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Варна, 1 септемврий 1937 год.
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ойгпа! йе 1а т и т а р а Ш е с!е Уагпа

Издава Варненската градска община — Огдапе оГНсхе! <1е 1а т а т е йе Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 2 левъ
Абонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за б месеца — 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2"50лв. на кв. см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезь кметството
— Варна.
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За трети пжтъ вече бргъговетгъ на
стария Одесусъ -приветствуватъ смуглцтгь чада на родното ни село: Подаватъ си
ржце селото и градътъ, за да се тегли
златната нишка между два свгъта. Сливатъ се две сърдца, за да се роди въ
тгьхната топла и братска цгълувка вели
чието, славата и безсмъртието на българ
ския духъ.
Ставащиятъ отъ три години насамъ
Областенъ селско-стопански и културенъ
съборъ въ Варна не е плодъ на едно хрум
ване и капризъ. Идеята за него се роди въ
душата ми импулсирана отъ светото же
лание да се премахне синура между селото
и града, да се хвърли мостъ между тгъхъ...
Защото азъ дълбоко вгьрвамъ, че само
когато селото и градътъ еж единни, само
когато между тгъхъ не горятъ кървавитгь
пламъци на злобата, завистьта и омра
зата, само тогава България ще бжде вели
ка, щастлива и силна.
Мнозина въ началото погледнаха съ
наемгъшка и зависть на тази така хубава
и благородна инициатива. Това не ме сму
ти. Защото ние винаги сме гледали съ за
висть, злоба и ненависть на всичко възви
шено, красиво и благородно, щомъ то не
изхожда отъ насъ. Защото ние винаги сла
бо сме били готови да пожертвуваме лич
ното си щастие, личното си благоденствие
и радость за тгьзи на бащинията си. •
А тртъбва да станемъ по-вече българи,
да обикнемъ повече родината си и. да правимъ поголтъми жертви за нея...

Азъ съмъ щастливъ като виждамъ, че
селско-стопанскиятъ и културенъ съборъ въ
Варна добива националенъ характеръ, ста
ва всеобщъ- праздникъ. Щастливи еж и всич
ки онгьзи които работгъха и продължаватъ
да работятъ за неговото развитие,, а найщастлива-е Варна, защото тя първа по
даде искрено братска ржка на ошъзи, надъ
чиито животъ вп>чно се носи пгъсеньта на
благословения трудъ.
И азъ дълбоко вгьрвамъ, че храмътъ,
който изградихме сЪ общи сили никога нп,ма да се събори. Този свещенъ храмъ ще
остане за винаги, за да напомня на поколгънията, че българското село и градъ еж
били винаги единни и единно еж работгъли
за стопанското величие и културенъ възходъ на България. ,
Защото, ние кждето и да сме пръсна
ти по българската земя, ние сме българи,
сме едно сърдце, една душа...
И защото най-после единъ народъ е
твърдъ като гранитъ само когато е единенъ; вгъченъ е като небето, само когато
обича своята земя и безсмъртенъ е като
Бога, само когато е готовъ да умре за ро
дината си.
Борисъ Казанлиевъ

Варна ви кани
на гроздолЪчение.
Яжте грозде!
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Изъ бюджета на Варненската община
Създадени нови разходи за общините
Докато отъ една страна се отнеха приходите,
които общините най-лесно събираха,'отъ друга —
т% се натовариха съ нови и доста значителни
разходи.
Съгласно чл. 2 отъ закона за бюджета на
разните фондове за 1935 финансова година, на
Варненската община се наложи да поеме вещест
вената издръжка на двете гимназии. Въ бюджета
на общината ни за 1937 год. за тази цель е предвиденъ кредитъ отъ 150,000
Доста ГОЛ"БМЪ брой дребни държавни приходи,
събирането на които става мжчно и е свързано
съ единъ по-многоброенъ персоналъ и по-трудна
организация, понеже данъчните обекти еж пръс
нати и данъците еж въ минимални размери, се
възложиха на общините.
Чрезъ интизапа и кланицата общините събиратъ вноскигв по фондъ. „Епизотии". Нашата об
щина събира годишно отъ ГБЗИ два обекти за
фонда около 360,000 лв.
Общините еж натоварени съ събиране на
държавната берия върху изнесения кариеренъ материалъ. Събиране и контролиране на този държавенъ приходъ, съставлява голяма тяжесть за
нашата община, понеже цълата околность на
града представлява обектъ за кариери. Отъ този
приходъ държавата реализира чрезъ нашата об
щина годишно около 150,000 лева.
Събирането на желъзопжтния данъкъ е свър
зано сжщо съ значителни разходи за общините.
Установяване точните адреси на данъкоплат
ците, събиране данъка и отмътането му по пар
тидите е работа, която създава доста големи мъч
нотии за общинската финансова служба. Нашата , :
община събира въ полза на държавата годишно
около 100,000 лева жел-взопътенъ данъкъ.
При сжщитъ- условия се събира и пжтния
данъкъ. Неговото събиране се затруднява и по
ради ГОЛ-БМИГБ му размери и правото да се от
бива въ натура. Като прибавимъ къмъ този личенъ
пжтенъ данъкъ и таксите отъ разните превозни
средства, Варненската община събира годишно
надъ 1,300,000 лв. Съ наредба законъ отъ 1936 г.
на общините се дадоха 10 на сто отъ събрания
пжтенъ данъкъ, които едва еж въ състояние да
покриятъ извършените разходи по събирането му.
Общината чрезъ своите органи събира гогишно около 150,000 лв. за фонда „Обществено
подпомагане" отъ еднодневния доходъ на неорга
низираните професии, отъ чиновниците и надни
чарите при общината и стопанските предприятия,
отъ таксите върху луксозните кучета, отъ таксите
за строежъ, преустройството и пр. отъ свидетел
ства за поданство, гражданско и материално със
тояние и местожителство и отъ всички книжа из
давани отъ общинитЬ и подлежащи на гербъ.
За фондъ „Подобрение скотовъдството" на
шата община събира чрезъ кланицата годишно ,
около 250,000 лева.
Общинските органи събиратъ въ полза на
държавата отъ месаригЬ по 10 ст. на килограмъ
месо. Отъ този данъкъ върху приходите на месаритъ- нашата община събира годишно до 300,000 лв.
Независимо отъ всичко това, съгласно закона
за професионалните организации общинския бир-

никъ следва да събира членски вносъ отъ неиз- ,
правните имъ членове.
Общината освенъ това е задължена да води
регистри на занаятчийските и индустриални пред
приятия, да събира таксите на последния видъ
предприятия при регистрирането имъ, да изпра-.
ща свои представители въ разни тръжни, покупа
телни, приемателни и пр. комисии, както' и при
принудителнит-Ь изпълнения по закона за преките
данъци.
И най-доброто ни желание да изброимъ из
черпателно услугите, които върши общината въ
полза на държавата, други общини, учреждения,
организации и пр. е неосъществимо — толкова
многобройни и разнообразни еж те!
Събирането на тия държавни приходи и ус
луги за които става дума еж свързани естествено
съ издръжката на единъ значителенъ брой щатенъ.
и надничарски персоналъ, както и редъ вещест
вени разходи. За събирането на тия 3,000,000 лв.
държавни приходи споредъ мои пресметания об
щината ни разходва около 200,000 лв. за персо
налъ и 100,000 лева веществени, пощенски и др.
разноски. Разходите за различните услуги мжчно
се подаватъ на сценка.
Не е ли време държавната администрация,да
поеме службите по събирането на тия държавни
приходи или пъкъ ако това не стане, на общини
те требва да се отстжпятъ за 'извършените услу
ги единъ значителенъ процентъ отъ събраните въ'
полза на държавата суми!

П. Куртевъ.
пом. кметъ.

Варненскиягь плгжъ е най-приятно мЪсто
за отмора и отдихъ.
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На море и слънце въ Варна!
и я любптелитгь
на слънцето и мо
рето плажъть
на Варна е мечта"
— Ядвига Хенертъ. видна полска камерна певица,
въ в-къ „Киг1ег Рогаппу" — Варшава.
Единъ знаменитъ английски лъкарь билъ на
смъртно легло. Когато наближили минутитъ на
последното му издихание, неговитъ колеги и мно
гобройни асистенти, които се струпали около ле
глото му, не могли да сдържатъ по вече скръбьта
си и заплакали. Умиращиятъ учитель, като забелязалъ това, протегналъ ржка за последно сбогомъ и едва чуто промълвилъ: „Не плачете, защо
то като ВСБКИ смъртенъ човъкъ и азъ си отивамъ;
но следъ себе си оставямъ трима велики и без
смъртни лекари. Тъхъ слушайте и не ще сбърка
те никога".
ПрисжтствуюшигБ лекари като мислили, че
се касае за нъкои знаменитости измежду самитъ
ТБХЪ, почнали да питатъ единъ следъ другъ:
— Извини, учителю, нашето любопитство, но
кои еж тия велики лъкари?
— Това еж слънцето водата и въздухътъ,
прошепналъ л%карьтъ и издъхналъ.
Да, слънцето, водата и въздухътъ! Тъ лъкуватъ всички болести и неджзи на тъй много отчу
ждилия се отъ майката-природа модеренъ човъкъ
Но тия трима безсмъртни лъкари еж вездесжщи,
тъхното влияние се чувства мощно въ оня красивъ кжть на Черноморското крайбрежие, дето въ
далечното историческо минало е блъстълъ древниятъ търговски градъ Одесусъ. Въ края на VI в.
следъ Христа Одесусъ е билъ прекръстенъ съ
името Варна. Въпръки нъколкото предположения
за това старо име, но и до днешно време истори
ческата наука нъма достатъчно документи за достовърностьта на нъкои отъ тия предположения.
Но да оставимъ историческа Варна на вни
манието на историците, а ние курортистите, тури
стите и поетитъ, да се разходимъ изъ днешна ку
рортна, туристична и поетична Варна.
Ето влакътъ съ тежко и уморено пухтене
спира предъ Варненската гара — една нова и голъма, удбна и приветлива сграда. Отъ вагоните
се нижатъ многобройни и весели групи курортн

сти — нашенци и чужденци. Дочуватъ се чехеки
полски, немски и ромънски поздрави и въпроси
за квартири и хотели.
Веднага нъколко млади и учтиви господа се
представиха на курортистите като чиновници на
Варненската курортна дирекция. Тъ посрещнаха и
упжтиха бързо и любезно ГОСТИТЕ относително
категориитъ и ценитъ на квартиритъ, вилитъ, хотелитъ и пансионите. Категориите се оказаха мно
го целесъобразно подредени, а ценитъ много
умерени. За съвсемъ кратко време нашата група,
състояща се отъ четирма българи и двама ромъни б е настанена — една часть въ вила „Здраве",
близо до плажа, а другата въ отличния хотелъ
„Мусала".
Следъ настаняването ни и следъ кратка по
чивка, ние, нъколко българи и поляци, излъзохме
да разгледаме града. Макаръ, че нъкои отъ насъ
не идваха за пръвъ пжть въ Варна, но и Т Б излъзоха, за да видятъ разликата между миналого
дишната и тазгодишната Варна. И действително
разлика има. Ние се движимъ изъ града и ведна
га ни изпълва едно чувство на новость. Площадъ
„Независимость" и продължаващата отъ него къмъ
църквата ул. „Преславска" еж сменили своя разхлабенъ камененъ паважъ съ гладъкъ здравъ китонъ. Широкиятъ и красивъ булевардъ „Сливница"
водещъ за Приморската градина, е още по-вече
разкрасенъ, като нъкои ивици отъ него еж наса
дени съ свежа и хубава зеленина. Д булевардъ
„Царь Фердинандъ" още като излизате отъ гара
та ви радва съ новата си обстановка: на жгьла
му съ улица „Цариградска" е кацнало съвсемъ
новото здание на Българското търговско параход
но д-во, цълото въ бела облицовка, вирнато гордо
и красиво нагоре, като лебедъ всръдъ езеро. Самиятъ бул. „Фердинандъ" е почналъ да се подно
вява: часть отъ него водеща къмъ Морскитъ ба
ни е отлично китонирана. Навлизайки навжтре въ
града, забелязахме, че нъкои улици като „Цари-

Водния спортъ дава възможность на човешката душа да вникне въ необятнигЪ прелести на морето, той калява
ГБлато и освъжава духътъ! Елате при брътоветЪ на стария Одесусъ за да изпитате"
благотворните лжчи на слънцето и чара на морето!
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бродска", „Караджа" и др. се настилатъ съ павета.
Въ хотелите, ресторантите, кафенетата и
сладкарниците се чувствува, че има обилна вода,
отколкото миналата година. Това, както ни обяс
ниха се дължи на новия грамаденъ водопроводъ
— „Батова — Варна", пуснагъ неотдавна въ дей
ствие и задоволяващъ напълно нуждите на града,
като морски курортъ.
Въобще, личи по всичко, че Варна всъка го
дина прибавя по н^що сжществено къмъ своя образъ на благоустроенъ курортенъ градъ. Личи, че
тукъ има една- общинска, управа, която полага
усърдни и систематични грижи, щото дароветъ, ко
ито природата тъй щедро е изсипала по бръта и
околностите на Варна, да се съберътъ, да се подредятъ и разумно да се използуватъ за благоден
ствието на всички, които гостуватъ, или пъкъ живъятъ постоянно въ тоя погаленъ отъ Провидени
ето градъ.
Колкото повече се разхождахме изъ града и
ОКОЛНОСТИТЕ му, толкова по-вече се "увърявахме,
че напредъкътъ на Варна като морски курортъ се
дължи именно на това усърдно, упорито и благо
родно сътрудничество между човека—организаторъ
и природата предопред-Ьлителка. Кждето и да тръг
нехме виждахме, че трите важни природни усло
вия за едно превъзходно морско лътовище — мо
ре, слънце, и въздухъ — еж дадени въ едно хар
монично съчетание, което очаква само разума и
волята на човъка, за да бжде то използувано за
неговите нужди. И действително, нашето леко и
приятно дишане при днешната ни разходка по
крайбрежието ни показва колко въздухътъ е чистъ
отъ микроби. Благодарение на морето, въздухътъ
е прочистенъ, пропитъ е съ йодови изпарения и
- озонъ. Затова, дишането край морето повишава
жизнената ' деятелность на организма. Затова,
. днесъ, следъ нашата крайморска разходка ние се
чувствувахме тъй успокоени, бодри и жизнерадо
стни. Тази бодрость на ТБЛОТО и духа.тукъ еж .
трайни защото нъма голъми колебания въ темпе
ратурата на въздуха и морската вода. Поради то
ва горещите дни въ Варна еж поносими,, а нощи
т е еж приятно прохладни.
Но ето ни следъ объдъ, отпочинали добре,
ние се запжтваме къмъ плажа на Централните. ба
ни. Когато навлязохме въ разкошната Приморска
градина, предъ насъ зашумъ плажътъ който посто
янно пъе, играе и се смъе, като голяма дружина
отъ палави деца. Следъ няколко минути ние вече
бъхме въ удобнитъ кабини на красивата построй
ка морските бани. А следъ малко, ето ни изтег
нати върху топлия пъсъкъ, приятно милвани отъ
лекокрилия морски зефиръ. Легнали сме върху ме
кия килимъ отъ дребнозърнестъ чистъ кварцовъ
пъсъкъ. Съ такъвъ килимъ е постлано и морско
то дъно—то е съвсемъ гладко, никакви камънаци,
"никакви ями не смущаватъ кжпящитъ се които за- •
ловени на хоро, тропатъ върху него като върху
равно и зелено поле. Тукъ единъ отъ нашитъ дру
гари, младъ български л-Ькарь, като наблюдаваше • налъгалитъ по пъсъка и загорели отъ слънцето
т^ла, каза:
— Дали знае този човешки мравунякъ, който
покрива цълото крайбр-юкие на какво щастливо
М!БС|О ,пъпли? Дали знаятъ тия хора, че тукъ все
ки може достатъчно да се засили, ако е слабъ ду
шевно и тълесно, или е болнавъ отъ каквато и д а '
е било болесть, стига да спазва известна дисци
плина ПРИ кжпането.
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— Та толкова ли е широко лечебното въз
действие на варненското морско летовище, запитаозадаченъ единъ ромънецъ.
— Да много широко! Неговото целебно вли
яние е изпитано и установено отъ дълъгъ опитъ.
Така, всичи видове тълесна и душевна преумора,
малокръвие, застарели плеврити, перитонити, раз
ни форми туберкулоза, ревматизъмъ, ишиазъ, не
вралгия, неврастения, истерия, — всички тия ру
шители на човъшкия о р г а н и з ъ м ъ , могатъ да
бждатъ изгорени отъ огромната кварцова лампа—
слънцето, могатъ да бждатъ унищожени въ небла
гоприятна за тъхъ биохимическа сръда—морската
вода и морския въздухъ.
Следъ като направихме нашата слънчева баня,
ние се втурнахме въ морето. Следъ петь минути
ние излъзохме отъ водата, освежени и волни, ка
то чайките. Облъкохме се и се качихме на мор
ската тераса, отдето съ върховно възхищение обглеждахме безкрайната морска ширь, която тъй
властно се разтилаше предъ насъ. При това пови
шено душевно настроение, единъ отъ нашите
другари, поетъ по темпераментъ, скочи радостно
и започна унесено да сочи по цълата крайбрежна
околность и съ детско любопитство да разпитва:
това хе е тамъ какво е, онова крайбръжно селище
какъ се казва и кога ще видимъ тия чудни мъста?
Тогава всички, заразени отъ неговия възторгъ бързо
се споразумяхме да опознаемъ по-скоро крайбръжнитъ владения на черноморска царица—
Варна. Изработихме си планъ, който предвиждаше
да почнемъ отъ утре екскурзии изъ следните
мъста:
Галата, монастирътъ
Се.
Константпнъ,
Евксиноградъ — лътна резиденция на Н. В. Царя.
китенъ дворецъ между паркъ, лозя и вили. Пещерниятъ монастиръ
(Яладжа монастиръ), Дългиятъ пгьсъкъ (Узунъ кумъ,) Каменна гора (Дикили ташъ), Мавзолей— паркъ Владиславъ
Варненчикъ, Камчия — прочутата ръка съ водните
лилии.
Цълиятъ този планъ за бродене изъ по-хуба
вите и по-важни околности въ Варна, прйетъ еди
нодушно отъ групата ни, бъ изпълненъ съ ентусиазъмъ въ следващитъ нъколко дни. Когато обиколиме набелязаните околности на Варна, ние по
чувствуваме какво значи да преживъешъ лътото
по варненския плажъ и по варненските околности.
Ние почувствувахме съ Ц-БЛОТО си сжщество, че
ВСБКИ новъ день ни носи новъ приливъ отъ тълесна и душевна жизненость и по-дълбоко самочувсво *а крепка щастлива стжпка въ борбата съ еже
дневния животъ.
'
П. Г.
Зяпковъ.
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Варненското международно мостренна изложба
За шести пжть на 15 Августъ се откри
Варненската международна изложба. Въ тия 6
.години оТъ какъ тя е създадена, отбелязва без
спорно, развитие и се издига като ПЖБМЪ сто
пански факторъ. Нейното значение като звено за
свръзка еъ чужбина бе достатъчно оценено и ми
налата година Варненската мострена изложба бъ
приета като равноправенъ членъ въ Съюза на
международните панаири. Това ще има голямо
благотворно отражение, защото ще се разрастне
участието на чужди изложители и посетители,
като се създаде улеснение и,по всички ж. п. ли
нии въ чужбина.
Другь единъ голвмъ фактъ, който сочи раз
растващото стопанско значение на Варненската
мострена изложба и нейното окончателно затвър
дяване е че Н. В. Царя е благоволилъ да я прие
ме подъ своя закрила и огь тази година Варнен
ската международна мостренна изложба е подъ
покровителството на Н. В. Царя.
За безспорния успъхъ и напредъкъ на та
зи изложба, достатъчно е да посочимъ няколко
цифри:
При създаването на изложбата въ 1932 г. е
имало всичко 101 изложители, въ 1936 година тъ
достигатъ 760, :а тази година, още седмица преди
откриването и, нареждатъ се да участвуватъ надъ
1500 изложители — 50 промишлени, 450 занаят
чийски и 1000 земледълски. — , като еж застжпени 53 бранша. Изложбената площъ въ 1922 г. е
била 1200 кв. м., а тази година 4500 кв. м. Презъ
1932 г. тя е била посетена отъ 20000 наши и 4000
чужденци, а миналата година отъ 67000 наши и
1ОООО чужденци зарегеетрирани посетители.
Къмъ Варненската мострена изложба се про
явява голЪмъ интересъ отъ чужбина. Тая година
участвуватъ и чужди изложители.
Тоя интересъ отъ чужбина къмъ Варненската

Изложба е обяснимъ. Варна е главната врата,
презъ която се сношаваме съ чужбина . и. презъ
която надничатъ у насъ чужденците. Презъ нея
ТБ най-добре ще видятъ какво твори българина
и ще ни покажатъ и плодовете на своето творче
ство. Освенъ това времето на устройване излож
бата благоприятствува извънредно много и за по
сещението и, защото Варна като първостепенно
морско летовище, привлича посетители отъ всич
ки краища на страната и изъ чужбина.
Още единъ фактъ, който говори много за
голъмия интересъ къмъ Варненската мострена из
ложба: за да се засили фондътъ постройка специал
ни изложбени палати, както и за да се ^регулира
притока на изложители, наложи се известна такса
за участие въ изложбата и се въведоха така на
речените платени щандове. Но това не само не
възпря изложителите отъ участие, но както и по
сочихме по-горе съ цифри, ТБ порастнаха точно
двойно тази година — отъ 760 за 1936 г. на 1500
за т. г. — Това сочи ,че ползата и значението на
тази изложба се преценява достатъчно отъ всички.
Ржководителитъ и уредителитъ на Варнен
ската международна изложба добре съзнаватъ
размера на делото, което еж поели и полагатъ
похвални грижи за всестранното му развитие. Ед
на отъ първите нужди е построяването на спе
циални изложбени палати. И за това вече всичко
необходимо е подготвено. .Изработени еж и плано
вете, и за й*дното лъто, край самата приказна
морска градина, ще се издигатъ величествени па
лати, чрезъ които нашиятъ народъ ще сочи по
стиженията на своето творчество, и ще види какъ
творятъ чуждигЬ народи, което ще го импулсира
къмъ по-усиленъ стопански животъ — источникътъ на благосъстояние и по-добри дни за наши
ятъ народъ.
И. А. Волнай

I

I

М-ръ Бъровъ държи по случай откриването на шестата мостренна изложба въ Варна
прочувствена речь. Въ тази си речь г. министра подчерьта, че Варненския мостренъ тганаиръ за
служава подкрепата на всички, защото чрезъ нея се манифесгирагь постиженията на българския
стопански гений.
• _
; '
Следъ молебена отслуженъ по случай откриването изложбата председателя на панаирниять комитетъ г. Нбаджиевъ държи вдъхновена речь за значението и развитието на Варнен
ския мостренъ параиръ.
Кметъгь на града Инж. Мустаковъ говори на банкета даденъ по случай откриването на
изложбата. Въ тази си вдъхновена речь г. Мустаковъ изтъкна ГОЛЪМИТБ усилия на варненци да
издигнатъ стария Одесусъ въ стопанско и културно отношение и тъхната безпредълна любовь
къмъ България.
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Кокъ се тури нечолотоНО
Днесъ, като има въ Варна театъръ, втори
следъ Народния въ столицата, може да се говори
за цель и назначение на театра, за шестото из
куство, за художественото му въздействие, за ансамбълъ, за репертоаръ и т. н.; и по тия въпроси
може да се подигатъ спорове, често съ разгоре
щени страсти.
Всичко това, преди всичко, показва интересъ
у гражданството къмъ театра като естетическа, ети
ческа и образователна ценность; а следъ това и
желание той да бжде издигнатъ на онази висота,
на каквато тръбва да стои като изкуство. Това
може само да радва гражданина, който наблюдава
развоя на театра въ града ни отъ 30—40 годи
ни насамъ, защото въ проявения интересъ се ви
жда сравнително по-висока култура и тласъкъ къмъ
по-добри постижения въ постановки и репертоаръ,
за да изпълни театрътъ по-целесъобразно своето
назначение.
А какъ е постигнато това?
Интересенъ и поучителенъ е развоятъ на Варн.
театъръ, обаче цельта на тази статия е друга.—
Преди 30 години за постояненъ театъръ и
редовни преставления въ Варна не можеше да се го
вори. Отъ време на време градътъ биваше посещаванъ отъ пжтуващи трупи, напр. „Смъхъ и съл
зи» (отцепници отъ театра при „Славянска беседа"
въ София), която играеше „Нора" отъ Ибсенъ,
„Лесъ" отъ бстровски, „На дне" отъ М. Горки,
„Идиотъ " по Достоевски, „Венц. търговецъ" и др.
Въ състава на тази трупа влизаха лица, които
се издигнаха като именити артисти, напримъръ: Кр.
Сарафовъ, Бъчваровъ, Ганчевъ, Будевска, Ат. Кирчевъ, Сн"Ьжина, Стойчевъ, Стойчева, К. Стояновъ,
Кица Стоянова и др.
Друга пжтуваща изъ царството трупа бъ
„Съвременния театъръ" на Матей Икономовъ, зна
чението на която не е малко за развоя на българ
ския театъръ. Отъ репертоара на тази трупа се
помнятъ „Призраци" отъ Ибсенъ., „Нар. врагъ",
„Огньоветъ на св. Ивановата нощь" отъ Зудерманъ „Монна Ванна" и д р .
Трупата на „Модеренъ театъръ" на г. Доневъ
съ репертоаръ: „БезчестнитЬ", „Майката", „Интересътъ преди всичко» и др.
Представленията се даваха въ нъкой салонъ,
напр., „Зала съединение," нъчцо като градско ка
зино, недобре пригодено за театъръ. Други таки
ва салони бъха „България" на ул. „Преславска",
до сегашното коменданство, -нъкои партийни клу
бове, „X. Панако" (сегашна „Златна котва "), те
атъръ „Приморски" на бул. „Фердинандъ", найхубавиятъ за времето ей новъ салонъ „Прошекъ",
театъръ „Борисъ" (сега кино „Паласъ") кзвдето,
обикновено, се подвизаваше на турски езикъ съ
голъмъ усп-БХЪ прочутия тогава Ибишъ-ага.
Въ града любители образуваха 1-а Варн. те
атрална трупа „Напредъкъ" съ председатель Пр.
Прелавски, голъмъ по него време артистъ. Тази
трупа успиваше отъ време на време да играе н%*коя пиеса при освътление съ газь, обикновено, съ
благотворителна цель. Играеха се „Хамлетъ", „Отел о " , „Разбойници", „Иванко", „Хернани", „Сватба
та на Кречински", „Двамата желъзари", „Испанци",
.„Кулата Нелъ" и др.
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Ето и нъкои отъ артиститъ: Пр. Преславски,
чинов. въ миров, еждилище, който и сега не е престаналъ да мисли и живъе съ театралното дъло
въ града, у когото, навърно, има много
данни
за историята на театра въ града.
Стойчо Ивановъ, тел. пощ. чиновн., сега пенсионеръ. Дюлгеровъ, чинов. окр. финан. управле
ние, по-късно артистъ въ Народния театъръ.
Г-жа Донсузова, Ник. Ченковъ, сега адвокатъ
въ Ломъ. Ник. Котаровъ, сега адвокатъ въ Варна.
Цанковъ, сега проф. въ Богослов, факултетъ въ
Соф.държ. универ. Т. Страшимировъ, адвокатъ, нар.
представители, сега покойникъ. Григ. Черневъ, предприемачъ Ив. Дабковъ, братъ на арх. Д. Дабковъ,
Сега покойникъ. Ст. Кожухаровъ, С. Стояновъ. Ив.
Кожухаровъ, г. и г-жа Фратеви, Ат. Кирчевъ, Коста
Стояновъ, Кица Стоянова, по-късно артисти въ Соф.
нар. театъръ С. Медаревъ, секр. на Варн. окр.
овдъ. Георги Ивановъ, секр. на държ. адвокатъ,
прошенописецъ и др.
Както се вижда все лица, за които актьорството
тогава не бъше професия, но съ собствени сили и
лишения мнозина отъ тъхъ станаха артисти. По
този начинъ се създаде у насъ онази жива си
ла на сценичното изкуство, на която се надъъа днесъ
и Варненскиятъ театъръ за сезона си.
Колкото присърдце имаха любителитъ отъ
„Напредъкъ" изнасянето на пиеси предъ варнен
ското гражданство, толкова по-вече се налагаше
нуждата отъ театъръ. И тъ се ползуваха отъ всъки случай, за да изтъкнатъ това не за себе, а за
града, гражданството.
Една група отъ „Напредъкъ" сподъляше радостьта отъ успъхит-Ь си и болкитъ- отъ неудобства
та за изнасяне пиеси въ едно отъ отделенията на
бирария-градина „Каракашевъ" на ул. „С. Доброплодни" Тамъ замисляхме ходатайствата, искани
ята и настояванията. Идването на г. Церовъ, бившъ
учитель по литература, за кметъ подигна настро
еното и надеждитъ на скромнитъ варненски театрал
ни дейци и ни направи по-дейни, за да видимъ оежществена мечтата си за театъръ. Най-после г. кметътъ
даде съгласие да се свика едно събрание презъ м.
августъ 1908 год. въ салонъ „Прошекъ" подъ не
гово председателство. Цельта на събранието бъ
ше да се организира измежду варнен" граждан
ство едно „драматическо дружество", което да под
готви обществото за цельта, т. е. за отпускане пари
за единъ театъръ. Самъ г. Ив. Церовъ съзнаваше
важностьта на начинанието и трудностьта, която
тръбваше да се преодолъе. Очакваше се събра
нието да бжде масово посетено отъ интелигенцията
на града ни, но уви! Въ салона имаше селски учи
тели и учителки, ученици, ученички и нъколцина
граждани, между които личеха неуморимия тогава
Кр. Мирски, председателя на трупата „Напредъкъ"
г. Пр. Преславски, неколцина отъ артиститъ-любители и братътъ на редактора на в. „Свобод. гласъ"
г. Петковъ.
'
На това събрание покойниятъ сладкодуменъ
учитель Ив. Стояновъ говори на тема „Историята
на театра" а азъ—на тема „Театъръ и публика",
въ която изтъкнахъ незаинтересованостьта на вар
ненската интелигенция и необходимостьта театърътъ да се наложи, при такова обстоятелство, отъ
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обществено-политическата власть въ града. (Справ
ка въ тогава излизащия единственъ седмиченъ вестникъ въ Варна „Свободенъ гласъ" съ редакторъ—
Преди 500 години край Варна двубоятъ на
стопанинъ г. Петковъ).
мистична
средновековна Европа съ жестоката Лзия
Взе се решение да се иска отъ общината да
свърши съ тържеството на мусулманитъ. Сггвпиять
отпуска три години наредъ по 300,000 лв. за из
фанатизъмъ победи християнската милость на ри
граждане театъръ и подготвяне единъ кадъръ отъ
царите чехеки, полски, и унгарски. Водачътъ имъ
артисти чрезь командировки за специализация.
Кралъ Владиславъ трети загуби главата си, за да
Тръбваше да се използува кметуването на г. Цеспечели въчна слава, която дълго свъти въ мрака
ровъ, председателството на Кр. Мирски въ окр.
на робството ни.
съветъ и Ж. Жековъ, окр. управитель, тъй като и
Когато турцитв настжпили въ Лвстрия, Мадтримата имаха присърдце това дъло. Особено г.
Ив. Церовъ, който искаше да види театъръ въ . жарите поканили Владислава да стане твхенъ
краль. Младиятъ полски краль приелъ поканата и
Варна.
се коронясалъ краль на Унгария въ 1440 год. ка
Това събрание не можа да организира драмат.
то се създало общо полско-унгарско кралство.
дружество, но то, именно, постави началото на
Следъ четири години отъ горното събитие Вла
Варнен. театъръ, въпреки неотзивчивостьта на вар
диславъ
е край Варна съ сборна съюзна войска.
ненската интелигенция.
Борбата съ турците започва средъ яростна хала,
Кметътъ внесе въ общинския съветъ взетото
която е налитала срещу позицията на християните
решение въ „Прошекъ" и благодарение нему съи изтласквайки обратно конната атака на рица
ветътъ реши да се отпуска по 150,000 лв. всвка
рите. Като че, вихъра билъ въ съюзъ съ агарягодина, за да се изгради доходенъ общински домъ.
нитъ. Муратъ развъвалъ на пъртъ пергамента съ
съ салонъ за театъръ и библиотека съ читалня,
Сегединския договоръ. ЛОШИГБ знаци чертани отъ
Нъщо като сегашния недовършенъ Македонски
еждбата и незнайните сили докарали злополучния
домъ, дюгенитъ на който еж довършени, а сакрай за християнската войска. Загина Краль Вла
лонътъ има още да чака.
диславъ, много рицари и бойци за свободата на
Види се това начинание засегна нъкакви ин
кръста. Днесъ на бойното поле отъ 1444 год. се
тереси и то почна да се спъва и линъе. Въпръки
издигатъ две голъми могили братски гробници на
всичко въ 1912 година се положи о с н о в н и я т ъ
избитигЬ полски, чехеки и унгарски герои. Сегизъкамъкъ, а следъ това издигнаха се стенитъ и дъл
тогизъ' МОТИКИТЕ изваждатъ отъ черната земя ръж
ги години стърчеха така.
диви саби, боздугани, копия, конски шпори.
Минаха бурни години, измениха се разбира
Намерени еж и златни монети. Владиславови
нията: Доходниятъ общински домъ се превърна на
златни дукати. На местото дъто се предполага да
театъръ съ цель и назначение на нравствено учрее билъ убитъ кралъ Владиславъ се намери златна
жение съ естетичека, етическа и образователна
монета на кралъ Сигизмундъ, нъмеки императоръ.
стойность. Въ борбитъ и грижигв за доизгражадане* Друга златна монета се намъри на мъстото
то на театра, като че съвсемъ се забрави да се
дето било разположено лъвото християнско крило
подготви съответната жива сила, та театъръгь да
съ маджарскить дружини.
не търси, да не събира артисти и следъ това да
Монетата на лицето има надписъ между два
се съставя репертоаръ за предстоящия сезонъ.
зрънчести кржга на латински. Надписътъ започва
АртистигЪ сами се подготвятъ често съ лише
съ кръстче и гласи: Владислаусъ Д. Г. Р' Унгария.
нията на самоотвержение, често и съ пожертвува
По средата гербъ състоящъ се отъ четири по-мал
ние на дарования, но онова което има обществе
ки герба разположени кръстомъ съ следните фи
на стойность, * то е, че чръзъ твхъ се създаде на
гури: горе въ дъсно разперенъ орелъ. Доло въ
шата драматическа книжнина и ,пакъ главно ГБ I лъво препускащъ конникъ. Доло въ дъсно двусъздадоха известна театрална култура и разбира
рамененъ кръстъ, горе въ лъво успоредни поясчения у насъ.
та. На опъната страна на монетата кралска фигу
Сега може да харесваме или не играта имъ
ра права съ корона и нимба около главата, крана сцената и да искаме по-голъми артисти, да на
льтъ намътнатъсъ царска мантия до нозетв. Вър
блягаме на театъра като на политико-просввтитеху раменетъ е спустната кожена намЯталка. Обутъ
ленъ институтъ; но ще подпомогнемъ ли артиста,
е въ ботуши. Въ дъсна ржка — царска брадвичка
за да се създаде такъвъ, какъвто го искаме, и Вар
Въ лъвата — земното кълбо съ кръстъ. Около
ненския театъръ да стане не издънка на Софий
фигурата надписъ: „С. Ладислаусъ Рексъ"
ския народенъ театъръ, защото издънкигЬ често
Трета монета отъ златните владиславови дубуренясватъ, а да се издигне като самостоенъ те
• кати е около 22 м. м. диаметъръ и 3.60 гр. тяжеатъръ съ свои постижения?
сть. На лицето надписъ на латински включенъ въ
двоенъ кржгъ, въ преводъ надписа гласи: „Влади
"Историята на Об. театъръ е предмегь на друга ста
тия за която следва да се сьбератъ данни.
славъ по Божия Милость краль на Унгария" Въ
средата щитовиденъ гербъ сътоящъ отъ 4 по-мал
Ем. Мутафовъ
ки герба Горе въ дъсно изправенъ лъвъ, доло въ
дъсно — разперенъ орелъ. Горе въ лъво—успоред
ни поясчета, доло - поле съ поясъ точици.
На опаката страна на монетата околовръстенъ над
писъ на латински- гласящъ: „Свети Владиславъ
Краль". Л въ средата краля правъ съ корона и
нимба облеченъ съ'дълга дреха обърната въ фор
ма на кожена намътка върху раменете. Кральть
обутъ въ ботуши. Държи въ дъсната ржка брад
вичка, а въ - л^ва топка съ кръстче.
Н. Стателовъ

Варна тр-Ьбва да бжде по
сещавана не само за морелЪчение, но и за гроздол^чение.
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Единъ народъ е толкова по-силенъ, колкото
е по-силно развито неговото н а ц и о н а л н о сто
панство. . .
И за това великите и силни народи иматъ пре
ди всичко мощна и богата стопанска съкровищница.
Преди шесть години въ стария Одесусъ се
сложи една хубава иницитива: ВСБКО ЛБТО да се
устройва мострена изложба.
Тази година голвмиятъ стопански празникъ
започна на 15 августъ.
Никога пре
лестните брегове
на Варна не бъ
да виждали по
вече
стопански
дейци и никога погордо ТБ до тога
ва не бБха мани
фестирали пости
женията на бъл
гарския стопански
гений.
Тазгодишна г. м-р-ь Бъровъ, председательтъ на
та Варненска ме панаирния комитетъ г Абаджиевъ,
ждународна мо околийския у-тель г. Желевъ, ржкострена
изложба водительтъ на изложбата г. Стоянчевъ и др. следъ откриването на
привлече не само
изложбата.
трудътъ на българскиятъ производитель, но въ
нея намериха мъсто И МНОГО чужди изложители.
И това се вижда въ всички щандове, подре
дени художествено и съ силната амбиция да се
покаже, че и въ областьта на индустрията, занаятитъ и земеделието ние можемъ да бждемъ есте
ти и хуожници.
Изложбата представляваше една чудна мозай
ка отъ творческите възможности на българския
стопански гений. Тя б е една чудна приказка, коя
то ни разказваше за всичко онова, що се твори
по родните ни селца, изъ роднитъ ни индустри
ални огнища и занаятчийски храмове.
И
много
справдливо
министърътъ на тър
говията г. Бъровъ
забеляза при от
криването на из
ложбата, че меж
дународната мо
стрена изложба въ
Варна е единъ
стопански праздникъ, който тръбва да радва всич
ки и ВСБКИ съ

гор-

МинистритЪ и официалните лица на дость да
каже:
излизане отъ изложбата
„Ето, какво е спо-

собенъ да създаде българския индустриалецъ, за
наятчия и земледълецъ! . . . "
За забелязване е, че тази година Варненска
та община, освенъ подкрепата, която даде, за да
се реализира този голъмъ стопански праздникъ,
взема въ него участие и като изложитель.
Не ще бжде преувеличено ако се каже, че
щандовете на Варненската община бъха едни отъ
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най-хубавите и украсиха много общата така хуба
ва корона на изложбата.
Кой не изпитваше една радость, единъ възторгъ отъ малката цвътна общинска градина? Тя
беше единъ откжснатъ, откраднъгь кжтъ Отъ ча
ровната наша Морска градина, надъ която дене и
ноще се носи дивната симфония на морскитБ
вълни.
Не по-малко б е красивъ и щандътъ на ку
рортното стопанство и този, въ който се показва
ше какво еж постигнали нашите общински агро
номи.
Пъкъ имаше ли нещо, което да не бъ под
редено съ вкусъ и което да не радваше въ тази
изложба! . .
Кой може да не се трогне, когато вижда, че
отъ сърдцето на неговия народъ се откжсватъ
златни творчески зърна?
Кой може да не се радва, когато вижда, че
по неговата родна земя се строятъ големи стопан
ски храмове?
Варненската международна изложба б ъ единъ
праздникъ на българскиятъ стопански гений и то
зи праздникъ требва да продължи за винаги.
Защото Варна е прозореца на България,
презъ който чужденцитъ ще видятъ най-добре по
стиженията на нашата промишланость, занаяти и
земедълие.
И защото независимо отъ това единъ Варненски
международенъ панаиръ ще изпълни една двуяка
цель: ще спомогне за подобрение поминъка на
изнемогващитъ варненци и ще засили национално
то съзнание, самочувство * и гордость у ВСБКИ
българинъ.
Тазгодишната международна мострена излож
ба въ Варна даде отлични резултати и бъ отлич
но посетена. Тя запали въ душата на българина—
посетителъ върата за едно по-свътло бждаще и
остави въ душата на чужденеца — посетитель
убеждението, че въ България започва съ стихия
единъ голъмъ стопански творчески подемъ.
** *
За трети пжтж черноморската красавица бъ
щастлива да разтвори обятията си и да приюти
въ тъхъ смуглитъ чеда на нашето родно село.
Тази година селско-стопанския съборъ въ Вар
на се превърна въ една празднична манифестация:
тя подчерта ясно, че всички синури, раздъляцди
града и селото еж премахнати и че между ТБХЪ
еж хвърлени златнитъ мостове на сближението и
разбирателството.
Въ това голъмо стопанско и културно тър
жество вземаха за
първи пжть участие *• л**. -^^-.тавите?
освенъ селен и отъ [•.
Шуменска областъ
но и представителни
селски групи и отъ
останалите области
на бащинията ни.
И за това селскостопанскиятъ съборъ
тази година възбуди
по-голъмъ . интересъ
Моми съборянки
и бъ по-импонзнатенъ и по-величественъ.
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Три дни улицитв на стариятъ Одесусъ кънгвха отъ хубави народни пъсни и по тъхъ се из
виваха чудни народни хора и ржченици. Радостьта
която изпитваха дъщеритв и синовете на нашия,
селски народъ зарази всички варненци и гости на
Варна. Тази радость се носъше като лекокрила
чайка надъ синитъ води на морето и нейното ехо
отекваше оттатъкъ, тамъ кждето златнитъ класове
на пшеницата се люлъятъ като огромна златна
водна люлка, галена отъ нежните криле на път
ния зефиръ.
.
Надъ 40,000 селени, дошли отъ различнитъ
краища на бащинията ни бъха съ своите типични
селски носии, съ своигъ гайди, кавали и гадулки,
съ своите свирачи и играчи.
ВСБКО село показваше и плодовете на своя
трудъ, онова което се ражда по нашитв златни
ниви, сочни ливади и свещени земледълски огнища.
Съборътъ започна съ молебенъ отслуженъ
отъ дтздо Симеонъ, епископъ Лндрей и още нъколко свещеници.
Следъ речьта на м-ра на вжтрешнитв работи
г. Красновски, съ която той отъ името на Н. В.
Царя откри събора, и въ която заяви, че българскиятъ народъ требва да бжде цълостенъ, единенъ
и мощенъ за да мо
же да устоява сво
ите интереси за да
може да даде едно
спокойно
управле
ние при което него
вите творчески сили
да намЪрятъ най-широкъ просторъ и найгол-Бма възможность
за проява. Говориха
още,. м-рътъ на землед-влието г. Бъровъ,
който изтъкна голъмото културно и сто
панско значение на
събора, шуменскиятъ
областенъ директоръ
г. Казанлиевъ и кметътъ на града г. инОбластниятъ директоръ. г. Казанлиевъ поздравлява пристигащитъ
съборяни

Мустаковъ.
Всички Речи би-

ж и н е р ъ

у

ваха изпращани съ
бурни ракоплескания и продължително „ура„.
Една незбравима гледка представляваше ма-'
нифестацията на съборянитБ начело съ г. г. министригБ Красновски и Бъровъ, областниятъ дирек
торъ г.Казанлиевъ, началникътъ на Варненскиятъ
гарнизонъ г. генералъ Поповъ, кмета на града
Инж. Мустаковъ придруженъ отъ тримата си по
мощници Димигровъ, Куртевъ и Борлаковъ, Пл-ввенСкитъ- и Бургазки областни директори Никифоровъ
и Рашковъ, председателя на Варненската тър
говска камара г. Ябаджиевъ , председательтъ на
Българското парах. д-во' г. Св. Герковъ, всички вар
ненски. общински съветници и много видни наши
стопански и културни дейци. Снажнитв и здрави
красиви селени и селенки, обгоръли отъ ц-влувката
на слънцето пристжпваха съ радосъ изъ улицитъ
на Варна. . .
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въ варна
Тъхнитъ лица сияеха отъ възторгъ и ржцетв
имъ сочеха онова, което ражда нашата благосло
вена родна майка земя като награда за техния
непосиленъ трудъ.
Въ редицата на съборяните се издигаха пла
кати съ най-различно съдържание, но отъ всички
бликаше лювовь къмъ България, любовь къмъ
Царския домъ и въра въ свътлото бждаще на
нацията ни.
Имаше,и лозунги, които говореха, че селото
жадува за култура и просвета и че, то е готово да
посрещне съ открити обятия всички факлоносци
на просвЪтата.
Незабравимъ ще, остане и моментътъ на кон
курса за най-хубввата селска носия и музикалния
такъвъ
Тези два конкурса ни показаха пъстрите сел
ски носии, криещи въ себе си единъ естественъ
стремежъ кьмъ красотата и силата на нашата на
родна пъсень, която е скръбна като скръбното на
ше петь вековно робство, буйна като нашите пла
нински ручеи и весела като нашитъ селски моми
на седянка.
Участвуващите въ конкурсите кавалджии, гай
дари, певици и певци извиваха скръбни и радост
ни мелодии. Те си носъха надъ водитъ на морето,
кацваха следъ това върху сърдцата на слушате
лите и ту ги натжжаваха до болка и ту ги зали
ваха съ жизнерадость.
Най-мили б-вха моментите, когато смуглитъ
чада на. селото се
спираха край СИНИТБ
води на морето, съ
зерцаваха палавата
. игра на плахите въл
ни, премятащи гриви
като бели коне, плъх- §*
каха ржце, потапяха
ги боязливо въ во
дата и се радваха Ц^****^
като деца получили
скжпъ даръ. Радва
ха се на плажа, мо- безкрайната синя повърхность на
рето, на кжпящитв се. морето, свежиягъ въздухъ и жиНа измжченитв вотворното слънце на варненския

селени тр-вбва да се плажъ еж изворъ на безгрижие
даде и това се на- "енергия.
лага поне веднажъ въ годината да идвать край
брътовегЬ на морето, за да се радватъ на него
вата безкрайность, да забравятъ няколко дни, сво
ята несрета и да покажатъ предъ свъта плодовете
на своя непосиленъ и свещенъ трудъ.
А това ще бжде еднакво полезно за града и '
селото, защото ще хвърли вЪченъ мость между
тъхъ и ще съгласува техните сили въ служба за
величието на родината ни.
Специално за Варна селско-стопанскиятъ съборъ е една необходнмость. Защото той раздвиж
ва до гол-вма степень морската хубавица и носи
стопански блага.
До година стариятъ Одесусъ ще бжде щастливъ да приветствува за четвърти пжть смуглитъ
дъщери и синове на роднитв ни селца.
Дамитъръ
Аджемовъ
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ств@т© еъ
Лозата, като растителенъ видъ, е сжществувала на Балканския полуостровъ още отъ предисторическо време. Изкуството обаче' да се отгле
жда сжщата е донесено отъ арийскитъ племена на
Източна Индия, отъ гдето презъ Армения минава
въ Египетъ, Гърция, Тракия и другаде.
Смъта се, че въ България лозата е пренесена
отъ тракигв, които минаватъ споредъ Плиний за
първите учители по лозарството въ Европа.
Лозата е била отглеждана изключително за
приготовление на вино, безъ което, у тракитъ не е
могло да мине нито едно тържество и нито едно
жертвоприношение, обичаи и обряди унаследени
и поддържани до днесъ у ' българигк
До появата на филоксерата (1897 година) въ
Варна е имало засадени кржгло 20.000 декари ло
зя. Следъ унищожението на сжщитъ отъ филоксе
рата, започва възстановяването имъ съ американ
ски подложки отъ 1910 година, което значително
се е засилило следъ войната, за да достигне днесъ
60/^ отъ старите лозя, или 12,600 декари. Къмъ
последнигв прибавяме и 1.700 дк., съседни на Вар
ненскитъ, Царевски лозя, или вскичко се получава
14.300 декари. Всички тия лозя еж засадени по
южните склонове на хребета, по протежение отъ
с. Владиславово, подъ с. Надежда и с. Царево.
Значенито на Варненското лозарство въ по
широкъ смисълъ на думата се вижда отъ долеизложеното:
1. Наклонния и нагънатъ теренъ на местото,
заето отъ Варненските лозя, пъсъчливо-мергелната
и не ръдко чакълеста, бедна на хумусъ почва, коя
то има като основа пропускливи варовици, П-БСЪЧни включвания, а нъкжде и глина, слабите и не
равномерно разпределени по месеци презъ годи
ната валежи, даватъ възможность, нормално да се
развиватъ само ония ^разтително културни видове,
които устояватъ на изложенитБ неблагоприятни условия. Между тия културни видове, първо мъсто
заема лозата, която като многогодишно растение,
сь дълбоки корени, усвоява малкото влага и хра
нителни материи отъ почвата, като дава добри ре
зултати. Наистина въ количествено отношение има
доста да се желае отъ Варненскитъ лозя, въ замъна на което, обаче, качеството на даваните отъ
ТБХЪ грозда е твърде високо.
2. Варна съ своето 70 хилядно население
и посетителитБ-курортисти презъ л-втото, предста
влява единъ голъмъ консумативенъ центъръ, който
създава добри условия за развитието на лозарство
то. Отъ данните на гроздовата борса и събранигв
сведения, презъ 1936 година въ Варна еж упо
требени 1.100.000 кгр, грозде на обща стойность
4.500.000 лева. Половината отъ това грозде е кон
сумирано въ пръсно състояние, а отъ другата полови
на се е приготвило вино.
3. Варненското грозде отъ сорта „Димятъ",
поради доброто си количество и транспортна трайность, отъ 1931 г. започна да се изнася за чужби
на. Само презъ 1935 година еж изнесени 325 ва
гона, или кржгло 1.800.000 кгр. Поради поражение
отъ болеститъ „Оидиумъ", отчасти „Перноспора"
и неблагоприятната есень, презъ 1936 година износътъ намалъ, като стигна 220 вагона или 1.04.0000
кгр. на обща стойность 7.00О.ООО лева.
Износътъ на гроздето отъ сорта „Димятъ" пре

дизвика едно ориентирване на Варненскитъ лозари къмъ този сортъ, който сръдно презъ послед
ните 6 години стигна 50^°. отъ общо засаденитъ
лозя и 9 0 ^ отъ новозасаждащитъ се презъ 1936 и
1937 година. Тукъ може да се каже, че пазарътъ
извърши своето, като даде направлението. Остава,
Варненския лозарь да усвои всички технически
прийоми, които извършени, гарантирватъ едно доб
рокачествено за износъ грозде, както и да създа
де чрезъ колективенъ умъ и трудъ, подходяща ор
ганизация за износната кампания, за да получи
една реална цена.
4. Отъ стопанско гледище, варненското лозар
ство разрешава единъ отъ голъмитъ социални
въпроси за Варна, а именно тоя за безрабо
тицата.
Варненскитъ лозя отъ 12.600 дк. еж разпре
делени на 5.000 парчета и се притежаватъ отъ
4.000 стопани. Яко приемемъ, че само 50/^ отъ тия
лозари (2.000), обработватъ сами лозята си (безъ
наеменъ трудъ) и смътано, че всъки притежатель
на лозе има 4 членно семейство, то виждаме, че
8.О0О души Варненски граждани се препитаватъ,
или до голъма степень си помагатъ въ препита
нието, пръко отъ лозарството.
ОстаналитБ 2.ООО стопани, за да обработватъ
другата половина отъ 6.300 дк. лозя, си служатъ
съ наеменъ трудъ. Смътнато по 15 надници на
декаръ и 40 лева дневно възнаграждение, получаватъ се 10О.ООО надници, респективно 4.ШО.ООО лв.,
сума, която се получава отъ бедното варненско
работничество. Къмъ тия 4 мил. лева тръбва да
прибавимъ още: за реголване ежегодно на 700—
800 декари за засаждане нови лозя, което прави
кржгло 150.000 лева; за манипулационни разноски
отъ 1.80до2.00 лева на килограмъ изнесено грозде,
което за 1936 додина прави 2 милиона лева. Вси
чки тия суми сжщо се разпредълятъ между вар
ненските работници и работнички, посредници и
други лица, намиращи, ако не изцъло поне отчас
ти препитанието си презъ износната кампания.
Отъ всичко изнесено ве вижда ясно, че ло
зарството съставлява единъ много важенъ клонъ
отъ стопанския животъ наВарна. Производството
на лозовите продукти—грозде и вино, при една
сръдна реколта, каквато е тая на 1936 година,
създава единъ оборотенъ капиталъ отъ кржг
ло 20.000.000 лева, който се разпределя глав
но между производителитв лозари и наемнитв
работници.
Варненската градска община схващайки зна
чението на лозарството, още отъ 1914 година и
До днесъ поддържа лозовъ разсадникъ. Едновре
менно, отъ близо 2 години, обсъга на агрономи
ческата помощь при общината е разрешенъ.
,
Независимо отъ това, предвиждатъ се ежегод
но и изразходватъ общински суми за благоустрой
ството въ лозята, а отъ една година е турено на
чалото за измерването имъ, съ цель изготвянето
на единъ кадастраленъ планъ, чрезъ който вед-,
нажъ за винаги ще се урегулиратъ всички съоб
щителни артерии и ще се тури край на безконе
чните спорове за пжтища, пжтеки, синури и др.
Накрая подчертавамъ, че Варненското лозар
ство е въ възходъ. Варненското грозде „Димятъ» :
си е извоювало едно име, което требва всъки в а р . '
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Поденъ спортъ
ПЛУВАНЕТО
Единъ отъ най добритв спортове за каляването на тЪлото е плуването. Той е единствения
спортъ, който най правилно и най-хармонично
развива всвка една клетка на човешкия организъмъ, най-много — бълигв дробове и сърдцето.
Плуването е най-идеалното дихателно упра
жнение — дишането става бързо, по дълбоко, и
правилно. Белите дробове се разширяватъ до
максимумъ, а сърдцето и аортата
запазватъ
своята еластичность. Германския лЪкарь д-ръ Ремхелдъ неотдавна написа една обширна студия
върху дишането, въ която подчерта, че правилно
то и дълбоко вдишване заздравява бЪлигв дробо
ве и удължава човешкия животъ. Въ тази своя
студия германския лЪкарь извънредно много пре
поржчва плуването като най-идеалното дихателно
упражнение, съ което се засилватъ гръдните му
скули и се препр-вчва пжтя на ВСБКО едно гръд
но и туберкулозно заболяване на белигв дробове.
Той препоржчва на ония които иматъ лЪко ту
беркулозно заболяване плуванието на чисть мор
ски въздухъ като лекарство.
Съ целъ да установи какъ влияятъ различниГБ видове телесни упражнения върху развитието
на 6-БлитЪ дробове, професоръ д-ръ Ото Бергманъ изследвалъ влиянието на следните по-попу
лярни седемь вида гЪлесни упражнения: дигане
тяжести, футболъ, упражнения на халки, хвърляне
копие, "боксъ, плаване и гребане. Професоръ д-ръ
Бергманъ дохожда до заключение, че най-полезни
еж ТБЗИ телесни упражнения, чрезъ което се за
силватъ и уголъмяватъ гръдните мускули. Това
еж ВОДНИТЕ спортове плуване, скачане отъ кула
или трамплинъ въ водата и гребането.
Много родители не позволяватъ на СВОИГБ
деца да се кжпятъ понеже били слаби или малокръвни. При изследванията си видни лекари еж дошли до
заключение, че много отъ децата, които изглеждатъ
слаби и бледи, не страдатъ-отъ малокръвие, а отъ
това, че слабо имъ се разпределя кръвьта. Такива
„малокръвни деца" следъ по-продължително и
редовно упражнение на водния спортъ — плува
нето, започватъ силно да се развиватъ, да порасватъ на височина и да придобиватъ здравъ, червенъ цв-Ьтъ. Затова слабитв хора тр-Ьбва да се отдадать на плувния спортъ, но не и да прекаляватъ
съ него.
ненецъ, особенно лозаря ревниво да пази.
Варненци се сдобиха още и съ модерна ви
нарска изба, предадена н а винарската кооперация
„Димятъ". Като има варненския лозаръ и пълната
подкрепа на общината, не остава нищо друго,
освенъ обединенъ около професионалната си ор
ганизация — Лозарското
Д-во и стопанскитБ
такива— кооперациите "Димятъ"
и „Мискетъ",
да работи спокойно, за да може съ общи усилия
да допринесе не само за личното си преуспяване,
но и за общото икономическо процъвгБване на
Варна.
„ _ ,
'
В. Тодоровъ
Н-къ Зем.-стоп. отд. при общината

При плуването взиматъ участие всички му
скули и органи и се развива правилно всека една
клетка на човешкия организъмъ — качеството ко
ето рЯзко го отличава отъ останалите спортове,
като футболъ — развиващъяай вече мускулигв
на краката, разнитъ- видове хвърляния — копие
гюле, дискъ и атлетиката, развиващи предимно
мускулите на ржцегв.
Друго едно предимство на водния спортъ е,
че при практикуването му спортиегьтъ е облЪченъ
леко и обикновено цЯлото му ГБЛО е изложено
на чистъ въздухъ и слънце. Той не е въоржженъ
съ груби чорапи въ неудобни обуща, нито пъкъ
колената му еж стегнати съ еластични наколЯнки
пр-вчещи на правилното кръвообржщение, както е
при футбола. Напротивъ плуването улеснява кръвообръщението, засилва сърдцето, предиизвиква и
усилва апетита.
При плуването самата вода прави единъ
лекъ масажъ на цялото твло, което причинява
омекването на мускулитв. Л требва да забележимъ, че мекигв мускули еж по издържливи отъ
твърдите.
Отъ всичко казано, нека да заключимъ, че
плуването е най-полезния и най-приятния спортъ,
който чрезъ радость създава сили у спортиста и
действува магически на подрастващата личность.
Водния спортъ единственъ дава възможность на
човешката душа да вникне въ необятните преле
сти на морето, да изпита неговия чаръ.

Асенъ Мариновъ.

ГРЕБАНЕТО
Гребането съ весла извънредно спомага
за развитието и заякчаването на гърдигв, ра
мената, а е ж щ о така спомага за премахване
ТЛЪСТИНИТБ на корема и гърба, когато мускуЛИГБ еж заети съ интензивна работа и еж
постоянно напрегнати презъ време на зани
мания съ тоя спортъ. Жени, които повече еж
развити въ ханшоветБ, отколкото въ плещиТБ, би тръбвало много и редовно да гребатъ
съ весла, вмъсто неподвижни да лежать по
плажоветв. Гребането съ весла е твърде не
удобно, когато жената е облечена въ вълненъ кжпаленъ костюмъ, особенно когато по
следния е притиснатъ къмъ ТБЛОТО: при това
много е топло, а и вълната дразни потното
тъло. Най-подходящо е за спортуване, както
и за кжпане, да се снабдите съ съвсемъ кжси гащета или пола съ една съединителна
ивица между краката и малка жилетчица.
На свътски плажове никога не се носятъ теж
ки вълнени дрехи, а само такива леки костюмчета отъ шаренъ кретонъ. Която жена
има нежни и чувствителни ржце, тръбва да
спортува съ ржкавици, за да избътне мазоЛИТБ и пришкитъ" по ржцегв.
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Галерия на заслужили общественици

Михаилъ Колони
Михаилъ Колони е роденъ въ Сливенъ на
27 XI 1817 година. До освобождението е билъ въ'
Ромжния, гдето е работилъ за българското дело.
Въ 1879 г. е пристигналъ въ Варна. Проявилъ се
съ силна воля, трудолюбие и големи познания и
бива избранъ за кметъ (постжпилъ на 20 V 1881 г.
и е кметувалъ до 20 V. 1885 год.) Като кметъ е
проявилъ широкъ замахъ и е билъ съ големи
инициативи. Какъ е гледалъ на службата се вижда
огь следнитЬ негови мисли, изказани въ съвета.
На .22-У1 1884 г. е казалъ: „Градскиятъ съветъ е
длъженъ да прави всичко нуждно и общополезно
за града и ако нъма средства, длъженъ е да ги
нам4ри", въ сжщото заседание по другъ въпросъ
е казалъ: „Пари сега нямаме. Азъ не мисля за
изплащането на дълга, но мисля какъ да се увели
чи дълга, тъй като ако незадължнъемъ, никога не
можемъ да поправимъ града". На 2-УШ 1884 г. е
казалъ: „Моятъ принципъ е всъкога за общото
добро на града въ здравословно "отношение, че
щ%ли да последвагь частни загуби малко ме е
грижа, стига да се постжпва съгласно закона".
Като кметъ е проявилъ голяма деятелность по бла
гоустройството, въ санитарно отношение и уредба
та на разнитв служби въ общината и пр. Напра
вата на досегашната гр. градина до театъра е не
гово дело. Построилъ на 3 места хали, ако и не
модерни, съборилъ много къщи, грозящи, разширилъ Н-БКОЙ улици, напр. ул. Преславска и пр.
Много негови инициативи не еж били реали
зирани, но тръбва да се споменатъ, защото чрезъ
ТБХЪ се е чертала бждащата общинска политика.
Постройка на градски морски бани, хали, театъръ
и пр. това еж били негови желани мероприятия,
за които е искалъ и сключване на заеми, но които
мероприятия не еж могли да бждатъ реализирани.
ГрижитЬ за прокарване на вода и изсушаване
блатисти места не еж били малки. Въобще рабо
тилъ е усърдно съ упоритость дори никога е ис
калъ да се налага на общинския съветъ.
На 16 X 1890 г. повторно бива избранъ за
кметъ и е билътакъвъ до 31 XII1892 г. и при това
кметуване е проявилъ усилена ползотворна дейность въ различни посоки.
Грижи за шосиране на улици, правяне на
чешми, проучване и докарване вода, откриването,
градска болница, уредба на приморска градина
и постройка на бюфетъ, дигане циганскитв коли
би отъ „Кадъръ боба", грижи за учебно-библиотечното д^ло и пр. заслужаватъ да бждатъ споме
нати, защото грижите на Колони за издигане на
града надминаватъ грижигв на единъ обикновенъ
дългъ, наложени по законъ. Характерно е реше
нието н а с ъ в е т а о т ъ 20. XI. 1890 г., отъ
което се вижда съ какъвъ ГОЛ-БМЪ замахъ, каква
политика е искалъ да следва, като се върви отъ
най неотложното къмъ нуждното.
На 10. I. 1893 г. общинския съветъ билъ уведоменъ, че Колони починалъ. Решено било да се
погребе на общински разноски въ двора на съ
борната църква, като заслужилъ на общината човъ-къ. Въ решението заслугите му еж описани та
ка: 1. Спомагалъ е на четитв на х. Димитъръ и
Ст. Караджата за применаване отъ Ромжния въ
България. 2. Въ първото си кметуване спомагане

ВЕСТНИКЪ"

Брой 10 и, 11.

въ учебното Д-БЛО по постройката на училището_.
„Св. Климентъ",' по далото на мч. „ С в . Дими
търъ", по въздигане Съборната" църква, за възди
гане българщината, а при повторното кметуване
до смъртния си часъ не се оставилъ отъ идеята
по какъвто и да е начинъ да облагодетелствува
особено бедните, за което той всячески действува
за очредяване общинска болница, преустройство
и разширение на Приморската градина и пр.
За заслугите му е издигнатъ скроменъ паметникъ, на който още отъ 1928 г. злосторници
счупили лика на скжпия покойникъ.
Дошелъ като състоятеленъ гражданинъ въ
Варна следъ дълги полезни обществени дейности
той умръ беденъ.

М-ръ I. б ш 39 ш й п м Взри
Окуражени отъ моралните и мате
риалните успехи на състоялите се до
сега петь изложби, членовете на излож
бения организационенъ комитетъ, под
помогнати отъ цялото варненско граж
данство, еж постигнали и тази година
да събератъ и да ни покажатъ — на
всички — гости на кокетната и привле
кателна Варна, красивите ИЗДЕЛИЯ на
българските занаятчии, а заадно съ
техъ и продуктите на родната земя.
Поздравлявамъ уредниците за щед
ро вложените отъ техъ енергии и преданность при организирането на излож
бата, отправямъ похвала къмъ участву
ващите изложители и пожелавамъ: от
лично поставената цель на изложбата —
да даде възможность на стопанските
дейци да да демонстриратъ творческите
си постижения и да увеличатъ продаж
бите си — да бжде оежществена на
пълно!

Едва зяаджго . ш и л е
Председательтъ на полската академия на
наукитЬ г. В. Сиерошйевски, най-стария отъ
полските родолюбци ветерани, борецъ за сво
бодата на Полша, единъ отъ най талантли
вите полски писатели е благоволилъ да из
прати своя портретъ, съ великолепенъ автеграфъ, като подаръкъ на нашия съгражданинъ Георги Н. Сапунджиевъ, библиотекарь
при Варненската градска общинска библио
тека, който е превелъ неговия романъ—„Въ
царството на прокажените". Не отдавна въ
Варшава е била устроена изложба на съчи
ненията на Сирошйевски на чужди езици. За
цельта и г. Сапунджиевъ изпратилъ своя
преводъ на български, заради което сега е
удостоенъ съ такъвъ склшъ споменъ.
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Селско-стопанско тържество въ Варна
За трети пжть древниятъ Одесосъ се раз
движва и шуми отъ стопанския праздникъ на бъл
гарското село. За трети пжть градските му врати
широко се разтварять, за да мине презъ ТБХЪ
шествието на мирния и плодороденъ землед-Блски
трудъ. По многолюдните улици и площади напр-вдватъ стройните редици на десятки хиляди съ
боряни. Т-в пъятъ пътеньта на.земята и високо
надъ главитъ
имъ, като хоругви, се носятъ без
бройните1 плакати на благословения селски трудъ.'
Пъстри национални носии на Крайморието,
отъ Балчикъ до Несебъръ, отъ Лонгоза до Дели
Ормана, отъ Тузлука до Герлово, отъ широките
равнини на Дунава до златнитъ полета на Доб• руджа, минаватъ презъ шпалира на градските си
братя като вариация на чудна приказка отъ ху• бавото старо време.
Морето радостно разлива ВОДИТЕ си — шуми
и плиска. Морето на Аспаруха, на Балисаса и Добротича, роднитъ брегове на което се пазеха отъ
безстрашните прадеди на твзи, които сега мина
ватъ бодри предъ насъ, накичени съ житни кла
сове, съ слънчогледови цвътя и кехлибарени гроз-

Узунъ кумъ
Една красива м%стность при Варна. Море и
пъхъкъ и гора
Варненскиятъ морски брЪгь н-Ьма равенъ на
себе си въ св-вта. Морската градска градина про
дължава, съ живописни и богати лозя и частни
градини 20 и повече километра, и свършва съ
девствени гори въ областьта на Яладжа манастиръ,
които се спущатъ до самия морски пъсъкъ, нареченъ Узунъ Кумъ, или дълъгъ пътъкъ.
Ц-БЛИЯТЬ брътъ отъ Варна до самата ромънска граница е сжщински паркъ, какъвто нЪма да
видите нито въ Одеса, нито въ Кюстенджа нито на
никое друго море или океанъ.
Особено е чаровенъ Узумъ Кумъ. Тоя пъсъкъ
е наистина дълъгъ няколко километра и е прелестенъ. Представете си чукано просо. Брашно и
люспици на счуканато просо. Това е пъсъкътъ на
Узумъ Кумъ.
М г'о1 то е най за отбелязване, хубавиятъ, НБ-
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дове, усмихнати подъ накривЗнитъ си калпаци и
6Ъ\ПИТБ като снъгъ чумбери.
Селото е изворъ на творческа енергия и
крепость на българския националенъ духъ. За паланката, за провинциалния градъ и за големите
културни центрове може да се каже сжщото. НЪма разлика между селото и града. Нема разлика
между селени граждани — между два обществени
слоя, които изхождатъ отъ жизненото начало на
една и сжща историческа общность. . .
Има само българи, по кръвь и клетва братя,
които искатъ и настояватъ да живъятъ обедине
ни, сплотени и цълостни.
Граждани въ Варна, които още пазите спомена за селската кжща и вашитв деди, майки,
Сестри и братя събрани, които порите земята
за да дадете на всички хлеба нашъ насжщний,
разтворете гърдигЬ си за всепрощаваща любовь,
прегърнете се! *
Защото вие сте една плъть.
Защото вие заедно сте онова, което е българскиятъ народъ въ своето единство"
Дечо Ст. Поповъ.

жниятъ пъсъкъ се мие отъ тихитЬ талази на море
то. Отъ една страна вие слушате пъсеньта на
тия вълни, отъ друга — чувате отъ гората необикновениятъ, хоръ на ПТИЧКИТБ и на множеството
щурци, каквото другаде не може да се забележи.
Девствена гора съ най-разнообразни дърве
са, благоуханната липа, се спуща отъ височините
на Яладжа манастиръ до самия пъсъкъ.
Пъсъкъ и гора. Можете и да се печете и да
бждете на сънка. Съчетание "отъ морски лъхъ и
градинско благоухание. До сега чудната мъстность
„Узунъ кумъ" не бе твърде достжпна за варнен
ските гости. Сега тая мъстность е свързана съ ху
баво шосе чрезъ манастира Св. Константинъ. Свързанъ е съ шосе презъ гората и Яладжа манас
тиръ. Тамъ дето се събиратъ гората и П-БСЪНЪЛ»
вече има разкошна вила — бюфетъ на варнен
ските туристи. Построена е й чешма съ сладка вода.
Елате въ Варна за да видите необикновенно
красивия кжть „Узунъ кумъ": Такъвъ кжтъ въ ни• кой другь морски бр-Ьгь, никжте другаде не може
да се намери.
_ _
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Използвайте сезони н гроздето въ Варна
Една отъ най-здравата и полезна храна за на
шия организъмъ е гроздето.
Единъ килограмъ грозде развива отъ 700 до
800 калории хранителность въ човъшкия органи
зъмъ и се равнява по хранителна стойность на:
единъ килограмъ млЪко, десеть яйца, двеста грама
сирене, петстотинъ грама месо, два килограма мор
кови, четири килограма домати или десеть литри
месна супа безъ прибавки.

Гроздето е броня срещу всички бо
лести и най-важната храна за нашето
сърдце.
Гроздето е най-богато отъ всички плодове съ
витамини, а главно съ витаминить А, В и С.
Тези витамини предпазватъ човешкия орга
низъмъ отъ всички опасни болести.
Есенните дни еж най-приятни за гроздолечение въ древния Одесусъ.
За това черноморската царица тр-вбва да бжде посещавана не само за морелечение, но и за
гроздолЪчение.

Яжте грозде!
Защото гроздето е животворенъ елексиръ за
възрастните и децата. То одължава живота и за
крепва здравето! . . .
Използвайте сезона на гроздето въ Варна!
Есеннитв дни въ нея еж приятни и красиви
като ЛЪТНИТБ!

Мршолпито тържества въ Варно
Тазгодишните, 1Х-и по редъ музикални тър
жества въ Варна б-вха организирани отъ Вар
ненската градска община съ участието на коми
тети отъ варненски музикални дейци, представи
тели на театъра и музикални организации.
Всички вечери бидоха изнесени въ Варнен
ския народенъ театъръ.
Откриването стана на 1 августь, нед-вля. Следъ
изп%ване на „Шуми Марица" и „Боже царя пази"
отъ хора Ял. Кръстевъ, представительтъ на м-ра
на народната просвъта, началникъ на културното
отделение. при сжщото г. Н. Т. Балабановъ откри
съ кратка речь тържествата. Последва отъ речьта
н а " кмета на града г. инж. Я. Мустаковъ.
Царскиять воененъ симфониченъ оркестьръ подъ
диригенството на прф. Саша Поповъ изпъл
ни сюитата „ОрЪхо трошачка" отъ П. Чайковски
и „Тракийски танци", отъ П. Стайновъ. Присжтствуваха и ц4лото постоянно присжтствие на В. Т. О.
и официални; гости. , : |
. •: Втората в е ч е р ъ — 2 августъ б"Б посветена на
български народни танци хора и ржченици при,
няколко сценки изъ селския ни битъ изпълнени
отъ танцовата група на Руска Колева при софий
ското дружество „Юнакъ", придруждни. съ п-вние,
хармоника и кавалъ.
. . .
На 3 августъ се " състоя 1-ятъ симфониченъ
концертъ, на царския воененъ симфониченъ-орке
стьръ подъ дир. на проф. Саша Поповъ, като би
доха изпълнени: увертюрата отъ оп. „Миньонъ"
отъ Лмбр. Томась, 5-та синфония на Бетховенъ, „Ор-вхотрошачка" оть Чайковски и „Тракийските

танци" на П. Стайновъ.
На 4 августъ биде изнесена оть артиститБ на
В. Н. Т. пиесата „Таварищъ„.
На 5 августъ се състоя П симфониченъ концеретъ на Ц. В. С. О. подъ дир. на проф. Саша
Поповъ при програма: Менделъ — Сопсег* дгохзо
№ 21 „Брамсъ„ концертъ за цигулка и оркестьръ
съ солистка Невенка Симеонова — Стоянова и 7-а
симфония на Бетховенъ.
На 6 августъ се състоя камеренъ концертъ
при програма 1) Бахъ—концертъ за цигулка съ
струнния съставъ на Ц. В. С. О. диригентъ Мишо
Лефтеровъ и солисти В. Стефановъ и П. Христосковъ. 2) Веберъ—Вълшебниятя Стрелецъ и Дж.
Пугани — Тоска — пъене оть Женя Данова и
съпроводъ на роялъ отъ В-вра проф. Саша Попо
ва. 3) Моцартъ Соната с—Оиг съ Невенка Симе
онова — Стоянова на цигулка и В-вра прф. Саша
Попова на рояла. 4) Фр. Листъ „Полонеза Е—Оиг"
изпълнена на рояла отъ г-ца Лили Херцъ и 5)
български народни пъхни пЪни отъ Бойка Лолова,
съпроводена на роялъ отъ Мишо Лефтеровъ.
7 августь биде изнесенъ Ш-я симф. концертъ на
Ц. В. С. О. на проф. Саша Поповъ. Той изпълни:
1) Увертюрата на оп, „Сватбата на фигаро" отъ
Моцартъ, 2) Листъ— концертъ за пиано и орке
стьръ .съ Ц. В. С. О и на рояла Лили Херцъ. 3)
8-та симфония на Бетховена и 4) „Виенска кръвь"
валсъ изъ едноименната оперета отъ Иоханъ Шраусъ—синъ.
На 8 августъ неделя тържествата бидоха за
крити съ концертъ отъ Ц. В. С. О.
Презъ ВСИЧКИТЕ вечери тържествата бидоха
масово посетени и театъръть препълненъ сь от
брана публика.

Брой 10 и 11.
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На 10 августъ се произведоха въ града
ни конкурси за най-хубово дете, пижама, бан
ски костюмъ и царица на плажа за 1937 год.
Интересътъ къмъ тези конкурси бЬ мно
го голъмъ: морската градина, банските тера
си и брътътъ бъха задръстени отъ любопит
ни зрители.
За най хубаво дете бе. премирано Дора
Розенбергъ отъ София.
Първа награда за най-красива пижама
получи 19 годишната чехкиня отъ Прага,
Майка Иоханева, а първа награда за най-хубавъ бански костюмъ, Невънка Нейчева отъ
София.
За царица на плажа журито провъзгла
си шестнадесеть годишната русенка Надежда
Велчева.
Сжщата вечерь въ честь на щастливите
избранички бъ даденъ балъ въ дансинга на
морското казино.
*
* *

Благодарение на гол-вмата реклама, която
се направи тази година, нашето лътовище
бъ- посетено отъ около 15,000 лътовници.
Десетъ хиляди души отъ посетителите
на черно-морската красавица еж били отъ
вжтрешностьта на страната и петь хиляди отъ
чужбина.
Освенъ товз Варна е била посетена, безъ
съборяните, отъ 11,000 души.- Те еж прис
тигнали въ града ни специално за Мострена
та международна изложба.
Очаква се до година нашето летовище
да бжде още по-добре посетено.
* *

По случай селско-стопанския съборъ въ
Варна на 28 августъ вечерьта курортната
дирекция устрои една' интересна вечерь, по
светена на морето. \
Цвлиятъ мостикъ нацентралните мор
ски бани бе феерично освътленъ. Вълшебни
фонтани лъеха разнобагрени огнени искри,
въртящи се огнени слънца и свътящи краси
ви цв-втни топки придаваха единъ особенъ
мистиченъ чаръ на морето.
Надъ огромната морска люлка бъ- пос
троена специална естрада.
На нея се изнесоха нъколко битови сце
ни: сед-внка и ржченица.
Вълшебната картина откжената отъ сърдцето на нашия народъ изпълни съ възсгоргь и задоволство всички зрители.
Особено впечатление направи на всички
появяването на една оригинална лодка. Ко
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гато разноцвътнитв прожектори я залъха съ
феерично освътление предъ очудения погледъ на зрителите се откроиха фантастични
те фигури на нъколко смъли рицари, избъгали сенки отъ онова романтично време което ни се струва като една красива приказка.
Предизвикаха възсторгъ у всички и нео
бикновените красиви и смъли скокове на
плувците отъ спасителната команда.
ТЬ се впущаха като бътш лебеди въ си
ните морски води, изчезваха за мигъвъ дъл
бочините имъи пакъ се появяваха на ново.
Красивата морска вечерь, която напом
няше много на красивите прочути венециан
ски нощи, продължи до късно.

ошвощшто яд едрпд
Какъ се чествува праздника
Освобождението на Варна се- чествува тази
година най-тържествено въ града ни- По този слу
чай беха. отслужени панахида и молебенъ въ пър
вата българска църква „Св. Дрхангелъ Михаилъ".
Присжтствуваха:* началника на гарнизона ген. Поповъ, капитанъ I рангь Сава Ивановъ, командирътъ на 8-ма пех. приморска дружина подполковникъ Каровъ, управительтъ на Б. 3. К. Банка Ра
ди Василевъ, кметътъ на града инж. Мустаковъ,
заедно съ помощ- кметовете Димитровъ, Куртевъ
и Борлаковъ, пол. комендантъ Германовъ, председательтъ на търговската камара Абаджиевъ, нас
тоятелството и членовегЬ на дружеството ' „Вар
ненски коренякъ" и много видни "наши общест
веници и граждани. Църковната служба се отслу
жи отъ епископъ Андрей. На излизане отъ цър
квата ген. Поповъ поздрави почетната рота и дър
жа кратка речь за значението на праздника. Чес
твуването завърши сь скромна трапеза въ ресторантъ „Ешмедеме". На това малко тържество го
вориха върху дълбокото значение на праздника
кмета на града инж. Мустаковъ, председательтъ
на ^Варненски коренягь" и стариягь общественикъ д-Ьдо Церовъ. Всички говорящи апелираха
.къмъ варненци да обичатъ и работяъ за напре
дъка на черноморската царица.

Стр. 16.

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

ХРОНИКА
П О СЛУЧаЙ закриването на шестата
международна изложба въ Варна на 5 т. м.
вечерьта бъ даденъ малъкъ банкетъ въ цен
тралната излож9ена палата. На това скромно
стопанско тържество присжтствуваха члено
вете . на изложбения комитетъ на чело съ
своя председатель г. Абаджиевъ, окол. управитель Желевъ и всички изложители. Диг
наха чаша за здравето на Н. В. Царя, който
е покровитель на изложбата и говориха сжщо за нейното значение председательть на
изложбениятъ комитетъ г. Ябаджиевъ, подпредседательтъ на сжщия г. Д-ръ Недковъ
и окол. управитель г. Желевъ. Отъ името на
всички изложители говори г. Кушевъ. Той
' благодари на изложбения комитетъ и декла
рира че и занапредъ ГБ ще взиматъ участие
въ изложбата.
• ТраДИЦИОННОТО
поклонение на
мавзолея на Владиславъ Варненчикъ тази
година се извърши много тържествено. По
ложени бъха много в-внци на мавзолея на
легендарния рицаръ, а вечерьта бъ- даденъ
банкетъ въ полската почивна станция.
Н а 5 Т. N. ПО е д И Н Ъ доста тържественъ начинъ стана освещаването на хи
жата „Симеонъ князъ Търновски" построена
до пещерния монастиръ, съ средствата и уси
лията на членоветв отъ Б. Т. С. „Девненски
извори" и „Орлови гнъзда".
Р и б н И т Ъ общински хали се закриха.
Ще се откриятъ рибни магазини въ „РанкоВИТБ хали" въ халигв на ул. „Нишка", „Па
зарния плащадъ" и въ халитв на архитектъ
Поповъ. Старигв рибни хали ще бждатъ съ
борени.
В а р н е н С К И т Ъ общински служители
имаха на 30 августъ 9 часа вечерьта другар
ска среща въ ресторантъ „Морско око", накоято присжтствуваха: обл. директоръ г. Б.
Казанлиевъ, секретаря на съюза на общинскит-в служители г. Янг. Сивиновъ и редак
тора на общинските съюзни издания г. Ме
тоди Кайдъмовъ.
ОбЩИНСКОТО стопанство за водо
снабдяване и канализация предупреждава
гражданитв да изплащатъ редовно таксигв и
абонатитв за консумираната вода. Инкасаторитв н-Бматъ възможность да подканватъ
гражданитв повече отъ единъ пжть, понеже
районигв имъ еж голвми. На неиздължилитъ
си абонамента за изтеклия месецъ, най-късно
до 10 число на следующия месецъ, ще имъ
се спира водата и за пущане на ново ще се
събира 30 лева глоба.

Брой 10 и 11,

Изъ културния животъ на Варна

Бюсть но Цорь С н м п велики
Нашиятъ съграданинъ, скулпторъ Кирилъ
Георгиевъ, чрезъ своето умело ваятелско изкуство,
следъ сполучливо създаване образа на ханъ Яспаруха, ни изненада съ втора скулптурна работа —
бюста на Царь Симеонъ велики.
. Кирилъ Георгиевъ е първия нашъ скулпторъ,
който прави този смълъ опитъ, да възпроизведе
чрезъ скулптура образитъ на нашитъ древни царе.
Бюстътъ на Царь
Симеонъ е величественъ въ свето изпъл
нение.
Изразът, проникно
вения погледъ, Цар
ското величие е пре
дадено
извънредно
сполучливо.'
По случай селския
съборъ, този бюстъ
бъ поставенъ въ ка
ляска, предвождана
отъ войници и боля
ри облечени въ древ
ни носии. Минавайки
презъ хилядното мно
жество той възбуж
даше голямо въодужевление и бе бур
но аплодиранъ.
За кратко време, бюстътъ е поставенъ на вре
мененъ пиедесталъ — първата часть въ _ примор
ската градина. Зечеръ е феерично освътляванъ въ
червени багри което му предава още по древно
мистиченъвидъ.

II

' !

а
Пещерния монастиръ — една светиня, която
трЪбва д а се види отъ ВСЕКИ И КОЯТО е осо
бена мистично красива презъ есеннитЬ дни!
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