНИТЕ
училища. Плодъ на усилията на учители и граж
дани, днесъ това дъло крепне и се развива.
Да се спаси детето отъ уличната каль, да се
нахрани и тласне по пжтя на развитието на фи
зическите, душевни и морални сили, е тежката за
дача, която преследва трапезарийното дъло въ
града ни.

Ще дадемъ бегло нъкои цифрови данни, ко
ито илюстриратъ огромната работа по изхранва
нето на децата.
Презъ 1935-36 учеб. година получаваха храна
около 1300 ученика, за които е изразходвано надъ
200,000 лева. Презъ настоящата 1936-37 учебна го
дина, поради малкото ср-вдстза съ които разполага
братството тази дейность се егвени — получаватъ
храна 900 ученика.
Данните, съ които разполагаме, посочватъ
цифрата 1500 крайно бедни ученици, които тр-вбва да бждатъ подпомогнати.
Това хубаво, високохуманно и добро дъло
требва да бткде подпомогнато отъ всеки гражданинъ.
Нека всъки изтрие поне една детска сълза,
да зарадва едно детско сърдце, да му вдъхне въра
въ живота, въ доброто и възвишеното.
Така ще изпълни достойно своятъ дългъ.

Единъ народъ, е т о л к о в а по-силен-ъ, к о л к о т о
Сгтп по-Здрави н е г о в и т ъ деца!
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Дейность но Варненските ЗдровноСъвЕшателни станции
за майки и деца отъ 1 — IV т. г.
Интересътъ, който майкигв проявяватъ
къмъ здравната просвъта, пръскана отъ детСКИТБ станции е много голЪмъ. Въпреки ло
шото време, което продължи вече НБКОЛКО
месеца, въ станциитъ еж направени 3093 по
сещения въ града и 340 въ селата. Посеще
нията на бременнигЪ майки за прегледъ и
здравни съвети еж 176. Въ четиригБ градски
станции еж записани 262 нови деца, пре
димно кърмачета и 85 нови бременни майки,
а въ четиригБ селски станции еж записани
26 нови бебчета на възрасть отъ 1-3 месеца.
.. Дветв сестри посетителки еж посетили
882 дома, а лъкаригв при станциите еж по
сетили 183 домеве, отъ които 35 селски.
За здравната просвъта на майкигв еж
били уредени 2 здравни курса по майчинство,
9 :радиосказки по отглеждане на кърмачета
та и малкигв деца и една сказка - за грижи
т е къмъ децата въ кв. Лспарухово.
Покрай своята просвътна задача, станЦИТБ, чрезъ благотворително Д-во *Д-ръ Ан.
Головина" еж развили една високо хуманна
дейность, като еж подпомогнали 109 децасъ
2920*500 литри краве МЛ-БКО; 282 деца съ
256*500 кгр. захарь, 244"500 кгр. грисъ и
2440*500 кгр. брашно; 196 деца съ 65 кгр,
рибено масло; 63 деца съ 376 броя пеленки,
66 ризки и 68 фанелки; 294 деца, съ 1006 броя
вехти, но здрави дрешки и обувки, 60 деца
съ 60 чифта нови обувки и 14 деца, съ 14
калъпа сапунъ.
75°/° отъ децата подпомогнати съ продук
ти рибено масло и пеленки, еж селянчета.
За подпомагането на нуждаещитъ се де
ца еж изразходвани 41,969 лева, отъ които
23,033 отъ общогражданския комитеть на
благотворителностьта въ града ни, 3000 лв.
отъ общинския бюджетъ и 15,936 лева отъ
дружествената каса.
Д-во „Д-ръ Ан. Головина" ще продължи
подпомагането съ средствата които е полу
чило отъ праздника на станциите и лазару
ването изнесено отъ децата при сжщитв, но
тия средства еж недостатъчни.
Резултатите отъ дейностьта на станцитв
биха били десеторно по-гол-вми, ако станци
ите и дружеството при ТБХЪ разполагаха съ
достатъчно средства за задоволяване наежщнигв нужди на кърмачетата и слабичките
малки дечица.
Д-ръ Н. Васипева-Гоповина
Н-къ

на Здр. съвещ. станции
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РЯЗМЪНЕНИ ТЕЛЕГРАМИ
Между Н. В. Царя и кмета на Варна
Инж. МУСТАКОВЪ
градски кметъ
Варна.
Вамъ, на общинската управа и граждан
ството благодаря сърдечно за великденските
привгьтствия, като честитя сжщо на всички
Ви евтьтлитгь праздници съ най-добри поже
лания. Воистина Воскресе!
ЦАРЬТЪ.
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ
София.
По случай Възкресение Христово поднасямъ на Ваши Величества отъ името на Вар
ненското гражданство, жителите на присъединенитгь села, общинската управа и отъ
мое почтителни поздрави и пожелания за
здраве и дългоденствие на Ваши Величества
и цтьлия Царствующъ Домъ.
Съ твърда вп>ра въ своя върховенъ вождъ
варненци еж преизпълнени съ свгьтли надеж
ди за преуспгьването на България и техния
градъ.
Христосъ възкресе!
Кметъ: Инж. Я. Мустаковъ.
МУСТАКОВЪ
Кметъ — Варна
Като благодаря Вамъ, варненското граж
данство и жителитп) на присъединените се
ла за поздравленията, честитя Ви светло
то Възкресение съ най-добри пожелания.
Министъръ Председатель
КЬОСЕИВАНОВЪ.
К м е т а на града г. инжинеръ Мустаковъ
е изцалъ заповЪдъ съ която нарежда: всички
собственици на имоти, предъ които тротоари
те еж повредени, въ срокъ до 1 юний н. г.
да извършатъ поправянето имъ, като въ противенъ случай това ще се извърши за тьхна
смътка отъ общината, като се задължатъ съ
разноските и лихвите на изразходваните суми.
На неизпълнителитв на горната заповЪдъ
ще се съставятъ актове за глобяването имъ
съгласно чл. 42 отъ наредба законъ за град
ските общини съ 1000 лева.
Точното изпълнение на настощата заповъ\ць се възлага на Техническото Отделение.

Градинари, не излагайте произ
веденията си на рискъ— застра
ховайте зеленчуколатЪ си гра
дини срещу градушка.
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I
отъ Шуменската область въ Варна.

Полагането на вЪнецъ на портала на приморци. Речьта на областния директоръ.
Демонстрациите, на варненската пожарна
команда.
Презъ миналия месецъ се състоя въ Вар
на служебна конференция на всички градски
и селски кметове отъ цъ\пата Шуменска об
ласть. Тя продължи три дни. .
Единъ день, преди закриването на кон
ференцията, всички кметове начело съ обла
стния директоръ г. Казанлиевъ се черкуваха
въ катедралната църква.
Следъ отпускъ на църква бе положенъ венецъ на паметника-порталъ, издигнатъ въ честь на падналите за родината
приморци.
Тукъ присжтствуваха и пребиваващите
въ града ни министри г. г. Ради Василевъ и
Карагьозовъ, а така сжщо свободните отъ
нарядъ офицери и една почитна рота войници.
В-внецътъ бе положенъ подъ звуците
на военната музика.'
Затрогващъ бъ- момента, когато областниятъ директоръ г. Казанлиевъ съ една вдъ
хновена ргчь описа подвига на приморци,
които оставиха своите кости по бранните
полета за славата и величието на България.

Областния директоръ г. Казанлиевъ поздравлява
варненските пожарникари
Преди закриването на конференцията
Варненската пожарна команда направи една
сполучлива демонстрация предъ кметовете
отъ областьта.
, .
Показано бе нагледно най-модерното ло
кализиране на пожарите и спасяването на
гражданите отъ страшните стихии на пла
мъците.
Доволенъ отъ така бързото енергично дей
ствие на Варненската пожарна команда, Обл.
Директоръ поздрави сжщата въ лицето на
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Зистдоовойте посовито си
срещу градушка
НЪма произведения изложени така на при
родните стихии, както ПОСБВИГБ на земеделеца.
Това се дължи на обстоятелството, че отъ
момента на посвването, до прибирането на
реколката, всички ПОСЕВИ никнатъ, развиватъ
се и узрЪватъ подъ открито небе. Често пжти вложениятъ капиталъ и труда на стопанина
— всичките му надежди за очакваната ху
бава реколта, рухватъ въ едно кратко време.
До като земеделската наука по отноше
ние наводненията, сушата, болестите, непри
ятелите и други природни стихии, дава из
вестни изпитани средства за борба, то срещу
градушката н"Бма ефикасни такива. Единствениятъ начинъ да си помогне земеделеца въ
случая е само използуването на големия кооперативенъ принципъ: „Единъ за всички и
всички за единъ". Така.-чрезъ взаимната застраховка,.стопанинътъ осигурява изгубеното и
спасява семейството си отъ гладъ или наймалкото отъ големи загуби.
Застраховките срещу градушка се организирватъ и ржководятъ отъ Българската Зе
меделска и Кооперативна Банка — отделе
ние застраховки срещу градушка, което, еже
годно, отъ ранна пролъть разпраща по об
щини и кооперативи редица формуляри за
сключване застраховките.
За Варненската градска община и села
та присъединени къмъ нея застраховките се
водятъ въ Земеделско-стопанското отделение,
което дава упжтвания и съвети и сключва за
страховките. Съзнанието за необходимостьта
нейния младъ и енергиченъ командиръ г. Г.
Вълковъ и неговите двама достойни помощ
ници г. г. Бояджиевъ и Обущаровъ, като
между другото каза:
— Варненската пожарна команда под
черта, че има необходимите граждански и
войнишки добродетели: самопожертвувателность, себеотрицание и съвестно изпълнение
на служебния дългъ. Нека тя все така рабо
ти презъ мирно време за запазването на имо
та и живота на гражданите и да бжде гото
ва презъ време на война достойно и доблестно да изпълни своя дългъ!
Кметовете отъ Областьта, следъ демон
страцията, беха разведени да разгледать по
мещенията на Пож. команда. Те останаха
възхитени отъ образцовия р е д ъ н чистота,
които царяха навредъ.
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ЛЪТОВИЩЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ
Варна, като летовище отъ день на день се раз
вива все повече и повече: тя се налага като пър
востепенно такова и въ чужбина.
ГОЛ-БМИЯТЪ успъхъ на нашия градъ в ъ т о в а
отношение се дължи, преди всичко на-хпециалнигБ
грижи, които общината полага.
Единъ отъ най-болнитЪ въпроси, отъ чието
правилно разрешение зависи до голяма степень
неговото развитие е квартирния.
Въ това отношение е направена вече една
решителна крачка: Министерството на търговията
е издало специална наредба, съ която се дава
право на варненската община да нормира всички
лътовнически квартири.
Курортната дирекция още е поискала специ
ални права при процедирането съ квартирния въпросъ: да преглежда най-внимателно всички лъто-.
вищни квартири и следъ като ги намери за удоб
ни и подходящи, да бждатъ задължително зареге-

стрирани; да има право да затваря всички лътовищни жилища, кждето не се спазва нормировката
на ценигЪ и другите наредби; да се преследватъ
най-строго всички лица, които нъматъ право да се
занимаватъ съ настаняването и разквартируването
на летовници, а вършатъ това.
Набелязани еж също редица мърки чрезъ ко
ито се цели да се постави единъ строго опред-вленъ
редъ при разквартируването на летовниците отъ
местните частни курортни бюра.
•Предстоятъ тъзи въпроси да бждатъ разгле
дани отъ курортния съветъ.
*
Една специална комисия е започнала вече да
обхожда всички лътовищни квартири и да дава
необходимите инструкции на наемодателигк какъ
требва да бжде обстановката на жилището, чисто
тата и. прочие.

отъ ТБЗИ застраховки е вече дълбоко засед
нало въ земедвлскигБ стопани и застрахов
кигв погресивно се увеличаватъ, както се ви
жда отъ следната таблица:
Населено мъсто
гр. Варна"

с.
с.
с.
с.

Галата
Звездица
Надежда
Царево

1934
. 1935
1936
Бро.й на сключенигЬ застраховки

7
9
12
49

44
40
15
66'
16

164
56
21
70
20

Обаче много още варненски земеделски
стопани, еж не застраховали прсъвигв си
въпреки ГОЛ-БМИГБ улеснения въ сключването
на застраховките, плащане премиигв и пр. Надвваме се че числото за 1937 г. далечъ ще
надхвърли това на 1936 г.
Отъ две години Българската Земледкпска и Кооперативна банка прави нови уле
снения, като дава възможность застраховкигв
да се сключватъ чрезъ кооперациите колек
тивно; работа, която успешно е реализирана
въ с. Галата, Звездица, Надежда и Царево.
Въ дни като днешнигв, когато нашиятъ.
народъ, а особенно земледвлецътъ, живъе въ
едно стопанско напрежение, когато осигуря
ването на прехраната е трудна задача, кога
то сръдствата на ВСБКИ земледълски стопанинъ еж не само опред-влени, но и ограни
чени, нито единъ не бива при тия улеснения
да се оставя на риска да загуби отъ градуш
ката и малкото, което очаква» следъ толкова
трудъ отъ земята си.
Замледвлски стопани, лозари и градинари — застраховайте ПОСЬВИГБ СИ
срещу градушка!

Симфония на вълните
При второто обхождане на сжщитъ квартири
комисията ще пристжпи къмъ гюсното окончателно
категоризирване и нормиране.
*
Получени еж вече въ варненскатата курортна
дирекция новонапечатанигЬ проспекти и плакати
за 1937 година.
Проспектите еж художествено изработени:
чрезъ фотомонтажни снимки се показва всичкия
чарь и прелесть на черноморската хубавица, нейнигЬ приказни брегове, божествени кжтове за от
мора, хубавъ плажъ, красиви морски бани и въл
шебни нощи, пълни съ удоволствие и жизнерадость.
Проспектите еж изработени въ чужбина. Т;Б
еж на осемь езика: български* френски, английски,
немски, унгарски, полски, чехеки и есперанто.
Къмъ средата на^ миналия месецъ еж били
пръснати отъ гЪзи проспекти надъ 15,000 въ
чужбина.
Оригинално и художествено еж изработени и
рекламнитЬ плакати за Варна.
Въ тЬхъ е илюстриранъ чудесния варненски
плажъ, тихигЬ кжтове за отмора и се рекламиратъ хубавите наши есенни дни, когато е сезона
на гроздолечението.
' *
Усилено се ремонтирать морскигЬ бани и мор
ското казино. ТоппигЬ морски бани ще бждатъ
открити тази година, в-Ьроятно къмъ 20 май, а сту
дените — къмъ края на сжщия месецъ.
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ИЗЪ КУЛТУРНИЯ ЖИВОТЪ НА ВАРНА
Изложбата на Хр. Каварналиевъ
Единъ отъ първитв наши талантливи
маринисти, който ВЪЗГГБ родното ни море,
неговата буря, стихия; който ни откри рздостьта и тжгата на беднигв рибари и ни по
каза живота на стара Варна и пристаниЩНИТБ хамали, е Христо Каварналиевъ.
Най-характерното качество на този художникъ е: той има в-вренъ усътъ, дълбоко
разбиране за изкуството и рисува свъта такъвъ, какъвто го чувствува и вижда съ своята
волна и поетична душа.
Много отъ картинитБ на Каварналиевъ
красятъ нашити домове,, а неговитв морски
пейзажи «Вълна" и „Бурно море" откупени
отъ Софийския народенъ музей си оставатъ
едни отъ най-хубавигБ работи въ младата ни
морска живопись.
На 10 май Христо Каварналиевъ устрои
въ София своята двадесета по редъ художе
ствена изложба.

ХРОНИКЯ
Кметътъ на града инж.Мустаковъ,
придруженъ отъ пом. кмета Ж. Бурлаковъ,
посетиха международния мостренъ панаиръ
въ Пловдивъ, който се откри въ началото
на този месецъ. Въ панаира има специална
изложбена палата, въ която се ракламиратъ
прелеститЬ на нашия курортъ, като единъ
отъ първостепеннитв такива въ източна
Европа.
Н а 5 Май ПрИСТИГНа въ града ни
смесения югославянски певчески хоръ отъ
Земунъ въ съставъ 80 души.
Той участвува въ големия Гергьовденски
парадъ на родната ни армия и изпълни Шу
ми Марица.
Вечерьта въ народния театъръ сжщия
хоръ изнесе ГОЛ-БМЪ , концертъ. Изпълнени
бЪха народни и художествени югославянски
пътни. Хорътъ ще посети Русе, следъ което
ще отпжтува за Югославия.
ЗИМНИЯ сезонъ на варненския наро
денъ театъръ ще се закрие на 24 мй т г.
До тази дата театъра ще представи нЪколко
пиеси при народни цени.
ЗаПОЧНатЪ е ремонта на всички об
щински месарски хали. Той ще бжде привършенъ въ най-скоро време.

Платноходи

Хр. Каварналиевъ

Тя се откри съ речь отъ председателя
на Съюза на художниците Райко Алексиевъ.
Въ нея Каварналиевъ излага 90 картини
съ сюжети отъ варна, Балчикъ, Созополъ и
красивото наше родно крайбрежие.

Сравнителна таблица
за прихода на Варненската градска община за
времето отъ 1 Януарий до 30 Лприлъ 1937 год.
1936 и 1935 г.
Месецъ

1935 г.

1936 г. 1937 г.

Януарий

1147181

941446

2865791

Февруарий"

2405952

4369447

4229517

Мартъ

3763203

2055680

4358479

Лприлъ

2229504

3156759

5559259

Всичко

9545840 10523332 17013046

Постжпили въ повече въ сравнение съ 1935 г,
— 7,467,206, а въ 1936 г. — 6,489,714 лв. •

С л а з а р я в а н е т О за. отдаване подъ
наемъ по доброволно съгласие на общинскиТБ сергии, находящи се на пазарния площадъ, продължава.

Варна е
черноморска красавица!
Чрезъ прелЪститм» на роднитЪ ни брЪгове, обикнете
България!
Печатница „Варненска поща"

