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ГОД. XXXVIII.

Лоигпа! с!е 1а тишараН{:е с!е Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе оРПс1е! с!е 1а танче с!е Уагпа.
Излиза двуседмично.— редактира комитетъ,
Цена 2 лева
Дбонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за б месеца — 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 250 лв. на кв. см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

Обществената солщрость като качало
за защита на градскитЪ интереси
Обществената солидарность е въ жи
вота фактъ не по-малко явенъ и важенъ отъ
противоречието въ интереситгъ на разнитгъ
стопански сргьди.
Ние сме свикнали подъ този лозунгъ
да виждаме елементи на една стопанскополитическа система. Колкото това да е
така, въ неговата сжщность за насъ се
крие и началото на една борба, макаръ и
въ локаленъ мащабъ, която ний варненци
не скриваме, защото е продиктувана отъ
висшитгъ повели за съществувание на
единъ градъ, осакатенъ икономически, съ
бедствующо население, жертва на следво
енната ни отечествена съдба.
Нашиятъ повикъ, обаче, въ случая е
насоченъ къмъ варненскитгь граждани.
И както интереситгъ на тъй наречената
стопанска демокрация — селячество, за
наятчийство, работящиттъ хора на наем
ния физически трудъ и тпзи на умстве
ния трудъ — не могатъ да бждатъ дос
татъчно и хармонично застъпени безъ
инициативитп> на самитп> стопански със
ловия, чрезъ тп>хнитп> икономически орга
низации, така и градскитгъ ни интереси
тъма да бждатъ защитени и удовлетворени
безъ собствени тгьзи инициативи.
За голтьмо щастие градскитп иници

ативи не еж закъснгъли да бждатъ проя
вени отъ много ертъди и организации, а
най-често отъ достойнитгъ управления на
общината ни.
Еднакво следва, обаче, въ тгьзи крити
чески времена да подчертаемъ и нещастието,
колкото- и истината да е горчива, че
варненското гражданство не се е въодушевлявало достатъчно въ своята борба за
собственитгь си интереси, макаръ и никога
да не е давало прояви на противоречие
къмъ подетитгъ инициативи.
Ние не искаме да се спираме върху
причинитп, за честото равнодушие, въ ко
ето не се съмняваме за вложенъ умисълъ.
Не правимъ упргъкъ за всичко досегашно.
Подчертаваме това явление съ едничката
цель всички да си вземемъ навременна поу
ка. Да се проникнемъ отъ съзнанието за
по-широко участие въ общитгь градски ра
боти, като дългъ къмъ себе си и своитгь
съграждани.
Само по този пжть ще си дадемъ
взаименъ куражъ за още по-ревностна слу
жба. Ще закалимъ неуморния си духъ въкойто трпбва да бждатъ съчетани разумъпгъ съ сърдцето въ единъ образъ — образътъ на родолюбието.
Варненски общински вестникъ
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лЪтнитъ- колонии за беднитЬ ученици

въ Варна и дъ лгътъ на варненци

Съ настжпването на лътния сезонъ за много
Новата фаза въ развитието на Варненската
родители
— варненски граждани, най-вече бедни
международна мострена изложба настжпи съ уза
те, настжпва голъмата грижа за летуването на ГБХконяването й. Отъ тукъ нататъкъ вече се откриНИТБ деца, които иматъ нужда отъ една промъна
ватъ нови хоризонти за отдавна желания полетъ
на климата и почивка отъ учебнигв занятия.
на варненци къмъ стопанско превъзмогване. При
Комитетътъ на лътнйтъ детски колонии при
тези нови условия е поставена и подготовката на
училищното настоятелство всека година проявява
тазигодишната изложба.
голъми усилия да увеличи броя на лътуващитв
Наредъ съ това ние, обаче, повдигаме и единъ
деца.
Спънките, по-скоро, се появяватъ отъ липса
твърде важенъ, както за Варна, така и за общо
та на достатъчно, помещения върпредЪлените по
народното ни стопанско развитие въпросъ.
чивни станции.
Досега въ създаването на хубавата панаир
По предстоящего организиране летуването на
на инициатива бъха наредени доброволци, които
децата, отнесохме се до председателя на колонии
на пръсти се броятъ. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за изнасянето
те, пом. кмета г. П. Куртевъ, който ни заяви следното:
на изложбата, вече при новъ ликъ, ще надхвърлягь
— Веднага следъ завършване на учебната' го
усилията на ТБЗИ скромни ратници, които въпръки
дина съ града н-вото на лътнитй ученически ко
желанието си и всеотдайностьта си оставатъ мно
лонии ще подеме организирането на пътуването
го малко. За изнасянето на изложбата въ новия
на бедни варненски деца презъ това лъто.
мащабъ еж необходими многобройни доброволци.'
Предстои да се разреши въПросътъ, дали де
ТЪ тръбва да изхождатъ отъ всички сръ\ци на
цата да лътуватъ пакъ въ с. Преселци или въ с.
стопанския и културенъ животъ въ нашия
Рудникъ.
градъ, за да б ж д е ТБХНОТО сътрудничество
Презъ лътото на 1939 г. този Мжченъ пробценно.
лемъ за пътуването на беднигк варненски- деца
ще получи окончателно своето разрешение, поне
Въ това отношение повикътъ за всеобщо
же още тази есень ще започне постройката на
сътрудничество е направенъ не само отъ предсе
лътнйтъ колонии въ местностьта „Стана" ^— Нодателя на изложбения к-ть г. Боянъ Ябадвопазарско, на местото отпуснато безплатно отъ
жиевъ, а и отъ уважавания ни кметъ г. Янко
Н. Пазарската община. Специално ангажиранъ арМустаковъ като членъ отъ комитета и предхитектъ е вече. изготвилъ идейния планъ за тази
ставитель на Варненската община, схващайки
колония и, следъ утвърждаване на поемнитъ. книче по пжтя на общото сътрудничество резул
жг, търгътъ ще бжде насроченъ.
татите отъ реализирането на панаирната ини
Финансовите средства еж напълно осигурени
циатива щ е бждатъ много по-голЪмъ приносъ
за тази постройка- Осигурени еж сжщо така сред
за стопанското и културно укрепване на вар
ствата за издръжката на колонията тази година.
ненските граждани.
Ще лътуватъ 300 бедни деца при сжщитъ усло
Л д-влото на Варненската международна мо
вия, както миналата година.
стрена изложба е една брънка отъ сръдствата за
*
стопанското издигане на Варна, Интересътъ къмъ
*
*
панаира ще привл-вче посетители — чужденци на
Поводъ отъ т^зи изявления на г. Куртевъ ни
града. Тъхното пребиваване въ курортна Варна,
дава възможность да съобщимъ и резултатитъ отъ
макаръ и за няколко дни, ще създаде въ послед
миналогодишното летуване въ с. Преселци.,
ствие най-ценната и жива реклама на курорта,
Преди всичко, цельта на летните детски ко
защото нъма да има чужденецъ, който да не се
лонии е да създаде благоприятна обстановка за
възхити отъ прелестите на курорта, да отнесе въ
телесно и морално -закрепване на ученицитъ-лъсвоята родина образа на „Царицата на Черно-море".
товници, да създаде въ ГБХЪ хигиенични навици,
' Местото на Варна въ географската карта
да насочи духа имъ къмъ красивото и доброто.
дава достатъчно изгледи за щастливото разраства
!!
Това е постигнато въ голъма степень презъ
не на единъ международенъ панаиръ. Не е отъ
миналата
година, защото ржководителигв и персега интересътъ на европейскитъ страни къмъ
соналътъ
еж
се въодушевлявали отъ искрена обичь
близкия изтокъ. Той ще сжществува и занапредъ.
къмъ
децата.
Достатъчно е чрезъ една панаирна инициатива да
.Пътували еж 294 деца на две см^ни. Децата
бжде съсрЪдоточенъ. Тогава много лесно ще наеж
получавали
здрава и питателна храна 5 пжти
стжпятъ и решителните моменти за реализирането
дневно.
.Пътуването
е траело 25 дни и ср-вдно ВСБна многожеланата отъ всички ни инициатива за
ко дете е наддало около 2 кгр.
„свободна зона" въ . Варна, като последующъ
.Пътуването, освенъ телесното закрепване, е
-етапъ за стопанското и културно развитие на за
оказало грамадно влияние върху моралното раз
падащия ни икономически градъ.
витие и възпитание на децата. Въ летовището те
живЪятъ въ детско общество при-единъ строго усЯко варненци навреме се проникнатъ отъ
тановенъ режимъ, подъ зоркото око на възпита
дълбокото съзнание за значението на така разви
телите си. ВсЬко дете има възможность да играе
ващите се стопански инициативи и съ единъ по
до насита, да прояви, своята душа и чувства. Де
голъмъ интересь ги подкрепятъ, това ще значи, че
цата, макаръ и да еж далечъ отъ семейната ср-вда,
Т Б подкрепятъ себе си.
лесно свикватъ на лътовищния режимъ, защото
намиратъ тукъ своята естествена ср-вда — детско
Юр. Кожухаровъ
то общество.

(
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Освещаване знамената
на земледЪлско-стопанските» задруги. Речьта на варненския
кметъ г. Я. Мустаковъ, кръстникъ на знамената
На 15 май т. г. въ Варна на площадъ „Ми
трополити Симеонъ" се осветиха знамената на 45
земедълско-стопански задруги отъ Варненска око
лия. Кръстникъ на знамената бъ варненския кметъ
г. Янко Мустаковъ. Отслужи се молебенъ, а следъ
това кръстникътъ г. Мустаковъ произнесе следна
та речь:

Драги земедтьлски стопани и работници,
• Натоваренъ съмъ отъ г. министъра на тър
говията, индустрията и труда да го извиня предъ
васъ, че възпрепятствуванъ отъ друга належа"иа
държавна работа, не му е възможно да се отзове
на вашата настоятелна покана — да бжде кръст
никъ на вашите знамена.
Сжщо така задълженъ съмъ да обясня и отежтетвието на г. шуменския областенъ директоръ,
като замъстникъ и представитель на г. министра,
съ това,- че той днесъ, по случай Тезоименния
день на Негово Величество Царя, тръбза да бжде
въ Русе.
Ето защо, по пълномощие на г. министра На
търговията, индустрията и труда, менъ се падна голъмата честь да бжда днесъ кръстникъ на вашите
знамена. Това пълномощие на г. министра поемамъ съ готовность и радость и съ благоговение
пристжпвамъ тукъ, за да взема непоср-вдетвенно
участие въ това свещенодействие.
Знамето за една организация, една корпора
ция, единъ народъ, това е символътъ на целите,.
стремежите, идеалите, въ името на които е пови
кана на животъ тази организация, тази корпора
ция, този народъ.
Сжщевременно знамето е реалниятъ изразъ
на волята у всички, които се редятъ подъ негозит% свети дипли за единство, сплотеность и едино
мислие. То напомня всекиму за неговия дългъ и
го призовава къмъ самоотвержено изпълнение на
съзнателно поето задължение.
Задругите на земедълския стопанинъ и работникъ еж едно отъ най-забележителните явления
на новото време въ нашата страна.

Новата българска национална държава се
гради върху здравата основа на социалното равно
весие. Я това равновесие се постига преди всичко
чрезъ организирането въ професионални органи
зации на българския националенъ трудъ като се
поставятъ въ пълна хармония факторите на наци
оналното производство: капиталътъ, земята, трудътъ
и умътъ. На организациите на тия фактори дър
жавата възлага уреждането на своя стопански жи
вотъ, на тия организации днешната бълг. държава
възлага най-сжщественнитъ задачи за своето сжществуване и напредъкъ. Тази българска стопанска
армия е вече утвърдена въ стройните и дисципли
нирани. редици на професионалните организации.
Безспорно, най-мощни и най-внушителни еж
редиците на земедълскитв задруги. Най-здравиятъ
стълбъ на нова България, това е организацията
на българския земедълецъ, стопанинъ и работникъ.
Организирането на земеделските стопани въ
своитъ земедълски задруги е единъ отъ най-ценни
те белези на новото време. Въ тази организация
намира своето мъсто подавляющата часть на бъл
гарския народъ, ония, които творятъ грамадната
часть на материалните блага въ нашата страна,
ТИР, които и въ време на миръ и въ дни на на
родно изпитание еж здравата опора на българска
та държава и нейната самостоятелность.
За жалость, въ нерадостното: минало съ ин
т е р е с и ^ на тази голъма часть на народа ни се е
само спекулирало, и тя е била тикана въ погре
шните пжтища на отрицанието и рушене на устойгЬ- нз държавата ни, за да се стигне до пара
докса, земед-злекиятъ стопанинъ, който има една
ценность, едно богатство—благодатната българска
земя, да става често неинъ врагъ, рушитель'" на
държавата1 и неприятель на нейните свещени
•интереси.
За радость на всички българи, на това мина
ло е турено край, и днесъ въ обновена България
земедълскиятъ стопанинъ, чрезъ своитъ задруги, е
мощниятъ факторъ и крепитель на българската
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Кръстникътъ г. Я. Мустаковъ между знамената на
земедьлско-стопанскитЪ задруги отъ варнен. околия

Стр. 4.

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

самостоиность и носитель на гордо национално
чувство.
Чрезъ своята организация на земеделските.
задруги българскиятъ земеделски стопанинъ чув
ствува вече топлата грижа, която държавата проя
вява къмъ неговата нерадостна еждба. Неговата
организация полага грижи за стопанските инте
реси на българския земед-влецъ, като поощрява
развитието и усъвършенствуването на земеделие
то и неговите отрасли. Тази организация защища
ва моралните и материални интереси на земедел
ския стопанинъ и посочва на управлението на дър
жавата мероприятията, които еж необходими да
бждатъ проведени. Чрезъ своята организация земеделскиятъ стопанинъ е вече ценния съзетникъ,
помощникъ и органъ на държавата ни вь насоч
ването на земед-влеко-стопанската политика въ на
шата страна. Организацията се грижи за своите
членове, като ги подпомага чрезъ своите каси за
взаимоспомагане, чрезъ осигуряване въ случай па
смърть и чрезъ пенсионирането на престарелите
свои членове—земеделски стопани и работници.
Земеделските задруги посочватъ своите предста
вители въ новосъздадените земеделски камари и
въ общинските съвети, кждето те, наравно съ дру
гите народни избранници, съдействуватъ на дър
жавата и общината си за издигане културното
ниво на селото, за неговото благоустроявана и оз
дравяване и насочватъ земедЪлско-стопанската по
литика на държавата въ правилгнъ и народополезенъ пжть.
Драги

земедгьлски

стопани

и

работници,

Ето големите и многобройни задачи, които
еж поставени на пътя на организацията на згмеДТЗЛСКИГБ задруги въ нова България.
Въпреки Н"БКОИ желания да се отрича еждбоносната полза на тази организация за -земедел
ския стопанинъ, отъ закоравели привърженици на
нерадостното минало, българскиятъ згмедЪлецъ, съ
своя здравъ усьтъ схвана добре великото значение
на неговата организация и масово назл-взе въ нея,
за да изкове своята еждба, своето сжществувание,
своя утрешенъ день. Чрезъ участието въ органи- •
зацията си земед"Блскиятъ стопанинъ подчертава
на всеуслушание своята привързаносгъ къчъ дър
жавата си подъ мждрото ржковод^тво на своя
любимъ Царь, става незамънимъ и цененъ органъ
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на българската държава и осигурява за себе си и
своите деца сносенъ човъ'шки живогъ..
Знамената, подъ диплитъ на които българ
скиятъ земеделски с т о п а н и н ъ
кове
и
:.де изкове своята еждба и величието и напредъка
на езоята държава, еж неговата светиня. Подъ тия
знамена на своята организация той се ползува
вече огъ много блага и преимущества, за които
въ миналото много се е говорипо, много сили еж
били .похабени, за да бждатъ завоювани, но резултатъ не е имало. По тоя пжть на организацията,
чрезъ отстраняването на всеки поводъ за разеди
нение, вражда и умраза, сигурно и трайно се циментира националното единство и социалната хар
мония въ нашата страна, за да крачи тя смело напредъ, за радость, гордость и доволство на всички
българи, къмъ своя неспиренъ възходъ.
Народната ни православна църква освети зна
мената на земеделските задруги отъ Варненската
околия. Приемайки ги отъ ржцетъ на служители
те на нашата света църква, азъ ги предавамъ
чрезъ вашите знаменосци вамъ, драги български
земеделски стопани.
Пазете тия ваши знамена отъ раздоръ и по
грешни увлечения. Нека те ви напомнятъ всекога вашия дългъ къмъ Царь, народъ и държава.
Т е с ж с и м в о л ъ на големите задачи, които еж поста
вени на вашата организация за разрешение, зада
чи, които ви тикатъ къмъ добруване и благополу
чие.
Нека те бждатъ сега и винаги изразъ на
вашето родолюбие и ви напомнятъ всекога ва
шата готозность за саможертва предъ олтаря на
отечеството.
Подъ разветите ваши знамена да крепнатъ и
живеятъ завинаги най-благоприятните чувства.на
вашите самоотвержени български сърдца.
Всекога напредъ съ тия светини, ковете своя
та еждба, подклаждайте неспирно любовьта си
къмъ скжпата родина и почитьта си къмъ люби
мия нашъ Върховенъ Вождъ Негово Величество*
Царьтъ на българите Борисъ III.
Поемайки осветените ваши знамена, отнесете
ги въ гжетите редове на вашите селски земеделски
задруги, и нека те да напжтетвуватъ всички и вина
ги къмъ светлия пжть на истинското българско ро
долюбие, къмъ братско единение и готовность за
всека саможертва за неспирния възходъ на обно-

кметътъ г. Я. Пустаковъ. поздравлява манифестира
щите земеделски спопаки, на чиито знамена 6% кръстник
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и ролята, която играе въ развитието на
позаро-овощарството въ Варна. Какво ко
личество лозовъ и о в о щ е н ъ материапъ е
продаденъ

Една голъма часть отъ варненските гражда
ни изкарватъ прехраната си отъ лозарство. Днесъ
въ варненското землище има около 13,000 декара
засети лозя. За подкрепа на това лозарство Вар
ненската градска община подържа единъ добре
уреденъ лозовъ разсадникъ, въ който се произвеждатъ ризници за засаждане на нови лози.
Споредъ една подробна таблица до края на
31. XII. 1937 год. е билъ продаденъ следниятъ дивъ
гладъкъ лозовъ материалъ: маникола 551,510 за
204,570 лв., шасла берландиери 672,200 за 223,660
лв., телени коберъ 31,200 за 9,461 лв., Рипария
берландиери 20,200 за 3,888 лв., рипария рюпестрисъ 84,300 за 24,575 лв., мурведъръ рюпестрисъ 85,100 за. 8,775 лв., рипария порталисъ
5,800 за 1,450 лв. и рипария берландиери 3,400
лв. или всичко еж продадени 1,453,710 ръзници
за 476,889 лв.
Не по-малко грижи се полагатъ и за подобре
ние на овощарството. Продадени еж били до
31. XII. 1937 год. следнитъ овощни дръвчета: пра
скови 4,364 броя за 17,73 лв., бадеми 458 броя за
2748 лв., зарзали 458 броя за 2748 и лешници 529
броя за 2,096 лв. или всичко еж продадени 5,809
броя овощни дръвчета за 25,325 лв.

вена България.
По щастлива случайность, тържественниятъ
день на освещаването светинитъ-знамена на земедълскитъ задруги отъ Варненска околия съвпада
съ големия праздникъ за цълия български народъ
— именниятъ день на нашия любимъ Царь. Нека
ртъсърдце всички пожелаемъ на Царя на българи
те здраве и дългоденствие, за да води все тъй
мждро българския народъ по пжтя на неговото
благополучие и България отъ успъхъ къмъ успъхъ.
Да жив-ве Негово Величество Царьтъ на българитъ Борисъ III и цълиятъ царствующъ домъ!
Да пребждатъ наввки българскитъ земедел
ски, стопани и работници отъ тучнитъ полета на
българската земя!
Да жив-ве България!
Ура ! ! !
Следъ това се образува величественна мани
фестация начело съ осветенитъ знамена. На пло
щада предъ ресторантъ „Кристалъ" отъ специално
построенъ подиумъ кмета г. Мустаковъ поздравляваше манифестиращитъ земедълски стопани съ
„За България
ура", „да живгьятъ
земедгьлскитть стопани", „да живгьятъ
земедгьлскостопанскитгъ задруги".
Следъ манифестацията
бе сервиранъ объдъ, на който приежтетвуваха и
официални, лица.

Варна е майтолЪмнятъ морски
КУРОФТЪ на БалканитЪ. Посете
те Варна презъ лЪтото.

г-ПХ. Ей

;уцМ»Т*&А|
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Изъ курорта Варна
Варна въ очакване на курортисти
Първите курортисти чужденци започнаха
да пристигатъ. Техното число въ последните
дни достигна 140. По голтзма група отъ чуж
денците еж унгарци. Хубавите слънчеви дни
напоследъкъ даватъ възможность на курор
тистите да правягь своите бани. Слънцето е
отлично, а температурата на водата се движи
между 18 и 20 градуси.
Курортната управа тази година е взела
навременни мерки по квартирния въпросъ.
Всички квартири еж описани и прегледани
отъ чиновниците на курортната управа съ
цель да се създаватъ по-големи удобства и
хигиеничность на варненските летовници.
Ремонтътъ на баните е приключенъ съ
поправки и нововъведения, които ще улес
нят ь летовниците и ще имъ създадатъ още
по приятна обстановка.
Интересътъ на чуждестранните пжтнически бюра къмъ варненския курортъ расте
всеки день. Курортната управа е отрупана съ
запитвания.
Тази година твърде много ще улеснятъ
курорта и новите разписания на влаковете,
най-вече идящите отъ Русе.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на службите, въ общината
Следъ назначаването за пом. кметъ на Варна,
г. К. Миневъ, кметътъ г. Я. Мустаковъ издаде
заповъдь, за ново разпределение на общинскитъ
служби между него и помощниците му.
Кметътъ Я. Мустаковъ ще завежда: адми
нистративно отделение, държавно контрольорство
адвокатура и общински еждъ.
Пом. кметътъ г. Н. Димитровъ ще завежда:
земедълско-стопанско отдъление, ветеринарно от
дъление, техническо отдъление, общинско-стопанско предприятие за електричество, водоснабпяване
и канализация, дирекция 'БатЪва—Варна.
Пом. кметътъ г. П. Куртевъ ще завежда: фи
нансово отдъление, материална служба, курортно
отделение, общинска библиотека, училищно на
стоятелство, гражданско състояние и социални
грижи.
Пом. кметътъ г. К. Миневъ ще завежда: са
нитарно отдъление, концесиона аптека, пожарна
команда, комисарство по прехраната, о. с. п. вар
ненски народенъ.театъръ.

Чтп „Варненски общ. витникъ"
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Нашето просв-Ьтно дЪло въ гр. Варна
презъ епохата на възраждането на българщината въ нея
Първигв наченки на просвътното дъло въ гр.
Варна датиратъ отъ 60-тъ години на миналото
столетие. Още тогава интересътъ къмъ това дъло
е билъ голъмъ, защото българите, които еж били
едно малцинство въ града ни, требвало да водятъ
една непоносима борба съ гърцитъ пришелци и
гърчеещите се мастни жители — гагаузитЬ. Бор
бите въ това отношение еж били ожесточени, тол
кова повече, че гърците се считали привилегирова и винаги еж имали подкрепата на управлява
щата турска власть. Но въпреки неблагоприятниТНИТБ условия за работа въ просветно отношение
между народа, българите съ постоянство и упоритость, въпреки всички пръчки и неприятности, увънчали д%лото съ успъхъ. Още тогава въ излизащи
т е български вестници се сръщагь дописки по
просветното д^ло въ Варна. Такава една много
интересна дописка намираме напечатана въ в.
„Дунавскьж Лебедъ", издаванъ отъ покойния Г. С.
Раковски въ гр. Бълградъ, презъ 1861 год, въ бр. 45.
Тукъ ще предадемъ цълата дописка, като
спазимъ и правописа й.
Варна 1861- Юл)я 13 Ь1и
Въ 13 №-о Ц. Въстника имаше предъ очитъ
на нашитъ българе еднж стат!ж отъ Варнж, отъ
ко1жто стат1ж съ могле да узна'|жтъ, че Варна е
населена съ разнь) народности, между които бъл
гаретъ еж по-малочисленнь1. .
Причина-та за дъто еж познати българетъ за
по-малко отъ другите народности, еж лукави-тв
Гьрць) и нъкогашни-тв, както е остало предан е,
злоупотребления на Турцьпгв. Тъзидве народности
еж принудили Българе-тв, та една часть отъ ТБХЪ
пр1ели за говоримъ язь1къ турския Гагаузь1тъ, дру
га часть Греческмя язь1къ, то еж погьрченитъ Бъл
гаре. И тъй не остало въ Варна чисти Бьлгаре.
Въ ново време, споръдъ търговското отноше
ние на Варнж, надошле нови, чисти Българе изъ
разнь1 мъста
на Б ъ л г а р и ж, Т р а к п ж и
Македонпж.
Тези
Б ъ л г а р е еж д е й 
ствително
малцина,
но тъ като еж
одушевлени съ патрютическо чувство, подцържятъ
и Българския интересъ. Нь1я нема да гь1 описва
ме тука, ами ще споменемъ за тъхното еднодушие и общество, за което общество е загакнато
токже, въ В. №-о Ц. Въстника.
Тъзи Българе макаръ и да еж малцина и макаръ да гледатъ на ТБХЪ Гьрци и Гагаузи, като на
най върли непр1ятели, но сичкь! могли да ся заврьжятъ съ святж благороднж и великодушнж дружбж, и сички единодушно съединяватъ чувствата
на народнжтж нь1 гордость и любовнж на отечест
вото нь]. Тъзи нови преселци еж съединили душе
вно и сърдечно още и неколцина отъ тукашнитъ
по-стари Българе еснафл1и за всякж общеполезнж
народнж работж. Памятникъ за единодунпето и
единожелан'ето си поставлять българско общество.
Цельта на това общество е да въздаде права и на
Българетъ въ Варна, както и на другУтъ народнясти и да запази отъ голъмжтж изгубж нашжтж
народность, отъ странжтж "на грьцмтъ и ГагаузиТБ. То споръдъ незначителното число на чистонароднь1 Българе, ся състои не повече отъ десетина
члена, лица — Еснафлж и търговци.
За да постигне цъльтж си, то за правъ пжть

избира да построи испрьво училище и народнж
церквж. Но както ся каза, что членовете му еж
малцина и благородната му цъль голъма, та едвамъ ще може въ пълно'да 1Ж постигне.
Както и да е, впрочемъ, можемъ отда честь
на това общество, защото при сички голъми съпротивлешя, отъ странжтж на българскь1тъ непр1ятели, при толко малко членове и въ толкова крат
ко време, успъло е да ся наъми за да построи
особенно училище, а не више да има чястньш до
ма за училище. Но слъдъ като ся положило основашето на училището, обществото ся видъло въ
голяма нуждж за парьй А въ сжщжтж тазъ минутж, на събрашето си, когато ся бь1ле смаяли че
парь! недостигжть искач1ж пръдъ ТБХЪ единъ родолюбецъ Г-нъ Хадж. Стаматъ Сидеровъ, кой отъ
голъмото си родолюбие и пламенното си желаже
за просвъщежето на българскьйъ младежи пода
рява за построешето на училището до 15 хиляди
гроша. Честь и слава на тосъ родолюбецъ!
Нека знай Г-нъ Хадж. Стаматъ що той, като
открь1ва за младежите учебни заведения, което
е найвърно средство за истиното просвБщеже, че
неговото име нема никога да бжде забравено отъ
учениците на това училище, то ще имъ е признакъ
за сеташното пламенно желан!е на Българетъ за
просвъщеже, то ще имъ и бжде причина да се
горджть съ народнь) си заведения, нека знай токже,
че и цъла община му остава вечно признателна за
това му спомоществуване.
*При това, смъ1ж и ся лаская да кажж, че и
съки чувствителенъ' Българинъ ще му оста признателенъ, като знай че нъговото спомоществуван е опира до цълж народность, защото въ него
училище ще ся учать Гагаузчета; т. е Българчета,
кои забравили сво^ж народностъ, матержья си язикъ,
и кои
станали вьрли гонители на нашжтж
(и своятж имъ) народность.
После това пожертвуваше училището начнж
дъятелно да ся строй, и съ Бож1ж вол1е скоро ще
бжде готово. Колкото за церквжтж, която е тжй
необходима нужна, немогжть още да ся събержтъ
въ силж лицата на обществото, за да почнжть да
С1Ж

СТр01ЖТЬ.

За това, като виджтъ нашитв Българе,' че
цъльтж на това общество е преблагороднж, че то
немалж ползж ще пренесе на нашжтж народность,
к а т о ; ще свъсти изгърченитъ и Гагаузитъ Бъл
гаре и като виджтъ, че членоветъ мж еж малцина,
слъдувателно и слаби, то добръ бь1 сторили, евкой
по възможности, да му се спомогне съ матер1алъ.
Въ това пожертвуваше нъма никой да ся из
мами а напротивъ ще получи: по мое убеждеше
благотворителностьта жиде неможе приъме толко
ва прекраень! плодове, както въ работж по стро
еше учебнь1 заведен1я, божествения Храмове и въ
помаганье на бедни ученици.
Нека си припомшжтъ читателите, що родо
любеца нь1 Г-нъ Екзархъ следъ голъмото си съчувств1е, къмъ Варненското българско училище, го
подарилъ съ единъ екземпляръ отъ вестника си
(кого и испращж) и съ 20 малкь) Енциклопедийкь) и 50 малкь1 букварчета, кои и до сега неизпращж, ами приканва нарочно да испратятъ нъкого за да гь! земе (!?). С. С М .
Арх.
Инокентий
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Селско-стопанскиятъ съборъ
като идея и приложение на необходимото сътрудничество между града и селото
ВСЕКИ, КОЙТО познава стопанската
структура
на България, не може да не признае, че земе
делското производство е центъръ на възмо
жности за пресъздаване на цялото наше наро
дно стопанство.
България е земедълска страна и ще си оста
не такава за дълго време, не само защото 80%
отъ населението "се занимава съ земеделие, но
защото индустрията у насъ не може да се развие,
докато не се засили благосъстоянието и кон
сумативната способность на нашето земедвлско население.
Като се има предвидъ това начало, всички
идеи, които целятъ създаването на стопанската и
културна мощь на нацията ни, неминуемо ще
изгорятъ въ приложението на е д н о здраво
сътрудничество м е ж д у града и селото, защото
тамъ еж факторите, тамъ еж умътъ и мишцитъ,
компетентностьта и неуморната воля.
И колкото това начало изхожда отъ ширинитъ на града и селото, колкото то въодушевява
повече сърдца и души, толкова реалнитв изгледи
ще се очертаятъ по-дебело.
Ето и идеята на селско стопанския националенъ съборъ въ Варна — чрезъ ежегодна ма
нифестация на
братското сътрудничество,
чрезъ взаимно опознаване д а се д о й д е д о
необходимата предпоставка, която ще д а д е
потикъ на народния прогресь.
Тази година селско-стопанскиятъ съборъ въ
Варна ще бжде свиканъ презъ м. августъ като
четвърти по редъ.
Ний варненци тръбва да се радваме, че шуменскиятъ областенъ директоръ г. Борисъ Казанлиевъ
за свикване на ежегодишни
събори.
избра
града ни, а въ лицето на жителитъ му потърси
сътрудничеството на тази голъма българска идея.
Когато тръбва, обаче, да се ласкаемъ отъ
тази честь, необходимо е да си дадемъ смътка
сами на себе си, въ каквиГ размъри сме развили
изисканото отъ насъ сътрудничество.
Първите три събора преминаха при единъ
ентусиазъмъ и за дветъ страни. Може ли да отре
че нъкой красивитъ сцени при тази величествена
манифестация, когато сърдцето и душата на гра
жданина. се радваха отъ девствено запазените
народни обичаи и нрави, отъ КИТНИТЕ носии на
българското село? Отъ друга страна, колко ГОЛ-Бмо б"Б любопитството на селянитв по отношение
културните придобивки на съвременния градъ!
Но нека не скриемъ истината, че този енту
сиазъмъ започна да клони къмъ затихване само
поради причината, че Варна не може да даде
задоволително, нужднитъ легла и постели на своитъ гости.
.
Бърно е, че не е лесна работа за 2 — Здни
да се задоволятъ квартирнитв нужди на 30 — 40
хиляди души. Но за Варна, ако това е мжка, то
не е невъзможность, защото единъ 70 хиляденъ
градъ е въ състояние да даде гостоприемство за
нъколко дни на толкова гости.
Трудностите настжпиха по квартирния въпросъ отъ недостатъчно широко проявеното госто
приемство. Много малко граждани се отзоваха и
приеха по неколцина гости въ СВОИТЕ домове, ко

гато гражданитъ, които иматъ възможность да
окажатъ единъ приемъ на скромните гостк, еж
много повече.
Този скръбенъ фактъ, който се надъваме, че
нъма да се повтори, принуди гостите съборяни да
се подслонятъ въ общестаенитв учреждения, въ
които мжчно можеше да се организира подслоня
ването, защото не само че ТБЗИ мъста еж непри
годни, но и за най-елементарната имъ пригодность
еж необходими грамадни парични средства, които
не бъха на лице. При ТБЗИ условия, ГОСТИТЕ събо
ряни сеизмжчиха много, а това не требва да бжде допускано отъ варненци, които знаятъ и треб
ва да си дадатъ още по-точна смътка какви сто
пански облаги добива градътъ ни отъ събора, и
второ въ името на каква благородна идея той се
свиква въ Варна.
Яко варненци заработятъ по въодушевено,
въ първия случай ще си помогнатъ стопански са
ми на себе си, отъ каквато помощь се нуждае
бедниятъ ни градъ, и въ втория случай ще изпълнятъ достойно единъ дългъ къмъ една величава
държавническа идея — мирното и братско съ
трудничество на всички граждани, за д а с е
изкове по-скоро напредъкъть и благоден
ствието на народа.

Какво изразходва
общината за подръжката на морската градина

Гордостьта на Варна е морската градина.
Тя носи славата на първа на Балканския
полуостровъ. Не малко наредъ съ варненци
на нея се, възхищаватъ и гости чужденци.
Грижитъ./които полага Варненската градска
община, нрезъ органигв си отъ земедъчпскостопанскрто отдъление, еж голъми. Затова
редакцията на Варненски общински вестникъ
съ готовност ь помъства н-вкои данни, взети
изъ годишната равносмътка.
За нейното поддържане, общината е
изразходвала: за заплати 281,582 лв., за над
ници 1,169,958 лв., за консумативни мате
риали, като канапъ, тель, клонове, гвоздеи,
циментъ, безиръ, рафия, каси, стъкла и др.
общо 57,691 лв., закупенъ новъ инвентаръ
за 32,182 лв., за семена, луковици, треви и
дръвчета 43,185 лв. или всичко еж изразход
вани 1,627,792 лв.

Въ Варна щастливо се съчетаватъ прелестите на китното
крайбрежие съ необятния чаръ
на морето и ц-Блебнитв лжчи на
варненското слънце. Варна ви
наги преизпълва душата и сърд
цето на оня, който е ималъ ща
стието да хвърли единъ погледъ
на хубостите й.
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Инж. Л. Каровъ
н-къ на тех. отделение при варн. община

Пжтната проблема на Варна
Гр. Варна въ своето благоустройственно раз
витие, както и другитв грдадове, е преминалъ
презъ ВСИЧКИТЕ фази, които социалните и стопан
ски нужди еж налагали.
Отъ "малко никого търговско селище, основа
но отъ см%ли колонисти, Варна разрастна до първо
търговско пристанище на българското царство.
Преди освобождението Варна е била типиченъ ориенталски граДъ съ паянтови сгради, тесни
и криви улици, застроени безъ всъкакъвъ планъ
и безъ огледъ на частна и обществена хигена.
Тогава не е имало никакво желание и грижи за
планиране и урегулиране на градоветъ. ПоследниТБ еж се застроявали безсистемно и по усмотрение
на разнитЬ неуки майстори и самозвани инженери.
Разположенъ при брвга на морето, при единъ
неравенъ теренъ, улицитв му били прокарани кри
ви, тесни, изходящи най-вече къмъ пристанището.
Ограденъ до последните дни на турското влади
чество съ камени стени, градътъ е билъ ствененъ,
и неговото разширяване и благоустрояване е било
спирано. УлицитЬ, най-важенъ елементъ за модер
низиране на единъ градъ, еж били държани съ
векове неизменени. Единственниятъ напредъкъ по
ТБХЪ е билъ настилането имъ съ калдъръмъ, който
е предпазвалъ пешеходцитв отъ кальта, но затова
е затруднявалъ движението на КОЛИТЕ.
Следъ освобождението въ Варна, като главно
пристанище на страната, се е развила голяма тър
говия. Населението на града е почнало бързо да
нараства, благоустрояването му—да се увеличава.
Налагало се е увеличението на града, .налагали се
нови строежи. Будниятъ духъ на българина, въз-'
приемчивъ къмъ новото и модерното, не е закъснвлъ да се прояви и въ благоустройството на гра
да. Започва усилена работа въ това направление.
Правятъ се улици съ гранитенъ паважъ, а следъ
това и съ макадамова настилка.
Настжпватъ ВОЙНИТЕ — балканската и европей
ската. Благоустройството на града спира. Едва
презъ 1928 год. общинската управа се заема съ
уличните йастилки.
Презъ 1928 год. Варненската община пристжпи къмъ употребата на безпрашната настилка,
тъй наречената „китонова".
По-късно се прило
жи сжщата настилка и по улицитв: „Царь Симеонъ ",6-й септември", часть отъ „Царь Борисъ"'
пл. „Независимость", бул „Сливница", „Мария Лу
иза" и др., а презъ 1929 год. държавата китонира
и шосето за манастира „Св. Константинъ".
Не може да се отрече, че грижата за улици
тв е една отъ най-важнитЬ страни отъ благоустро
яването на единъ градъ. Добритв улици имать
стопанско и здравно значение. По ТБХЪ може да
се ежди за културата на единъ градъ, още пове
че за единъ градъ като Варна, който всъко лвто
предъ ОЧИТБ на хиляди чужденци представлява културниятъ обликъ на нашата страна.

Изхождайки отъ горнитгь мотиви, об
щинската управа презъ 1935 год. се зае съ
създаването на една система въ строеокитгь
на улицитть. Изработи се единъ петгодишенъ
планъ, по който да става застрояването имъ.

Раздали се движението на улиците на тежко,
смесено и леко. За провеждането на тоя планъ
се намери за необходимо да се изразходватъ годи
шно минимумъ 7 милиона ле., като . средствата се
ззематъ отъ бюджета на общината, отъ образу
вания фондъ „Расте и хубавее", отъ откупите и
труда въ натура на временната трудова повинность и др.
'
Блгодарение
на голтьмитгь грижи на об
щинската управа и на нейнитгь органи, пред
видените
ергьдства можаха
да се реализи
рате и презъ 1935—1936—1937
години се даде
силенъ
тласъкъ
по благоустрояването
на
улицитгь. Презъ сжщитгь години се извършиха
паважи,
шосиране, емулзиране
на улици и
площади
на обща дължина
16,700
линейни
метра,
съ квадратура
132,500
кв. м., т. е
близо Уг отъ онова, което е имало до 1935 г..
При благоустрояването на улиците голъмо
значение има и добриятъ строежъ на тротоари.
За да се създадатъ такива, требваше да се поставятъ по улиците бордюри. Презъ .1935 —1937 год.
еж били поставени всичко 25,300 м. пог. бордюри,
т. е. близо 7з отъ поставени до 1935 год., или
всичко поставените до края на 1937 г. 87, 500 пог. м.
Тротоаритъ на градъ Варна представляватъ
единъ сполучливъ строежъ по начина на своето
провеждане. Тв улесняватъ много пешеходците и
поддържать чистотата. За сега еж Поставени 125,000
кв. м. градски тротоари, отъ които само презъ
1935—1937 год. еж поставени 8,000 кв. метра.
Варна разполага съ широки улици, съ алеи
за пешеходци по сръдата имъ. Презъ 1936 —1937
год. се започва усилено твхното застрояване и
украсяване съ разни градински култури; по този
начинъ улицитв се освежиха.
Обаче всичко изложено е едва задоволително,
като се има предвидъ, че Варна и предградието
„Аспарухово" разполагатъ ,съ 180 клм. улици и
площади съ обща квадратура отъ 2,460,000 м. кв.
Отъ тъхъ има павирани до днесъ 41,000 пог. м. и
съ 238,000 кв. м. шосирана площь, т. е. последнитв
представляватъ 227 % отъ общата дължина.
Застроената площь на гр. Варна и предгра
дието „Пспарухово" е 8,800,000 кв. м., отъ които
1,039,000 кв. м. еж заети отъ паркове и игрища.
Отъ цвлата площь на улицитв и площадите се
пада 2 3 ^ , единъ процентъ много голъмъ.
Напредъкътъ на пжтното двло въ гр. Варна
съ създаването на хубави улици не ще създаде
само удобства на гражданите, но ще спомогне и
за доброто име на града.

Варна е най-чистиятъ градъ
въ България. Варненската град
ска община изразходва ня
колко милиона лева, за да по
държа чистотата на града.

Брой 7 и 8
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Варна презъ май 1938 год.
Ф р е н с к и в о е н н и гости на гр. В а р н а
На 7 май 1938 год. въ водите на варненско
то пристанище пристигна френската канонерка
„Д'Ибервилъ". Следъ акостирането на кораба под
несоха поздравления официалнитъ лица. Отъ стра
на на общината гоститъ бъха поздравени отъ пом.
кмета г. П. Куртевъ.
Следъ това контръ адмиралъ г. Ферне, придруженъ отъ френското морско военно аташе г.
Лаалъ, направи официални посещения. Посети:
началника на гарнизона г. г е н е р а л ъ Поповъ,
к о н т р ъ а д м и р а л а г. В а р и к л е ч к о в ъ , кмета г. Я.
Мустаковъ и пол. к о м е н д а н т ъ г. Б. Германовъ,
Малко следъ това посетенитъ лица върнаха визи
тата на контръ адмиралъ Ферне. На гостите бъха
дадени банкети отъ страна на общината, начални
ка на гарнизона. Контръ , адмиралътъ г. Фер
не посети София, кждето бв приетъ отъ Н. В.
Царь Б о р и с ъ III.
При завръщенето си въ Варна контръ ад
миралътъ г. Ферне б% придруженъ отъ военния ми
нистъръ г. Д а с к а л о в ъ .
Преди заминаването на борда на кораба кон
тръ адмиралътъ г. Ферне даде приемъ. На 12 май
вечерьта „ Д ' И б е р в и л ъ " отплува за Кюстенджа.
На борда на канонерката г. Ферне направи
изявления, въ които подчерта възхищението си огъ
добрия приемъ въ България, както и отъ страна на
варненци.
Историческия турски кръстосвачъ
„Хамидие" въ Варна
Следъ нъколко дневното престояване на „Д'
И б е р в и л ъ " на 18 май 1938 год. въ варненски во-

' ди пристигна историческиягь турски крайцеръ „Ха
мидие". Следъ приветствията поднесени отъ офи
циалните власти, комендантътъ на, крайцера фрегатниятъ капитанъ г. Н е д ж и м и И о с д е н и с ъ , тур
скиятъ пълномощенъ министъръ г. Шефки Беркеръ и турското военно аташе г. капитанъ Яркинъ
направиха посещения на началника на гарнизона
г. генералъ Поповъ, контра адмирала г. Вари
к л е ч к о в ъ , кмета г. Мустаковъ и пол. комендантъ
г. Германовъ. Следъ, това официалнитъ лица вър
наха визитите на г. Иосденисъ. Кметътъ г. Муста
ковъ даде вечерьта голъмъ банкетъ на гостигк
Голъмъ приемъ даде и турскиятъ пълномо
щенъ министъръ г. Шефки Беркеръ.
Преди да отплува на^ борда на крайцера отъ
страна на коменданта г. Иосденисъ бъ даденъ го
лъмъ приемъ. На приема се водиха разговори
между гостигв и поканените официални лица. Въ
каютъ компанията на г. Иосденисъ бъха се съб
рали на интименъ разговоръ началникътъ на гарни
з о н а г. генералъ Поповъ, контра адмиралътъ г. Ва
риклечковъ, кметътъ г. Мустаковъ, пол. комендантъ
г. Германовъ, турскиятъ пълн. министъръ г. Беркеръ.
На 20 вечерьта „Хамидие" отплува _ за Кюс
тенджа.
Отпразднуване праздника „Св. Св.
Кирилъ и Методий"
На 24 май 1938 год. праздникътъ на нашите
първоучители б е тържествено отпразднуванъ. На
площадъ „Митрополитъ Симеонъ" б е отслуженъ
молебенъ. Присжствуваха: началникътъ на гарнизо
на г. генералъ Поповъ, контръ адмиралътъ г. Вари
клечковъ, кметътъ г. Мустаковъ, председательтъ на
ПРАД.

'Е"Х1~>^ж5.~Г- а

На приема на борда на кръстосвача „Хамидие" бъха
направени много снимки. На горната наша снимка, на
правена специално за Варненски общински вестникъ,
еж комендантътъ на „Хамидие" г. Неджими Иосде
нисъ. турскиятъ пълн. министъръ въ София г. Шевки
Беркеръ и кметътъ г. Я. Мустаковъ
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училищното настоятелство пом. кмета г. Куртевъ,
пом. кметоветъ г. г. Димитровъ и Миневъ. и_ мно
го официални, лица.
Произнесена б е речь, а следъ това всички
ученици бъха поздравени отъ официалнитъ лица.
Образува се манифестация. На
площада въ
началото на ул. „Царь Борисъ" бъ построена ес
трада, к;кдето бъха застанали официалните лица
и поздравяваха учащата младежь. Манифестацията
завърши въ морската градина, кждето бъха поло
жени венци на паметниците на народнитъ буди
тели. Дефилираха надъ 12,000 ученици.
Пролетната сесия на Варненския
общински съветъ
На 30 априлъ 1938 год. бъ открита пролет
ната сесия на Варненския общински съветъ. Пре
ди пристжпване къмъ дневния редъ, кметътъ г. Мустаковъ съ подходящи думи поздрави общинскитъ
съветници и ги прикани къмъ ползотворна дейность. По предложение на г. кмета предъ съвета
б е сложенъ въпроса за селско-стопанския съборъ.
Кметътъ съобщи, че *е изготвено изложение до об
ластния директоръ г. Казанлиевъ и тази година
съборътъ да се състои въ Варна.
Въ връзка съ правилното развитие на курор
та Варна, кметътъ г. Мустаковъ направи предложе
ние общинския съветъ принципално да реши на
мирането на начинъ, по пжтя на частната иници
атива, въ Варна да бжде построенъ необходимия
курортенъ плажъ-хотелъ.
Следъ това заседанието бъ вдигнато и съве
та поднови работата си на 25 май.
Заседанието на съвета б е открито отъ кмета
г. Мустаковъ; той направи официално съобщение
за назначаването на новъ пом. кметъ г. К. Миневъ.
Кметътъ изказа голъмото си задоволство, че по пж
тя на приемственостьта отъ сръдата на общински
те съветници е излжченъ новия пом. кметъ.
Следъ това г. Миневъ благодари за думитъ
на г. кмета и помоли общинскитъ съветници да
му сътрудничатъ въ новата му работа.
Кметътъ съобщи, несъгласно закона новия пом
кметъ губи мандата си като общински съветникъ
и ще бжде произведенъ новъ изборъ. Общинска
та управа е извършила процедурата и се очаква
насрочването на избора отъ Министерството на
вжтрешнитъ работи.
Пом. кметътъ г. Куртевъ, въ качеството си на
председатель на комисията за финансовия отчетъ
за 1937 год, докладва отчета, който бъ одобренъ
отъ общинските съветници. Докладванъ б е отчета
и на фонда „Расте и хубавее", който бъ сжщо
одобренъ.
Произведе се изборъ за членъ на засилената
управа вмъсто излизащия К. Миневъ. Избранъ бъ съ
ветника Г. Люцкановъ, съ 10 гласа отъ присжтствуващитъ 19 съветника. Останалитъ 9 гласа бъха
дадени за съветника Иванъ Л. Мариновъ.
Кметътъ г. Мустаковъ прочете протокола за
определяне местото на бждащата общинска тер
мична електрическа централа, която общината ще
построи на местото, западно отъ кланицата', между
устието на канала и езерето. Централата ще стру
ва ЗО.ООО.ООО лв.
Поради изчерпване на дневния редъ кметътъ
г. Мустаковъ съ подходящи думи благодари на об
щинскитъ съветници за ценното имъ съдействие и
обяви априлската пролетна сесия на Варненския
общински съветъ за закрита.

ЕКСПЛООТОЦЙЯТО
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Варненската градска община въ курорт
ното развитие на града се е стремила чрезъ
СВОИТЕ гори да създаде красиви и китни
околности, които едновремено да служатъза
прохладни и развлъчителни м+зста на екскурзиантигв-лътовници, отъ друга страна да бждатъ създадени като едни сигурни финанансови източници на общината.
Стопанисването на общинскитъ- гори, ко
ито еж твърде пространни, миналата година
бъ- насочено отъ Варненската община къмъ
една стопанска система. изключваща всички
неудобства на частната експлоатация.
Варненската община по стопански на
чинъ предприе миналата година изсичането
на първия горски етатъ. Следнигв резултати
говорятъ за положителнигв страни на такъвъ
родъ експлоатация:
Отъ евчищата въ Малкия и ГОЛ-БМИЯ
Джанаваръ, възлизащи на около 500'декара,
еж получени 2,912,264 кгр. дърва и 35,811
лозарски колчета, на обща стойность 1,261,107
лева.
Разходътъ по стопанската експлоатация въз
лиза на 205,266 лв., или реалната цифра,
която требва да се вземе като приходъ отъ
общинската гора възлиза на 1,055,841. лв.
Отъ направената калкулация за стойностьта на полученитъ дърва отъ декаръ
отъ стопанската експлоатация въ сравнение
съ получената сума на декаръ при произве
дения търгъ за отдаване на предприемачъ
експлоатацията, каквато система се е практи
кувала до миналата година, установява се
една разлика на декаръ отъ 13076 лв. въ
полза на стопанския начинъ на експлоатация.
Вънъ отъ това 'гражданството получи
дърва за' огр-ввъ по 350 лв. за тонъ при
точно тегло, а СЖЩИГБ дърва отъ прецприемачитъ щъха да се купуватъ по 420 — 450
лв. едина тонъ.
При тази експлоатация Варненската об
щина има възможность да раздаде на бедни
те свои граждани дърва — 649,590 кгр.. на
църквата въ кв. „Дспарухово" — 2,000 кгр.,
на опълченцигв — 4,000 кгр., д-во „Сливни
ца" — 500 кгр., руската църква — 3,000
кгр., хр. д-во „Ярхангелъ Михаилъ" — 5,000
кгр., руския съюзъ — 500 кгр., работниче
ския синдикатъ — 5,000 кгр., сжщевременно
да задоволи общинското земеделско стопан
ство и др. служби съ 6,012 лозарски колчета.
На гражданитБ еж продадени 29,699 ло
зарски колчета, сръдно по 2 лв. броя, когато
сжщитв отъ предприемачъ щ-вха да се продаватъ отъ 3 до 3.50 лв.
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Кметски поздравления
По случай именния день, на Н. В.
Царя, кметътъ г. Я. Мустаковъ отправи
поздравителна телеграма, на която Н. В. Царьтъ
е благоволилъ да отговори:
Инженеръ Мустаковъ
кметъ на гр. Варна
Благодаря сърдечно вамъ и на граж
данството за любезнигЪ поздрави иблагопожелания, които ми изпращате по
случай именния ми день.
ЦЛРЬТЪ
СОФИЯ
Двореца Негово Величество Царя
Отъ името на варненското граждан
ство, на жителитгъ отъ присъединенитгъ
нъмъ общината ни села, отъ страна на
общинския съветъ и общинската управа и
отъ мое име щастливъ съмъ да поднеса на
Ваше Величество по случай деня на Свети
Царь Борисъ Михаила почтителни
поз
драви и пожелания за щастие и дълголгьтие
на Ваше Величество за радость на цело
купния български народъ и за неспиренъ
възходъ на скжпата ни родина.
Кметъ: Инж. Я. Мустаковъ
Кметътъ г. Янко Мустаковъ съ поздра
вителната телеграма е честитилъ именния день
на Н. В. Князъ Кирилъ, и въ отговоръ
е получилъ следната телеграма:
Инженеръ Мустаковъ
Градски кметъ — Варна
Вамъ, на общинския съветъ и на
гражданството благодаря сърдечно за
любезнитв честитки по случай именния
ми день.
КИРИЛЪ
Негово Царско Височество Князъ Кирилъ
Двореца — София
Отъ името на варненското гражданство,
отъ страна на общинския съветъ и общин
ската управа и отъ мое име, щастливъ съмъ
да поднеса на Ваше Царско Височество по
случай именния Ви день почтителни поздра
ви и пожелания за здраве, щастие и дълго
летие за гордость на българския народъ и
радость на целия царствующъ домъ.
Кметъ: Инж. Я. Мустаковъ
По случай именнитБ дни на м-ръ председательтъ г. д-ръ Георги Кьосеивановъ и
м-ра на финанситв г. Г. Гуневъ, кметътъ
г. Я. Мустаковъ е отправилъ следнитв поз

дравителни телеграми:
СОФИЯ
Министъръ Председателя
Д-ръ Георги Кьсеивановъ
Отъ името на варненското гражданство,
общинската управа и отъ мое име приемете
Господинъ Министъръ Председателю поздрав
ления по случаи именния Ви день и сърдечни
пожелания за здраве, сила и бодрость за
непрестана работа за преуспяването на ро
дината.
Кметъ: Инж. Я. Мустаковъ
Министра на финанситв Гуневъ
СОФИЯ
Отъ страна на общинската управа и отъ
мое име по случай менния Ви день подна
сяме Ви, Господинъ Министре, поздравление и
пожелание за здраве, щастие и енергия за
неспирна работа за дълото на обновена
България.
Кметъ: Инж. Я. Мустаковъ
По случай праздника на българската
просвъта и деня на Св. Св. Братя Кирилъ
и Методий, кметътъ г. Мустаковъ и председательтъ на Училищното Настоятелство п. км.
г-нъ Куртевъ поздравиха м-ра на просвътата
г. проф. Маневъ, който е отговорилъ съ
следната телеграма:
Варна — Кмета Инж. Мустаковъ
Господинъ Министърътъ на Народното
просвещение благодари сърдечно Вамъ, на
председателя на Училищното настоятелство,
на учителитв и учащата се младежь въ гра
да Ви за хубзвитБ поздрави, които му из
пращате по случай деня на светитъ братя
Кирила и Методия. Нека ТБХНОТО велико ДЕ
ЛО крепне и процъвтява въ всеотдайно слу
жене на българскитв просвътни идеали.
Главенъ секретарь на Министерството на
народното просвещение: Т. Върбановъ
Министра народното просв-вщение
Професоръ Георги Маневъ
Въ деня на българската просвъта честь
ми е, Господинъ Министре, да Ви поднеса
поздравленията на възпитателите и учащата
се младежь отъ Царицата на Черното Море.
Кметъ: Инж. Я. Мустаковъ
Преде, на Учил. Н-во: Инж. П. Куртевъ
Варненскиятъ кметъ г. Я. Мустаковъ, по
случай избора за председатель на 24-то обикновенно Народно Събрание е поздравилъ
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избранника г. Стойчо Мошановъ съ следната
телеграма:
Стойчо Мошановъ
Председатель Народното Събрание
ул. Николай Николаевичъ
СОФИЯ
Отъ името на 'Варненското гражданство,
отъ страна на общинската управа и отъ свое
име поднасямъ Ви, господинъ председателю,
поздравления и пожелания за плодотворна и
народополезна дейность по случай посочва
нето Ви за пръвъ народенъ избраникъ на
двадесеть и четвъртото обикновено народно
събрание.
Съ окрилена в^зра въ неспирния възходъ
на нова България подъ мждрото ржководство
на общолюбимия нашъ .Държавенъ Глава
варненци съ радость поср-вщатъ въ Ваше
лице незаменимия председатель на народното
събрание на обновена България.
Съ свътла надежда за по-добри дни на
народъ и държава, варненци Ви отправятъ
сърдечни пожелания за лично щастие, здраве
и дългоденствие.
Кметъ на гр. Варна: Инж. Я. Мустаковъ
Стойчо Мошановъ
Председатель Народното Събрание
Николай Николаевичъ
СОФИЯ
Радиосъобщението, което току що чухъ
въ избора ти за председатель на дведесеть и
четвъртото обикновено народно събрание, ме
изпълни съ безкрайна радость.
Отправяйки ти сърдечни поздравления
по , този случай и адмирирайки проявената
мждрость на народното представителство
чрезъ този изборъ пожелавамъ ти блестящи
резултати въ дейностьта ти като пръвъ съветникъ на любимия нашъ Държавенъ Вождъ
й като4 подчертанъ водачъ на . обновена
България.
ЗДРЯВЕЙ!
Мустаковъ

Раздадени овошки дръвчета

отъ варненската община на присъединените
къмъ нея села

Варненското градско общинско управле
ние, чрезъ земледъ\лско — стопанското си от
деление е раздало на стопанитЬ отъ присъ
единените къмъ него села следните овошни
дръвчета: с. Царево — праскови 2985 за 17,910
лв. и череши 275 за 2,200 лв., с. Надежпа —
праскови 730 за 4,380 лв., с. Звездица —праскови 1.000 за 6,000 лв. и с. Галата —
праскови 154 за 2,940 лв. или всичко еж
раздадени 6,500 овощни дръвчета за 33,430 лв. |
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Огчегътъ на вариша ойща
за финансовата 1937 г.
Финансовата политика на дадена община ви
наги е дирижирала цялостната политика на общи
ната. Нейните отражения еж чувствителни не само
. върху задачите на общинските управници, но спомагатъ или спъватъ развитието на живота отъ гле
дището на добре разбраните стопански -и култур
ни интереси на гражданите.
Въ това отношение управлението на Варнен
ската градска община е зарегистрирало значител
ни успехи, каквито се желаятъ отъ много общини.
Умело водена отъ постоянното приежтетвие,
начело съ кмета г. Янко Мустаковъ, финансовата
дейность на общината за 1937 г. 6% добре оцене
на отъ общинските съветници презъ наскоро за
вършилата се априлска сесия на общин. съветъ, и
приета единодушно.
Предвидъ големия интересъ, който представ
лява този отчетъ за гражданите съ своите указа
ния за широката и благотворна финансова дей
ность и, най-важното, поуките, които могатъ да се
почерпятъ за провеждането на една правилна бждаща финансова дейность, ние даваме въ резюме
отчета на избраната отъ общ. съветъ комисия за
преглеждане на главния отчетъ, въ съставъ: пред
седатель пом. кмета г. П. Куртевъ и членове: Ст.:
Станевъ, д-ръ Иорд. Георгиевъ, Георги Люцкановъ
и Христо Теохаровъ.
Въ бюджета за 1937 год. еж били предвиде
ни да постжпятъ 58,826,174 лв. Въ бюджетното уп
ражнение еж постжили 54,795,575 лв. или бюджетътъ е реализиранъ въ 93 на сто. Приходниятъ
процентъ на реализирания бюджетъ бележи въз
ходъ въ сравнение съ 1936 год. — 76 на сто, а
презъ 1935 год. — 65 на сто. Презъ 1937 год. еж
постжпили въ повече въ сравнение съ 1936 год.
13,234,526 лв., а въ сравнение съ 1935 година —
15,541,825 лв. Комисията препоржчва да се засили
събирането на общинските приходи, за да може
да се реализиратъ големите начинания на об
щината.
Една отъ главнит-Ь . задачи на финасовото
отделение при Варненската градска община е би
ла колкото може повече да се ликвидира съ недоборигк Така презъ 1937 год. финансовите ор
гани еж събрали недобори 5,694,621 лв., или постжпленията отъ недобори въ сравнение съ 1936
год. еж се увеличили съ 1,433,694 лв. Комисията
препоржчва финансовата служба въ общината да
засили събирането на голъмитъ недобори на об
щината.
Докато-бюджетътъ на Варненската градска
община презъ 1935 год. е възлизалъ на 64,518,390
лв., а презъ 1936 год. — 54,826,500 лв.,то тоя презъ
1937 год. е билъ само 50,826,174 лв. (като се из
ключи сумата 8,000,000 лв. предназначена за пос
тройка на кланица, реализирана отъ заема отъ
Ипотекарната банка).
Въ една отъ точките си комисията изказва
мнение при гласуването на бюджета' за 1939 год.
да се държи точна сметка за реалните постжпления презъ последните три бюджетни упражнения,
за да не се надуватъ приходните параграфи. Из
казано е мнение, че персоналътъ на общината е
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Варненските здравно-съвещателнйГ станции
презъ 1937 година
Нарастващата ежегодно работа въ детскитъ
здравносъвещателни станции въ градъ Варна,
придизвика откриването на 4 въ г р а д а и 4
въ с е л а т а присъединени къмъ Варненската
градска община. Макаръ съ крайно недостатъченъ
лекарски и сестрински персоналъ, станциите еж
дали презъ 1937 г. следната дейность: новозаписани деца 1184; посещенията направени въ стан
цията еж 11,566, а тия на сестритъ посетителки
по домовете—3,018. Л-Бкаритъ еж направили 539
посещения, предимно при новородени въ града
и селата.
.
Най-много деца се записватъ следъ навърш
ване на първия месецъ. Майките еж свикнали ре
довно 2 пжти. месечно да донасятъ децата си въ
станциите, дори и презъ студенитъ зимни дни. Поголемата часть отъ децата до б месечна възрасть
еж кърмени, една малка часть прехранвани, а незначителенъ брой, само 19 отъ 908 еж хранени
изкуствено при добри съвети и, тъзи
деца
ръстатъ правилно и безъ опасность за здравето имъ.
Другъ фактъ, който требва да се отбележи
съ задоволство е тоя, че майкитъ знаятъ вече
предназначението наздравнитъ станции и не дона
сятъ децата си.^ когато еж болни, но своевременно
търсятъ помощЬ въ амбулаториите или при частно-практикуващитъ лъкари.
Бременните по-ръдко търсягь съвети въ стан
циите, защото часть отъ тъхъ посещаватъ майчи
ния домъ, а други се съветватъ съ акушеркитъ си.
Презъ 1937 год. еж записани 250 бременни, които
еж направили 589 посещения въ станциитъ. Стан
циите еж уредили 3 здравни курса за девици и
млади майки, съ 125 курсистки, които еж имали
практически занятия въ постоянната изложба и еж
изучавали най-подробно детската кухня.
Децата, които посещаватъ станциите, еж пре
димно отъ бедни семейства, затова благотвори
телното д-во „Д-ръ Янастасия Головина" при
станциитъ се стреми да улесни майкитъ въ изпъл
нението на дадени съвети чрезъ материална под
крепа.
Всъко бедно дете получава пеленки, ризки,
фланелки и сапунъ, а когато е необходимо дохранване, отпускатъ се млЪко и други хранителни
продукти, като захарь, грисъ, брашно и оризъ.
На 157 деца еж раздадени 5757 литри млЪко;
раздадени еж съ купони 658 кгр. захарь, отъ кой
то 382 кгр. въ селата, 650 кгр. брашно, отъ което
132 кгр. въ селата. Подпомогнати еж съ продукти
ГОЛ"БМЪ въ сравнение съ приходнит-Б й възможно
сти и се препоржчва въ ИДНИТЕ' бюджети да се
пристжпи къмъ едно съкращение въ персонала,
безъ да се предизвикатъ сътресения и да се увре
жда правилното провеждане на службитъ. Служ
бата въ канцелариитв ще тръбва да се и изпъл
нява само отъ щатенъ персоналъ, безъ да се наемать надничари за тази цель.
Комисията не е констатирала никакви нере
довността въ главния бюджетъ.
Така представениятъ финансовъ отчетъ бъ
•одобренъ отъ общинския съветъ.

445 кърмачета. На 214 кърмачета еж раздадени
1,106 броя пеленки, отъ които 93 въ селата; 221
ризки и 200 фланелки, отъ които 44 въ селата.
На 332 деца еж раздадени 1,107 броя износени
дрехи и обуща, отъ които 23 въ селата, 26 нови
топли дрешки, 216 броя сапунъ, отъ който 27 въ
селата, 97 кгр. рибено масло, отъ което 10750 кгр.
въ селата; съ това рибено масло еж подкрепени
340 деца. Нови обувки еж дадени на 93 деца, а
на 12 бебета еж отпуснати за временно ползуване
(до довършване на първата имъ година) кошчета-легла.
Всичко раздадено възлиза настойность 100,482
лв. безъ стойностьта на подаренитъ отъ граждан
ството износени дрешки. Помощьта се разпреде
ля върху'789 деца на възрасть отъ 1 месецъ до 7
год.; 455 отъ ТБХЪ еж получавали и хранителни
продукти.
СлаботБлеснигъ деца се засилватъ съ рибе
но масло презъ зимата, а презъ лътото съ слън
чеви морски бани на детския плажъ.
Плажътъ бъ уреденъ за 445 деца отъ 2 до 7
год. възрасть; децата се придружаваха отъ майки
тъ си. При непрекженать контролъ отъ лъкаритъ
и сестритъ — посетителки и най слабитъ и малки
дечица еж направили отъ 14 до 41 бани, съ по
чивка презъ нъколко дни. Всъко дете свиква да
прекарва на плажа въ игри постепенно отъ 10
минути до 1 часъ, безъ да лъга, като отъ време
на време се прибира подъ навесъ, а преди да нанапусне плажа се изкжпва съ затоплена морска
вода; по голъмитъ отъ 4 год. деца използуватъ
морето, кждето съ радость се изкжпватъ, не по
вече отъ 10 минути. Нито едно слънчасване, нито
заболяване на гърло, така чести по другитъ пла
жове, гдето децата се прегръватъ или се киснатъ
въ морето безъ всъкакъвъ контролъ.
За този плажъ еж изразходвани само 1877 лв.
Резултатите еж много добри, което кара почти
всички майки, посетили веднъжъ тоя плажъ, да
настояватъ следващите години да се приематъ
децата имъ, за да окрепнатъ окончателно.
Прилагайки и двата фактора, здравна просвъта и материално подпомагане на нуждающитъ се,
здравнитъ станции представляватъ вече единъ мо- ч
щенъ институтъ, който въ продължение на десе
тина години можа да намали детската смъртность
съ 80 на хиляда, резултатъ, който потвържда
ва най-категорично, че само съ създаване добри
условия за кърмачетата, можемъ да се боримъ съ
смъртьта, която ги дебне непрестанно.
Държавата не бива Да жали сръдства за ТБХното подпомагане, защото по детската смъртность
ще се ежди за нашата култура.

Д-ръ Н. В. Головина

Слънце, море и чудни пре
лести еж най-ценния подаръкъ,
които природата е дала на
Варна.
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Разрешително за амбулантната търговия
на градинаритЪ — производители
По поводъ искането
да се разреши на
градинарите-производители да продаватъ своите
собствени произведения направо на консуматорите
на открити подвижни сергии или въ разносъ съ
колички или кола, както по улиците и площадите
на населените места, така и по надлежно разре
шените панаири, сборови и седмични пазари и да
се даде едно окончателно тълкуване за правата,
които производителите на селско-стопански про
изведения иматъ да продаватъ подвижно и по
надлежно разрешените тържища собствените си
произведения, съобщава се за сведение и ржководство следното:
1. Съгласно чл. 26 отъ н.-законъ за урежане
на вжтр. търговия, извършването на дребни про
дажби направо на консуматорите подвижно по ули
ците и площадите на населените места, както и
по надлежно разрешените сборове, панаири и
седмични пазари пеша, съ количка, кола, каруца
и пр., се счита за амбулантна търговия.
2. Съгласно чл. -28 отъ сжщия законъ, за да
може да се търгува амбулантно — търговецътъ
требва да е снабденъ съ разрешително за амбу
лантна търговия, съгласно глава II отъ н.-законъ
за уреждане на вжтрешната търговия.
3. Съгласно чл. 30, буква „д" отъ сжщия за
конъ* могатъ да се снабдятъ съ разрешително за
амбулантна търговия само лица, които не еж нито
самите те, нито членовете на семейството имъ
отседнали търговци.
4. Следователно, продаването подвижно на
сергия или на количка направо на консуматорите
съставлява амбулантна търговия и може да бжде
извършвана само съ специално разрешително,
което се издава при условие, че лицето не е отсе
дналъ търговецъ.
5. Разпоредбите на чл. чл. 26, 28 и 30, буква
„д" отъ н.-законъ за урежд. на вжтр. търговия,
обаче, еж приложими само за амбулантните тър
говци (чл. 26 отъ закона).
За лицата, изброени въ,чл. 27, буква „а" отъ
закона, обаче, разпоредбите на. споменатите погоре членове не еж задължителни, т. е. извършва
ните отъ лицата изброени въ чл. 27, буква „а">
отъ закона, дребни подвижни продажби направо
на консуматорите, не се считатъ за амбулантна
търговия по смисъла на н.-законъ за урежд. на
вжтр. търговия и като така, лицата изброени въ
чл. 20, буква „а", отъ закона, се освобождаватъ
отъ разпоредбите на чл. чл. 28 и 30 отъ н.-законъ
за урежд. на вжтр. търговия.
6. Ето защо, всеки производитель на селско
стопански произведения (каквито еж и градинаритепроизводители) може да търгува подвижно и да
продава направо,на консуматорите произведените
отъ самите него или семейството му произведения,
безъ да е необходимо да притежава разрешително
за амбулантна^ търговия и независимо отъ това,
дали той има и търговско заведение, като отседналъ
търговецъ, или не.
За ползуването отъ това право, обаче, требва
да еж на лице следните условия:
а) лицето или семейството му да еж произво

дители на селско-стопански произведения, и
б) да продава изключително произведени отъ
самия него или отъ семейството му произведения.
7. Следователно, всички производители на
селско-стопански произведения, включително и градинарите, могатъ да продаватъ подвижно направо
на консуматорите произведените отъ самите ГБХЪ
или семействата имъ селско-стопански произведе
ния, само при условие, че продаватъ наистина
собствени произведения, т. е., че сами те или семей
ствата имъ еж произвели продуктите.
Като така ще подпадне подъ наказателните
разпоредби на глава II отъ н.-законъ за уреждане
на вжтр. търговия всеко лице, което продава не
само собствени, но и чужди с е л с к о - с т о п а н с к и
произведения.
Подъ семейство се разбира само лицата въ
най-близко родство, а именно: мжжъ, жена, деца,
баща-и майка при-условие, обаче, че живеятъ и
се хранятъ заедно.

Кош количество фурожъ е получило
Варненската община отъ реколтата 1937 год.

Варненската градска община отъ реколта
1937 гсд. е получила отъ общинското сто
панство „Орта Чаушъ" следнигв видове
фуражи:
Сухо люцерново с-кно 80,389 кгр. за
128,622 лв., сухо ливадно СБНО 72,800 кгр.
за 109,215 лв., суха фиева смъхь-сЬно'25,060
кгр,, за 40,096 лв , суха суданка - съч-ю 3,000
кгр. за 4,500 лв., сухо мухарево сЪно 4,000
кгр. за 6,000 лв., ечемична овесна слама
25,000 за 10,000 лв.. кръмно цвекло-глави
15,000 кгр. за 7,500 лв., ечемикъ - зърно
13,772 кгр за 41,316 лв., овесъ-зърно 10,782
кгр. за 32,346 лв., лудо просо - зърно 200 кгр.
за 500 лв., метла стъбло 870 кгр. за 4,350
лв., метла - готови метли броя 107 за 535 лв.,
кошничарска върба 550 кгр. за 3,850 лв. и
конгпъ продзденъ за 2,750 лв., или общо
отделението е реализирало приходъ 391,580
лв. при единъ разх^дъ отъ 233,202 лв., като
е дало чиста печалба отъ 158,378 лв.
Трансформиране на производство въ
индустриално заведение
Когато РЪ едно индустриално заведение
се извърши трансформиране на производство
то, макаръ машинигв да оставатъ непромЪлени, такова трансформиране е. равнозначно
съ откриване на ново индустриално заведе
ние — чл. 13 отъ зак. за индустрията.
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Естествениятъ приръстъ на Варна
намалява н е с п и р н о
Яко има н^що, което най-много да озадача
ва единъ народъ съ огледъ на неговото бждеще
и сжществуване като народъ, това е движението
на процента на естествения приръстъ.
Намалението на раждаемостьта е катастрофа
за народите. Ние днесъ виждаме въ всички наро. ди максимални усилия въ сръдствата за борба
противъ тази катастрофа.
Подъ формата на върховно покровителство
държавата въ всички народи се явява като насърдчитель въ браковегв, улеснявайки своите граж
дани къмъ гюсъ, съ щедри обещания въ социал
но и икономическо отношение.
Нещо повече, майката е вече достойнство съ
всеотдайна почить-огъ държавата. Тя е героинята
на нацията въ нейното развитие, храмъ предъ кой
то съ смирение и дълбоко уважение тръбва да
минава всеки. Въ последно време и у насъ се нададе тре
вога за намаление раждаемостьта, която ако след
ва сжщия пжть, недай Богъ, ще ни доведе до за
личаване на племето ни отъ свъта.
Съ положителни данки въ ржка, извлечени
отъ официалните наблюдения на дирекцията на
статистиката, видни наши професори и обществе
ници удариха първия ззънъ на тревожната , кам
бана. Този звънъ тръбва да стресне всъки добъръ
българинъ, който не живее само за себе си, а има
и върховния дългъ завещанъ отъ славнитъ ни дъди —

да пребжде българския народъ!
Използувайки данните на статистиката, ние ид
ваме до печални констатации и за^ нашия градъ
въ това отношение.
Следната таблица ни рисува тжжната карти
на на раждаемостьта въ Варна:
Година
На хиляда
1895
34.59
1902
29.62
1910
30.55
1915
26.73
1920
28.44
1925
26.70
1930
19.81
1935
15.96
1936
15.45
1937
14.28
Значи, въ разстояние на приблизително 40
години ражданията еж намалъли наполовина, навърно за смътка на „двойно увеличената култура*
на варненскитъ жители.
Но, факта е още по покъртителенъ, когато се
съпостави и смъртностьта, детска-и обща, и се по
лучи естествения приръстъ на варненските жители:
Следната таблица ни показва това:
Година
Естественъ при
ръстъ на хиляда
1910
8.65
1915
8.39
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Варменскиятъ плажъ започва да се оживъва.
Ежедневно плажа се посещава отъ множество лътовници.
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Най-голЪмиятъ строежъ на Варненската
градска община. Строежътъ на водопровода „Батова—Варна". Кратки описания
на строежа. Завършването на втория етапъ и кладенеца за подпочвената вода
Най-голъмиятъ строежъ, който Варненската община извършва, е водопроводътъ Батова-Варна.
Още отъ самото му започване местните вестници
изписаха много страници, като подчертаха голя
мото значение на това крупно дело. Сега, когато
е завършенъ вече и вториятъ етапъ на това гран
диозно дело, когато водитъ еж вече окончателно
каптирани и включени въ резервуара и при нужда
ще бждатъ пуснати въ градския водопроводъ, за
да увеличагь неговия дебитъ съ още около 16 ли
тра въ секунда, редакцията на Варненски общин
ски вестникъ, дава нъкои сведения, още отъ на
чалото на строежа, за да служатъ, като приносъ
въ историята на Варна.
Морски курортъ безъ вода
Не веднъжъ въ миналото се е подчертавало,
че въ Варна като морски курортъ не може да на
предне, ако не се снабди . съ достатъчно вода.
Схващайки добре това, общински съветници и
общински управи се замислятъ да снабдятъ града
съ достатъчно вода. Тази задача днесъ е напълно
реализирана. Съ привършването на втория етапъ
отъ водопровода „Батова-Варна", днесъ Варна раз
полага съ единъ дебитъ отъ 107 литри въ секунда,
което прави на глава въ денонощие 133 литри,
достатъчно да задоволи нуждитъ на големия градъ.
Първите, п р о у ч в а н и я
Проучванията за снабдяването на Варна съ
достатъчно вода еж започнали отъ 1928 год.. Упра
вляващите и техническиятъ персоналъ на Варнен
ската община еж положили много грижи. Възпри
ема се за новия водопроводъ да се използуватъ
водите на Батовската ръка. Започватъ се отъ то
гава и проучванията за финансовите възможности
за реализирането на това голъмо дъло.
1920
7.76
1925
9.26
1929
1.19
1930
5.83
1935
1.96
1936
3.23
Тези ясни указания подсказватъ за една бор
ба противъ злото, спъващо естественото развитие
на единъ здравъ и способенъ народъ като нашия.
Ние нъмаме за цель въ настоящата си ста
тия да покажемъ причинитъ на това зло. Тъ еж
много и тъхното изследване би тръбвало да стане
по-с к о р о отъ д р у г а д е
съ
една
прецизность и обективность безъ да плаши нъкого.
Варненската о б щ и н а е с х в а щ а л а в ъ това
отношение с в о и т в з а д а ч и и проявява върхов
ни усилия, с п о р е д ъ силитЬ си, з а борба про
тивъ това национално з л о .
Съ засилване на своя медицински и санитаренъ контролъ, просвета и напжтетвия, изразени
въ редъ общински институти и здравни станции,
въ които се работи съ завидна упоритость, пра
в е щ а честь на всички ни, с ъ .своята социална
политика, изразявана в ъ п о м о щ и и о б л е к 
ч а в а н е на безработицата и р е д ъ други ртвро-.
приятия, се е гонила винаги върховната ц е л ь

— борба противъ нескончаемото намаляване
на естествения приръстъ въ Варна.

Намиране на срьдства за строежа на
водопровода
Въ 1934 год., презъ месецъ юлий, на Варнен
ската община се разрешава заемъ отъ фондъ
„Общински налогъ", въ размЪръ на 4'5 милиона
лева за .годините 1934 до 1937 г„ Презъ септемврий се създава и специална наредба-законъ и
веднага се започватъ к а п т а ж н и т ъ работи по
водоснабдяването.
Общата стойость на водопровода се изчисля
ва на около 55 милиона лева. По-късно се сключ
ва новъ заемъ отъ фондъ „Общински налогъ" въ
размъръ на около по 12 милиона лева за години-,
тъ 1938, 1939 и 194С; този заемъ се. залага предъ
Б. 3. К. Банка, общината получава 20 милиона ле
ва, и презъ строителнитъ 1935 и 1936 години се
завършва първиягъ етапъ.
К р а т к о описание на водопровода
„Батова—Варна"
Първата група отъ водитъ на Батовската рЪка
еж отъс. Куманово—Оръшакъ—Хайдаръ—Кулакъ
съ общъ сръденъ дебитъ 55 литри въ секунда. Вто-.
рата група се състои отъ водитъ.край е. Яребична
въ дебитъ 16 литри въ секунда и} третата група,
водитъ край с. Изворово—Любенъ Каравелово съ
сръденъ дебитъ 36 литри.
Следъ завършването на първия етапъ на во
допровода „Ватова-—Варна" и включване на во
дитъ му. въ • градския водопроводъ .варненското
гражданство почувствува голъмата благодатъ на
изобилната вода. Направиха се и много нови въ
ведения за чистотата на града. Тогава Варненската
общинска управа пристжпи къмъ реализирането на
втория етапъ. Строежътъ започна съ силенъ темпъ.
Работата не прекжена нито единъ мигъ. Въсгроителния сезонъ, околностите на с. Яребична се ог
ласяваха отъ гласоветъ на хиляди работници. Правятъ се изкопи, каптиратъ се води, строятъ се из
ворни .стаи. Започва и строежа на тунела, който
е построенъ на кота 227; той е дълъгъ около 120
метра и високъ 2 метра. Неговата стойность въз
лиза на около 350,000 лв. Сводътъ му е елепсовиденъ. Презъ него минаватъ каптиранитъ води край
с. Яребчина и се отвеждатъ до помпената станция.

Строежътъ на кладенци за
подпочвена вода

Едновременно съ строежа на втория етапъ
ржководителитъ по строежа.еж започнали издир
ването на подпочвени води. На първо време се
започва строежа на единъ кладенецъ,
който
вече е привършенъ и дава около 14 литри вода
въ секунда. Тъзи води при нужда ще бждатъ вклю
чени въ помпената станция, а отъ тамъ въ град
ската мрежа.
Третиятъ е т а п ъ
Този етапъ предвижда използуването водитъ
около с. Изворово. За сега тъзи води ще бждатъ
каптирани, за да не се пръскатъ, и при нужда
ще бждатъ докарани до помпената централа и вклю
чени въ общата градска водопроводна мрежа.
Днесъ за днесъ Варна разполага напълно с ъ
водитъ отъ стария водопроводъ, тъзи отъ първия
и втория етапи и съ подпочвените води на кладе
неца или съ дебитъ 123 литра въ секунда.

