ГОД. XXXVII.

Варна, 1 юлий 1937 год.

ВАР

Брой 6, 7 и 8.

СКИ

Лоигпа! с!е 1а тиглараПт-е с!е Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе огЛс1е1 о*е 1а та1пе Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 3 лева.
Ябонаментъ 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 чрезь. кметството
— Варна.

Символъ и крепость
По цгьлата хубава българска земя се
носи възторженъ. и радостенъ викъ: .Бъл
гарското царство има престолонаследник!"

••* \< 14 ^Ш

Н. В. Царьтъ - любнмецъть на българския народъ

.. Една нова звезда изгргь, за да украси
родословната корона на българската дина
стия. Единъ новъ рицарь дойде да води
българския народъ къмъ щастие, обедине
ние и величие п да прослави българския
Престолъ.

Непрекжснатитп народни ликувания,
които се изразиха съ силата на мълния
и вихрушка, подчертаха предъ цгълия свтьтъ,
че ние сме не само единъ храбъръ, свободолюбивъ и честенъ народъ, но че сме и сил
но привързани къмъ нашата династия.
I Детето на България е кръстено съ името на единъ отъ най-голгьмитгъ българсщ царе.
> Симеонъ Велики написа найсвгътлитп
и героични страници на българската исто
рия. Той сплоти., българския народъ око
ло своя тронъ, направи бащинията ни ве
лика и културна и я наложи на всички
народи.
*
ТоШ стана символъ и крепость на бъл
гарското величие, на българския несломимъ
духъ и на българскитгь идеали.
Въ Него, потомъкъ на едно славно колгьно отъ царе и владетели, дете на висо
ко добродетелна майка — Нейно Величе
ство Царица Йоана и мждъръ баща — Не
гово Величество Борисъ III, Царь на българитть, — българскиятъ народъ вижда свое
то свгьтло бждеще, величие и възходъ.
На новото дете на България, редак
цията на .Варненски общински вестникъ",
отЪ името на варненци, пожелава да ра
сте, да крепне, за да наследи единъ день
съ вгьра и любовь Престола и да се отли
чи като великитть негови предшественици,
които създадоха златната епоха на Бъл
гария и направиха бащинията ни велика
и могжща.
„Варненски общински вестникъ"
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М о л е б е н ъ т ъ з а н о в о т о д е т е на'България. З а т р о г в а щ и и мили с ц е н и . ГолЪмата
м а н и ф е с т а ц и я и ф а к е л н о ш е с т в и е . С в е т л о т о б ж д е щ е н а България.
Стариятъ О д е с у с ъ ликува.

Раждането на българския престолонаследникъ,
приемникъ на великия български царь Симеонъ,
създатель на велика България и на златния въкъ
въ българската кулгурна история, се узна въ
Варна още въ 9 часа сутриньта.

Н. В. Царица Йоана — любимка на българския народъ
Като въ некоя приказка, следъ първите топовни салюти видътъ на обикновено замислената
и потънала въ ежедневните си грижи Черномор
ска царица коренно се промени: само въ нъколко минути всички, учреждения и домове се окичи
ха съ • националния ни трицвъть, зеленина и
цветя. СиренигЬ на. фабриките продължително ог
ласяха града, а църковните камбани го заливаха
съ радостенъ и тържественъ звънъ.
ФормигЬ, въ който се разлъ народната радо-сть и възторпь, бЪха най-различни: едни ржкошгБскаха и викаха непрекжснато „ура", други си сти
скаха възторжено ржцетъ, трети се прегръщаха и
целуваха, а четвърти плачеха отъ радость
Само въ продължение на няколко минути
площада ^Независимость" се залъ отъ хиляденъ
народъ. Всеки бързаше да сподели радостьта си
съ нъкого, защото ВСЕКИ инстинктивно чувствуваше,
че светлата звезда на България наново изгрева
на небосклона, за да затвърди в-врата на българ
ския народъ въ неговото щастливо бждеще и да
му даде нови сили за творчество. " '. . '
Въ 10 часа сутриньта кмета инж. Мустаковъ,
отд,
балкона на Варненската община потвърди,
официално радостната весть и покани всички въ

църква, за да благодарятъ на Всевишния за голъмата радость и да се помолятъ за здравето и дългоденствието на престолонаследника.
Въ 11 часа се отслужи благодарственъ молебенъ предъ катедралната църква отъ дъдо Симе
онъ, епископъ Андрей въ съслужение отъ цълия
свещенически клиръ, придруженъ отъ катедралния
хоръ.
Присжтствуваха адмиралъ Вариклечковъ, кметътъ инж. Мустаковъ, помощникъ кметоветъ Димитровъ, Куртевъ, Борлаковъ, полицейскиятъ комендантъ Германовъ, управительтъ на двореца Евксиноградъ Мумджиевъ, околийскиятъ управитель Б.
Желевъ, председательтъ на Варненската търгиндустр. камара Б. Лбаджиевъ, консулското тъпо,
представителите на родолюбивите, стопански, про
светни и спортни организации, шефоветъ на вси
чки учреждения, учащата се младежь и много хи
ляденъ народъ.
Следъ молебена дъдо Симеонъ поздрави съ
радостното събитие адмиралъ Вариклечковъ и
кмета инженеръ Мустаковъ съ думитЬ:
„Богъ да благослови новородения!"
Произведенъ бъ парадъ. Младитв български
лъвове съ твърди стжпки и искрещи отъ радость
очи преминаха въ церемониаленъ маршъ. Отъ
ТЕХНИТЕ юнашки гърди непрекжснато се издигаше
къмъ синьото юнско небе мощно и юнашко „ура".
Ядмиралъ Вариклечковъ поздрави ВОЙНИЦИТЕ
съ раждането на свътлия престолонаследникъ, ка
то между другото каза:
„Великъ е българскиятъ Богъ. Великъ е, за
щото не ни е забравилъ. Отъ днесъ славниять
български Царь, българската династия и българ
ския народъ иматъ своя престолонаследникъ.
'. Днесъ всички българи не само въ предълитЬ
на българската държава, но вънъ отъ нея ликуватъ. Отъ днесъ се закрепя надеждата и свътлата
въра въ България, въ бждещето на нашата ро
дина. . ."
. . .
Макаръ че отдавна б е миналъ обЪдъ, се об
разува голъма манифестация. Тя премина начело
съ военните и граждански власти по главните ули
ци на града, бурно акламирана отъ гражданството.
На втория день, вечерьта бъ"образувано голЪмо"
факелно шедствие. Стотици факли разливаха мека и
приятна светлина по улицитв на стария Одесусъ и му
придаваха
чудна "фееричность. . Факлитв
из
глеждаха като движеща се огнена гора, между коя
то блест-Бха малкитъ венециански фенерчета на
,учащата се младежь и ^образуваха огнено на
ционално трицвътие.
По случай раждането на престолонаследника
бьха сложени народни трапези, а сжщо така бъха раздадени помощи на беднитв варненски гра
ждани. Така стариятъ Одесусъ изрази своята преданость и любовь къмъ новото свътло дете на
България и българския престолъ и . тази преданность и любовь бъха искрени, непринудени.и сър
дечни.
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Стр. 3.

Тържествено откриване сесията
на новия варненски общински съветъ

Словото на епископъ Андрей. Водосветътъ. Приветствената речь на кмета г. инж.
Мустаковъ. Д у м а т а на общинскит-Ь съветници. Приветствия.
Къмъ търговски стопански и културенъ възходъ.
На 29 май въ салона на Варненската т. и.
камара стана тържественото откриване на първата
редовна сесия на новия общински съветъ.
Салонътъ б е красиво декориранъ съ гирлян
ди и цветя. На председателската маса бЪха по
ставени бюстовете на Техни Величества Царя и
Царицата, надъ които се развиваше националниятъ
ни трибагреникъ — символъ на Българския духъ и
в-вра въ свътлото бждеще на бащинията ни.
Въ 10 и половина часа сутриньта зае пред
седателското место кметътъ на града г. инженеръ
Мустаковъ. До него бЪха помощникъ кметовегв

Присмтстзува сжщо представительтъ на на
чалника на гарнизона г. подполковникъ Сърневъ,
председательтъ на Варнен. т. и. камара г. Боянъ
Ябаджиевъ, околискиятъ управитель г. Б. Желевъ,
представителите на стопански, културни и родолю
биви организации^ отъ града ни и началниците на
всички общински служби.
Между присжтствующигБ личаха и бившигв
кметове г. г. Никола Поповъ, Христо Мирски, Господинъ Янгеловъ и Панайотъ Панайотовъ.
Преди водосвета епископъ Яндрей произнесе
вдъхновено назидателно слово, въ което, следъ като

Новиятъ Варн. общ. съветъ начело съ г. г. кмета инж. Мустаковъ и пом.
кметовете: Димитровъ, Куртевъ и Борлаковъ.
г. г. Димитровъ, инженеръ П. Куртевъ и Ж Борлаковъ.
Заеха сжщо местата си общинскитв съветни
ци, посочени
отъ варненци на 14 мартъ да
чертаятъ ведно съ днешното постоянно присжтствие
на Варненската община бждещата общинска по
литика на Черноморската красавица: г. г. Петъръ
Стояновъ, Константинъ Ст. Миневъ, инженеръ Тома
Димитровъ Дервентски, Иванъ Георгиевъ Калайджиевъ, архитектъ ЖелЪзко Богдановъ, Иванъ П.
Мариновъ, Д-ръ Иванъ^Василевъ Бояджиевъ, Ге
орги Люцкановъ, Д-ръ Йорданъ Георгиевъ Дими
тровъ, Димитъръ Пан. Курдовъ и Константинъ Ник.
Панайотовъ, а така също ОНБЗИ посочени отъ сто
панските съсловия: Д-ръ Н. Матей Недковъ, Стефанъ
М. Станевъ, Христо Теохаровъ, Иванъ Ковачевъ,
Борисъ Поповъ и Петъръ Караивановъ и съветниЦИТБ — държавни
чиновници: Илия Кузмановъ,
Д-ръ Хрисчевъ, Иванъ Доневъ, Сим. Яковъ и ин
женеръ Везневъ.--

подчерта, че днешниятъ день е отъ голъмо значе
ние за преуспяването на Варна, призова благосло
вията на Всевишния надъ всички и заключи съ
апелъ за по-малко критики и дрязги, а за по-вече
задружность, творчество и грижи за общото бла
годенствие на хубавата Варна.
Следъ така дълбокигв бащински напжтствени
думи и пожелания на Негово преосвещенство епи
скопъ Яндрей и водосвета, отслуженъ отъ сжщия
въ съслужене отъ протосингелъ Догановъ и още
трима свещеници, кметътъ на града г. инженеръ
Мустаковъ приветствува съвета, изтъкна голямото
знечение на днешния день за бждещия възходъ на
Варна и разгледа ролята на новигЬ общински съве
ти,.при новия създаденъ редъ следъ 15 май 1934
година.
Преминавайки върху тежкото икономическо
положение, въ което изпадна стариятъ Одесусъ, като
изкупителна жертва отъ нашити народни несполу
ки и усилията които се полагатъ огь общинска

Стр. 4.

„ВЯРНЕНСКИ

Тържественото откриване
на новия общински съветъ
(Продължение отъ 3 стр.)
управа, общественици и граждани за 'стопанското,
благоусройствено и културно издигане на града ни
г. Мустаковъ между много хубави мисли разви и
т^зи:
— „Ние варненцитъ знаемъ, че развитието на
града ни като летовище не е достатъчно да даде
сигуренъ поминъкъ на едно вече надъ 70,000 на
селение, но ние сжщо така знаемъ, че покрай бла
гата, които нашето лътовище носи на града, то
носи значителни материални и морални блага и
на цълата страна. Затова ние често и настоятелно
отправяме апели за държавна подкрепа: Дайте възможность на Варна да се благоустройва планомер
но и навременно; дайте възможность за поминъкъ
на неговото вече много хиледно население, като
направите възможно неговото търговско и стопан
ско възстановяване, за да бжде градътъ ни, който
е така близо до държавната ни граница, една яка
национална твърдина. Нали Варна е прозорецътъ
на България? Не оставяйте презъ него да гледа
угнетениятъ видъ на замряла търговска Варна, запусгвлото варненско пристанище и бедствующи
варненски жители.
И ние сме щастливи вече да получаваме все
по-често отзвукъ на нашите апели и това изпълва
сърдцата на варненци съ надежди и благодарность къмъ всички радетели на нашия градъ.
Сплотени усилията на варненското граждан
ство, които требва да нам-врягь изразъ въ дейностьта на общинския ни съветъ, требва да се насочатъ решително и твърдо къмъ завоевания и при
добивки за единъ оживенъ стопански и търговски
живогь въ нашия градъ. Създаването на държав
ни, общински и частни предприятия, които ще целятъ това оживление, требва да бжде искано и
насърдчено.
СВОБОДНЯ МИТНИШКЯ ВЯРНЕНСКЯ ЗОНЯ
требва да бжде една отъ близките наложителни
мероприятия за Черноморската царица.
УЗЯКОНЕНЯТЯ ВЕЧЕ ВЯРНЕНСКЯ МОСТРЕНЯ
ИЗЛОЖБЯ
налага нашите общи грижи и нашите общи уси
лия за нейния напредъкъ и усъвършенстуване.
НЯШЕТО МОРСКО ТЪРГОВСКО
МОРЕПЛЯВЯНЕ
требва да разрастне до значйтеленъ разм-Ьръ, а
за това е к необходими усилия, необходимо е да
искаме то да бжде подкрепено.
РЕДИЦЯ МЪРКИ ЗЯ ЕДИНЪ ПО—ОЖИВЕНЪ
ТРЯФИКЪ З Я И ОТЪ ВЯРНЯ ТРЪБВЯ ДЯ БЖДЕ
ЕДНО ОТЪ ВЯЖНИГБ НИ ИСКЯНИЯ ПРЕДЪ
ДЪРЖЯВНЯТЯ ВЛЯСТЬ.
При благоприятните признания, че поради
особеното положение на нашия градъ неговото
д%ло е преди всичко дъло на България, добритъ*
изгледи в ъ това важно и еждбоносно за Варна на
правления еж очевидни. Тукъ требва да се съсре
доточи и дейностьта на общинския съветъ, за да
се поздравимъ скоро съ големи успехи, които ще
откриятъ за нашия градъ пжтя на истинското
му търговско и стопанско възстановяване . . '
По-нататъкъ, следвайки своята мисъль, г. Му
стаковъ подчерта, че изминалиятъ творчески пжть
на всички ОНБЗИ, които еж работили за процъвтя-
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ването на Варна, тръбва да' бжде ценна поука за
новите общински съветници и ги импулсира и т е
сь сжщата тъхна упоритость, усилия и любовь
къмъ своя градъ да градятъ бждещето на Черно
морската красавица," . . .
Така хубавигв си пожелания г. кметътъ за
върши сь следнитъ заключителни думи:
— „Да въздадемъ хвала и благодарность къмъ
тия упорити труженици, като пожелаемъ здраве и
щастие на

ЖИВИТБ отъ

ГБХЪ, а на

покойните да

отдадемъ почить къмъ тъхната скжпа паметь.
Нека прим-Брътъ на досегашното ни въодуше^
влява за все по-настойчива и всеотдайна работа въ
служба на нашия хубавъ и скжпъ градъ — морска
столица на България, любимата лътна резиденция
на Негово Величество Царя на Българите БорисъШ
и цълия царствующъ домъ.
Да пожелаемъ царицата на Черното
море
скоро да превъзмогне стопанския си и търговски
упадъкъ, за да се развива всестранно съ бързи
крачки, да „Расте и хубавЪе" за радость и довол
ство на всички варненци и гордость на България!...
ДЯ ЖИВЪЕ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦЯРЬТЪ
НЯ БЪЛГЯРИТБ БОРИСЪ III И ЦЪЛИЯТЪ
ЦЯРСТВУЮЩЪ ДОМЪ!
ДЯ ЖИВ-ЬЕ БЪЛГЯРИЯ! УРЯГ
Бурни ржкопл"вскания и „ура" залЪха целата
зала: въ възторгъ бвха приежтетвующитъ официални
представители и общински съветници, въ възторгъ
б е и гражданството, което изпълваше голямата
галерия на салона и всички като една душа и
едно сърдце манифестираха своята преданость и
любовь къмъ държавния глава, бащинията си и
хубавата Варна.
Непосредствено следъ приветствената речь на
г. кмета, отъ името на всички общински съветници,
отговори най-стариятъ между ГБХЪ Г. Петъръ
Стояновъ.
Тази речь бъ\ едно -указание, че общинските
съветници схващатъ отлично своята роля и отговорность и иматъ благородната амбиция и "желание
да приобщатъ своята компетентность, енергия и
воля за възхода на търговска, стопанска и култур
на Варна.
Въ нея между другото се направи и следна
та пълна съ искреность и творчески ентусиазъмъ
декларация:
—„ Всички общински съветници, влизащи въ
сегашния съставъ на съвета, схващатъ сжщо тъй
както и Постояното приежтетвие, че заздравяването
на общината ни финансово, икономически и мо
рално ще даде своето отражение, както на дър
жавата ни, така и за подема на националното ни
стопанство.
За това въ всички предприети отъ васъ дей
ствия въ това направление, ще имате пълната на
ша подкрепа и съдействие.
Общинската управа въ последнитъ години
прояви похвална дейность по отношение водоснаб
дяването, благоустройството и другите. отрасли, за
което благодаримъ Вамъ, г. кмете, и въ Вашето ли
це на всички, които допринесоха за постигането на
ТБЗИ придобивки.

Имайки предвидъ Втази и дейность, ние
се надъваме, че Вие и въ бждеще ще проявите
още по-гол-вмо старание за подобрение службитв
въ общината и общинските стопанства, като ще
разчитате вевкога и навсъкжде на нашата пълна
подкрепа.

Брой 6, 7 и 8.
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Тържественото откриване
на новия общински съветъ
(продължение, отъ 4 стр.)
Изброените отъ Васъ точки, целящи иконо
мическото преуспеване и повдигане на общината
ни, а именно: СВОБОДНА МИТНИШКЯ ЗОНЯ,
ВЯРНЕНСКЯ МОСТРЕНЯ МЕЖДУНЯРОДНЯ
ИЗЛОЖБЯ, РЯЗРЯСТВЯНЕ НЯ НЯШЕТО МОР
СКО ТЪРГОВСКО МОРЕПЛЯВЯНЕ и редица
мърки за единъ по-оживенъ трафикъ ще намирать
нашето пълно одобрение." . . .
Тази така хубава и пропита съ искрени твор
чески чувства декларация бъ завършена отъ г. Стояновъ съ една сърдечна благодарности къмъ дело
то Постоянно присжтствие и общински персоналъ
за досегашната имъ дейность.
— ДЯ ЖИВЪЕ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
ЦЯРЬТЪ И ЯВГУСТЕЙЩИЯ МУ ДОМЪ!
Д Я ЖИВЪЕ ВЯРНЕНСКОТО ГРЯЖДЯНСТВО И НЕГОВЯТЯ ОБЩИНСКЯ УПРЯВЯ!
НЕКЯ ВЯРНЯ КРЕПНЕ, ХУБЯВЪЕ, НЯПРЕДВЯ И ПРЕБ/ВДНЕ! УРЯ ! ! !
Нови продължителни ржкоплъскания и „ура"
залеха залата: искренъ избликъ на ентусиазъмъ,
че постоянното присжтствие на варненската общи
на и новите общински съветници си даваха обеть,
че ще работятъ съ общи усилия за напредъка и
благополучието на Варна.
Последваха искрени и пълни съ в-Ьра въ свет
лото бждеще на стария Одесусъ приветствия. Пръвъ
поднесе такива председательтъ на Варненската т. и.
камара г. Б. Ябаджиевъ. Между другото той каза и
следнитв ободряващи думи:
„Като ви приветствувамъ съ най-добри благопожелания за успъхъ въ голямата ви творческа
дейность, която ви предстои да реализирате, азъ
не мога да скрия радостьта си отъ ония мероприя
тия, които упомена г. кмета въ приветствената си
речь и които мероприятия вие, общинските съвет
ници, декларирахте, че съ радость ще подкрепите.
Тези мероприятия еж и на института, които представлявамъ и за ТБХНОТО постигане вие ще имате
моята и неговата подкрепа; защото общитъ уси
лия искатъ обща подкрепа и обща работа, и ние
ще я дадемъ за благото на нашата хубава Варна !!!
Последваха още приветствия отъ представите
ля на началникъ гарнизона г. подполковникъ Сьрневъ, представителя на местното търговско друже
ство г. Курти Тодоровъ, представителя на сдружението на собствениците г. Никола Поповъ, пред
ставителя на култур. прос. и иконом, д-во „Варне
нски коренякъ", представителя на запасните подо
фицери г. Ял. Мустаковъ и представителя на Вар
ненското археологическо дружество г. В. Гочевъ.
Всички приветстуващи подчертаха отъ свое
име и отъ организациите и дружествата, които
представляватъ, че еж доволни отъ енергичната дей
ность на днешното Постоянно присжтствие, поже
лаха ползотворна работа на новия общински съветъ
и декларираха, че дружествата и организациите,
които тЬ представляватъ, еж готови да сътрудничатъ за стопанското, благоустройствено и културно
издигане на хубавата Варна.
На всички така насърдчителни и импулсиращи за творческа дейность приветевия отговори кме-

Стр. 5.

Параходъ „Варна" дойде
Дойде си ти неузнаваемъ,
напетъ, въ лице разхубавътгь,
какъвто ние те не знаемъ.—
Трицвъта гордо си развълъ,
безстрахъ преброждашъ ширинитъ,
прекосвашъ на море ВЪЛНИТЕ . .
Герой си ти, герой въ борбата
съсъ страшни бури и мъгли,
въ очитъ гледашъ си еждбата
въ игра съсъ страшнитБ вълни.
Но где еж СМ-БЛИТЪ моряци,
съ които ти тръгна оттукъ?
Въ градина илъ въвъ пущинаци
се вслушватъ ТБ за твоя звукъ?
Дали ги слънцето огрева,
и радость имъ сърдцата сгръва,
та роденъ брътъ не имъ е свиденъ—
не спомнятъ майки и деца?. , .
Д нъкой день дали ще видимъ
усмихнатигв имъ лица?
Или при морски царь събрани
ликуватъ на разкошенъ пиръ
и съ дъщеритъ му отбрани
летятъ на валсъ по морски ширъ? . .*.
Гнетъть въ душата се сгжетява,
въ сърдцето болка не престава . . .
Мълчишъ и не сподъляшъ мжка
въ очакване на милъ морякъ.
Кажи1 Защо си не дойдоха
и ТБ на своя роденъ бръгъ?
Ем. Мутафовъ.

тътъ г. инженеръ Мустаковъ, катоподчерта, че той,
неговигЬ другари и НОВИТБ общински съвегници ще
оправдаятъ надеждите, които имъ се възлагатъ.
При общо одобрение се реши да се изпратять поздравителни телеграми до Министра на
вжтрешнитв работи г. Красновски и до област
ния директоръ г. Казанлиевъ.
По предложение на г. кмета се избра ко
мисия въ сьставъ П. Стояновъ, Ив. Ковачевъ, К.
Миневъ и д-ръ Хрисчевъ, която да изработи правил
ника за вжтрешния редъ на заседанията на съвета^
Така при общъ ентусиазъмъ и искрени декла
рации, че ще се работи за Варна, премина деньтъ,
който сложи началото на новия общински съветъ
и което начало ние не се съмняваме, ще доне
се нови радостни и щастливи дни за Черномор
ската красавица.

Стр. 6.
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Брой 6, 7 и 8.

Първата редовна сесия на
Думата на съветниците. Осветленията на помощннкъ кметовете
благоустройствено и културно издигане на Варна. Изложе
Има два пжтя за водене на обществена бор
ба: единиятъ е този на отрицанието и безогледна
та критика, а другиятъ е на спокойното творчест
во и разумното изчакване и търпение.
Ние имаме много примери, когато вложена
та разпалена страсть, екзалтация и безогледна кри
тика еж спъвали дейностьта на общинските съвети.
На този старъ пжть на распаленитъ страсти,
демагогията и гърмещитъ фрази, по който години
подредъ се движеха пренията въ общинските съ
вети, се сложи край.
Това скжеване съ духа на миналото ясно
пролича още въ първитъ заседания на Варненския
общински съветъ.
Това е едно ново явление у насъ. То говори
и за обществената зрълость на НОВИТБ общински
съветници и за тъхното искрено желание да приобщатъ своитв усилия КЪМЪТБЗИ на постоянното
приежтетвие на Варненската община за стопанския,
благоустройственъ и културенъ възходъ на гра
да ни.
А това е сигурна гаранция, че отпочнатитгь мероприятия
на Варненската
община
ще завършатъ сполучливо и стария
Одесусъ
ще доживгье по-щастливи и по-радостни
дни.
Първото заседание на новиятъ общинси съ
ветъ се състоя на 31 май въ 5 и половина часа
следъ обедъ въ салона на Варненската т. и. камара.
Преди кметътъ инженеръ Мустаковъ да пристжпи къмъ своето изложение, цълещо да запознае
новигЬ общински съветници съ всички мероприя
тия и близка дейность на Варненската община,
помощннкъ кметътъ г. инженеръ Куртевъ, като председатель на комисията, натоварена Да изработи
проекто-правилника за заседанията на съвета, до
кладва за направеното въ тази насока.
Той обясни, че комисията при извършването
на своята работа е срещнала нъкои неудобства:
Министерството на вжтрешнитъ работи замисляло
изработването на общъ проекто-правилникъ за за
седанията на градскитв и селски общински съвети
и който правилникъ щълъ да бжде готовъ въ на
чалото на есеньта. •
За да се избьгнатъ евентуалните грешки, п.
кметътъ г. Куртевъ предложи общинския съветъ да
не бърза съ създаването на правилника, а да изчака
общия проектоправилникъ.
Последва изложението на г. кмета върху ме
роприятията и близката дейность на Варненската
община.
Въ растояние на нъколко часа г. инженеръ
Мустаковъ изложи системно и нагледно изми
натия творчески пжть на всички общински сто
панства, разгледа детайлно всички предприети фи
нансови реформи и нахвърли въ общи линии сто
панската, здравната, благоустройствената, култур
ната и ^училищната политика на общинската управа.
Въ изложението ясно пролича желанието на
днешното постоянно приежтетвие да заздрави окон
чателно бюджета на Варненската община, да осво

боди сжщия огь всички излишни тяжести, да осигори единъ сносенъ поминъкъ на населението, да
твори такива мероприятия, които еж отъ полза за
нашия градъ и да даде силенъ тласъкъ на Варна
въ стопанско, благоустройствено и културно отно
шение.
Своето хубаво изложение, даващо ясна пред
става за големия творчески подемъ на Варненска
та община, г. кметътъ завърши така:
„Господа общински съветници, постарахъ се
да ви осветля върху начертаната бждеща общин
ска дейность и мероприятията на Варненската об
щина, които еж реализирани и които предстоятъ
да бждатъ осжществени. Надявамъ се, увъренъ
съмъ, че съ вашата житейска опитность и безспор
на компетентность всички тия предстоящи меро
приятия ще бждатъ реализирани за напредъка и
възхода на Черноморската красавица".
Изложението на г. кмета б е изслушано съ
внимание отъ всички общински съветници и из
пратено съ бурни ржкоплъскания.
Пристжпи се къмъ разисквания.
Въ растояние на нъколко заседания, които
продължиха нъколко дни, се изказаха почти всич
ки общински съветници, изборни и представители
на стопанскитъ съсловия.
Тези, които еж приежтетвували въ пренията
на миналите общински съвети и еж бивали свиде
тели на разни" шумни сцени, безогледни политиче
ски борби и критики, този пжть бъха лишени отъ
това „удоволствие".
Заседанията преминаха при една спокойна
атмосфера, при която въ общинските съветници
пролича искреното желание не да рушатъ и спъватъ начертанитъ общински мероприятия, а да ги
подкрепятъ и имъ дадатъ по-силенъ тласъкъ и
подемъ.
Почти всички общински съветници
гово
риха съ компетентность,
спокойствие,
чув
ство на отговорность
и желание да
изправятъ евентуалнитп
грпшки въ начертанитгь
м/ьроприятия на общината, а не да ги ру
шатъ и спъватъ.
ЗасЬгайки бюджета на Варненската община—
тъзи на отдълнитъ стопанства, дълговетъ на сжщата, нейната финансова, благоустройствена, ку
рортна, стопанска, здравна, култррна и учебна по
литика, общинскить съветници казаха много хуба
ви н%ща за голъмото творческо дъло на днешно
то постоянно приежтетвие, а сжщо посочиха и нъ
кои негови грешки, които споредъ тъхното схва
щане требва да се корегиратъ, за да> може да се
развива Варна правилно и планомерно.
Яко тръбва да посочимъ общо желанието на
общинскить съветници, то ние бихме могли да го
сведемъ къмъ следното: да се взематъ бързи мер
ки за издигане на нашето лътовище, да се построятъ достатъчно училища за нашитъ деца, да
се положатъ повече грижи за чистотата на Вар
на и за здравето на гражданитв, благоустройстве
ната политика да бжде насочена еднакво както
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Варненския общински съветъ
Димитровъ, Куртевъ и Борлаковъ. На работа за стопанското
нието на кмета. Светлото бждеще на стария Одесусъ.
къмъ центъра, така и къмъ периферията; да се
взематъ необходимите мерки за усилването на
гроздоизноса; да се разреши окончателно въпросътъ съ нашия театъръ, игрално казино, омнибусна
служба; да се насърдчи лозарството, кооператив
ното дъ\по въ града ни; да се построи удобна
библиотечна сграда; да се реализира колкото се
може по-бързо идеята за термическата централа;
да не се спъватъ частните строежи съ високи об
щински такси; да не се претрупва общинския бюджетъ; да не се закриятъ общинските работилни
ци; да се полагатъ повече грижи за работниците
и безработните; да се засили общественото под
помагане на бедните и неджгавитв и изобщо да
се работи енергично за стопанския, благоустройственъ и културенъ подемъ на Варна.
Следъ думата на общинските съветници, ко
ято бе пропита съ искреность, житейска опитность
и желание да бждагь полезни на своя градъ, помощникъ кметовете г. г. Н. Димитровъ, П. Кур
тевъ и Ж. Борлаковъ дадоха известни пояснения
върху повдигнатите отъ общинските съветници
въпроси засвгащи ржководенигв отъ тЪхъ отделе
ния и служби. Пръвъ даде своите осветления п.
кмета г. Живко Борлаковъ.
Той системно и последователно се спре вър
ху всички завеждани отъ него служби, разгледа
тяхното развитие и отговори на всички забележ
ки и критики.
За чистотата г. Борлаковъ каза, че Варна мо
же да се похвали като единъ отъ най-чистите
градове. По отношение на техническата общинска
работилница той заяви, че тя не е излишна и не
нуждна, както смЪ"гатъ това нЪкои отъ г. г. общин
ските съветници, а необходима за подържане го
лемия общински инвентаръ, превозни средства и
др. и въ нея работять майстори и работници при
сравнително по-добри трудови условия.
По нататъкъ г. Борлаковъ се спре върху со
циалните грижи на Варненската община за бед
ните и неджгавитЬ и ярко подчерта, че въ тая на
сока е направено много.
Бедниттъ въ Варна не плащатпъ никакви
общински данъци и такси. На тгьхъ се пома
га, колкото е възможно.
.. • »•
ЗаСБгайки" нашата пожарна команда п. кмета
каза, че тя може да се постави на второ место
следъ столичната.
Той даде сжщо сведения за начина, цо който
се разпределятъ въ насъ сумите отъ фонда за об
щественото подпомагане. „•••'"'
Втори направи своите осветления помощникъ
кметътъ г. Н. Димитровъ.
Той сжщо така последователно и системно
отговори на всички критики, засБгащи завеждани
те отъ него служби.
Спирайки се върху санитарната служба, коя
то съставлява неразделна часть отъ здравната по
литика на държавата, г. Димитровъ каза, че Вар
на може да се смъта като единъ отъ най-здрави
те градове.

Варненската община полага сжщо така
голп>ми грижи зародилкитгь и малкитгь деца.
По отношение надзора на продуктите отъ
първа необходимость, сжщо, може да се каже, че
Варна седи на първо мъсто следъ столицата.
Преминавайки къмъ общинското земледълско
стопанство г. Димитровъ разгледа подробно него. вото развитие, като каза, че изобщо стопанисва
нето на общинските имоти се извършва най-ра
ционално и планомерно.
Сжщиятъ даде подробни и изчерпателни обя
снения и по въпроса за месарскитъ магазини, ка
то изясни, че повечето неудобства по него се явяватъ отъ постановленията на закона за наемите.
Последенъ даде "своите осветления помощникъ
кметътъ г. инж. Куртевъ.
Неговите изяснения бъха аргументирани съ
цифри и данни.
Въ самото начало г. Куртевъ подчерта кате
горично, че днешното постоянно присжтствие има
грижата и амбицията да изготви единъ реаленъ
общински бюджетъ.
„Дзъ съмъ напълно убеденъ, каза той, че бюджетътъ на Варннската община ще се реализира
въ сто процента."
Засъгайки въпроса за данъчните облагания
и таксите на Варненската община, г. Куртевъ каза;
„Нека се знае, че 20 на сто отъ варненски
те граждани, които еж бедни, не плащатъ никак
ви данъци.
Нашите такси по строежите еж по-низки оть
софийските, отъ русенскитЬ и отъ тия на много
други градове. По низки еж и нашите сергийни
такси.
Требва да се разбере, че общината е една
административна единица, която не може да не
съблюдава постановленията на закона: не може да
не се събиратъ такси и данъци.
Нека се знае още, че ние стегнахме своите
приходи, защото общината е живъ организъмъ,
той требва да живъе, той требва да твори.
Ние емпло можемъ да кажемъ на варненци, че финансиитгь на Варненската общи
на еж стабилизирани. +
ЗаСБгайки дълговете" на нашата община г,
Куртевъ каза:
„Наистина, ние имаме 27,000,000 лева задъл
жения, но това не требва да плаши никого. Ка
кви еж анюитетите? Само 6 на сто. А готви се
единъ законъ, споредъ който| тЬ ще бждатъ нама
лени на 4, на 2 на сто. . . .
' Не требва да ни тревожи и заема за клани
цата, защото годишните погашения по него еж са
мо 800,000 ле."
_
Преминавайки къмъ чиновническия въпрось
п. кметътъ г. Куртевъ обясни:
„Казватъ, че сме имали големъ персоналъвъ
общината — 570 душа. Добре, но ако съкратимъ
персонала, нема ли да осакатимъ общинския ор
ганизъмъ?
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Пшата шя м о б н ш т и
(Продължение отъ 7 стр.)
Варна не е нтъкой провинциаленъ
градецъ:
чрезъ него нужденцитгь виждатъ
България!
Вънъ отъ това, едно намаление на общинския
персоналъ, сега когато безработицата между инте
лектуалните работници се шири въ страшни раз
мери, ще предизвика едно голямо социално съ
тресение."
Засъгайки общинското счетоводство г. Куртевъ каза, че то е стегнато, системазирано и подреде
но: днесъ само за 5 минути се издава едно удо
стоверение, докато въ миналото гражданите висюса изъ канцелариите съ дни.
По нататъкъ г. Куртевъ се спръ още и върху
училищното дело, нашиятъ театъръ, комисарство
то, проследи ТБХНОТО развитие и подчерта, че и
въ тая насока Варненската община работи плано
мерно и завършвайки каза, че той върва въ све
тлата звезда на Варна.
Осветленията, както на п. кмета Борлаковъ,
така и на помощникъ кметовете Димитровъ и
Куртевъ бъха изслушани внимателно отъ всички
общински съветници и присжтсвующи граждани.
Тези разяснения хвърлиха голяма светлина
върху редица общински мероприятия и посочиха
ТБХНОТО истинско положение и развитие.
Последното заседание на първата сесия се
състоя на 7 юний. То се отчакваше съ голъмъ
интересъ, тъй като г. кметътъ г. инжинеръ Мустаковъ щ^ше да даде конкретни отговори по всич
ки повдигнати въпроси.
Преди да започне своето изложение кметътъ
прочете вдъхновеното писмо на областния директоръ г. Казанлиевъ до съвета, съ пожелание за
ентусиазирана творческа работа — за благото и
развитието на хубавата Варна.
Последните редове отъ писмото, на г. обла
стния директоръ бъха посрещнати и изпратени съ
продължителни ракоплъскания отъ всички присжтствующи.
Изложението на г. кмета продължи около 3
часа. То бъ отговоръ на всички повдигнати въ
проси отъ общинските съветници, ясно и съ кон
кретна категоричность: ' :
ЗасЬгайки въпроса" ^за благоустройството на
Варна г. кметътъ каза:
„Варненската община има' изработенъ 5 годишенъ благоустройственъ планъ, а така сжщо по
единиченъ такъвъ за всвка година. Ние следваме
този планъ системно и планомерно и въ близки
дни благоустройството на крайбрежната часть на
града ще бжде окончателно реализирана.
Не е върно, че въ Варна еж голъми строи
телните такси. Сравнение съ другитъ градове, ТБ
еж много по-низки у насъ."
Преминавайки къмъ бездомническия въпросъ
г. кметътъ каза, че неговото разрешение е въпросъ
на близко бждаще.
етапъ отъ водопровода
Вато
пВториятъ
ва — Варна ще бжде привършенъ въ края на
1938
година.
с
;
Варненската община проучва въпроса и въ
близки дни ще построи сжщо така обществени
клозети, квартална топла баня, а сжщо така една
топла морска баня, която ще привлича гости
презъ цълото време на годината."
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Засегнати бъха последователно отъ г. инж.
Мустаковъ и въпроситъ за термическата централа,
градската омнибусна служба и хазартното казино.
По всички тия въпроси г. кметътъ даде изчер
пателни освътления и каза, че и тъ ще бждатъ
разрешени правилно въ близко бждеще.
Напълно см осигоренп ергьдствата за до
вършването
на новата
модерна
общинска
кланица.
Отлично се провежда здравната служба, а така
сжщо и тази по чистотата.
Една отъ грижитБ на Варненската община е:
Варненската градска библиотека да има собствена
удобна сграда.
Не малко грижи се полагатъ и за нашия
театъръ."
,
Особено изчерпателенъ бъ г. кметътъ въ онази
часть на своя отговоръ, който засъгаше благо
устройството на стария Одесусъ, селско стопанския
съборъ и международната Варненска мострена
изложба.
Варненската община, каза г. Мустаковъ, има
искреното желание и амбиция, щото международ
ната мострена изложба въ Варна да се развие и
разрастне въ голъмъ мащабъ.
„За тази цъль подчерта г. кметътъ Варненската
община е определила 56,000 кв. м. место въ мор
ската градина.
Още тази година
ще бжде
построена.
една палата върху едно пространство
отъ
1,500 кв. м.
Тя ще бжде издържана по стилъ и изпълнение."
Следвайки своитъ осветления г. Мустаковъ
засегна въпроса за музикалните тържества, свобод
ната зона въ Варна, даде нъкой обяснения по въпро
са за уреждането на дирекцията за стопанския туризъмъ и завършвайки подчерта, че той дълбоко
върва въ свътлото бждеще на Черноморската кра
савица, за което съ общи усилия, ржка за ржка,
ще работятъиза напредъ днешното постоянон приежтетвие съ новитъ общински съветници и съ
съдействието на цялото варненско гражданство.
Така даденитв искрени и конкретни осветле
ние отъ. г. Мустаковъ бъха изслушани внимателно
отъ всички общински съветници и изпратени съ
продължителни ржкоплъскания отъ всички приежтстующи.
Пристжпи се къмъ изборъ на двама членове
за подсилване състава на постоянното приежтетвие
— малкиятъ съветь..
За • такива бЪха избрани общинските съветници
Константинъ Миневъ и инж. Тома Дервентски,
Първиятъ получи 12 гласа, а вториятъ 8.
Последната точка отъ дневния редъ' бъ: Да се
опредЪли, какви дневни да получаватъ общинските •
съветници. .. . .
•
По предложението на общинския съветникъ
г. Петъръ Стояновъ се прие: При заседание въ съве
та на малкия такъвъ, съветницитъ да получаватъ по
100 лв. а при участие въ разни комисии по 80 лв.
-Така направеното предложение отъ г. Стояновъ
се прие съ абсолютно болшинство.
Къмъ 8 и половина часа вечерьта г. кмета
инж. Мустаковъ закри първата редовна сесия на
Варненския общински съветь, като благодари на
общинските съветници за проявената дейность и
живъ интересъ къмъ всички разглеждани въпроси
— залогь, че Варна съ общи усилия ще преодолъе
всички мжчнотии и закрачи бързо къмъ възходъ
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Д-ръ Зах. Геновъ

мамливо ни зовятъ край морето . . .
Навсъкжде ние търсиме тайната на мо
рето — и когато се разхождаме всръдъ пи
съка на крайбрежието, и когато събираме роСправедливо, ние всички се запитваме,
ЗОВИТБ раковини или почиваме вечерь, унесе
защо и какъ морето така леко, така чудно
ни въ мисли по величието на тая необятна
и хубаво действува, като закрепва болнитъ
безна. И нашето съзнание се изпълва съ
и калява здравитв. Где е неговата тайна, где
самочувствие и гордость, че все пакъ отнимаме
е пулса на онзи источникъ на здраве и енер
нъщо отъ морето, че то ни дава своята тогия, който изпълва съ животъ цътюто наше ! плина, загръва душата ни, укрепва тълото и
битие. Нима е водата — солената морска во | лъкува нашитъ болки.
да. Лми тогава ние и въ полето може да си
Нека то пази своята тайна. Ние ще я
донесеме много стотици литри морска вода и
търсиме, ще отнимаме по Н"БЩО ОТЪ него, веда си устроиме кжпания. Или е само въ слън
днъжъ отъ пъсъка зрънце по зрънце, другъ
цето. Но то гръе навсвкжде еднакво. Гр-ве
пжть отъ топлия лъхъ на слънцето, или отъ
тая скрита сила, която ни прави весели, чи
тайнствената сила на водата. Ние ще му се
тави, здрави, която окриля нашия духъ, ко
радваме, ще го обичаме, ще го търсиме.
гато сме край морето и импулсира нашата
И когато привечерь, изпълнени съ раенергия ципа година. Защо да не я потърдость отъ неговото очарование и освежени
симе. Тя подмладява старигБ и прави да туп
отъ животворната му сила, се вслушаме край
ти сърдцето имъ по силно, когато пиятъ сво
бръта въ шепота на последнитв закъснъли
ето кафе край бръта на морето, или търсятъ
вълни, ние ще чуеме неговия отговоръ:
младостьта, загледани въ хубави очи нЪкоя
Морето пази своята тайна. . .
дама.
Тайната на морето е въ самото него.
То я пази скжтано въ недрата на синя
та, безкрайна бездна. Тя ни се вижда далеч
(Продължение отъ 8 стр.)
на като хоризонта, гдето небето и морето
сливатъ своитъ- цвътове еднакво сини, една
Втората редовна сесия на общинския сьветъ
кво тъмни.
ще се свиха презъ м. октомврий.
На 14 юний постоянното присъствие на Вар
Понякога ние я търсиме въ бистригв
ненската
община устрой екскурзия на новите об
пенливи вълни, плуваме, цапаме, надникваме
щински съветнищи, съ цель да ги запознае съ
на долу. Морето ни се смъе, гали ни съ ТОП
всички общински служби и мероприятия.
ЛИТЕ струи, смъсени съ п-всъкъ и ни оставя
Обходени бЪха и разгледани между другото
за мигъ зашемедени отъ приятна умора и
и: модерната ново строяща се кланица, турбинната централа, помпената станция при село Оресвежесть.
^
шакъ, местото въ морската градина, кждето се
Търсиме я ср-вдъ онзи безброй отъ
проектира строежа на бждащитБ панаирни палати,
топли пясъчни зрънца на плажа, дъхътъ на
стопанството при монастиря „Св. Константинъ", бъл
който е дъхътъ на морето.
гарската ревиера — „Узумъ кумъ" и пожарната
команда.
И уморени, ние се взираме въ бисерната
Всички общински съветници останаха съ от
феерия на луннитв вечери, които така при

<та шя и н ш и гьветъ

лични впечатления отъ виденото — което говори,
че днешното постоянно присжствие на Варненска
та община върви по сигуренъ и добре начартанъ
творчески пжть и работи за възхода на стария
Одесусъ.

Подъ слънчевите
лтчи край м о р с к и я
лазуръ
човъкъ с е
чувствува щастлив-ь*
Феерична морска вечерь
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Кратки биографични бележки
за новитЬ общински съветници
Напредъкътъ на единъ градъ зависи твърде
много отъ съзнанието на неговите граждани, об
щественици и културни дейци. Колкото по-вече тЪ
еж издигнати, колкото по-вече т е обичатъ своя
градъ и работятъ за него, толкова повече той ще
просперира въ стопанско, благоустройствено и кул
турно отношение.
На 14 мартъ т. г. варненци опредълиха свои
те общински съветници.
Съ радость требва да констатираме, че изборътъ е много сполучливъ: посочени бъха граж
дани, въ които жив^е амбицията и волята да подкрепятъ днешното постоянно приежтетвие на Вар
ненската община, което си е поставило за задача
да работи за стопанско, благоустройствено и културенъ възходъ на Черноморската красавица.
Ще дадемъ кратки биографични данни за тъзи наши избраници, които ще чертаятъ ведно съ
енергичния варненски кметъ г. инженеръ Мустаковъ и неговитв достойни помощници г. Н. Димитровъ, г. инженеръ П. Куртевъ й г. Ж. Борлаковъ
бждащата общинска политика на нашия градъ.
Иванъ Г е о р г и е в ъ К а л а й д ж и е в ъ , избранъ
общински съветникъ въ 1 избирателенъ районъ.
Роденъ на 15 февруарий, 1882 г. въ село Горна
Гращица, Кюстендилско. Получилъ е сръдно педа
гогическо образование въ родния си градъ, дългогодишенъ народенъ учитель и запасенъ офицеръ.
Участвувалъ е въ двете войни.
Понастоящемъ бившиятъ труженикъ въ поле
то на родната ни пресвъта е скроменъ работникъ
въ нивата на нашата родна литература. Издалъ е
неколко сбирки разкази.
Културната дейность на Калайджиевъ е до
ста интензивна: той е лекторъ при Варненския
районенъ читалищенъ съюзъ, председатель на кон
тролния съветъ на сжщия и председатель на Ма
кедонското благотворително братство при нацио
налния комитеть въ града ни.
К о н с т а н т н н ъ Ст. Миневъ, избранъ общин
ски съветникъ въ II избирателенъ районъ. Роденъ
на 22 февруарий 1891 година въ гр. В.Търново.
Завършилъ Военното на Н. В. училище въ София.
Подпредседатель на Дружеството на запаснитв
офицери и такъвъ на Браншовото търговско сдру
жение— група „Облекло". Отъ 1921 година, следъ
напущането на редоветв на родната ни армия, Ми
невъ се отдава на търговска и културна дейность
въ Варна.
А р х и т е к т ъ ЖепЪзко Р а д е в ъ Б о г д а н о в ъ , избранъ общински съветникъ въ III изби
рателенъ районъ. Роденъ на 22 септемврий 1893
година въ градъ Варна. Завършилъ 'по архитекту
ра въ градъ Бърно-Чехия.
Лрхитектъ Богдановъ е участвувалъ въ Общо
европейската война и е преминалъ въ запаса съ
чинъ поручикъ.
Сжщиятъ е билъ дълги години началникъ на
архитектурното отд%ление при Варненската община.
По настоящемъ Богдановъ е на частна прак
тика. Той е членъ на мастния клонъ на БИЙД и
на много други стопански и културни организации:

П е т ъ р ъ С т о я н о в ъ , избранъ общински съ
ветникъ въ избирателенъ IV районъ. Роденъ на 25
септемврий 1881 год. въ село Беброво, Еленско.
Завършилъ е Военното на Н. В. училище въ
София и висшия миненъ офицерски класъ въ
градъ Кронщадъ — Русия.
Въ това прочуто на времето си училище
Стояновъ е билъ изпратенъ чрезъ, конкурсъ като
предварително е служилъ 3 години въ флота на
Н. Величество.
Следъ завръщането си отъ Русия Стояновъ
презъ 1917 година бива назначенъ за началникъ
на Дунавската флотилия,- а по рано презъ Балкан
ската война е билъ командирь на миненосецъ
„Строги" и е участвувалъ като такъвъ при атака
та на турския кръстосвачъ „Хамидие".
Културната, обществена й стопанска дейность
на Петъръ Стояновъ е много голяма: той е първиятъ председатель на индустриалците въ Варна,
членъ-основатель на Бългр. Нар. Морски Сговоръ,
председатель на Г. У. тъло на сжщия, членъ основатель на лигата за курорта Варна, пръвъучастникъ и 3 години уредникъ на индустр. изложби
и др, бившъ народенъ представитель, бившъ кметъ
на Варна и много пжти общински съветникъ.
Т1о настоящемъ Стояновъ продължава да ра
боти все така интензивно въ полето на нашата
общественость.
Иванъ П. М а р и н о в ъ , избранъ общински
съветникъ въ V избирателенъ районъ. Роденъ на
24 мартъ 1882 година въ гр. Варна. Получилъ е
прогимназиално образование въ родния си градъ
Мариновъ е участвувалъ въ всички войни и е напусналъ родната ни армия като офицеръ.
По настоящемъ Мариновъ се занимава съ
скотовъдство и стопанска дейность. Той е предсе
датель на Варненското дружество за застраховка
на добитъкъ и чпенъ въ управителните съвети на
Варненската популярна банка и мастната млъкарска кооперация.
'
Д-ръ Йорданъ Георгиевъ Димитровъ,
избранъ общински съветникъ въ VI избирателенъ
районъ. Роденъ на 26 януарий 1882. година въ
гр. Сливенъ. .Завършилъ е по химия въ Женев
ския университетъ.
Д-ръ Йор. Георгиевъ е участвувалъ въ всич
ки войни, преминалъ е въ запаса съ чинъ капитанъ и е билъ дълги години държавенъ чиновникъ.
Сжщиятъ е. членъ на много културни и родо
любиви организации.
Д - р ъ Иванъ В а с и п е в ъ Б о я д ж и е в ъ , из
бранъ общински съветникъ въ VIII избирателенъ
районъ. Роденъ на 7 мартъ 1899 год. въ село Веселиново, Варненско. Получилъ. е докторать по
медицина въ гр. Бари — Италия. Бившъ инспекторъ—лъкарь по труда, по-късно началникъ на
Варненска
и н с п е к ц и я на труда. Членъ на
много културни и просвътни организации.
По настоящемъ лъкарь на частна практика.
Д и м и т ъ р ъ П а н а й о т о в ъ К у р д о в ъ , из
бранъ общински съветникъ въ IX избирателенъ
районъ. Роденъ на 3 май 1885 година въ гр. Вар-
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Д-ръ Неделна Василева Головина
Н-къ на Дет. здр. станции

Слънцето и децата

Продължение отъ 10 страница

на. Завършилъ е VI класъ въ Свищовското тър
говско училище.
Курдовъ е участвувалъ въ всички войни.
Следъ напущането на редовете на родната ни ар
мия е билъ дълги години счетоводитель при вид
ни варненски търговски кжщи и пжтующъ агентъ.
По настоящемъ Курдовъ е работникъ въ фа
брика „Царь Борисъ".
Той е членъ на много културни и стопански
организации.
Инженеръ Тома Димитровъ Дервентеки, избранъ общински съветникъ въ X избирателенъ районъ. Роденъ на 16 януарий 1891 година
въ градъ Омортагъ. Завършилъ строително инже
нерство въ градъ Мюнхенъ.
Инженеръ Дервентски е участвувалъ въ Общо
европейската война и преминалъ въ запаса въ
чинъ поручикъ. Сега е инженеръ на частна практика.
Той е председатель на Българското инженер
но архитектурно дружество — Варненски клонъ
и членъ на много други културни, стопански и ро
долюбиви организации.
Георги ЛюцканОвъ Георгиевъ, избранъ
общински съветникъ въ XI избирателенъ районъ.
Роденъ на 20 май 1882 година въ село Страцимиръ, Варненско. Завършилъ Воейното на ,Н. В.
училище въ София и Николаевската генералъ-шабна академия въ Петербургъ. Биашъ окржженъ
управитель на Петриския окржгъ. Понастоящемъ
председатель на Дружеството на запаснитв офи
цери въ Варна.
Люцкановъ е участвувалъ въ всички войни
и е преминалъ въ запаса съ чинъ полковникъ.
Той е членъ и на много културни, стопански
и родолюбиви организации.
Константинъ

Панайотовъ

Николовъ,

избранъ общински съветникъ въ XII избирателенъ
районъ. Роденъ на 25 мартъ 1887 година въ Варна.
. Звършилъ е сръдно землед-Ьлско училище въ
Образцовия чифликъ при градъ Русе.
Николовъ е билъ дълги години помощникъ
директоръ на Евксиноградскитъ лозя и изби, упра
витель на стопанството „Св. Константинъ", учитель
въ зимното землед%лско училище и дълги години
председатель на Лоз. винар, кооперация „Димятъ".
По настоящемъ Николовъ притежава обшир
ни собствени лозя, разсадници, а така сжщо Лозаро-овощарско бюро.
Той е и основатель на Варненската землед-Ьлска стопанска задруга, председатель на Око
лийската земледълска стопанска задруга и касиеръ-секретарь на м-Ьстното лозарско дружество.

Дайте на децата слънце и
море!
ТЬ ще бждатъ здрави и
бодри.

Безъ слънце нЪма животъ, нт^ма здраве.
Безъ слънчева свътлина бледн-вятъ и загиватъ цвътята, лишени отъ слънце и въздухъ
зиме линеятъ и децата. А колко СВ-БЖИ И
бодри еж тъ- презъ пролътьта, колко хубавъ
и здравъ изгледъ има и най-слабичкото де
тенце, когато бузичкиът му сжзагоръли отъ
слънчевитъ лжчи лъте!
Това е външниятъ изразъ на благотвор
ното влияние, което слънцето оказва върху
всички органи, главно върху кръвьта, върху
червенитъ кръвни твлца. Тъ поглъщатъ поусилено кислорода, а съ това се увеличава
хемоглобинътъ — червеното багрилно веще
ство на кръвьта, което има сжщия съставъ,
както хлорофилътъ, който дава хубавия зеленъ цвътъ на листата у растенията. Ето
защо с п о л у ч л и в о е с р а в н е н и е т о
между растение изгубило своя зеленъ цвътъ,
станало прозрачно, съ тънки, слаби стъбълца,
вследствие липса на слънчева свътлина и
детенце, което е държано продължително
време въ стая при оскждна свътлина, полу
чило въ резултатъ бледа кожа и прозрачни
ушенца.
Слънцето е врагъ на болеститБ. Рахитътъ или английската болестъ, получилъ то
ва име отъ Лнглия, гдето е много разпространенъ поради продължителнитъ мъгливи
и недостатъчно слънчеви дни, е ръдкостъ въ
нашия слънчевъ градъ и се изцерява найсигурно край морския бр"Бгъ, подъ лъчебното
действие на ултравиолетовите слънчеви лжчи.
Децата иматъ силно развитъ инстинктъ
къмъ чистия въздухъ и слънчевата свътлина;
и най-малкото бебче сладко заспива, изнесе
но навънъ; едва пристжпващото детенце съ
радость се спуска къмъ отворената врата и
протестира/когато го прибираме въ стаята, а
по-гаггБмичкитБ дечица съ незадоволство
влизатъ въ кжщи, макаръ и да еж играли
цъли часове на свобода. Нека не спжваме
ТЕХНИЯ стремежъ къмъ източника на здравето.
\ Варна съ СВОИТБ лозя и градини, съ своя
слънчевъ плажъ е благодатъ за всички деца,
-здрави-или-болниг- нуждаещи- се отъ-лвкуване и закрепване.
Съ СВОИТБ умърени горещини Варна е
най-благоприятниять градъ за лътуване и на
най-малкитъ дечица.
Варна е раятъ за децата.
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Изъ бюджета на Варненската община
за 1937 година.

ВНОСКИТЕ» КЪМЪ

Днесъ градските общини въ страната преживеватъ тежка финансова криза. Яко на то
ва състояние на нещата не се тури часъ по-скоро
край, общината отъ елементъ за обществено твор
чество ще бжде сведена до чисто административна
единица.
Държавата обремени общинските бюджети съ
прекомерни тяжести. До 1934 година вноските на
Варненската община къмъ разните фондове възли
заха на 3,972.000 лева, което съставляваше около
\0% отъ общинските бюджетни приходи.
Кредитите зъ бюджета на общината 1937
година за вноските къмъ държавнитв фондове
възлизатъ на обща сума 9,456,000, което съставля
ва около 19 на сто отъ предвидените да постжпятъ
приходи.
За да се даде по-голЪмъ творчески замахъ на
общините съ чл. 117 отъ наредбата-законъ за
градските общини отъ 1934 година, всички фон
дове изключая пенсионния, се сведоха до 5 на сто
отъ действително постжпилите общински приходи.
Още сжщата година, обаче, това постановление на
закона б е нарушено съ наредбата-законъ за пжтища, съ която се учреди фонда „Пжтища".
Приложената таблица ще ни даде ясна пред
става за многообройните и разнообразни държав
ни фондов?.

Таблица
за вноскигв на Варненската градска община за
1937 година:
1) Направа и подържане пжтищата лева 1,200,000
2) Електрификация —
75,000
3) Общи фондове по чл. 117 отъ гр. общини 1,000000
4) Лекуване противъ бесъ —
30,000
5) 30% отъ временната трудова повинность 480,000
6) Учителски заплати
622,500
•7) Изплащане заплатите на учителите при фон
довите гимназии
525,000
8) За Търговско индустр. камари
' 70,000

Ойвдинш! \Ш в« Варна
Кога ще се състои тазгодишниятъ съборъ
приготовленията

На 22 юний се състоя първото организацион
но заседание на общогражданскиятъ комитетъ
имащъ грижата за по блескавото изнасяне на
селско-стопанския съборъ въ Варна.
Присжтствуваха: Шуменскиятъ областенъ директоръ г. Казанлиевъ, кметътъ инж. Мустаковъ,
полицейскиятъ комендантъ Германовъ, околийскиятъ управитель Желевъ, пр^едседательтъ на т. и.
камара г. Ябаджиевъ и представителите на всич
ки родолюбиви организации отъ града ни.
Областниятъ директоръ г. Казанлиевъ подчер
та, че и тази година с м у т и т е чеда на родните
ни селца ще дойдатъ при брега на китна Варна,"
за да приживеятъ неколко радостни дни и да забравятъ своята печалъ и мжка.
Той сжщо съобщи, че въ предстоящия съ- .
боръ, заедно съ селските дъщери и синове отъ
Шуменската область, ще участвувате и тези отъ

държавните Фондове.

9) Подпомагане пострадалите отъ войните лв. 166,000
10) Постройка железници
405,000
11) Пенсионенъ фондъ
3,400,000
12) Данъкъ занятие
4,000,000
13) Вноски за изплащане заплатите на учителите
въ общинските средни училища
500,000
14) Даровити деца
105,000
15) Постройки, пристройки и надстройки, на основ
ни народни училища на кооперативни начала 300,000
16) Читалищенъ фондъ
2,000
17) 50 на сто отъ глобите по правилника за вре
менната трудова повинность
15,000
18) 50 на сто отъ недобрите отъ откупи отъ вре
менната трудова повинность
50,000
19) Училишенъ фондъ
103,000
20) Културни мероприятия
7,800
Всичко:
9,456,000
За да се тури край на това нетърпимо поло
жение конференцията, която се състоя презъ м. ноемврий т. г" следъ тридневни разисквания препоржча да се слеятъ всички вноски, които общини
т е правятъ сега къмъ държавата въ една единстве
на вноска отъ 5 на сто отъ действително постжпилите общински приходи. Общините да правятъ
освенъ това, отделни вноски само: а) за учител
ски заплати (една единствена вноска отъ 30 на сто
върху припадающата се часть на общините отъ
данъка върху приходите му), б) пенсионния фондъ
и в) фонда временна трудова повинность намале
ни съ 50 на сто. За неизплатените до сега вноски
къмъ различните фондове да се даде на всички
общини отсрочка, за крайно затруднените общи
ни тези вноски изцело да се опростятъ.
Съображения отъ общи държавни интереси
налагатъ незабавно да се взематъ бързи и все
странни мерки за .финансовото заздравяване и под
помагане на общините!
Инж. П. К у р т е в ъ
пом. кметъ.

останалите области въ. страната.
Разменени беха между членовете на комите
та мисли около доброто и сполучливото организи
ране на събора и се реши презъ тази година дой
да се състои на 28 августъ.
Избранъ б е изпълнителенъ комитетъ въ съставъ: Областниятъ директоръ г. Казанлиевъ, кме
тътъ инж. Мустаковъ, пол. комендантъ г. Герма
новъ, окол. управитель г. Желевъ и пред. на Вар
ненската т. и. камара г. Ябаджиевъ.
Всички присжтсвующи въ заседанието енту
сиазирано декларираха, че те ще работятъ съ
всички сили за по-блескавото изнасяне на селско
стопанския съборъ въ Черноморската царица.

Всички на работа за по-тър
жественото изнасяне на селско
стопанския съборъ въ Варна!
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Д-ръ АсЪнъ Ст. Ганевъ

Красотата I ю ш №...
Погледнете плажа и обгорелите голи твла из
ложени на яркитъ слънчеви лжчи
Вгледайте се въ пъстрата разголена маса отълежащи по бръта на безкрайното море....
Вслушайте се въ бодрия смъхъ, звънливия
говоръ и веселия- викъ на бъгащитБ по бръта съ
зачервени бузи и искрящи очи, юноши... Поемете
поне веднъжъ съ пълни гърди аромата на соле
ната влага, и вие ще почувствувате, какъ ТБЛОТО
ви настойчиво жадува вълнуващите ласки на
слънцето и нежните целувки на морския вътрецъ.
Покой и бодрость обхващатъ душата ви! Далечна
ви се струва тогава всвка земна суета . . .
Кжпейки се постоянно въ обилнитв лжчи на
тайнственото свътло — слънце, хората въ радо
стно упоение забравятъ много отъ СВОИТЕ всеки
дневни грижи и тревоги, защото слънцето е източникъ на бодрость, сила, енергия и здраве.
Погледнете морската ширъ! Спрете за моментъ
погледа си върху безкрайната синя площь и предъ
васъ ще изпжкнатъ съ всичкия си чарь несмътнитъ морски красоти.
Излезете ли въ ранния часъ на утрото, когато
деня едва се захваща, или пъкъ късно вечерь, ко
гато слънцето потъва въ пурпурни вълни на западъ,
всъкога и всвкжде вие ще чуете какъ всички
гласове на природата се съединяватъ въ една
пъсень — пъсеньта на живота. . .
Вслушайте се въ
*У".^
пълните сътайнстве
ность звуци що но
си на СВОИГБ криле
топлиятъ крайморски
вътрецъ, вгледайте
се -въ безкрайната
висота на небето,
осеяно съ милиарди
светящи очи и вие
ще
почувствувате^.
.какъ ще отстжпятъ
отъ васъ
мжкигв
изпълващи душата
ви и какъ изъ осво
бодилите се отъ то
вара на грижитъ в а - ^ ^
ши гърди ще се"
изтръгне
дълбока
въздишка на радость
доволство и щастие.
Гледайки безкрай
ната морска ширь и наблюдавайки тихото отра
жение на луната, тая въчна свидетелка на найкрасивитв младежки преживявания, ЧОВ-БКЪ се
увлича отъ примамливата хубость на природата и
усъща, какъ постепенно спокойствие и тиха радость
изпълватъ душата му. • •
А защо е така? Защото морето не е мъртво.
То жив-ве, то въчно се движи, то диша. . . То има
СВОИГБ тръпки на радость и въздишки, които еж
толкова' дълбоки, колкото еж може би само въздишкитъ на огорченото и онеправдано човъшко
сърдце! . . .
Но морето освенъ тия прелести, крие още за
насъ изненади. То пази за насъ и чаровете на
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го години въ елша на

Нъкога великиятъ германски канцлеръ Бисмаркъ бъ казалъ: „Една държава е толкова посилна и по-щастлива, колкото еж по-съзнателни и
доблестни нейнитъ държавни, общински и обществни служители".
Презъ първата половина на мъсецъ май, началникътъ на отдълението за социални грижи при
Варненскака община г. Никола Халачевъ навърши
своята десетгодишнина.
Тъзи, който познаватъ нашата политическа и
и обществена действителность и знаятъ при какви
условия въ миналото бъха поставени да работятъ
и творятъ въ насъ обществените служитъли, ще си
представятъ подвига на този скроменъ общински
чиновникъ.
Не ще бжде пресилено, ако кажемъ, че бла
годарение на голъмиятъ трудъ, енергия и смъло
ржководство отъ страна на г. Халачевъ, днесъ слу
жбата за социални грижи при Варненската общи
на е стегната, подкрепена, поставена на здрави
основи и се провежда планомърно и съ справедливость.
Л службата за социални грижи при Варнен
ската община е най-трудната и най-деликатната:
тя изисква нерви, енергия, справедливость и- дъл
боко познаване на човешката психология отъ то
зи който я провежда.
Своята десетгодишнина, скромниятъ общински
служитель г. Халачевъ отпразнува тъй скромно и
безшумно, както скромно и безшумно той даде
десеть години отъ своятъ животъ въ служба на
обществото.
До колко г. Халачевъ е билъ справедливъ
въ битностьта си като началникъ на службата,
която завежда, най-красноречиво говори факта, че
въ надвечерието на неговата десетгодишнина, чиновнишкиятъ персоналъ отъ неговото отделение
му поднесе хубавъ адресъ, пропитъ съ благодарность и признателность за неговото строго, но спра
ведливо отнасяне къмъ твхъ.
И това бе най-скжпата и най-ценна награда
за този скроменъ общественъ служитель.
Пожелаваме на г. Никола Халачевъ още дъл
ги години да служи все така честно и бодро на
обществото и го сочимъ за примъръ на всички
млади обществени служители.
ония съзерцания и блянове, които ние добиваме
по никога изправени на морския бръгъ. . .
Вълна съ вълна се борятъ, блъскатъ се в ъ
скалистия брЪгъ и пакъ къмъ въжделения бръгъ
се втурватъ. Едвамъ достигнали до сушата, едва
докоснали се до тревата, морето — тая необятна
стихия, за' мигъ ги отдръпва въ ненаситнитв си
бездни. . . Отново ВЪЛНИТЕ отъ МОЩНИТБ< му пре
гръдки се откжевать. . . И все сжщата участь. . .
Изморени, отпаднали отъ неравната борба, оборватъ"
ТБ глава зашемедени и обладани отъ съня на
изтощението, заспиватъ въ скута на отихналото
вечъ море. . . Луната свъти. . . Заспиватъ ТБ, за
да започнатъ следъ пробуда отново пакъ борбата...
г\ човъкъ стои на бръга и унесенъ наблюдава
какъ всъки листъ, ВСЕКИ редъ и всъка буква отъ
чудната книга — природата постоянно му пришепва: Живота е. благо! Живота „е чаръ! Радвай му се!
— Обичай го и ела край, чуднигБ брегове на
Варна! . .
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Представителите на стопанска Варна
въ общнксвши съветъ
Стопанските съсловия еж гръбнака на дър
жавата и общината. Колкото те еж по-здрави и посилни, толкова е по-добра и по-щастлива еждбата
на една страна.
Тръбва съ задоволство да констатираме, че
въ Варненския общински съветъ стопанските със
ловия отъ града ни изпратиха най-добритъ и най
енергичните си представители.
Не се и съмняваме, че ТБ ще преобщатъ сво
ите усилия, компетентность и енергия къмъ тъзи
на днешното постоянно приежтетвие на Варненската
община и избранитъ общински съветници, за да
може Варна да превъзмогне редицата стопански
трудности, които напоследъкъ тя преживява.
Още въ първитъ заседания на общинския
съветъ, които преминаха при една спокойна атмо
сфера, представителитБ на стопанскитъ съсловия
ясно.подчертаха, че те иматъ голъма практическа
подготовка въ стопанския животъ, силно развито
чувство на общественость и искрено желание да
работятъ за благото и възхода на нашия градъ.
Не ще бжде излишно да дадемъ кратки био
графични данни за шестъ представители на сто
панскитъ съсловия
Д - р ъ Н е д к о Матей Н е д к о в ъ , представи
тель на индустриалците въ общинския съветъ.
Роденъ презъ 1902 година въ Варна. Завършилъ
въ Франкфрутския университети съ дипломъ по
висша търговия и докторатъ по държавнитв науки.
Д-ръ Недковъ е енергиченъ и младъ нашъ
общественикъ и стопански деецъ съ голъми заслу
ги къмъ Варна.
Сжщиятъ е подпредседатель на Варненската
търговско-индустриална камара, председатель на
Родовия Съюзъ на текстилно бояджийските пред
приятия въ България, подпредседатель на Между
народната мострена изложба въ Варна, подпред
седатель на Лигата за курорта Варна, такъвъ на
Варненския курортенъ съветъ и членъ на много
други стопански и културни организации въ града ни.
Д-ръ Недковъ е членъ на фирмата Матей
Недковъ & С-ие.
С т е ф а н ъ М. Станевъ, председатель на тър
говците въ общинския съветъ. Роденъ на 21 автусть 1896 година въ Варна. Завършилъ по фйнансии и търговия.
Станевъ е участвувалъ въ Общоеворопейската война, напусналъ армията като подпоручикъ и
се е отдалъ на търговска и стопанска- дейность.
По настоящемъ Станевъ е единъ отъ нашитв
енергични и смъли ратници, които работятъ безвъ
змездно за просперитета на търговска България и
напредъка на българския търговецъ.
Сжщиятъ е членъ на управителния сънетъ на
Дружеството на запасните офицери въ Варна и
председатель на Варненския околийски търговски
синдикать и Общото търговско сдружение въ
града ни.
Х р и с т о Т е о х а р е в ъ , представитель. на коо
перативна Варна въ общинския съветъ. Роденъ на
7 юлий 1887 година въ Варна. Получилъ е основ
ното си образование въ родния си Градъ.

Теохаревъ е енергиченъ и деятеленъ нашъ
общественикъ и труженикъ на кооперативното дъло въ България, полузващъ се съ голъми симпатии
всръдъ народа.
Той е сжщо и единъ отъ скромнитъ ратници,
който работи см^ло за напредъка и на Българско
то занаятчийство.
Христо Теохаревъ е секретарь на Варненска
та популярна банка, членъ на Варненската тър
говска камара, председатель на мъстното тенеке
джийско сдружение, членъ почти на всички кул
турни, стопански и благотворителни организации
въ града, бившъ пом. кметъ и общински съветникъ.
Той е участвувалъ въ всички войни.
По занаятъ Теохаревъ е тенекеджия.
Иванъ К о в а ч е в ъ , представитель на зана
ятчиите въ общинския съветъ. Роденъ на 8 априлъ
1902 година въ Варна. Свършилъ е пълна класи
ческа гимназия въ родния си градъ, а сжщо та
ка Варнанската търговска академия.
Ковачевъ е известенъ младъ стопански ,деецъ
който работи много за просперитета на българ
ските занаятчии. Сжщиятъ е председатель на вар
ненските занаятчии, членъ е на Варненската тър
говска камара, а така сжщо на много други сто
пански организации.
По занятие Ковачевъ е тенекеджия.
Б о р и с ъ П о п о в ъ , представитель на Варнен
ския околийски работнически синдикатъ въ общин
ския съветъ. Роденъ презъ 1899 година въ село
Дишъ Будакъ, — Завършилъ по финансии и тър
говия въ София и Лайпцигъ.
Поповъ е единъ отъ
н а й - д о б р и т - в на
ши заклетъ—експертъ счетоводители, а така сжщо
и енергиченъ и младъ общественикъ.
Сжщиятъ е бившъ ииспекторъ на труда въ Вар
на. Членъ на много културни и стопански органи
зации и председатель на Сдружението при частни
ТБ търговски и индустриални предприятия въ
града ни.
П е т ъ р ъ К а р а и в а н о в ъ , представитель на
земед-Блекит-Б стопански задруги въ общинския
съветъ. Роденъ на 20 февруарий 1906 година въ
село Галата. Завършилъ е гимназия въ Варна.
Караивановъ е младъ и нергиченъ обществе
никъ. Той е членъ на много културни и стопан
ски организации.

Стопанскитъ съсловия еж
гръбнака на държавата. Колко
то еж по-издигнати и напреднали,
толкова народното благосъс
тояние е по-голЪмо.
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, На единадесетия километъръ въ источна
посока, покрай морския брЯгъ на Варна,
въ гънкитЯ на спущащитЯ се склонове на
добруджанското възвишено плато, не далечъ
отъ двореца Евксиноградъ, се намира няко
гашния монастиръ, а сега лЯтовище „Св.
Константинъ".
Остатъци отъ някогашния монастиръ
още сжществуватъ. Добре; позната е околностьта, малката схлюпена църквица, извест
на съ своята чудотворна икона. Тази черква
брои едно много старо лЯточисление и по
предание е основана въ първитЯ дни на
християнството, когато буйна и непрестжпна
гора е заливала цЯлия тоя край и гдето въ
самота и удинение, близо до великата мор
ска повърхность е могло да "се отдаде човЯкъ
спокойно въ самосъзерцание и разкаяние.
Монастиря въ турско време е билъ мно
гократно ограбванъ и разрушаванъ отъ по
вилнелите правоверни на султана. Следъ ос
вобождението мЯстото е представлявало поч
ти разрушеность, но Българското правител
ство и варненската постоянна комисия еж
направили всичко онова, което виждаме днесь
и което прави отъ това мЯсто срЯдище за
отмора и отдихъ, при единъ удобенъ плажъ
и удобна сграда съ жилища. Близо до черквицата се намира една интересно съзидана
чешма съ много изобилна и кристална вода.
СградитЯ служащи за лЯтовницитЯ еж на
правени въ български стилъ съ веранда, мо
дерно и съ всички удобства. До мЯстото на
монастиря има обширна зеленчукова градина
а непосредствено »до морския брътъ, гдето
има прекрасенъ-паркъ, има бюфетъ. Плажа
• на монастирското лЯтовище много добъръ.
На самия брътъ има и пристанъ. ЦЯлата мЯсность е крайно приветлива и е закрита отъ
севернитЯ ветрове, а това прави щото да
разрасвать около монастиря разни почивни
станции.
Не далечъ отъ монастиря е едно дЯло
на хуманостьта' — детския здравенъ санаториумъ.
ЛЯтно време, хубавата мЯстность, изряд
ния пЯсъченъ брЯгъ привлича маса лЯтовници, но и много граждани отиватъ да прекарать нЯколко приятни часове въ това чародейно мЯсто.

Детето всЯкога е било грижа презъ вЯковетЯ. ВсЯка епоха е отдЯляла време и
срЯдства за него. Не малко грижи влага за
детето и природата. Тя му е дала смЯха, игритЯ, пЯснитЯ и слънцето. Тя го кжпи пос
тоянно съ животвотна роса, та по безпрепят
ствено да цъвти и |се развива.
Детето е съчетано отъ тЯло и душа.
ТЯлото се намира въ пространството. Ние го
възприемаме съ нашитЯ сетива. То е обре
чено на разложение. Съ душата не е така.
Тя е невидима, стояща вънъ отъ простран
ството. Възприемаме я само чрезъ нашето
съзнание.
Така съчетано детето, то — утре като
гражданинъ — ще върши две дейности. Ед
ната е духовна. Чрезъ нея,ще създава ду
ховни цености. Другата е физическа. Чрезъ
нея ще създава материални богатства. И дветЯ тЯзи дейности се обслужватъ отъ сжщината на човЯшката природа и отъ истори
ческия развой на обществото.
Така сложенъ въпроса за детето, за човЯка, ясно е, че тЯлото и душата еж въплотени въ едно. И дветЯ тЯзи страни на дет
ската природа трЯбва да се попълватъ и
развиватъ равномЯрно. Само така детето ще
стане хармонично развита лйчность.
Всичко това училището ще постигне, когатр учебно-възпитателната му дейность е
правилна. Училището изоставано само на се
бе си, безъ помощьта на семейството, на об
ществото, нищо нЯма да постигне. Да се
създаде мость между училището и семейст
вото — това се налага. ГолЯми обществени
нужди го искатъ. Само така между тЯзи
фактори ще настане пълно разбирателство
по проблемитЯ на обучението и възпатанието и ще има единство въ приложбата на
срЯдствата за правилното обучение и възпи
тание. Стане ли това, резултатитЯ отъ учи
лището ще еж задоволителни и, безспорно,
ще настанать по-добри и честити дни.
Да работимъ за сближението на учили
щето съ семейството!

Варна е градатъ на слънцето,
посетете го за да се освежите
и закрепите тЬлото идухътъси.
Морето дава здраве, сила и
бодрость!
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Презъ този курортенъ сезонъ Варнен- |
ската община взема всички мърки за да ре- |
Варненската община е инсталирала ед
кламира по-добре нашето летовище.
на модерна рекламна кула на площадъ „Св.
Освенъ художествените проспекти, кои
Недъля" въ София.
то се печатиха на 8 езика и се пръснаха
Тя ще служи за пропаганда на нашето
своевременно въ насъ и въ чужбина; освенъ
лътовище.
художественитъ- плакати, които сжщо бъха
Сжщата рекламна кула бъчле инстали
пръснати навреме, печатиха се и още 1000
рана въ Пловдивския международенъ мосмалки картонени плакати. Тъ ще бждатъ
стренъ панаиръ.
окачени по вагонитъ на всички български
*
влакове и транвайни коли въ София.
Хубавитъ слънчеви дни привлякоха въ
Варна доста летовници.
По настоящемъ се кжпятъ ежедневно
Построена е въ алеята на морската гра
въ
морето
надъ 2000 души.
дина, водеща за централнитъ бани, една ху
бава чешма-фонтанъ съ четири чучура.
*
Подобни чешми-фонтани има въ всички
Реставриранъ е стариятъ фонтанъ въ
европейски курорти, и ГБ еж. много удобни.
втората часть на .морската градина.
Една часть отъ павилиона, който б-вше
на сжщото мътто е занесенъ въ монастиря
„Св. Константинъ". Той ще служи за овощарница. Другата часть е принесена до тенисъ плаца. Тя ще служи за малко бюфетче.
г -»
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Очаква се презъ този сезонъ българскиятъ Палермо да бжде посетенъ добре.
Забелязва се за сега едно увеличение на
лътовници отъ Полша и Чехославия.
'
Може би презъ този сезонъ Черномор
ската красавица ще има и по-вече гости отъ
Трансилвания и Буковина.
,. •***/
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Морето и слънцето ободряватъ
гЬлото и духътъ.

Кметътъ но Рощокъ зп Воряо
Посещенията му в ъ пожарната команда
и Батова.
Презъ м. юний гостува въ Варна кметътъ на
града Рощокъ — Германия г. Фолгманъ.
Сжщиятъ посети кмета на града ни г. инж.
Мустаковъ и наедно съ него и помощникъ кметовегв г. г. Димитровъ, Куртевъ и Борлаковъ обхо
ди и разгледа Варненската пожарна команда.
Предъ г. Фолгманъ б-вха направени редица
демонстрации, въ които проличаха голъмата ум-Ьлость и бързина на нашата пожарна команда.
Високиятъ гостъ сжщо посети и разледа во
допровода Батова и нъколко пжти подчерта, че
той е възхитенъ отъ всичко вид-Ьно.
. . Запитанъ отъ насъ, за впечатленията си отъ
Варна г. Фолгманъ ни заяви:
— Варна е единъ чудесенъ слънчевъ градъ.
Лзъ ще отнеса отъ него най-добри впечатления.
Мога да кажа сжщо, че той е много напредналъ
въ благоустройствено отношение. Мога да кажа.
сжщо, че вие имате и много добра пожарна команда .
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Българското корабоплаване върви къмъ нови завоевания. На
борда на новия пегасъ на българската стопанска култура. Дейностьта на Българското търговско параходно дружество.
Пожеланията на кръстника инж. Мустаковъ.
Презъ изтеклия м. юний стариятъ Одесусъ
бе щастливъ да приживее нъколко радостни съ
бития: откриването на новия общински съветъ,
освещаването на новата сграда на Българското
параходно дружество и освещаването на новия
български параходъ „Варна."
Тези три събития б-вха отпразднувани найтържествено и мило.
Сь особена тьржественость се чествува осве
щаването на новия пегасъ на българската стопан
ска култура, кръстенъ на името на нашата мор
ска царица Варна.
ГТрисжтствието на г. г. министрите ген. Лу
ковъ, йововъ и Бъровъ и г. кмета на гр. Рощокъ
г, Фрлгманъ придадоха още по голямо значение
на тържеството, което дойде да подчертае за последенъ пжть, че бждещето На България лежи въ
успеха и развитието на нашето корабоплаване:
ГТрисжтствуваха и още: г. г. гл. директоръ на

ска пустиня и чакаше появяването на новия корабъ.
Точно въ 10 и половина часа сутриньта желъзниятъ корпусъ на парахода „Варна" се показа
изъ задъ вълнолома и кото красивъ лебедъ цепейки
бистрите морски води, които миятъ варненскигв
брегове акостира на първо мъсто.
Сирените на нашитъ кораби намиращи се на
Варненското пристанище поздравиха новия си
събратъ.
Отъ палубигЬ на новия пегасъ на българска
та стопанска култура размахаха жилести ржце
опитните морски вълци, онези, които еж напра
влявали кораба отъ балтийскитв води до роднитЬ
ни брегове.
Освещаването на парахода стана на борда на
сжщия отъ епископъ Андрей, протосингелъ Догановъ и още н-вколко свещеници.
Следъ религиозната служба председателать на
управителниятъ съветъ на параходното д-во г. Св.

Министрите г. г. генералъ Луковъ и Бъровъ, кръстникъть на параходъ „Варна" г. инж. Мустаковъ, кнетать на гр. Рощокъ
г. Фолгнанъ, председательтъ на управителния съветъ на параходното д-во г. Св. Грековъ. и диренторатъ на същото на
борда на новия пегасъ на българската стопанска култура.
Грековъ произнесе вдъхновена речь, въ която опи
БДЖ Колчевъ, адмиралъ Вариклечковъ, обл. ди
са развитието на нашето корабоплаване, неговото
ректоръ Казанлиевъ, началникътъ на шуменския
бързо нарастване като между другото каза:
гарнизонъ генералъ Марковъ, началникътъ на ко
— „Докато презъ 1931 год. дружеството е
рабоплаването Славяновъ, началникътъ на прото
направило амортизация за 4,ОоО,ООО лева, презъ
кола при м-вото Бътшновъ, кмегьтъ на Варна инж.
1936 год тая цифра е била 8,362,000 лева, а презъ
Мустаковъ, ц-Ьлиятъ управителенъ съветъ на Бъл
1937 г. ще надмине Ю милиона лева. Докато презъ
гарското параходно дружество и много видни вар
1934 год. заплатите на персонала еж били общо
ненски общественици и граждани.
6,000.00о лева презъ 1937 год. тЬ ще надминатъ
На кея бЪ построена специална арка окиче
11,000,000 лева.
на сь националния ни трицвъл-ъ и зеленина.
Окураженъ отъ тия резултати, азъ съмъ длъжеЦълото пристанище имаше праздниченъ видъ:
нъ да кажа, че цълиятъ трафикъ въ Средиземно
българските лебеди .Родина*, „Царь Фердинандъ"
море, Сирия, Палестиня и др. се пренася изключи
и „Евдокия" б-Ьха 'окичени съ стотици морски
телно съ български параходи. Нашата задача сега
флагчета. Една почетна рота отъ моряци 6Ъ впе
е да разширимъ корабния националенъ паркъ,
рила погледи въ далечината на безкрайната мор-
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Търитвшо О П И Е 13 н а ш „Ваша"
(Продължение отъ 17 стр.)
т. е., да разширимъ възможностите за пжтуване
де Лнверсъ, Лнглия, Швейция и Дания.
Затова ние ще доставимъ нови параходи отъ
типа на парахода „Родина".
Въ заключение г. Грековъ каза: „Ние всички
тръбва да впрегнемъ мжжественитъ си усилия, за
да направимъ България цв-втущата страна, която
да върви къмъ все по големи благополучия, за да
може Н. В. Царьтъ и неговиятъ Престолонаследникъ князъ Симеонъ Търновски спокойно да управляватъ тази хубава страна" . . .
Знамето бъ предадено съ подходящи. нази
дателни слова отъ епископъ Андрей на кмета г.
инж. Мустаковъ, като кръстникъ на свеетинята.
Г.нь Мустаковъ приемайки знамето, произне
се речь, въ която между другото каза:
„Преизпълнени отъ неудържима, възторжена
радость, л<оято лрезъ-лоследнитз дай буйно бликна
отъ сърдцата на всички българи,' понесени мощно
върху крилетъ на твърдата вера и свътлата наде. жда за по-щастливи български дни, укрепени въ
спомена за свътлото минало на българските царе
и българската могжща държава, днесъ ние сме
тукъ, за да се поздравимъ и чествуваме едно голъмо завоевание на нашата — българската — настойчивость и предприемчивость.
Смълиятъ български морякъ отъ днесъ стжпва по-здраво върху- безбрежната морска ширъ.
Новиятъ голъмъ успъхъ на Бъл. тър. параход
но д-во е успъхъ и награда за всички варненци и
ние се радваме на най-новия български параходъ.
Л щастливото решение на управата на д-вото той
да носи името на нашия градъ изпълва сърдцата
на всички варненци съ възторжена радость и
благодарность.
Съ готовность и голема радость, като пълномощникъ на моитъ съграждани, приехъ поканата
да бжда днесъ кръстникъ на най-новия параходъ
на българската търговска флота.
Пожелавамъ той да разнася неуморно пло-доветъ на българската земя и трудъ по всички
страни по света; да пори мощно и неспирно мор
ските талази по четиритъ посоки на света, обкиченъ на чело съ името на морската столица на
България, царицата на Черно море, бисерътъ на
българската царска корона, слънчевата ненагледна
Варна.
Гоподинъ , команданте на параходъ „Варна"!
Приемайки -тоя трицвътъ, осветенъ отъ света
та ни църква, азъ ви предавамъ тази българска
светиня — корабния народенъ трибагреникъ — съ
молба да сплотите вашата самоотверженость съ
смълостьта на всеотдайната работа на вашите по
мощници, подчинени, за да разнасяте символъть
на ..българската мощь и величие по всички морета
и страни на свъта, за непрестанния нарпедъкъ на
българската търговска флота и за славата на бългорскигЪ храбри моряци" . . . .
Кръстникътъ на новия корабъ г. инж. Муста
ковъ заключи възторжената 'си речь съ възгласа:
„Да живтье първияпгъ
български
морякъ,
Негово Величество
БорисъШ — царя на бъл
гарите,
да живгъе Й.. В. Царица Йоана, да
живгье Н. Ц. Височество
Симеонъ—
князъ
Търновски — наследникъ
на българския
цар
ски престолъ" и предаде знамето на коменданта
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на новиятъ корабъ.
Стариятъ морякъ прие светинята развълнуванъ и даде уверения, че тя ще служи на екипа
жа на парахода като символъ за преданна и са
моотвержена служба на родното ни корабоплаване.
При обичайната тържественость стана изди
гането на знамето на параходната мачта: флотска
та музика изпълни „Колъ Славенъ" и „Шуми Ма
рица", а отъ нашитъ миноносци бъха дадени топовни салюти.
Презъ цълото това време небето се разкжсваше отъ мощно „Ура" на което тихо прегласяха
бълоп-Бнестит-Б морски вълни.
Произнесоха вдъхновени речи още: МинистриГБ г. г. Луковъ, Иововъ, Бъровъ и адмиралъ Вариклечковъ.
'
Те пожелаха ка българското параходно д-во
да се развива все така бързо и въ кратко време
да стане мощенъ факторъ въ нашето национално
стопанство.
Затрогващъ б е момента когато г. м-ръ Иововъ
предаде ордените съ, които Н. В. Царьтъ благоволилъ
да награди: председател ътъ на упралителния съветъ
на параходно д-во г. Грековъ и членатъ насжщото
г. Лсенъ Николовъ—съ гражданска заслуга III
степенъ, членовете'на управ. съветъ на дружество
то г. г. Ив. Дръновски, Ив. Николовъ и държавния
делегатъ Лука Доросиевъ — съ сжщия орленъ IV
степенъ, г. Лл. Маноловъ—Св. Ллександъ V степенъ
и директорътъ на дружеството съ Св. Ллександъръ
IV степенъ.
Следъ церемонията гоститъ разгледаха нови
ятъ български лебедъ, които гордо откжсвайки се
отъ пристанищния кей заплува по леко набрездеНИТБ родни води.
Едно следъ друго се занизаха: Евксиноградъ,
Калиакра и предъ погледите па "първйтБ пжтници
на новия корабъ „Варна" се откроиха потънали
те въ трауръ родни брегове на Балчикъ и Каварна.
Една мжка, една печалъ облъхна всички и
тохо изъ палубата на кораба се разнесоха първи
те звуци на една скжпа добружанска пъсень, раз
периха криле надъ разпененитъ води на морето и
като залутани птици въ нощьта залитнаха по безкрая.
Използваме случая.да разгледаме новия бъл
гарски корабъ.
Заместницата на трагично потъналия въ ВО
ДИТЕ на Мраморно, море български
параходъ
„Варна" има 3,114 тона товароспособность, 800куб.
м. хладилни помещения и конфортни кабини, за Ю
пжтника.
Той е поржченъ презъ пътото на 1936 годи
на въ корабостроителнитБ заводи „Нентунверке"„.
Пуснатъ е на вода при обичайната за подобни
случай тържественость на 2 мартъ т. г., а два ме
сеца по-късно той извърши първото си пжтуване,
като гордо развъ-българския трицвътъ надъ Бал
тийското море.
Следната година ще посрещнемъ строящата
се вече сестра на „Варна„ еднотипния параходъ
„Шипка"
Надяваме се, че съ този бързъ темпъ на раз
витие нашето /корабоплаване ще "създаде единъ
солиденъ български парахоценъ паркъ, чрезъ който
произведенията на нашето национално стопанство
ще проникнатъ все по широко и по широко изъ
всички световни пазари и българскиятътрибагреникъ
ще се развее по всички морета.

Димитъръ Аджемовъ.
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Прошт
на
вариш!
българи
противъ тайния централенъ номитетъ
Въ началото на 19 в ъ т . българигв за-.
почватъ СВОИТБ частични възстания противъ
тогаващната турска власть. Особено въ това
отношение се отличиха въ Западна Бълга
рия. Но всички тия възстания еж бил>1 поту
шени въ кърви, безъ да се дадатъ очакваНИГБ последствия за една политическа сво
бода. Надеждигв на българигв да се сдобиятъ съ такава презъ време на руско-турскигв
войни презъ 1828—29 и Кримската война
1853—56 г. не усп-вха.
Презъ втората половина на 19 в-вкъ,
когато започва и възраждането на българ
щината въ нашия градъ, въ останалигБ части
на нашето отечество почватъ вече да действуватъ комитетитв основани оть нашитв
революционери съ главно седалище гр. Буку
рещъ. Какво е било положението на сънародницигв ни въ нашия градъ Варна и
отношенията имъ къмъ тайния централенъ
комитетъ, това се вижда отъ писмото на
варненския руски вице консулъ оть 12 юлий
1867 год. до цариградския руски посланикъ
Графа Николая Павловича' Игнатиева.
Ето какво пише въ писмото:
„Имамъ честь да донеса на Ваше Пре
възходителство, че варненскигв българи бЪха
принудени оть мастната турска власть да
подадатъ гтротестъ противъ дейнбетьта и
разпорежданията на тайния централенъ ко
митетъ, въ Букурещъ. Този протесть билъ
съставенъ и поднесенъ на варненския градо
иачалникъ оть единъ оть най-влиятелнигв
въ Варна, комисионера, Никола Георгиевичъ.
Халилъ бей, като разгъналъ протеста и видътгь въ него само четИри подписа, забелязалъ на Георгиевича, че българигв съ това
искатъ да се приемт^ятъ надъ властьта, що
ли? И че той иска протестътъ да бжде подписанъ оть НБКОЛКО стотинъ българи. Когато
Георгиевичъ отговорилъ на тая бележка,
говорейки, че въ самата Варна българигв
въобще еж малко и че четири подписа въ
протеста се равняватъ на четиристотинъ
подписи на прости люди, тъй като тия под
писи еж подписи на най-влиятелнигв бълга
ри въ града, то градоначалникътъ, като се
разсърдилъ оть тия оскърбителни думи,
изгонилъ оть конака (управлението) Георги
евича, като му казалъ: „азъ подписи искамъ",
следъ което Георгиевичъ взелъ назадъ про
теста и тъй като на другия день било недвля, той, като застаналъ при вратата на бъл
гарската църква съ протестъта въ ржка,
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Приветствия на варненци
По случай щастливото събитие — раждането
на принца-престолонаследникъ, кметътъ г. инж.
Мустаковъ отправи следните поздравителни теле
грами:
София.
Двореца. Н. Величество.
Шастилвъ съмъ отъ името на Варненското
граждаство и жителите на присъединените къмъ
общината ни села, отъ страна на общинската уп
рава ичотъ мое име да поднеса на Ваше Величе
ства еднодушния ни възторгь по случай щастли
вото събитие, което възрадва Царствующия. Домъ
и озарява пжтя на велика и единна България
Кметъ: инж. Мустаковъ.
София.
Двореца. Нейно Величество.
Отъ името на варненските гражданки-майкй,
щастливъ съмъ. да изразя на Ваше Величество
техния възторгъ и изразъ на дълбоки почитания и
неизразима радость за щастливото събитие, което
възрадва неизразимо българския народъ
Кметъ: инж. Мустаковъ.
София
Министъръ председателя.
Варненското гражданство посреща съ неизра
зима радость и нескончаемъ възторгь щастливата
за България новина. Отъ негово име, отъ страна
оа общинската- управа и отъ мое име радостенъ
съмъ да поднеса Вамъ и въ Ваше лице на цълия
Министерки сьветъ нашата радость и въра въ щасливата звезда на целокупна България.
Кметъ: инж. Мустаковъ.
София.
Министра на Вжтреш. работи
Отъ, името на Варненските граждини, на жи
телите отъ присъединените къмъ общината ни се
ла, отъ страна на общинската управа и отъ мое
име щастливъ съмъ да ви поднеса, Господине Министре, нашата радость и нескончаеми възторзи
по случай събитието, което ощастливява Царстующия
Домъ и укрепява върата на българитв въ щастли
вата бжднина на единна и целокупна България.
Кметъ: Инж. Мустаковъ.
Областния директоръ
Шуменъ
Варненското гражданство, жителитв на при
съединените села и общинската управа, обзети
отъ неизразима радость и пламенни чувства чрезъ
менъ поднасямъ Вамъ, Господинъ Директоре, въз
торжени поздравления по случай щастливото съ
битие за България.
Да жив^е българския претолонаследникъ!
Кметъ: Инж. Мустаковъ.

предлагалъ на всички, които минавали да се
разпишатъ на него и, по такъвъ начинъ, на
сила събралъ 20 подписа.
Грубото обръщение на Хасанъ бея съ
Георгиевича оскърбили тукашнигв българи,
които решили ако занапредъ той се обръща
по такъвъ начинъ съ него, то непременно
ще отправятъ представители при Мидхатъ
паша да се оплачатъ и молятъ за емЪна на
Хасанъ бея."
Писмото се съхранява въ архива на
варненския народенъ музей. Архим. Иннокентий
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ВарненскигЬ морски
Варненския гражданъ г. Михаилъ Филиповъ е подарилъ на пом. кмета г. Куртевъ
поставени въ рамка две снимки, представля
ващи общъ изгледъ на старитБ морски бани,
като е ималъ й хубавата идея да отбележи на
гърба на СЖЩИТБ нЪкои много ценни данни
относно експлоатацията имъ.
Ние ще си послужимъ съ твзи сведения,
за да се види по-ясно големия развой на
нашия курортъ, центъръ на който еж без
спорно морскитъ бани.
Сжщитъ- морски бани бъха построени

МжжкитЪ морски 6
презъ 1892 год. върху жеггвзни колони надъ
самото море, 5—6 метра навжтре отъ бръта.
Ц-БЛЙТ-Б б-Ьха дъсчени, боядияани съ тъмно
кафяво червенъ цвътъ. Кабинитъ бЪха наре
дени въ форма на правожгълникъ, задъ единъ
твсенъ общъ коридоръ. Въ морето се влиза
ше чрезъ две дъсчени стжлби — едната по
ставена откъмъ открито море, а другата—г
въ водата, заградена отъ ОСНОВНИТЕ жел-взни
колове на самитв бани.
Както мжжката, така и женската баня
имаха еднаква направа. Една отъ друга ба-

б-вха отдалечени на 300—400 м. и нЪмаха нищо общо помежду си. За да не се
виждатъ макаръ и отъ далечъ женитв, като
се кжпятъ въ морето, се е обтягало платно
на жел;взнитБ колове, на които еж били по
строени баните.
Още първата година, както мжжката та
ка и женската бани еж били отдадени за
експлоатация на предпримачъ. За една година
ги е наелъ арменеца Харакеть за 3,500 лв.
и той е първиятъ предприемачъ на Общ. мор
ски бани.
НИТБ

| презъ 1892 година
Отъ 1893 г. до 1911 г. непрекженато е
билъ наематель Михаилъ Филиповъ при първоначаленъ наемъ 4050 лв. годишно, който
впоследствие е достигналъ най-много до
8665 лв. годишно.
Такситв за кжпане еж биле:
Съ пещималъ и гащи на ЧОВ-БКЪ—0.30 лв.
Само съ гащи безъ пещималъ—0.20 лв.
Общия брутенъ приходъ е билъ както
следва:
1906 г. — 13,582 лв. златни
1907 г. — 16,524 л в . .
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бани нЪкога и сега
1908 г.
1909 г.
1910 г.
1911 г.
Балансътъ

— 15,438 лв. „
— 17,078 лв, „
— 13,552 лв. „
— 15773 лв. „
за 1911 г. е билъ следниятъ:
ПРИХОДЪ РЯЗХОДЪ
Огъ мжжката баня — 9,153 лв.
Огь женската „ — 6,619 лв.
Наемъ на общината
7,421
лв.
Заплати наслужащигв
1,91680 лв.
Общи разходи
• .•, 2,309-10 лв.
Данъци и възнаграждения
769"25 лв.

Презъ 1888 г. общината построила вър
ху писъка съ камъшъ сграда за топли бани,
обаче СИЛНИГБ вълни еж я разрушили.
П-БСЪЧНИ бани р-вдко е правилъ н-Ъкой.
По често е почнало използуването на пътъка къмъ 1900 год. Отъ начало само децата
отъ 10 ~— 14 години еж играели голи по пи
съка, а по-после и възрастнитв.
Това е било преди около 40 години.
Днесъ морскитЬ бани еж величествена,
монументална посгрбйка; както централнигБ,
така и севернитБСЖ изградени отъ желЪзо-

ЖенскитЪ морски бани презъ 1892 година
Амортизация на инвентара
754*40 лв.
Чиста печалба
2,611 '65 лв.
Златни лева:
15,772'90 лв.—15,772-90 лв.
Освенъ студенигв бани, имало е и топ
ли, чиято примитивна обстановка се е състо
яла отъ една цинкова вана съ печка, горя
ща съ дървени вжглища. По-рано, презъ
1892 г., ония, които еж имали гол-вма нужда
отъ топли морски бани еж паляли ПЖБМЪ
огьнь на бръта, на пъхъка и тпмъ еж топляли водата.

бетонъ по последна дума на строителната
техника. Експлоатиратъ се направо отъ об
щината, чрезъ Обш. Курортно Стопанство,
който начинъ се указа доста резултатенъ.
Кжпанията еж значително увеличени. Кжпятъ се: мжже, жени, деца и старци; кжпятъ
се наши и чужденци. Презъ 1936 год. еж
летували около 20,000 . регистрирани гости
отъ всички краища на страната и отъ чуж->
бина.
Годишниятъ приходъ за последнитБ.
3 години е:
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Варненскит* морски бани игЬкога и сега
(Продължение отъ 21 стр.)

1934 год. общо 1>730,174 лв.
1935 „
„
2,034,286 лв.
1936 „
,„
1,793,774 лв.
Балансътъ презъ 1936 год. е следниятъ:

Плажа вече е общъ: женски и мжжки,
като има и ртдЬленъ специално за жени и
специално за мжже.
Освенъ морскитЬ бани правятъ се отъ

НовигЬ модерни морски бани — 1937 година

ПРЙХОДЪ:
Отъ студенит-Ь и 1. 7/ уд , 37 /7/ 44 лв
топли морски бани ' - '
Заплати на служ.
Амортизация на инвентаря и сградигБ
Общи разходи
Чиста печалба
лева: 1,793,774 —

РЛЗХОДЪ:
400,000 лв.
280,000 лв.
300,000 лв.
813,774 лв.
1,793,774 лв.

П ш Величестви елпгодппятъ
иа Варненци
Въ отговоръ на поздравителната' телеграма до
Техни Величества по случай раждането на Н. Ц.
В. Симеонъ Князъ Търновски—Н. В.-Царьтъ е благоволилъ да отговори на г. кмета инж. Мустаковъ
съ следната телеграма.
1
Инж. Мустаковъ — кметъ Вара
Царицата и азъ благодаримъ сърдечно Вамъ
и на всички варненски граждани за сърадванията
честиткитЬ и благопожеланията по случай рождение
то на престолонаследника.
ЦЛРЬТЪ

Печатница „Вашиш Поща" - Варна

множество и слънчеви бани. Топли
Морски бани правятъ еднакво много и мжжеи жени, въ специално построени за цельта кабини, снабдени съ емайлирани , тучени
вани, течаща топла и студена морска вода,
кушетка и др. удобства.
Това е днесь.
Тетрога тигапШг е! поз ти1агтш5 т ПИз.
ГОЛБМО

ЙШШШ1 [ЩШЙ ]3 ВЗР
На 28 юний вечерта пристигнаха въ Варна
група студенти отъ- Загребския ветеринаренъ
университетъ.
Цельта на посещението на Загребскитв студен
ти е да проучатъ обществената ветеринарна медици
на въ България и да разгледатъ н-вкои оть ветери
нарните стопански обекти у насъ.
ГоститЪ обходиха държавния хладилникъ,
варненската ветеринарна лечебница, морските бани
и красивгв околности на Варна.
Запитанъ огь насъ за впечатленияата си отъ
България г. д-ръ Пера Драча—доцентъ при загреб
ския факултетъ ни заяви: — НавсЬкжде срещаме
братски приемъ. България е чудесна страна.
Колкото се отнася за Варна ще кажа, че тя
ни очарова съ своята красива и живописна при
рода. Морето и слънцето на вашата морска хуба
вица ободрявать тЬлото и духъть! . . .
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Изъ културния животъ на Варна
Чествуване 80 годишнината на г.Иванъ Церовъ
На: Благовещение тази година г-нъ Церовъ,
дългогодишенъ гимназиаленъ учитель, окржженъ
училищенъ инспекторъ и бившъ варненски градски
кметъ, отпразднува скромно въ домашенъ кржгъ
своята
осемдесетгодишнина.
г ^ По този случай Варненската градска община
му отправи следнята поздравителна телеграма:
Господинъ Иванъ Церовъ — Варна.
Съ чувство на радость Постоянното присжтствие на Общината се присъединява къмъ днешно
то Ви тихо и скромноЙтържество. Осемдесеть го

дини живъхте съ творческа енергия. Петдесеть го
дини ни учихте на гражданска доблесть, просвета и
добродетели. Мждростьта, която посребри косигЬ
Ви, оставя' въ сърдцата ни горещи благодарности.
Бждете живъ и здравъ!
Помощникъ кметъ П. Куртевъ.
На тази телеграма г. Церовъ отговори съ следнето благодарително писмо:
До Варненското градско общинско управление.
Прочетохъ съ сърдечно умиление крайно бла
госклонните къмъ мене думи и благопожелания
на почитаемото Постоянно присжтствие "На Общи
ната съ телеграмата му № 11231 по случай па
метния за мене день при навършене осемдесетго
дишнината ми — день който ми даде поводъ да
си възпроизведа бъгло, ако и съ ослабналъ стар

чески изразъ, що'съмъ преживълъ, видълъ, чулъ
и научилъ.
Миналъ презъ килийната и взаимноучителната школи и презъ първичнитъ класни наши учи
лища и средни учебни заведения; изживътгь вели
ки и важни събития и още по-велики и важни
последици отъ ГБЗИ събития, почвайки отъ разре
шаването на Черковно - народния ни въпросъ;
прекаралъ ужасното време на Априлското възстание въ 1876 година; свидетель на всички кажи
събития, вь невижданата на света и непозната на
историята по човъколйбие война за освобожде
нието на българския народъ, предприета въ 1877
година отъ високоблагородния руски императоръ
Ллександъръ II и състрадателния братски намъ ру
ски народъ; свидетель и на дълъгъ "редъ други
исторически събития, политически и културно-просв-втни, благодатни и злополучни, преживени отъ на
рода ни отъ тогазъ до днесъ, добре известни на
всички.
Нека тукъ кажа и това, че на поколението
съ моя възрасть бп> много дадено: то б е честито
първо да види сбжднато на отъ векове очаквано
то политическо наше избавление, затуй и много
отъ него се изискваше. Ето защо по сили и възможность и азъ съмъ се- старалъ да вървя по
СТЖПКИГБ и светлите дела на дейците по Възра
ждането и да работя съ непоколебимо напре
жение при "службигЬ, що съмъ заемалъ, за учи
лищенъ и обществено-народостенъ
възходъ,
съзнавайки и своята отговорность, закърменъ къмъ
това и отъ домашния свой родъ и оставайки ви
наги съ ревнивъ учителски духъ.
Трогнатъ съмъ дълбоко отъ горещо приветната телеграма на Общината. Изказвамъ й тукъ
искрена признателность. Зарадванъ съмъ и отъ
грижливостьта на Общинската управа за построя
ване нови училищни здания — нужда неоспорима,
повелителна — особено за прогимназия на запа
зеното отдавна просторно место въ допиръ съ
Юнашкия салонъ, — дъло мило и лично за мене,
тъй като за прогимназия на споменатото место б ъ
предвидена и необходимата парична сума' още
при моето кметуване въ общинския бюджетъ
за 1912 година.
Дано настжпи скоро и трепетно очаквания
щастливъ день, когато любимиятъ ни й красивъ
градъ ще се сдобие пакъ съ въжделената си и
праведна обширна околность — благодатна До
бруджа, и възстановена правдата — укрепналъ от
ново и търговско-стопански — да пребжде тъй
цълостенъ и цвътещъ завинаги, на въчни времена!
съ почить: Ив. П. Церовъ
Д е я т е л н о с т ь н а г. Ив. П. Ц е р о в ъ .
Деятелностьта на г. Церовъ, като варненски
градски кметъ отъ 10 юний 1909 година до 1 априлъ 1912 год., се развива въ две насоки: по бла
гоустройството на града и по културно-просвътното му издигане.
По първия въпросъ • влизатъ най-важнигв и
жизнени предприемки и блага на града: водо
снабдяване, канализация, регулация и електрическо
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Чат Ш вдиша на г. Ивавъ Церовъ I

(Продължение отъ 23 стр.)
осветление. Въ негово'време се 'каптира и дока
ра въ града водата Отъ „Харами дере".
"
А по втория въпросъ, по неговъ, починъ се
построяватъ три нови училищни здания: ДрабаДжиевъ, Лприловъ и Свети Климентъ, като общинСКИТБ училища се снабдяватъ и съ новосистемна
покжщнина и помагала.
По неговъ починъ и копнежъ, както се знае,
се започна изграждането и на прелестната по
красота и удобства театрална общинска постройка
въ града ни, която следъ дълги протакания, найсетне се завърши, и на 5 юний 1932 г. театърътъ
се тържествено откри.
За дългогодишната деятелность на г. Церовъ
и обществения му обликъ намерихме за добре да
предадемъ тукъ казаното къмъ него по случай 80
годишнината му въ писмото отъ Д. Николовъ,
бившъ директоръ на Варненската девическа гим
назия, даровитъ писатель и авторъ на химните на
мжжката и.девическа гимназии,въ града ни, сега
учитель въ първата мжжка гимназия въ София.
Ето съдържанието на това писмо:
Уважаеми г,, Церовъ,
Откато Ви добре познавамъ, всвкога съмъ
мислилъ съ благородна завйсть за Васъ. Вие сте
отъ онези малцина отъ освобожденската епоха, ко
ито имаха строго начертанъ и упорито следванъ
пжть, сливащъ личния животъ съ обществения.
Такъвъ животъ е не само обществено полезенъ
— той запазва и човешкото въ човека, служи за
охрана отъ издребняване на старость. Какъ е жал
ко, когато безцелно ЖИВ-БЛИЯТЪ изгуби и достойн
ствата на своята младость и сила, и се превърне
не само въ гБлесна, но и въ нравствена и духовна
развалина! Затова пъкъ, колко е трогателно и насърдчително за човещината, запазената до*преклонна възрасть бистрота на ума, устойчивость въ во
лята и благородство на чувствата!
Въ областьта на Вашата специалность колци
на еж направили това, което Вие направихте? Тия
Дни пакъ ми попадна Вашата христоматия, вече
библиографична р-Бдкость. Съ какво удоволствие
а прегледахъ! Сега сме въ сезона на учебникарството, и менъ делово ме интересува този въп
росъ. Какъ еж д р е б н и
днешнигв
христо
матии, сравнени съ Вашата! Вие сте налучкали съ
в-Ьренъ усегь и правилно разбиране истинския
пжть въ тази область. Вашата христоматия ми на
помня здание, градено въ евтини години, съ здра
ви материали, на широки основи, просторно, съ
щедра и свободна ржка.
„Но не е само тя. ВашйтЬ очерки за дълото
на просветните министри, кратката история на
учебното д^ло въ Варна, както и отпечатанитв
спомени и пръснати на много мъста статии —
всички ТТБ правятъ силно впечатление съ фактичната си наситеносгь, съ грижливо събрани данни,
тепърва ще бждагь достойно оценени.
Частно варненци иматъ защо да Ви благодарятъ. Освенъ очертаните линии въ просветата
имъ, каквато никой другъ не направи, Вие не
малко и чрезъ практическата си дейность допри
несохте за въздигане културния животъ на тая
Варна, останала кзто жива рана въ сьрдцето ми.
Тя имаше нужда огь повече дейци като Васъ, за
да приблзи къмъ о:;зва, което природата щедро

Брой 6, 7 и 8.

ХРОНИКА
РеДаКЦИЯТана „ Варненски Общ. вест.
никъ" съ задоволство констатира добрия
приемъ, който вестника намери между. Вар
ненското гражданство и между преселенитБ
въ други градове наши съграждани.
ГОЛ-БМИЯТЪ брой абонати, писменнить- й
устни насърдчения получени въ редакцията
импулсиратъ последнята въ желанието да го
напрви истински необходимъ за ВСБКИ варненецъ, кждето и да се намира той.
Особено приятно сме изненадани оть
добритъ" чувства и пожелания на живущитв
въ други градове варненци, който рткровейно
и съ една голЪма топлота изказватъ радостьта си отъ връзката, която чрезъ вестника се
възстановява между ТБХЪ И нашия хубавъ
градъ.
Насърдчени оть този резултатъ, ще сле
дваме неотклонно предначертания пжть.о повестенъ в.ече въ първия брой.
К м е т а г. инженеръ Мустаковъеизбранъ
за председатель на управителния съветъ. на
дружеството на Варненскитв общински слу
жители и на, това на Варненското читалищно
дружество.
И з б р а И Ъ е за общински съветникъ въ
VII районъ г. Дймитъръ Пан. Димйтровъ.;
УСИЛенО се работи шосето свързващо
монастиря „Св. Константинъ" съ „Златенъ
пъчгькъ". То ще бжде привършено най-късно
следъ около два месеца.

За з а п а з в а н е общинскитв полски имо
ти, презъ настоящата пролъть е засаденъ 8
км. живъ плеть съ около 48.000 дръвчета,
гледичия, махлура, въ м. м. Планово, Теке,
резервуаригв.и зеленчукови градини въ,;кв.
Лспарухово. •
й е дала и по-гордо да застане на брега на въчно шумящото море. Д това азъ о т ь ' все сърдце
желая, защото Варна ми стана като второ родно
мъсто.
Най-после, и Вашитв лични д-Ьла е ж ' щаст
ливо вървели досега и нека вървятъ и въ бжде, ще. Вие доживяхте бодра старость, а около Васъ,
като около старъ джбъ, растатъ вече младочки,
радвайки се Вамъ и Вие тъмъ —^ една естествена
и пълна съ красота радость. При това положение
Вие можете спокойно да гледате напредъ.
Уверявайки Ви въ нашити приятелски чув
ства, отъ името на жена ми Яна, дъщеря ми —
Плама и отъ мое име сърдечно Ви сърадвамъ по
случай 80 годишнината Ви и пожелавамъ, все тъй
устойчиво, съ все сжщото достойнство да закржглите столътие.
София, Благовещение 1937 г.
Съ почить: Д.
Николовъ

