/>&•

•Д'.Ч-.

ГОД.,XXXVIII,,

Варна, 1 юлий 1938 год.

§|1й

Брой 9 и 10.

»ЦпЬ»

Лоигпа! с!е 1а тигнс1раН{6 с!е Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе огНс1е1 йе 1а т а г п е с1е Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 2 лева
Абонаментъ. за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца — 30 лв.

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

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

Ш

Курортната политика и варненци
Нгъма две мнения, че много и много
съществувания въ Варна гледатъ съ наде
жда и съ нетърпеливо очакване всеки наближаващъ курортенъ сезонъ. Това е защо
то съдбата на редица стопански съсловия
по неволя се свързва повече, или пс-малко
съ съществуванието, развоя и ползата на
морския ни курортъ.
Всеки сполучливо проведенъ и плодоносно
миналъ лп>тенъ сезонъ оправя много сметки, подига общото благосъстояние на
града, защото когато отдгьлнитп> гражда
ни съ добре, добре е и общностьта.;А кол
ко печаленъ е завършъкътъ на лошо преми
налия сезонъ, колко покрусени надежди
оставя той/
Ние всекидневно сме свидетели на оно
ва, което общинската управа върши за все
странното развитие на курорта, виждаме
какъ тя промишлява, за да бъдатъ довол
ни курортистите отъ обстановката, при
която ще прекаратъ лп>тната си ваканция.
Но само направеното отъ общинските
управници и съ сргьдствата на (бщината
не е достатъчно. Курортистътъ не ще
живгье само изъ чиститтъ и красиви улици
и на уредения и удобенъ. плажъ съ.хубави
те бански постройки и вълшебната мор
ска градина.
Не по-малко важни за всгъки лптенъ
гостъ на града ни въпросите за жилище
то, за храната и за обноските на граж
даните, които съ въ съприкосновение съ
курортистите. Тукъ вече грижата за за

доволяване на гостите е изцело въ ръце
те на варненци. Последните требва да
правятъ всичко, дори и жертви, за да осигурятъ на Варна името на желанъ, хубавъ и достъпенъ курортъ.
Всички, които печелятъ отъ курорта,
требва да се задоволяватъ съ по-малко
печалби, като едновременно съ това обръщатъ внимание върху високото качество
на храната и жилищата на курортисти
те. Реномето на скъпотията гони гости
те отъ всеки курортъ. То не може да
бъде отъ полза и за нашия, особено при
постоянно, нарастващото число на курорт
ни места, които по единъ или по другъ
начинъ се мъчатъ да привличатъ гости.
По-добре е да се спечели на годината
петь вместо десеть, по добре е да има
всека година петь, отколкото веднъжъ деусеть, а следъ това нищо. Ивзаимниятъ контролъ на заинтересованите въ курорта
тукъ може да направи нещо, а .то много
нещо. Това е особено важно тази година,
когато неспокойното международно поло
жение пречи навредъ на стопанския туризъмъ. Българските гости ще бъдатъ
главните посетители на курорта ни, а
техните материални възможности съ
по-слаби.
_
Казаното за курортния сезонъ изобщо
важи особено за периода на масовото по
сещение на курорта ни, когато и найслабите въ материално отношение наши
сънародници се струпватъ въ Варна: това
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БОРИСЪ ЧЯВДКРОВЪ

Когато смълигъ милетски мореплаватели въ
VI в. пр. Хр., бродейки изъ водитъ на Ропт.и5
Еихтиз еж се озовали предъ големия и удобенъ
заливъ на днешна Варна, ГБХНОТО чувство на до
бри колонизатори имъ е подсказало, че тукъ еж
налице всички условия за образуването на една
колония, която да имъ служи за убъжище при бу
ри и иато база за тъхната търговия.
И така, историята ни говори за основаването
на древния Одесусъ, скоро станалъ центъръ на всич
ки околни градове и селища, Одесусъ, чиято сла
ва и величие скоро еж надхвърлили брътоветъ на
Черно море, а неговитъ търговски връзки еж се
разпрострели чакъ до Сирия, Римъ и Дуровникъ.
Вековна култура и несметни богатства еж
се трупали между несъкрушимитъ стени на благоденствуващия Одесусъ, по-после нареченъ Варна.
Преживълъ владичеството на Ялександъръ
Македонски и Римъ, получилъ въ своята култура
отражението на Византия, градътъ е процъвтявалъ
и съ в-вкове е устоявалъ на нашедствията на разните
варварски племена отъ северъ. Обаче предъ побе
доносния щурмъ на българите, предводителствувани отъ храбрия ханъ Исперихъ, Одесусъ билъ
принуденъ да отвори своите крепостни врати и
да приеме владичеството на българитъ, утвърдено
чрезъ подписания въ 679 г. сл. Хр. договоръ меж
ду ханъ Исперихъ и византийския
императоръ

е времето на мострения панаиръ съ голгъмото намаление въ ценитгь на пжтнитгь
билети и времето на селско-стопанския
съборъ, който вегъка година дава на Варна
не една и. две десетици милиона лева.
Майте тогава всичко на костуемата цена
почти, но направете гоститгь да си отидатъ съ най-хубави впечатления отъ Вар
на и нейните жители, та догодина да
дойдатъ не само тгь, но да доведатъ свои
те близки и познати. Пакъ ще повториме простата аритметика — отъ мнозина
помалко е много повече, отколкото отъ_
малцина по много. Защото първото е си
гурно и трайно, а второто е безусловно
нетрайно и вредно, както за курорта изоб
що, тъй и за вегьки заинтересованъ по
отделно.
' '
•
И тъй, нека всички — гостилничари,
хотелиери, търговци и граждани отъ оста
налите стопански категории — да приобщимъ усилията си къмъ усилията на об
щинската управа и да затвърдимъ поло
жението на Варна като първостепененъ,
а сжщовременно и общодостяпенъ курортъ.
Това е правиятъ пжтъ къмъ общото добру
ване.
Варненски общински вестникъ

Константинъ IV Погонатъ, по силата на крито се
признава учредяването на независимата българска
държава на Балканския полуостровъ.
И така, Одесусъ свързва неразривно своята
еждба съ тази на Българското царство.
Едва ли има въ България другъ градъ, кой
то следъ освобождението ни отъ турско робство
така бързо да се е " разрастналъ и предъ който
да еж се откривали толкова перспективи за едно
блъскаво бждеще, като гр. Варна. Интензивенъ
културенъ подемъ, оживена търговия,, голямо раз
витие на индустрия и занаяти еж белезигв, подъ
знака на които Варна бързо и сигурно крачеше
по пжтя на стопански, и икономически възходъ.
Станалъ трети по голъмина градъ въ.
България и важенъ културенъ центъръ, Вар
на бъ сжщевременно най-оживениятъ търгов
ски центъръ, най-голъмото пристаните и един
ственото отправно мъсто за зърненитв храни
на златна Д о б р у д ж а — житницата на нашето
отечество. Но голямата европейска война, въ
която неминуемо бъ въвлъчена и нашата стра
на, се отрази катастрофално върху б ж д е щ е т о
на този цввтущъ градъ. На България б в отне
та плодородната и богата Добруджа, и . Варна,
лишенъ отъ най-голвмия източникъ за своята
търговия, започна бързо да запада.
За да се спаси 7О-хилядниятъ градъ отъ това
тежко положение, се положиха неимоверни усилия
и се потърсиха нови ресурси за подобрение на по
минъка и икономическото благосъстояние на не
говить жители. Затова ние виждаме въ последно
време всички обществени фактори и гражданство
то въ Варна да работятъ усилено за издигането
на града въ курортно отношение.
-Този стремежъ не е лишенъ отъ основания,
защото Варна много отдавна още е билъ посещаванъ презъ лътния сезонъ отъ лътовници, пре
димно отъ вжтрешностьта на страната, за да из :
ползуватъ високото цълебно действие на слънче_витъ и морски бани или да търсятъ възстановление на своитъ сили всръдъ дивната варненска
природа. Но поради разцвъта на търговията и др.
отрасли, навремето, на развитието'на Варна като
курортъ се е гледало като на единъ второстепененъ въпросъ и много малко грижи еж били по
лагани въ това отношение. Обаче, следъ настжпилитъ промени, въ стопанската и икономическа
конюнктури следъ войната, варненци започватъ да
отдаватъ все повече и заслужено внимание на ку
рорта и голъмигв' възможности, които той разкри
ва за подобрение поминъка на известни съсловия
и дори на целия градъ. И само въ продълже
ние на 10 години Варна, имайки на своя стра
на като съюзници своето естествено, красиво
разположение, богата природа и отлични кли
матически условия, се издигна бързо като
най-добъръ
курортенъ • г р а д ъ на
Черно,
море. Р а з п о л о ж е н ъ въ най-красивата часть
на едноименъ заливъ, върху е д н о плато, леко
наведено къмъ морето, заобиколенъ околовръстъ съ вънецъ отъ височини, по които е ж
разположени прочутитв варненски лозя и кит-
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ни гори, Варна е наистина единъ красивъ
градъ и се радва на умЪренъ и приятенъ климатъ — едно ръдко съчетание на морския съ
континенталния такъвъ, благодарение на кое
то лътнитъ горещини не е ж голъми, а нощи
т е е ж приятни и прохладни. Ефирнитв морски
бризи подържатъ една сравнително равномврна .температура, и лътото е приятно и
поносимо.
Улиците на града еж широки, китонирани и
чисти. Красиви булеварди и множество добре по
държани паркове и градини, галятъ окото и примамватъ съ СВОИГБ сенки лътовника къмъ отмора.
Културниятъ животъ въ Варна е на голъма
висота.
Варненскиятъ народенъ театъръ, който по
своята големина, модерна сцена и артистиченъ
персоналъ е втори следъ софийския народенъ та
къвъ, археологически музей, кждето посръдегвомъ
множество старинни предмети и ценни ржкописи
любознателниятъ лътовникъ може да се запознае
съ близката и далечна история на Варна — древ
ния Одесусъ, единствената по рода си у насъ
морска зоологическа станция-аквариумъ, кждето
нагледно е представена фауната на Черно море,
първия, въ царството морски музей, ' който дава
възможность на посетителя да се запознае съ всич
ки видове морски плавателни еждове, съоржжения,
мини и др. под., добре уредена градска библиоте
ка, разполагаща съ богата сбирка отъ творения
изъ българската литература и преводна такава,
сжщо книги на чужди езици и голъмъ брой чуж
дестранни вестници и списания, еж придобивки,
които осмислятъ по-дългото пребиваване на ле
товника въ Варна.
Животътъ презъ летния сезонъ въ Варна е
сжщо много интензивенъ.
Всъка година презъ месецъ августъ се
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открива мострена изложба, въ която участвуватъ изложителитв отъ царството, както и та-кива отъ чужбина. Устройватъ се традицион
ни музикални, тържества при участието на
първостепенни сили на музикалния свътъ отъ
страната и такива отъ странство. А къмъ края
на сезона се устройва селско-стопански съборъ,
на който се стичатъ десятки хиляди души
отъ цълата область и манифестиратъ българСКЙТБ красиви национални носии и обичаи.
Хотели, квартири съ удобства и редица дру
ги летни заведения създаватъ добри условия за"
лътуващитъ въ Варна.
Плажътъ, поради СВОИГБ качества, е едно не
оценимо богатство за Варна. Той се простира на^.
километри по бръга на морето. Пъсъкътъ му е
чистъ и ситнозърнестъ, а морското дъно край не
го е гладко и свободно отъ скали. Морските топ
ли и студени банн, построени въ подножието на
красивата морска градина, на самия плажъ, еж
красиви, модерни постройки, единствени на Бал
канския полуостровъ и отговарятъ на всички съв
ременни изисквания и удобства.
Пребиваването въ Варна презъ лътния сезинъ
е приятно не само поради благоприятнитъ клима
тически условия, удобства, чистота и културни
придобивки, които притежава, но и поради об
стоятелството, че той е -заобиколенъ отъ много
красиви околности, които представляватъ чудесни
обекти за излети и екскурзии.
„Пещерниятъ монастиръ" (Яладжа), „Златнитъ
пъсъци" (Узунъ-кумъ), монастирътъ „Св. Константинъ," мавзолеятъ на „Владиславъ Варненчикъ," ус
тието на р. „Камчия" и пр. еж мъста пълни съ
ценни исторически находки, девствена природа и
малки локални курорти за пълна почивка и морелъчение.
Всичко това увеличава интереса на чужден-

Фееричното осветление на централния иостикъ предъ морскитЪ бани
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цитъ къмъ Варна и отъ година на година притокътъ на сжщить се увеличава. Хиляди летовници
отъ Чехия, Австрия, Унгария, Полша, Германия и
др. страни льтуватъ въ Варна и си отиватъ, отна
сяйки съ себе си най-добри впечатления и довол
ство отъ прекаранитъ дни.
Варна се явява като огледало, въ което
с е отражаватъ нашиягь националенъ битъ,
честностьта, трудолюбието и гостоприемство
то на българина, чрезъ Варна чужденцитъ се
опознаватъ съ нашата духовна и материална
култура, манифестиратъ с е културнитъ и д р .
постижения, които бълг. народъ е направилъ
въ сравнително краткия периодъ на своето
свободно сжществувание. Ето защо, тукъ му е
местото да подчертаемъ, че развитието на Варна
като курортъ, взето въ неговата общность, над
хвърля локалния интересъ и този въпросъ би
требвало да бжде .третиранъ като държавенъ такъвъ. Крайно време е държавата, чрезъ една пла
номерна политика и грижи да подпомогне по-ак
тивно, курортното развитие на Варна, още повече,
като се има предъ видъ какво правятъ другитъ
страни за своитъ курорти, какви сръдства иждивяватъ ежегодно за тъхното подобрение и осо
бено за тъхното пропагандиране въ чужбина. А
преимуществата на Варна предъ . другитъ черно
морски курорти еж неизброими. Тукъ природата
е била наистина най-щедра и е създала единъ
ръдко красивъ кжтъ. Човъшката ржка съ завидно
постоянство твори все нови и ценни придобивки.
Варна постоянно ИЗМБНЯ своята физиономия и не
е далечъ деня, когато той ще притежава безспор
но всичко, което е необходимо за единъ отлично
устроенъ курортъ.
Въ днешния въкъ на материализъмъ и непосиленъ трудъ, лътуването не е вече луксъ, а една
необходимость. И като се иматъ предъ видъ мате
риалните възможности на българина въ днешно
време, съ право може да се твърди, че Варна не
е скжпъ курортъ. Срещу едни и сжщи* средства
Варна предлага много повече, отколкото който и
да е другъ български курортъ. Масовото посеще
ние презъ лътото отъ вжтрешностьта на странада
говори най-красноречиво за удобствата и възмож
ностите за лътуване, които Варна предлага за пу
блика отъ всички рангове и съсловия.
Съ право Варна днесъ е синонимъ на нацио
нална гордость, неговата популярность е надхърлила границитъ на нашето отечество, и той е станалъ прицелна точка на посещения, както отъ
вжтрешностьта на страната, така и отъ сръдноевропейскитъ страни, не само като лъчебна
и почивна лътна станция, но и като отправно при
станище за екскурзии до Цариградъ и др. среди
земноморски мъста.

Въ Варна щастливо се съчетаватъ прелестите на китното
крайбрежие съ необятния чаръ
на морето иц-БлебнитЪ лжчина
варненското слънце. Варна ви
наги лреизпълва душата и сърдцето на оня, който е ииалъ ща
стието да хвърли единъ погледъ
на хубостите й.
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Пещерниятъ мшсщп»
като

мЪсто за отмора и почивка.
Лабиринти и катакомби.
Една отъ най-хубавитъ местности въ ОКО
ЛНОСТИТЕ на Варна е „Пещерниятъ манастиръ"
(„Аладжа манастиръ"). Разположенъ всръдъ дивна
природа, тамъ ежедневно отиватъ хиляди туристи
и лътовници и намиратъ отмора. Жадните за кра
сиви и интересни мъстности туристи не напразно
отиватъ тамъ. Очакватъ, ги много изненади.

Пещерниятъ монастиръ
Отстои на около 18 кпм. отъ Варна
Любимо мЪсто на варненскитЪ туристи
и лътовници.
„Пещерниятъ манастиръ" се намира северо
източно отъ Варна, въ гънките на издигащите се
недалечъ отъ морето хълмове. До самия мана
стиръ се намира входътъ на една отъ най-голъмитъ старохристиянски катакомби. Вжтре ВИЯЩИГБ
се като лабиринти катакомби водятъ къмъ малки
килии, които еж толкова голъми, колкото е необ
ходимо да се събере въ тъхь единъ човъкъ, или
пъкъ се разширочаватъ въ просторни зали. Тукъ
еж живъли и еж държали своите божественни
служби гонените отъ езичницитъ и турци-христи
яни. Тукъ еж били погребвани и мъртъвцитъ. Катакомбитъ еж пълни съ свидетелства отъ този
нъкогашенъ животъ.
•
Остатъцитв отъ стари гробници, кръстове отъ
камъкъ, издълбани въ стенитв риби — тайниять
знакъ на древнитъ християни, както и остатъците
отъ олтари и икони, ни говорятъ, че тукъ нъкога е имало интензивенъ религиозенъ животъ.
Измежду запазенитъ отъ тогава, работи найценни еж безспорно дветъ икони на Св.Богородица,
чиито оживотворени хармонични краски свидетелствуватъ не само за развитъ художественъ усътъ*
но и за една такава техника, която и до день
днешенъ остава необяснима.
Презъ миналата година тази мъстность се
обогати съ туристически домъ, дъло на варненскитъ туристи. Въ този домъ намиратъ подслонъ при
лошо време или пренощуване много туристи и
летовници.
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Варна историческа, курортна й народна
Меродавниятъ полски вестникъ „Куриеръ
Познански" помества статия отъ известната полска
писателка София Карчезска подъ горното за
главие. Варненскиятъ общински вестникъ дава
место на тази статия, за да даде възможность на
читателите си да видятъ, какъ чужденците ценятъ
варненския курортъ:
Чехи» унгарци, австрийци, н%майки собственъ
морски брЪгъ, заминаватъ презъ лотото въ Юго
славия и въ българска Варна.
Дунавските параходи събиратъ по пжтя меж
дународни групи, и още на палубата на парахо
дите започва плажа. Поляците повечето избиратъ
кжсия пжть презъ Букурещъ.
Презъ нъколкото летни месеци Варна се за
пълва, съ разнообразна тълпа и добива видъ на
истински международенъ градъ. Тогава тя загубва
характера на българско пристанище, вземайки
видъ на веселъ курортъ.
Отъ нъколко години курортната управа по
лага грижи за съвременните устройства, за да се
създаде по-приятно пребиваване на гостите.
Отъ месецъ май до края на октомврий, а да
же и по-дълго варненските плажове и топли бани
работятъ. Благодарение на бромо-иодовия съставъ
на водата на Черно море, въздуха на бръта е наситенъ съ лековити изпарения, които правятъ не
оценима услуга за болните, особено за рахитични деца, за които има специаленъ санаториумъ.
Конкурентка съ румънските Карменъ Силва
и Мамая, Варна ги презъзхожда съ своята красо
та и разнообразна и красива растителность и съ
право носи името „Царица на Черно море." За
насъ поляците е много важно, че бълга*ритъ ни
обичатъ и се отнасятъ много дружелюбно къмъ
насъ.
Въ старо време Варна е била заселена съ
много гърци и се именувала Оцесусъ. Днесъ тя е
най-важно българско търговско пристанище на
пжтя къмъ СръдизеМно море.
Остатъци отъ древните времена се намиратъ
въ старите квартали край пристанището — понататъкъ отъ които вече е разположена новата
часть на града съ паркове, казино й вили..

Картини изъ третия селско
стопански съборъ

Въ края на ВСБКО лъто въ Варна се урежда
селско-стопански съборъ; градътъ се оживява още
повече и се преобразява съ хубавите и разноцвет
ни национални носии. Най-много се стичатъ жи
телите отъ околностите на Варна, но и не липсватъ делегации отъ Рила, София, Ломъ, Пловдивъ, Търново, Русе и т. н. Десетки хиляди селени,
които еж,дошли за този народенъ праздникъ,
крачатъ
въ
стройни
редици
изъ
ули
ците на Варна, демонстрирайки българската земе
делска организация, която работи за подобрение?,
на културно-стопанския животъ на селото.
Въ своята маса българските селяни съ празднични национални премъни — иматъ видъ на кра
сива и здрава нация. Изглежда, че слабъ физи
чески елементъ нъма, а почернели отъ слънцето
и полската работа лица приветливо се усмихватъ,
и поздравляватъ представителите на власлъта,
които приематъ парада. Шествието е изпълнено
съ многобройни плакати, некои отъ които гласятъ:

Група съборянки отъ третиятъ селско
стопански съборъ въ китни
национални носии
„Селото е народна крепость,"
„Хармонията
между селото и града представлява
силата
на отечеството"^
„Единодушието
между
Царя и народа е българския
идеалъ." Въ шест
вието се чувства обществено единодушие на се
лата. Не еж забравили и зелени венци за памет
ника на незнайния воинъ. Носятъ се плакати ,съ
лозунги за развитието на селото. Жените-селенки
на своето знаме иматъ надписъ: „Нашата
рабогпа е тежка,
но благословена
отъ
Бога"
„Богъ обича България,"
„Работимъ съ мжже^тгьза отечеството и Царя." Тгь носятъ портретитгь на царската
двойка украсени
съ
житни
класове.
Не липсватъ гждулки и- цигулки. Звукътъ на
народните инструменти се заглушава отъ възтор
жените викове, съ които приветствуватъ своя областенъ директоръ г. Казанлиевъ.
Изведнъжъ погледите се вковаватъ при по
явяването на величествената карта на България,
носена отъ манифестиращите селени. -Картата е
направена отъ най-разнородни зърна и семена на
културните произведения въ страната: царевица,
фасулъ, зеленъ грахъ, жито и др. Съ черенъ бобъ
селскиятъ
картографъ
е отчерталъ
заробенитгъ български земи: Добруджа,
Тракия
и
Македония.
Картата, се съпровожда
съ точенъ надписъ „Никога не ще престанемъ
да
милпзвмъ за заробенитгь
земи."
Въ сжщото време имаше земеделско-промишлена изложба, кждето се демонстрираше напредъг
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Варна покъ е радостна! слънце» въздухъ и море
ЛЪтното слънце пакъ цтзлуна нашата
черноморска царица и наново я оживи и раз
хубави. Нейното крайбрежно царство наново
се залива отъ слънчевата радость на чайките
и децата.
Цветята на влюбените, песните на
поета и багрите на художника пакъ где
разкрасятъ вълшебния дворецъ на мор
ската царкиня. Ще го разкрасятъ и ще
ТфивлЪкатъ поклонници отъ нашенски и
далечни земи. Поклонници, които, възтор
жено заслушани въ мждрата тишина на лят
ната нощь край морето, ще разнесатъ на
другия день нашироко и нависоко славата на
морската царкиня. . .
'Пригответе се вие, верни поданици и
мждри сановници на красивата морска цар
киня, достойно да посрещнете нейните гости
и поклонници, които идатъ отъ близки и
далечни земи! Пригответе се да ги посрещнете
тъй, както прилича на културния рангъ на
нашата именита вече морска столица.
Посрещали сте до сега умтзло и достойно
нашит Б крайморски гости, ви казва съ бла
годарности вашата черноморска господарка,
посрещнете ги презъ това лъто дважъ поумело и дважъ по-достойно! Направете удобни
и чисти, приветливи и красиви вашите до
мове и хотели, вашите градини и паркове,
вашит^в улиии и площади. Направете ги удоб
ни за гостите, които очакваме, за да можемъ
да имаме съ техъ щастлив/! дни. Всичко това
вие, мои добри синове и дъщери, сте прави
ли до сега съ разумъ, воля и благородна
амбиция за верна служба на нашата морска
•столица — Варна. Вервамъ дълбоко, че съ
още по-широкъ разумъ, съ още цс-добра и
единна воля ще изпълните и презъ този летенъ сезонъ вашия дългъ къмъ Варна.. Л
щомъ изпълните дълга си къмъ собствения
си градъ, вие ще почувствувате доволство и
въ собствения си домъ.
П. Г. Зяпковъ
ка на селско-стопанска България.
Следъ сериозното шествие се почватъ танци
изъ улицигЬ на града. Тогава Варна се превръща
въ танцуващъ кржгъ, който тегли ВСЕКИГО на хо
рото. Въ разнигв части на града еж разположени
оркестри, които изпълватъ улиците и площадите
съ весели звуци, пригласяни отъ виковегв на весе
лата тълпа. Танцуватъ навсЬкжде — даже на мор'
•ския бръгъ — чакъ до късна нощь.
Въ този праздниченъ день международна
Варна, състояща се отъ чужденци курортисти.и
туристи, имаше възможность да диша въ атмосфе
рата на истинска България.

Когато дойде некой летовникъ въ Вар
на отъ далечни страни, той остава изуменъ
отъ красотите, които е излела природата въ
Варна. Варкенци се гордеятъ съ прелестите
на своя градъ, те не само се гордеятъ, но
и работятъ, за да доусилятъ ефекта отъ своя
градъ, защото ако Варна е останала безъ
хинтерландъ, то това население требва да
измисли начинъ, за да си изкарва прехраната.
И днесъ ние въ Вар^-а сме най-големите
търговци, защото. . . защото търгуваме съ
слънце, въздухъ и море. Една стока, която
е вечна, и неизчерпаемъ е нейниятъ изворъ.

-^яии

>™щ!*в$

;**-*».

СмЪсениятъ плажъ
ЛЪте на плажа се стичатъ хиляди
цЪтовници варненци.
Природата ни е фабрика, слънцето ни е
моторъ, сърдцето на живота, а морето ни
припева химна на вечната човешка жажда
за животъ. За ла бжцемъ добри търговци
ние требва преди всичко да представяме
стоката си още по-хубаво, ето задачата на
всички варненци, която требва да разрешатъ
те сами.

Варненскиятъ аквариумъ
Най-уреденъ на Балканския попуостровъ.
Въ него има р^дки екземпляри почти
отъ всичи морета.
Аквариумътъ е откритъ всЬки день.
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Летовище „Св. Константинъ" — Варна
Въ най-североизточната часть на Вар
ненския заливъ, между морето и възвишения,
обрасли съ млада гора, се е приютило ле
товището „Св. Константинъ".
Подобно на стариненъ замъкъ, всръ\цъ разкошенъ паркъ, се издига големия хотелъ на
летовището съ своята типична старобългар
ска архитектура, съ балкончета и веранди,
изцътю покрити съ зеленина. Хотела -прите
жава 120 хигиенични стаи, добре обзаведени,
съ текуща вода въ всека стая. Едно отде
ление отъ хотела е разделено на малки
удобни апартаменти съ отделна баня и др.
удобства за ВСБКИ апартаментъ.
Отъ хотела ,предъ възхитения взоръ на
летовника се открива безкрайниятъ ширъ на
морето, ограниченъ на северъ отъ легендар
ния носъ „Калиакра", а далечъ на югъ —
отъ неговия събратъ „Емине". Между ГБХЪ
еж плъзнали на воля • игривит-в гребени на
вълните, прорезвани тукъ-таме отъ лодките
на смели рибари или отъ кораби, бързащи
да предадатъ на „Царицата на Черно море"
приветите отъ далечни страни и техните
блага.

Околовръстъ се простиратъ китните гра
дини и плодородни лозя на монастиря, до
пирайки -на западъ до млада гора.
Въ лево, сгушена между вековни дър
вета, се белее модерната кокетна млекарница и сладкарница. По-надоле, съ лице къмъ
морето, кацналъ надъ две естествени тераси
е големия бюфетъ — ресторантъ на летови
щето. Въ лево отъ него се простира плажътъ
— голема ивеца отъ дребнозърнестъ песъкъ,
усеяна съ красиви кошове — кабини и малка
спрежата постройка на топлите морски бани.
Жадуващите една истинска почивка за
телото и духа, тукъ намиратъ отлични
условия, всредъ красива природа и галещия
зефиръ на морето. Морската вода е кристал
но чиста и примамва съ своята свежесть, и
приятните слънчеви лжчи галятъ телото съ
своята топлина и засилватъ неговите жиз
нени функции.
Романтична обстановка, богата природа
еж отличителните белези на това прелестно *»
кжтче край Варна. Едва ли има другъ кжтъ
по черноморското крайбрежие така щедро
надаренъ отъ природата, кждето човекъ мо- -

Летовище Св. Константинъ
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РазптЪнени телеграми
По случай рожденния день на Н. Ц. В. Князъ
Симеонъ Търновски между Н. В. Царя и варнен
ския кметъ г. К. Мустаковъ еж разменен следнит%
телеграми:
ИНЖЕНЕРЪ Я. МУСТЛКОВЪ
кметъ на гр. Варна
Вамъ, на общинския съветъ, на варненци
и на жителитгь отъ присъединените
къмъ
общината села, благодаря сърдечно за хубавитгь поздрави и благопожелания, които ми из
казвате по случай първия рожденъ день на
Престолонаследника.
ЦАРЬТЪ
СОФИЯ ДВОРЕЦЯ
Н. В. ЦАРЯ

Отъ името на варненското гражданство и
жите^пит-Ь на присъединените къмъ общината села,
отъ страна на общинския съветъ и общинската
управа и отъ мое име, щастливъ съмъ да поднеса
на Ваши Величества почитателни поздрави по слу
чай рожденния день на Н. Ц. В. Князъ Симеонъ
Търновски — Престолонаследника на българския
царски тронъ, съ пожелания това свидно чедо на
българския народъ да растне и крепне за радость
ц на Явгустейшия царски домъ и гордость и надежда
на България.
Кметъ инж. Мустаковъ

же да намъри истинска отмора, да успокои
нервигв си и да възстанови СВОИГБ- СИЛИ.'
Близо до „Св. Константинъ" се намира
мъттностьта Узунъ-кумъ и Лладжа монастиръ,.
въ съседство на който се намира новопо
строената хижа „Князъ Симеонъ Търновски".
Лътовчицитъ въ вевко време могатъ да предприематъ излети до горепосоченигв мъста и
съ това да разнообразяватъ своето преби
ваване въ лътовището.
Летовището е свързано съ града съ
първокласно китонирано шосе, по което се
подържатъ редовни рейси съ новитъ- удобни,
отобуси на Варненската градска омнибусна'.
служба.
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Варненско Град. Общин. Управление
техническо отдЪлание

ОБЯВА №1183
гр. Варна, б VI. 1938 год.
Варненското градско общинско управле
ние, отдъление техническо, съобщава на за
интересованите, че Варненския общински
съветъ съ решение № 18-89 отъ 25. V. 1938
год. е решило:
1) Да се измъни уличната регулация на
индустриалнигв квартали 38, 39, 58, 17, 21
22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, и на строителниТ-Б квартали 229, 228,227, 227„а". 224, 753„а"
77„а", 221,222. 220,220,.а", и 765, и дворищна
та регулация на кварталитъ 753,,а", 224,227
228, 229, 220 и 220 „а". • .
2) ,,Да се отреди кв. 220 „а" на града
за индустриаленъ.
Съгласно чл. 16 отъ Закона за благо
устройството проекта ще бжце изложенъ въ
продължение на два месеца.
Въ този срокъ ще се приематъ направеНИГБ писменно по проекта отъ заинтересова
ните лица възражения.
п. Кметъ: Н. Димитровъ
Началникъ Тех. отдъление: Л. Ст. Каровъ
Зав.

Сл. Сн. Рег. и Нивелации: Л. Димовъ

За всички сведения по
курорта отнесете се до

Въ морето

к у р о р т н о т о отделение
при Варненската градска
община телефонъ 22-94.

Варна е най-голЪмиятъ морски
курортъ на Балканитк». Посете
те Варна презъ лЪтото.
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Какво число летовници
еж посетили Варна презъ последните» петь години
Разпределение на лЪтовницитЪ п о държави
год. — 2 летовника и презъ 1932 год. еж прис
тигнали 10 летовникаОтъ Полша презъ 1937 год. еж пристигнали
526 летовника, 1936 год. — 851 летовника, 1935
год. — 757 летовника, 1934 год. — 169 л-втовника,
1933 год. — 63 летовника и презъ 1932 год. еж
пристигнали 119 летовника.
Отъ Румъния българи презъ 1937 год. еж
пристигнали -1,290 летовника, 1936 год. — 781 ле
товника, 1935 год. — 859 летовника, 1934 год. —
1,528 летовника, 1933 год. — 1,606 летовника и
1932 год.. еж пристигнали 2,385 летовника. Отъ

Варненскиятъ курортъ продължава отъ година
•на година да буди интересъ, както въ чужбина, така и
въ страната. Презъ последните петь години движе
нието на курортистите е било следното: отъ Авс
трия презъ 1937 год. еж пристигнали 571 летовни
ка, 1936 год. — 1,015 летовника, 1935 год.— 1,274
летовника, 1934 год. — 1,207 летовника, 1933 год.
— 1,142 летовника и презъ 1932 г. 310 летовника.
Отъ България презъ 1937 год. еж пристиг
нали 24,347 летовника, 1936 год
13,099 лЪтовни-,
ка, 1935 год. — 17,575 летовника, 1934 год. — 4869
летовника, 1933 год. — 533 летовника и презъ

*1 • !>»<
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золствия на ЛЪТОВНИЦИГБ е
Едно отъ любимите удоволствия
разходката въ морето
аето съ платноходки
1932 год. еж пристигнали 412 летовника.
.
Отъ Германия презъ 1937 год. еж пристигна
ли 181 летовника, 1936 год.— 183 летовника, 1935
•год. — 163 летовника, 1934 год. — 182 летовника,
1933 год. — 181 летовника и презъ 1932 год. еж
пристигнили 152 летовника.
$* тОтъ Гърция презъ 1937 год. еж пристигнали
40 летовника, 1936 год. — 63 летовника, 1935 г.
— 45 летовника, 1934 год. — 43 летовника, 1933
год. — 26 летовника и презъ 1932 год. еж прис
тигнали 40 летовника.
Отъ Египетъ презъ 1937 год. еж пристигнали
12 летовника, 1936 год. — 10 л-втовника, 1935 год.
— 16 летовника, 1934 год. — 32 летовника, 1933

сжщата държава други народности презъ 1937 г,
еж пристигнали 216 летовника, 1936 год. — 135
летовника, 1935 год. — 305 летовника, 1934 год.
-— 353 летовника, 1933 год. — 378 летовника и
презъ 1932 год. еж пристигнали 735 летовника.*
Отъ Турция презъ 1937 год. еж пристигнали
111 летовника, 1936 год. — 104 летовника, 1935
год. — 73 летовника, 1934 год. — 98 летовника,
1933 год, — 127 летовника и презъ 1932 год. еж
пристигнали 201 летовнкка.
Отъ Унгария презъ 1937 год. еж пристигнали
237 летовника, 1936 год. — 499 летовника, 1935 г.
— 443 летовника, 1934 год. — 673 летовника,
1933 год. — 403 летовника и презъ 1932 год. еж
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Околности на градъ Варна
Пребиваващите въ Варна лътовници презъ
сезона могатъ да разнообразятъ своето летуване,
чрезъ посещаване на красивите му околности.
Едно отъ най-интереснитъ мъста е пещерния
монастиръ „Яладжа" (пъстъръ) отстоящъ на 18
клм. отъ града, единственъ по своя видъ въ цъла
Европа, издълбанъ въ отвесни скали край морето,
представляващъ една ценна историческа старина
отъ първитъ дни на християнството на Балканския ,
п-въ и любимо мъсто за посещение отъ страна на
лътовницигв отъ страната и странство.
Непосредствено до монастиря е построена
туристическа хижа „Симеонъ князъ Търновски",
втора по голъмина въ страната, кждето излетникътъ може да намъри подслонъ и мъсто за пренощуване, при сравнително добри удобства. До
„Яладжа" монастиръ и хижата се отива съ .омнибу^ситъ на Варненска градска омнибусна служба,
съ леки автомобили и файтони.
Източно отъ „Яладжа" монастиръ се разстила
красивата мъстность „Узунъ-кумъ" (Златниятъ пъсъкъ), най-дългиятъ и' красивъ плажъ по цълото
черноморско* крайбрежие, по протежението на
който е създаденъ красивъ народенъ паркъ, съ
добре обзаведенъ ресторантъ. Свързанъ е съ гра
да чрезъ първокласно китонирано шосе, минава
що край летовището „Св. Константинъ", при което
се намира също стариненъ монастиръ, отъ който
понастоящемъ е останала само една църквица съ
прочутата икона на Св. Константинъ и Елена,
пренесени отъ, набожни монаси отъ Цариградъ и
аязмо (свешенна вода).
Св. Константинъ е единствено мъхто за пълна
почивка и морелъчение. Притежава великолепна
природа, плажъ, топли и студени морски бани,

^пристигнали 132 лътовника.
Отъ Чехия презъ 1937 год. еж,пристигнали
1952 летовника, 1936 год. — 2241 лътовника, 1935
год. — 2214 лътозника, 1935 год. — 2414 лътовни
ка, 1934 год. — 1528- лътовника, 1933 год. — 728.
летовника и презъ 1932 год. еж пристигнали 382
летовника.
Отъ Швейцария презъ 1937 год. еж пристиг
нали 36 летовника, 1935 год. — 28 лътозника, 1935
год. — 36 летовника, 1934 год. — 36 лътовника,
1933 год. — 12 лътовника, презъ 1932 год нъма
пристигнали.
Отъ Югославия презъ „1937 год. еж пристиг
нали 104 летовника, 1936 год. — 120 лътозника,
1935 год.—57 лътовника, 1934 год.—22 лътовника.
Презъ годйнитъ 1933 и 1932 год. нъма пристигнали.
Отъ други различни страни презъ 1937 год.
еж пристигнали 154 лътовника, 1936 год. — 118
лътовника, 1935 год. — 226 лътовника, 1934 год.
— 278 лътовника, 1933 год. — 209 лътовника и
презъ 1932 год. еж пристигнали 135 летовника.
Или общо варненското
лътовище презъ
1937 год. е било посетено отъ 29,777 лътовника,
1936 год. — 19,247 лътовника, 1935 год. *— 24,279
лътовника, 1934 год. —11,018 летовника, 1933 год.
— 5,432 лътовника и презъ 1932 год. — 5,013
лътовника.

първокласенъ ресторантъ и добре уреденъ хотелъ,.
стаитъ на който еж снабдени съ текуща вода и
др. удобства. Редовно автобусно съобщение по
установено разписание го свързва ежечасно съ.
града.
На 4 клм. северо-западно отъ града се нами
ра мавзолея на „Владиславъ Варненчикъ", постро-енъ отъ варненската и варшавска община, въ паметь на загиналия въ борба съ турците презъ
1444 г. полско-унгарски краль Владиславъ III, от
после нареченъ Варненчикъ.
Южно отъ града, на 6 клм. се намира курор
тното село Галата, кждето има новопостроени ви-ли за лътовница, малъкъ курортенъ хотелъ и ре
сторантъ. Отива се по суша и по море.
По-на югъ отъ „Галата", близо до устието на.
р. Камчия се намира туристическата хижа „Родни
балкани", която е добре обзаведена и се посещава
много отъ излетници, поради удобствата и краси
вото й разположение. Приятно е пжтуването до
нея съ моторни лодки или платноходи.
Устието на р. Камчия се намира на 40 клм.
южно отъ града и освенъ по море, тамъ може да
се отиде и съ автомобилъ. Пжтьтъ минава презъ..
красиви местности, отъ, коитр се откриватъ чудни
гледки къмъ морето, пресича най-низкигЬ възви
шения на източна Стара планина и навлиза въ
девствени гори, които съ своята буйна растител-ность много напомнятъ тропическитъ- джунгли.
Около устието Камчия притежава едно ръ\цко бо
гатство — воднитъ' лилии, които красятъ водната
повърхность подъ вечната сЪнка на богати лесове.
„Дикили-ташъ" (каменна гора) се намира на
30 клм. западно отъ града и представлява инте
ресни останки отъ нъкогашно морско дъно. Отива
се по езерото до гара Бълево и отъ тамъ 6 клм..
пеша или съ обикновена кола. Може да се отиде
и направо отъ Варна съ лекъ автомобилъ.
„Карантината" на южния бръгъ на залива,
Боровецъ на 7 клм. отъ града по пжтя за р. Кам
чия, „Чайка" "на южния бръгъ на ' езерото и пр.
еж м^ста, съ красива природа и множество летни
заведения, посещавани твърде много поради' тях
ната красива природа и близко разстояние отъ
града.
НовигЬ удобни и бързи моторни лодки на
„Българското крайбрежно плаване" даватъ възможность, на неимоз-врно евтини цени, да се посешаватъ всички красиви кжтове на варненския заливъ, при редовно и точно разписание.

Варна е най-чистиятъ градъ
въ България. Варненската град
ска община изразходва ня
колко милиона лева, за да по
държа чистотата на града.
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Варна най-голямото летовище
на Балканския полуостровъ,
Курортниятъ сезонъ настжпи. Варненска
та градска община е направила всичко въз
можно да се подобрятъ условията за лету
ване, както по отношение на квартирите, та
ка и на ресторантите. Общината е осигурила
евтини квартири и доброкачественна храна,
Сжщо така еж създадени и много повече
развлечения за курортистите. Излетите за
курортистите еж увеличени; ежедневно има
редовни връзки и съ крайбрежието на Варна
— до „Златните песъци", „Камчия" и други
местности.
Летниятъ общински^ театъръ, който до
сега се използуваше за кинотеатъръ, се ре
монтира и въ него ще могатъ да се играятъ
театрални представления, както отъ Варненхкия народенъ театъръ, така и отъ частни
групи. Подготвя се изнасянето на традицион
ните музикални тържества, които тази годи
на по своята уредба ще бждатъ едни отъ
най-величествените. Въ техъ, освенъ иарския
•симфониченъ оркестъръ. ще взематъ участие
и много музикални сили въ страната.
Подготвя се вече и работата по изнася
нето на селско-стопански; и неционаленъ съ<боръ. Тази година той ще бжде още по-им-

позантенъ. Очаква се да бжде масово посетенъ. Варненската градска община, която пое
тази година настаняването на съборяните,
взема всички мерки, те — съборяните да бждзтъ настанени въ удобни.квартири. За тази
цель работятъ неколко комисии. •
Варна е най-модерното летовище на Бал
канския полуостровъ. Всеки обедъ и вечерь
концерти. Дансинги, барове и джазова музи
ка. Устройватъ се морски тържества, вене
циански нощи. Въ приежтетвието на десетки
хиляди гости летовни и варненци се произ
вежда конкурсъ за избора на Мисъ плажъ и
най-красивото дете.
Варненскиятъ курортъ е • общодостжпенъ
за всички. Категоризирани -и нормирани всич
ки хотели, частни квартири, пансиони и ре
сторанти. Специално намаление отъ 50 на сто
по Б. Д. ,Ж. за отиване и връщане. Биле
тите се издаватъ отъ всички станции въ
страната отъ 15 май до 30 септемврий за
отиване и връщане. Връщане съ сжщитедо
20 октомврий.
"
За всички сведения — до курортното от
деление при Варненската градска община —
Варна, телефонъ № 22—94.

СевернигЬ иорски бани
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На полския плажъ при Варна
Подъ горното заглавие единъ отъ големите
полски ежедневници печата следната статия за
летовището „Св. Константинъ".
Като пристанище на българското крайбре
жие съ право Варна по развитието си се равни
на нашата Гдиня.
Вилите и почивнит-Ь домове еж разположени
изъ околностите. Къмъ сезеръ хубавъ автобусовъ.
пжть води до „Св. Константинъ", който е най-лю
бимата М"БСТНОСТЬ за летовниците. Отстоящъ на
10 километра отъ Варна, свързанъ съ редовна
отобусна служба, ,;Св. Константинъ" се слави съ
своята тишина и ненарушима свобода, която дру
гаде е немислима по отношение на тоалетите,
защото тукъ те еж заменени съ банския костюмъ,
хавлията и пижамата.
Големиятъ за неколко стотинъ души пригоденъ хотелъ „Св. Константинъ" е издигнатъ на
местото на йекогашния манастиръ. Разположенъ
всредъ море отъ разкошна растителность, обкржженъ отъ отличенъ паркъ, този хотелъ е сборенъ
пунктъ на софийското общество. Отъ горните му
балкони се открива изгледъ къмъ морето презъ
зелената рамка на тополите отъ парка. Обитате
лите на хотела се столуватъ въ ресторанта, който
е подъ надзора на летовището — съ големи те
раси и дансингъ надъ морския брегъ.

А. . \;,7г*>*- * »
1
«Г-ч »

Хотелътъ привлича доста чужденци, които въ.
него намиратъ идеално спокойствие и чистота..
Поляците еж неговите най-чести гости. Отъ техъ
прислугата е успела да научи много полски думи.
На плажа на летовището „Св. Константинъ",
между скалите на крайбрежието еж, топлите мор
ски бани. 'Малко по-нататъкъ еж разположени въ
дълги редици почивните домове, построени по
високия морски брегъ. Уредбата на тия големи
пансиони говори за големата организираность на
българите. Най-хубавиятъ теренъ на крайбрежие
то е даденъ на общестенно ползуване. Създаде
н и т е тукъ домове не отговарятъ на големи изи
сквания или разкошь за отделни личности. Тукъ
еж големите домове на: ученически колоонии, пан
сиони за студенти, кждето градската младежь се
издържа за по некол#о гроша,; кооперации, домъ
на зап. офицери и детски санаториумъ. Домътъ
на студентите гърми отъ разнрезиченъ говоръ,
когато наравно съ.българите еж приютени и мно
го чуждестранни гости.
Санато*риумътъ за неджгави и рахитични де
ца до „Св. Константинъ" е основанъ по инициа
тивата на Царица Елеонора, велика благодетелка
за българските деца. Пребиваватъ • тамъ много
деца на възрасть отъ 4 до 14 години отъ всички
слойове На общестзото. Те не познаватъ системата

А
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Владиславъ Варненчикъ
Могила издигната въ честь на загиналия
на еж щото мЪсто полски краль Владиславъ
Летуващите, въ Варна поляци отиватъ
тамъ на поклонение.
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на протекцията. Голъмъ бълъ домъ съ стъклена
веранда е заетъ презъ цялата година. Въ бъли
креватчета, изложени на силното действие на
слънчевитъ лжчи, лежатъ малките, вдишвайки
здравия, насигенъ съ йодъ и бромъ морски въздухъ. И други по-малки помещения сжщо съ стък
лена веранда еж построени току на морския брътъ
на плажа. Лъкарьтъ на санаториума казва, че
всички мъста винаги еж заети. Нуждата отъ мъста
е винаги огромна.

Стр. 13.

м^рно се взира въ тъмнооките българи.
Варшавски свътъ, пренесенъ въ миниатюръ
на южния плажъ. Вече почвамъ да съжалявамъ,
че въ жегата по протежението на бръга — отъ
санаториума до българския плажъ на „Св. Константинъ" не съмъ наблюдавала това. Та малко, ли
еж подобни образи въ нашия край?
Полскиятъ домъ е собственость на градъ Вар
шава, построенъ на место, подарено на столицата
ни отъ града Варна.

Алея въ морската градина
Какво чудно въ тоза, че ми е направилъ
силно впечатление изгледътъ на десеткитъ неджгави и куци деца задържани съ години въ над
морската 1мъттносгь; гдето е плажъ гъ за излагане
физически закрепнали, като мравунякъ, загорели,
заякнали отъ плуване и гимнастика тела.
Силата на контраста наистина е голяма,
когато въ жегата се дойде по продължението на
бръга до така наречения „полски плажъ", разположенъ т ф е д ъ известния полски домъ въ „Св.
Константинъ'
- Не познавамъ още тукъ никого. Е преди
обедно време, слънцето гръе съ най-голяма мощь,
като огръъа множеството стекло се на плажа.
Подъ цвътнитъ чадърчета чувамъ разговори. Главна
тема на разговора е въпросътъ за храната. Не еж,
доволни отъ кухнята на „полския домъ". Натяквать, че вместо обещаната полска кухня, управа.та на дома имъ сервира българска, която не. имъ
е вкусна. Въ малката група отъ нъколко десятки
лица изпъква образътъ на поляка отъ сръднята
класа. Подъ цвътния слънчобранъ се криятъ дреб
ни съ невиненъ изгледъ полякини. Наредъ съ тъхъ
стои забележително красива госпожа, *която над-

Забавни заведения за л е 
товници, и варненци:

Морското казино
обЪдъ й вечерь концерти на
военнитв музики. Дансингъ.

Гроздъ
дансингъ — джазова музика.

Малкото морско казино
дансингъ — музика.

Терасите на северните и
централни морски бани
вечерь — музика и танци.
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Варна, царицата на Черно море
Въ броя си отъ 19 юний единъ отъ най-го
лемите чехословашки ежедневници „ЧвХСКО СЛО
ВО" помества следната статия за Варна:
Варна е успъла. да получи името „Царицата
на Черно море". По право могатъ да й конкуриратъ много малко градове, въ които има съчетани
по такъвъ чуденъ начинъ античностьта съ модер
ното. Въ историята за пръвъ пжть се появява
Варна въ 585 г. пр. Христа, наречена тогава Одесусъ. Дълго била гръцка колония. По късно въ нея
се заселватъ римляни до като на края била завлад-вна отъ турците. България била освободена пре'ди 60 год. и отъ това време датува нейната кул
турна, търговска и политическа самостоятелность,

Тая година въ Варна е основана чехско бъл
гарската лига въ която има записани 100 члена.
Сжщо така за соколския съборъ въ Прага еж за
минали около 30 души. Приятели имаме и между.
вестникарите. Шефъ редактора на мъстния вестникъ „Черно море" г. Ялександъръ "Великовъ не :
забравя никога, когато до Варна дойдатъ чехи да
припомни, че тЬ питаятъ сжщата оная обичь къмъ
българите, както и последните къмъ ГБХЪ. .
Плажътъ на варненския курортъ е много хубавъ съ дребенъ пъсъкъ и съ малки прекжевания
въ продължение на десятки километри по посока,
къмъ Добруджа презъ „Св. Константинъ" достига
чакъ до „Узунъ кумъ", кждето е и най-хубавия плажъ.

ТераситЪ въиорската градина прочути
еъ своята красота
като държава.
Въ 1926 год. било поправено крайбрежието,
построени нови морски бани и отъ това време
тамъ бързо се разраства всичко. Варна., има "около
80,000 жители, но презъ лътото, по право отъ 1 юни
когато тамъ започва сезона, расте бързо числото
на посетителите и заедно съ постоянните жители
достига числото около 120,000. Отъ това прирастване се пада на чехословаци близо две трети и въ
тоя моментъ тамъ може да се слуша, да се говори
чехословашки отъ хора, които у насъ еж получили
висшето си образование, най-вече следвали техника
въ Бърно. Те еж познали нашата демокрация и
еж станали наши най-добри приятели. Има сжщо
заселени тамъ чехи, като расторатори и пр., а на
края и бюро „Златна Прага", което се старае за
нашитЬ поданици.

на Черно море.
Само на варненския плажъ могатъ да се кжпятъ едновременно 20,000 души. Доказано-«,• че
по протежение на цялото крайбръжие - пъсъкъть
има дълбочина до 20 метра. Черно море е бурно
най-вече презъ зимата. Вълни, чиято височина до
стига до 5 метра, се разбиватъ въ брътоветъ му,
но презъ лотото, когато-морето е й най-неспокой
но, тъхната "височина достига едвамъ два метра.
Въ борбата си съ ГБХЪ кжпещия изпитва истинско
удоволствие.
На нъколко километра северо-източно отъ
Варна се намира „Евксиноградъ", въ чието земли-.
ще се произвежда най-хубавото вино въ България.
Двореца „Евксиноградъ" е лътната резиденция на
Н. В. Борисъ III Царя на българите. Въ парка на
двореца е изобразенъ релиефно гербътъ на Б У Р -
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Воененъ праздникъ въ Варна
На 16' юний т. г. рождениятъ день на Н. Ц. В.
Престолонаследника Князъ Симеонъ Търнов
ски се извърши и клетвата на войницитЬ отъ 8
пех. полкъ. На тържеството присжтствуваха, освенъ
многото официални лица и областниятъ директоръ
г. Б. Казанлиевъ заедно съ около 200 души око"
лийски управители, градски и селски кметове и
секретаръ бирници, които по това време заседава
ха въ Варна, по ррганизирването на селско-стопанския съборъ.
Следъ заклеването началникътъ на гарнизона
г. генералъ Поповъ покани областния директоръ
г. Казанлиевъ, кмета г. Я. Мустаковъ и всички
околийски управители и кметове на малка закуска
въ едно отъ помещ-Ънията на казармата. Тамъ се
пиха наздравици за величието на Царя, Царицата,
Престолонаследника и България.
Следъ това домакинътъ и гоститъ изпиха
„Шуми Марица" и химна на Н. В. Царя, акомпа^ирани отъ военната музика.

Горната снимка е направена специално
за Варненския общински вестникъ; на нея
еж: областниятъ директоръ г. Б. Казанлиевъ,
началника на гарнизона г. генералъ Поповъ и
варненския к м е т ъ г. Я. Мустаковъ.

бонитъ, който следъ падането на династията на
Бурбонитъ въ Франция е билъ пренесенъ тайно
въ България.
Малко по-нататъкъ се намира известния манастиръ „Св. Константинъ", който понастоящемъ е
превърнатъ въ модерно морско летовище. При
•старинната черквица на манастиря се намира про
чутата икона на Св. Константинъ и Елена, прене
сена отъ благочестиви монаси отъ Царйградъ. При
сжщата има и малко изворче съ свещенна вода.
За Варна може да се пише твърде много.
Красивитъ строежи и хубави асфалти, равни улици
еж направили отъ нея единъ голЪмъ и красивъ
градъ, на който не липсва нито театъръ, нито
всевъзможни други културни придобивки.
Първо по,големина българско пристанище и

трети по-голЪмийа градъ въ страната, Варна е
гордостьта на България. Новъ водопроводъ, подвиженъ мостъ между езерото и морето, модерна
кланица и редица други мероприятия, които обуславятъ развитието на Варна като едно наистина
модерно летовище.
Не далечъ отъ града е построенъ мавзолей
на : местото, кждето въ 1444 год. е падналъ убитъ
въ борба съ Турците въ защита на християнството
полскиятъ кралъ Владйславъ, нареченъ още Варненчикъ.
. •
'
'
• *
,-'. Такава изглежда днешна Варна, морски куррртъ въ братска славянска страна, отъ кждето е
дошла къмъ насъ първата култура, тая сжщата
славянска страна, която крачи бързо по пжтя на
култура и прогресъ.

И_1
Забава на плажа
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Панаири и изложби
въ услуга на активната стопанска политика
Между многото пропагандни средства, съ кои
то едно модерно стопанство разполага, панаирътъ
и изложбата еж не само едно отъ най-старитъ, но
и едно 'отъ най-популярните
въ търговскитъ
ср^ди. Това сръдство, подъ формата на пазари и
излагане мостри е било използувано още въ древностьта.
.'
Презъ времето на Софоклъ и сръднитъ веко
ве ние откриваме вече сборни мъста, въ които се
е извършвало търсенето и предлагането на стоки.
За пазаригв пъкъ въ Атина,- въ малоазиатските
търговски градове и другаде' споменаватъ често
гръцкигв и римски класици.
Пазарътъ и днесъ още е най-силната и ре
зултатна форма въ търговията за покупки и про .
дажби, даже и у най-примитивнитъ народи по зем
ното кълбо. Съ развитието на индустриалните дър
жави о т ъ н о в и я и с т а р ъ
с в ъ т ъ пана
ирите и изложбигБ еж сжществували презъ всички
времена и въ всички държави и тъ еж се нало
жили като едно . мощно средство въ стопанския
животъ и това мъсто ГБ не само че еж запазили
до днесъ, но еж станали и една необходимость за
народното стопанство; това доказва колко силно и
ценно е тяхното влияние.
И наистина, като еждимъ по резултатите, кои
то даватъ панаирите и изложбите, ,ние се уверява
ме, че те едва ли не еж единствените най-подходя
щи м^ста за непосредственото създаване* търгов
ски връзки, за увеличаване на оборота и за найправилното и основно ориентирване както на ку
пувача, така и на продавача. Най-важното преимущество на панаирите и
изложбитв въ сравнение съ другите рекламни
пропагандни средства въ стопанския животъ се
състои въ това, че т е на едно и сжщо место събиратъ търсенето и предлагането и играятъ ролята
на изпитани средства въ активната външна тър
говска политика. И докато другите средства си
служатъ съ изложение, думи и картини, за да спечелятъ клиента за една известна стока, панаирите
и изложбите предлагатъ на интересуващия се саг
мата стока, или мостри отъ нея.
Благодарение на тия свои пр^мущества' панаирното д^ло, заело своето заслужено мъсто въ
стопанския животъ, отъ година на година все по
вече се развива и разнообразява. Числото на па
наиригв и изложбите вс%ка година се увеличава.
Схващайки тия преимущества на панаирното и
изложбеното дело И ценната услуга, която то- мо
же да пренесе за активната 'стопанска политика
на дадена страна, стопанските " среди въ Варна,
подкрепени отъ сжществуващите „благоприятни
условия, съ големи жертви, и редка настойчивость
замислиха и организираха *•
•".>, >.
В А Р Н Е Н С К А Т А МОСТРЕНА ИЗЛОЖБА.
Географическо и стопанско положение на
града еж извъредно благоприятни за една мост
рена изложба.
Варна е едновременно търговски центъръ свързанъ съ вжтрешните пазари на страната, и приета-"
нищенъ градъ, откждето . се откриватъ свобод
ните морски пжтища за близки и далечни страни. :

Независимо отъ това Варна е известенъ въ
чужбина морски курортъ, който ежегодно се посе
щава отъ хиляди чужденци. Не отъ по малко зна
чение е и селско-стопанския, културенъ и националенъ съборъ, който се урежда всека година презъ
времетраенето на мострената изложба въ края на
месецъ августъ. Така че Варна е вратата
на
нашата външна търговия представителка на на
шата промишленость и индустрия и сжщевременно
поддържа тътна връзка съ нашето земледълие.
По тоя начинъ варненската мострена изложба мо
же да бжде използувана всестранно и полезно за
активизирането на стопанската ни политика.
Тъкмо сега е удобния^моментъ да използува
ме всички възможни сръдства и да развиемъ една
силно активна стопанска политика. Въ последно
време юго-източна Европа, особено Бадкана, е
центъръ на особено внимание. Западните и цен
трални европейски сили въ своите комбинации на
политически и стопански групировки започнаха
да се надпреварватъ и се стремеха по какъвто и
да е начинъ да могатъ да спечелятъ предразполо
жението на дунавските държави. Тоя големъ интересъ е лесно обяснимъ
Докато държавите въ юго-източна Европа
еж предимно земеделски, тия на запада и цен
трална Европа еж индустриални; първите търсятъ
да изнесатъ земеделски продукти и внасятъ инду
стриални произведения, а вторите еж купувачи
на земеделски произведения и търсятъ пазари за
своите индустриални стоки. Следъ като сжществува
възможностьта за една подобна размена между
два члена на световното стопанство, на пръвъ
планъ застава търговията, чиято задача е да намери
пжтя отъ производителя къмъ консуматора.
Никога не бива да сметаме че нашите про
изведения еж достатъчно известни на западъ, и че
пжтя на размената е пробитъ, нито че намъ еж
известни достатъчно произведенията и стопански
напредъкъ на старите индустриални страни. Хоризонътъ на нашата стопанска политика требва да
прехвърли границите ни, а даже и тия на Европа.
Нейната задача е непрестано да търси* възможно
сти за разширяване на търговските ни връзки въ
чужбина.
Трудностите, КОИТО тя ще среща, не требва
да я отчайватъ, а напротивъ да й даватъ нови
сили. Съ откриването на нови пазари и преодоля
ването на досега непреодолими пречки ще се откриятъ за - нашата външна търговия нови възмож
ности. Стопанската ни политика не бива да губи
време, не бива да пропуща моментите.
Тя не лр%бвада крета задъ новото време,
новото разпределение на света, НОВИТЕ форми и
сръдства на световната търговия. Тя требва да
използва всички възможни* сръдства, едно отъ ко
ито и то отъ особено големо значение е Варнен
ската. междун. мостр.
изложба.
К.
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