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Издава Варненската градска община
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Ябонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за б месеца — 30 лв.
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Цена 2 лева

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

Всичко за вестника
се изпраща чрезь кметството
— Варна.

Предстоящето откриване
на VII Варненска международна мострена изложба
На 14 августъ въ Варна ще се открие
VII Варненска международна изложба.
Колкото тази инициатива да се смета отъ нгькои сргьди за чисто стопанска
и като такава нейното изнасяне да бжде
предоставено на квалифициранитгь стопан
ски категории, при съвременната поста
новка тя е колективно дело, което ангажирва желанията и усилията на цгьлбто
гражданство.
Какъбимоглодасе
допуща, че отъ
изложбата ще извлекатъ интереси само
индустриалци, търговци и занаятчии,' ко
зата благодарение на изложбата къмъ Вар
на ще се засили притокътъ на посетители
не само отъ страната, но и отъ чужбина.
Особено за вторите Варненската излож
ба се явява едно улеснение съ издейству ва
ните намаления по международните пжтища. Отъ тукъ вече се засилва и турис
тическото^ любопитство не само къмъ из
ложбата, кждетд ще бжде събрано.и пред
ставено производството на много страни,
но и мнтереса къмъ нашата страна, на
родния битъ и творчеството на българс
кия народъкъмъ красивото местоположение
на .черноморската царица".
Варненската изложба тепърва има да
играе голгьма международна стопанска ро
ля, защото Дунава е при ново положение
следъ аншлуса и се ускорява реализиране
то на канала Рейнъ-Майнъ-Дунавъ. По та

ка създадения воденъ пжть ще бждатъ на
сочени повече къмъ близкия изтокъ инте
ресите не само на средна Европа, но и на
западна, и Варна остава като първо
степенно черноморско пристанище на то
зи дълъгъ воденъ пжть. И при евентуално
то разрешение на въпросаза свободна мит
ническа зона въ Варна, изложбата ще ос
тане естествената и необходима рекла
ма на международното производство.
Ако значението на Варненската излож
ба е големо въ международното отноше
ние, толкова по големо значение тя при'
добива за родното ни производство, найвече за износното ни земеделско производ
ство, което тепърва съ рационализиране
то му има най-голема нужда да бжде ре
кламирано по всички пазари.
Нека летовниците чужденци на Вар
на, чрезъ Варненската изложба се запознаятъ по-отблизо съ плодовете на краси
вата ни и благородна земя. Нека трудътъ
на българския земледелецъ понесе слава
та и затвърди гордостьта на България.
Съ този смисълъ и разбирания да заработимъ всички за отличното изнасяни
на Варненската изложба, която е дело на
варненци за преуспеването на стопанска
България.
„Варненски Общински вестникъ"
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Тържественото откриване но музишнитъ тържество

въ Варна. Приветствената речь на кмета г. Мустаковъ по случай
откриването. Отъ тази година варненскнтъ тържества
се превръщатъ въ международно състезание на изкуствата.

Благодарение голъмата амбиция на Варнен
ския кметъ г. Мустаковъ тази година, следъ нъколко годишно прекжсване, традиционните музи
кални тържеста въ Варна се възобновиха.
Досега ГБ представляваха едно благородно
състезание въ полето на родната музика. Отъ та
зи година Г Б придобиватъ международенъ характеръ съ участието на оперни артисти и музиканти
отъ Югославия, Унгария, Германия и България.
При една програма отъ концерти на българ
ското инструментално и вокално изкуство.три кон
церта на Царския симфониченъ оркестъръ подъ
диригенството на Саша Поповъ, концертъ на
виолониста Одонъ Партосъ-Будапеща, концертъ на
пианиста Викторъ Ебенщайнъ-Виена, на примадоната на Белградската и Берлинска опери Мелания
Бугариновичъ, на примадоната на Будапещенска*
та опера Ирене Золтанъ, на Животинъ Томичъ,
Фреди Островски и др. както и изнасяне на пиеси
отъ Варненския народенъ театъръ, тържествата ще
продължатъ отъ 25 юлий до 7 августъ.
Откриването на тържествата стана съ подобающа тържественость при стечение на много чуж
денци летовници въ Варна и граждани и присжтствието на м-ра на просветата г. проф. Маневъ.
Царскиятъ симфониченъ оркестъръ на проф.
Саша Поповъ изсвири Шуми Марица и Химна на
Н. В. Царя, изслушани на крака отъ всички и из
пратени съ бурни аплодисменти, следъ което кмета
на града г. Мустаковъ произнесе следната речъ:

всЪкога и неизменно на първо место, неговия уровенъ е билъ безспорното мърило за културата на
всеки народъ. Желанието да се демонстрира равнището на
което стои музикалното или театрално изкуство на
дадена страна, мисъльта да се очертае творчество
то въ тази область на известна епоха или пъкъ и
на отд%ленъ знаменитъ авторъ, еж породили уре
ждането на много музикални и театрални тържесва или така наречените, фестивали въ много^ гра
дове на културна Европа. Голъмо е тъхното зна
чение, голяма и неоценима е тяхната роля за кул
турния животъ на много народи.
Преди повече отъ десеть
години
група
ентусиазирани
културни
варненски
гражда
ни положиха
началото
на
театрално-музикалнитпу тържества и въ нашия градъ, за да
станатъ тгь следъ години една трайна и цен
на наша
традиция:
За известно време тия тържества еж били
преустановени за да бждатъ въ последствие нано
во възобновени съ стремежъ да бждатъ всека
следваща година все по-разнообразни и по-инте
ресни.
Варненската община способствува съ всички
свои сръдства и сили за ежегодното достойно из
насяне на тия тържества върху варненската'сцена.
Съ това общината изпълнява единъ свой дългъ и
отговаря на една необходимость.
И ето за десети пжть презъ хубавите дни на
варненското лъто И тази година се уреждатъ тра
диционните варненски, музикални и театрални тър
жества.
За пръвъ пжть, обаче, тази година въ програ
мата за вечеритв на тържествата взематъ участие
известни музикални творци отъ съседни и по-да
лечни намъ страни. И докато тия тържества имаха
до сега чисто български характеръ, отъ тази годи
на се полага началото т е да станатъ въ бждеще
съ качеството на международни.

Ние българите има съ какво да се похвалимъ въ областьта на своето музикално

Възторжената речь на г. Кмета
Я. Мустаковъ

Уважаеми дами и господа,
Презъ ВСБКО
време, въ всички епохи
отъ историята на народигБ, развитието на изкуст
вото е било мерило за мощьта й величието на
дадена страна, на даденъ народъ.
Чрезъ духовната тъхна култура еж отразени
въ аналитъ на историята възходътъ и блъсъкътъ
на много велики народи.
Наредъ съ описанието границите на владе
нията на много страни, историята ни подчертава
старателно и славни-тв завоевания и приноси на
тия народи въ вечната съкровищница на човъшката духовна култура. Я изкуството е стояло тукъ

творчество,
на своето театрално изкуство и
въобще въ създаването духовната култура на на
шето отечество.
ВарненскигЬ музикални и театрални тържес
тва еж придобили вече значение, което далечъ
надхвърля локалния интересъ, за да бждатъ те
единъ фактъ отъ общонароденъ интересъ. *'
На сцената на тия тържества редовно си даватъ среща творците'на родното изкуство, а за
напредъ и наредъ съ тия отъ съседни й по-да
лечни намъ страни. Сътова ще се дава, безспорно,
единъ незамънимъ и силенъ тласъкъ за правил
ното развитие на българската култура и твор
чество.

Варненскиттъ музикални и театрални
тържества придобиватъ по-голгьмо значение'
и затова, защото тукъ, предъ многобройни
I те посетители на курортна Варна — чуж
I денците, намъ се отдава случая да демон
| стрираме по единъ яръкъ начинъ нашитгь —
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българскитгь—постижения
и творчество въ
полето на изкуството. Отъ нашитгь възмо
жности на варненската сцена
многобройни'
тп> чужденци ще сждятъ и за
българската
култура. Ето защо, общината всъкога е отпра
вяла апелъ и къмъ държавните музикални инсти
тути, музикални корпорации и отделни музикални
дейци и артисти отъ София и цълата страна за
участие и съдействие при изнасянето на варнен
ските музикални и театрални тържества.
Задълженъ се считамъ отъ тукъ да отправя
благодарность за помошьта, която винаги сме по
лучавали отъ всички страни при провеждането на
тази наша, варненска инициатива.
На всички участници въ вечеритв на тази го
дишните тържества отправямъ отъ името на общи
ната и отъ свое име благодарность за тъхното
участие и имъ пожелавамъ блъскавъ успзхъ.
По пълномощие на г-на Министра на Народ
ната Просвета имамъ частьта да обявя десетите
варненски музикални и театрални тържества за
открити съ пожелание и за напредъ, тукъ въ на
шия градъ, презъ хубавитв варненски пътни дни
да си даватъ редовно среща творците на българ
ското изкуство съ тия на съседните и по-далечни
намъ страни и пожелание вечеритв на тази годиш

На

П и е ш 03 ишщнша въ Бзнзтъ

Всебългарскиятъ съюзъ „Отецъ Паисий* е отправилъ следното окржжно:
Драги съюзни ратници,
Презъ тази година се навършватъ 2ОО години
отъ заселването на българите въ Банатъ. Това го
лямо събитие ще бжде ознаменувано съ едно
юбилейно тържество, което ще бжде изнесено
отъ специаленъ юбилеенъ комитетъ, презъ дните
отъ 13—16 августъ т. г. въ с. Старъ-Бишновъ, Ру
мънски Банатъ. Въ тържеството* ще взематъ учас
тие банатски българи отъ Румжния, Югославия и
Унгария.
По този случай Комитета е издалъ Банатски
юбилеенъ сборникъ, въ който еж описани бор
бите на банатските бълтари за запазване на ези
ка и националното имъ съзнание, както и техния
културенъ, общественъ и стопански животь въ ми
налото и днесъ.
Приходътъ отъ този сборникъ е предназначенъ за издигане паметникъ въ с. Старъ-Бишновъ,
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ните музикални тържества да бждатъ най-достой
но и съ подчертанъ успъхъ изнесени.
Съ съзнание за голямата задача, която устрой
ваните ежегодно въ Варна музикални и театрални
тържества иматъ да постигатъ за доброто и пра
вилно развитие на българската музикална култура
и творчество," ние ще градимъ чрезъ тпхъ единъ
отъ най-здравитгь устои на нашата скж»
па родина за нейна слава и величие и за сла
вата и величието на нейния всеобщо любимъ
и мядъръ вождъ Негово Величество Борисъ III,
Царьтъ на българитп.
Да живее Негово Величество Царь Борисъ II,
и цълиятъ Царствующъ Домъ!
Да жив^ве България!
Да пребждатъ въ идващитъ- години варнен
ските музикални и театрални тържества!
Следъ хубавата приветствена речь на г. кмета1
Варненскиятъ народенъ театъръ изнесе българ
ската народна пиеса „Бащи и синове" отъ Вл.
Поляновъ.
ОстаналИТБ вечери отъ музикалните търже
ства бъха изнесени при голъмия интересъ на пуб
ликата, която при всеки случай бурно възнагра
ждаваше съ аплодисменти артиститъ.

плажа

люлката на българщината въ Банатъ, който да
напомня на свъта за героичната борба на банат
ските българи презъ изминатите 200 години за
запазване на своето българско име, своето бъл
гарско съзнание и своя майчинъ езикъ.
Като ви излагаме всичко това, позволяваме
си да отправимъ къмъ Васъ гореща братска мол
ба да откупите и разпродадете нъколко ек
земпляра" отъ казания юбилеенъ сборникъ,
цената на който е 100 лева единия екземпляръ.
Съ това ще подкрепите морално и материално то
зи тъй благороденъ починъ на банатскитъ бълга
ри, които и днесъ се чувствуватъ свързани съ
скжпото свободно Отечество.
Очакваме да ни съобщите, колко екземп
ляра отъ сборника ще можете да откупите, и
да предплатите поржчката си.
Уверени въ Вашата отзивчивость, молимъ Ви
да приемете отъ името на Комитета по отпразднуване 200 години отъ заселването на бълга
рите въ Банатъ и отъ наше име предварителна
благодарность и братски приветь.
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Морска феерична нощь въ Варна
Едно иенадиинато развлечение за варненските летовници
Колкото днитв наВарна еж слънчеви и изпълне-.
ни съ свежия въздухъ на морето, доставяйки здра
ве и бодрость на летовниците, толкова еж въл
шебни и нощите. Естествената фееричность на вар
ненското крайбрежие, особено при тихи и лунни
нощи, "е ненадмината. Въ приятно разположение и
наслада вие ще бродигв до следъ полунощь
край брега безъ да се наситите на морската про
хлада и тихия шепотъ на морето. То всека вечерь е ново. Всвка вечерь мени своята понорама
съ все нови и по прекрасни багри, които съ СВОИ
ТЕ н%жни тонове галятъ душата.

тв бенгалски огньове осветиха цвлия районъ на
банигв. Светнаха горящи салове и въртящи слън
ца, прогърмвха водни бомби, които издигнаха це
ли колони вода оцветявана отъ илюминациигв.
При тази фееричность отъ кулата на моста бвха
извършени красиви и емвли скокове въ водата.
Всички твзи ефекти бвха съпровождани отъ хорова
музика съ оркестъръ подъ диригентството на вар
ненския артистъ г. Бвлогушевъ.
Къмъ 10,часа при венецианско осветление
на моста и района на баните бв изнесенъ красивъ

танцъ на гондоли

К у р о р т н и я т ъ с е з о н ъ е в ъ р а з г а р а си. Х и л я д и л ъ т о в н и ц и и в а р н е н ц и
намиратъ отмора и п р о х л а д а на плажа
Варненската курортна упрааа за да достави
още по приятно развлечение на СВОИГБ гости й
граждани на 24 юлий изнесе една ненадмината
до сега,

Морска феерична Еечерь
Още отъ 8'30 часа, преди започване на сжщинска програма, мощни военни прожектори по
ставени по крайбрвжието кръстосваха съ езоитъ
светлини морето дазайкн ненадмината гледка на
водното отражение и блясъци, презъ които прошарваха красиви платноходки.
Въ 9 часа започна*изпълнението на програ
мата. Моста предъ морскитв бани б в напълно
илюминиранъ. Пущаха се гърмящи ракети, и цвлиятъ небосклонъ се изпълни .за една минута съ
безброй разноцвътни ракети, наточели валеше
дъждъ отъ звезди.
Веднага следъ тоза се дадоха ноеи илюминзционни ефекти отъ кулата на моста. Разноцввтни-

Десетина лодки, декорирани като гондоли съ
костюмирани казалери "и дами и гребци отъ епо
хата на сръдноввковието; подъ звука "на1 италиянски кантати извършваха своитв романтични раз
ходки.
Изпълнени бвха „Ядио Напели" и „О, соле
мио" отъ познатите на варненци солисти ЕЯилъ
Трифоновъ и Яргиръ Христовъ.
Най-силенъ ефектъ възпроизведе сполучливо
инсталирания въ морето надписъ „Варна 1^38 г.",
който при горенето символизира напълно пости
женията на Варна въ курортно отношение до сега
Програмата б в завършена сь отлично изнесени
живи картини изъ българския националенъ битъ.
На специална естрада на брвга б в възпроизведе
на бъл-арска селска седянка съ обичайнигв задявки на момцитв съ момитв> Слгдъ това кръшна
ржченица ентусиазира цвлата публика, . която съ
продължителни ржкоплвекания възнагради изпъл
нителите.
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Българското корабоплаване
Като средство за използуване естествените
водни пжтища, въ връзка съ интересите на общо
то народно стопанство, националното
корабо
плаване се явява като единъ мощенъ
факторъ
за обезпечаване независимостьта на съобщенията
съ чужбина, за парализиране
на
експлоатацията на безконтролно хазайничене на чуждите ко
рабоплавателни предприятия и за спомагане да се
откриватъ и затвърдятъ изгодни
пазари.
Отъ тази гледна точка сжществуването и разви
тието на националното родно корабоплаване е основенъ въпросъ за правилната стопанска полити
ка на държавата.
За насъ значението на корабоплаването до
бива още по-голъма стойность отъ обстоятелство
то, че пазаритЬ на нашето производство еж зна
чително отдалечени и разноските по превоза до
ТБХЪ оказватъ голямо .влияние върху конкурентоспособностьта на износа ни.
Отъ данните на нашата външна търговия се
вижда че 87 на сто отъ общия трафикъ
мина
ва по водни пжтища (морето
иДунава),въпрЬки
това дбаче, за шестдесетгодишното, ни *жществуване, като свободна държава, у насъ е направе
но твърде малко за осигуряване независимостьта
на нашия превозъ и завладяване
напълно
на
открититгь водни пжтища.
Обаче, въпреки малкия си корабенъ паркъ,
българското
корабоплаване
е изиграло
една
значителна роля въ полза на нашето
сто
панство чрезъ регулиране на навлата и обезпе
чаване редовната връзка до нъкои поне пазари за
нашето производство.
Къмъ организирането на българското кора
боплаване у насъ се е пристжпило доста късно.'
Началото на морското ни корабоплаване е туре
но въ 1894 г. съ покупката на два товаропжтнически парахода „Борисъ" и „България" отъ осно
ваното съ подкрепата на държавата ' първо бъл
гарско параходно дружество.
Още отъ първото появяване на двата българ
ски парахода на Черно море и съ поемането на
тъхната редовна линия Варна-Бургасъ-Цариградъ,
се е почувствало влияние върху навлата, които въ
кжсо време спадатъ нъколкократно.
Получените резултати еж насърчили д-вото
да разшири своята дейность, като « засилило пар
ка, съ покупката на още четири параходи и съ
съгласие съ държавата еж били установени нови
редовни линии до Египетъ, Пирея и Франция.
Както въ първия случай, така и по НОВИТЕ
линии, действието на регулатора на навлата е ока
зало своето влияние, за да ги намали на значителенъ гтроцентъ.
Въ продължение на 20 години, до балканска
та война, Българското параходно д-во съ своитъ
шесть парахода е установило едно състояние на
пълно равновесие въ външната ни търговия съ
близкия изтокъ, като е освободило отъ експлоата
ция българския морски трафикъ, поне отъ този
районъ.
Презъ двете войни параходите на българско
то параходно д-во еж били използувани за нужди
т е на народната отбрана и съ това еж изпълнили
една втора задача .на своето назначение.

Следъ войната българското корабоплаване
загуби два отъ' параходите си „Борисъ" и „Варна".
Първиятъ потъна предъ Севастополъ, а вториятъ
Варна—трагично загина въ Мраморно море поч
ти съ цълия си екипажъ.
Параходите „София" и „Кирилъ", най-малки
т е и най-старите," еж били продадени като твърде
остарели, а въ замъна на това въ продължение
на нъколко години еж били купени параходитъ:
„Евдокия", „Бургасъ", „Кн. Мария Луиза", „Балканъ" и „Родина".
Последните три парахода еж съ по-голъмъ
тонажъ и еж предназначени за обслужване на новоткритата линия за континента, до Белгия, Дания,
Германия и Лнглия, поради възникналата нужда
да се търсятъ нови пазари, следъ настжпилата въ
близкия изтокъ въ стопанско отношение промъна.
Миналата година бъ спуснатъ на водата въ
Рощокъ-Германия вече осмия параходъ на д-вото,
кръстенъ съ името „Варна".
Веднага следъ това е билъ заложенъ и деве
тия параходъ „Шипка" отъ сжщия типъ, който ще
бжде готовъ следъ нъколко месеца.
Двата последни парахода еж напълно модер
ни и еж строени по последнитп изисквания
на
корабостроителната
техника. Особенно цен
но въ тп>хъ е, че иматъ инсталирани
хла
дилници, съ което да обезпечаватъ добрия пре
возъ на хранителнитгь
продукти.
Следъ войнитъ параходното дружество про
дължава своята дейность въ сжщото направление
и даде нови доказателства за значението си на .регулаторъ.
Следъ европейската война нашите параходи
' бъха конфискувани отъ" французите и регулатора
на навлата на нашата външна търговия липсваше.
Веднага навлата до Цариградъ еж се покачили на
750—800 лв. Когато параходитъ ни еж били осво
бодени отъ французйтъ и еж поели своитъ редов
ни линии, навлата до Цариградъ наново спадатъ
до нормата си 150—250 лв. на тонъ.
Преди-три-четири години йзносътъ на яйца
къмъ Испания се б е ш е засилилъ. Картелиралитв
се две чужди корабоплавни предприятия установяватъ едно високо навло 8 и пол. златни шилинги
на каса. Намъсата на параходното д-во, съ поема
не ангажаментъ да се нагърби съ превоза на яй
цата, предизвика спадането на навлата до 5 и пол.
шилина на каса.
Йзносътъ на слънчогледовото кюспе за Да
ния се извършвалъ при навло 40 шилина на тонъ.
Съ откриването на континенталната линия за на
шитъ параходи, навлото на тази стока се устано
вило на 28 шилинга.
Наши износители преди 5—6 години еж склю
чили сд%лки за износъ на храни въ Франция, за
което еж уговорили превоза по опредълени навла
съ чуждите параходни компании. Презъ време на
изпълнение на сдълката избухва стачка на англий
ските вжглекопачи. Компаниите отказватъ превоза
по старите навла, въпръки уговореното. Нашите
износители еж поставени предъ невъзможностьта
да изпълнятъ поетитъ задължения или тръбва да
понесать грамадни загуби. Българското дружество
спасява положението, като извършва, превоза съ
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навла, при които е било възможно изпълването
• на сдълката.
Презъ 1936 г. нашия износъ на добитъкъ сил
но се конкурйралъ отъ Югославия и Румъния. За
да не пострадатъ нашигЬ лзносители, параходното
д-во намалило навлата отъ 30 шилинга на 20.
Още много факти могатъ да се изтъкнатъ,но
и ГБЗИ еж достатъчни да обрисуватъ ролята на
собственото корабоплаване въ стопанския животъ
на страната.
Отъ 1896 год. до сега презъ Черно море еж
били изнесени и внесени общо количество стоки
около 17,000,000. тона за който износъ до 1894 г. еж
плащани много високи навла, като отъ тая година
съ появяването на нашето корабоплаване тъ зна
чително спадатъ.
Отъ 1894 г. насамъ само отъ разликата меж
ду по-раншнитъ навла и установенигв съ появява
нето на българскигв кораби, народното стопанство
е реализирало икономии отъ около три мили
арда лева.
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с т т а на кораба, доколкото е' застжпенъ национал
ния Капиталъ на предприятието. Чуждиятъ капиталъ е всъкога чуждъ за интересите на национал
ното стопанство.
Чуждиятъ капиталъ на второто българско па
раходно д-во не намъри търговска смътка да ра
боти за интересите на знамето, което ноевше не
говия корабъ, и за това бързо го смени.

Националното корабоплаване може да
съществува, като такова, само при националенъ капиталъ.
Яко за Черно*море можемт> да посочимъползитъ, които е имало стопанството ни отъ поддър
жането на собственото корабоплзване, за Дунава
ще требва да признаемъ, че сме били предоста
вени на пълна експлоатация на чуждитъ интере
си цъли 60 г., даже крайбрежния трафикъ е билъ
обслужванъ отъ чужди кораби.
За периода отъ 1889 до 1936 г. по Дунава об
щия трафикъ на външната ни търговия е билъ
около 16,000,00.0 тона. И тукъ еж платени милиар-

Варненското пристанище
Като се прибавятъ къмъ това и непосредстве
ди за навла, отъ които ние не сме направили и
ните брутни приходи» които българските параходи
най-малъкъ опитъ да спасимъ поне една малка
еж реализирали отъ извършения отъ тъхъ превозъ
часть. Едва въ 1935 г. крайбргъжното корабо
около единъ милиардъ лева за 40 годишното си
плаване мина въ наши р/кце и още първата
сжществувание, ще стане ясно какви облаги е по
година се разбра, че ние сме плащали за об
лучило стопанството ни отъ'тая, макаръ и ограни
служването на нашитгь бргьгове, на чужди
чена дейность, която е могла да прояви съ малкорабоплавни предприятия ежегодно десятки
милиона.
КИТБ средства на нашето корабоплаване:
Действително, че"затова време държавата е
Грамадни ще бждатъ .стопаискигБ последици
платила за субсидии около 600,000,000 лв. обаче,
на разширението на дунавското ни корабоплаване
гЬ неколкократно се прикриватъ отъ правитъ и
съ включване по-далечни обекти на превозъ отъ
косвени облаги, получени отъ народното стопанство.
Сулина до Регенсбургъ, кждето за сега еж анга
Освенъ Българското параходно дружество,
жирани кораби и капитали на почти всички ев
други по-сериозни корабни предприятия не еж се
ропейски държави —• 1,000 парахода и 2^00'шлепоявявали. Н-БКОЛКО вътроходи не еж могли да
па съ ЗОО.ООО тона товароподемность, за да се изизиграятъ по значителна икономична роля, освенъ
ползуватъ приходигв отъ ежегодния превозъ на
като средство за използуване на българския трудъ
около 6—8 милиона тона стока (само ние» отежтна ново поприще.
ствуваме отъ това състезание).
Действително презъ 1934 г. се основава вто
Безъ корабоплаване брътоветъ на моретата и
рото параходно д-во отъ смесени капитали, чуж
плавателните р-вки еж само гаранция, но не и от
ди и български. Това д-во достави единъ паракрити свободни пжтища.
ходъ —„Сердика", на който е било вдигнато бъл
Народи, които нгьматъ кораби и кора
гарско знаме и който спедъ като е направилъ две
боплаване
еж слуги на морскитгь народи, ка.
пжтувания до Палестина е билъ наново продаденъ
зва съ поразителна пронацателность амери
и българското му знаме е било сменено на ита
кански^ морски' капитанъ Мехенъ:
лианско.
Дано престанемъ да бтдемъ такива въ
Въ този случай интересно е да се изтъкне,
най-близко бмдеще!
че знамето до толкова.характеризира национално
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НИЕ

Д о Господинъ М и н и с т ъ р ъ - п р е д с е д а т е л я и
Министъръ на в ъ н ш . работи и и з п о в е д а н и я т а ,
Г о с п о д и н ъ Министра на в ж т р е ш н и г в ра
боти и народното з д р а в е ,
Господинъ Министра на народното про
свещение,
Г о с п о д и н ъ Министра на ф и н а н с и т ъ ,
Господинъ Министра на п р а в о с ж д и е т о ,
Г о с п о д и н ъ Министра на войната,
Г о с п о д и н ъ Министра на търговията, промишленостьта и труда,
Г о с п о д и н ъ Министра на з е м е д ъ л и е т о и
д ъ р ж а в н и т в имоти,
Господинъ Министра на о б щ е с т в е н и т е
сгради,"«плетища и благоустройството,
Г о с п о д и н ъ Министра на ж е л е з н и ц и т е ,
пощите и телеграфитъ,
Господинъ П р е д с е д а т е л я на Народното
Събрание и
Господа н а р о д н и т е представители на XXIV
то О б и к н о в е н о н а р о д н о събрание.
Идеята за висше стопанско образование въ
България се зароди и разработи още преди четвъртъ вАкъ въ кржговетв на Варнен.. търг. инд.
камара и въ стопанските среди на тоя градъ. Вар
ненската т. и. камара-даде тласъкъ и на по-нисшитъ степени на търговско образование у насъ —
средното и популярното. Въ 1904 година тая ка
мара откри второто въ България средно търгов
ско училище, въ 1911 год. — първото редовно три
годишно вечерно училище,за търговски служащи,
а въ 1921 год. първото висше търговско училище.
Тъзи начинания импулсираха и другите камари и
обединените около ТБХЪ стопански съсловия. Слу
жейки си. почти изключително съ свои средства,
петте търговско-инд. камари въ България създа
доха цъла система отъ търговски и професионални
училища, които за единъ периодъ отъ 25—30 го
дини преобразиха физиономията и личния съставъ
на нашите банкови и търговски предприятия, из
ползуващи до последно време нецензованъ персоналъ иди служащи, лишени отъ. специално обра'Зовпниет
По тоя начинъ градъ Варна, който до преди
25 години беше главниятъ центъръ на българска
та търговия, който съ СВОИТЕ традиции, наследени
отъ видни чуждестранни фирми, беше практичес
ка школа за новия български търговецъ и стопан
ски деецъ, въ който се роди българското параход
но дружество, който откри първата стокова борса,
въ който се породиха редица обществени и сто
пански инициативи, се яви и като предшественикъ
и -одухотворитель, на оная образователна... система, •
която днесъ е предпоставка за модернизирането
на народното стопанство въ нашата закъснъла въ
всички отношения страна.
Мислимъ, че горнитъ встжпителни думи еж
достатъчно оправдание за смелостьта на долупод
писаните институти и организации да излъзатъ
предъ ржководителитъ на българския държавенъ
и общественъ животъ съ настоящето изложение.
Когато въ 1914 год.-се подложи въ Варна за
пръвъ пжть на разгледане въпросътъ за открива
нето на едно висше търговско училище,%следъ ко
ето решението на Варн. търг. инд. камара биде
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отнесено за утвърждение отъ Министерството на
търговията, промишленостьта и труда, въ никоя
официална и обществена сръда не ставаше и ду
ма за откриване на друго подобно учебно заведе
ние. Следъ приключването на европейската война,
когато почнаха да функциониратъ наново търгов.
камари, този въпросъ получи окончателно разре
шение въ сесията на Варн. търг. инд. камара и
повторно 6% отнесенъ въ Министерството на тър
говията. Едвамъ тогава около нъкои софийски кржгове, подъ влиянието на новодошлите руски професори-бъжанци и преподаватели юристи отъ Дър
жавния университетъ, се оформи идеята за откри
ване на сегашния Свободенъ университетъ. Въ туй
време, когато Варн. търг. инд. камара беше взела
м^рки за откриването на висшето търговско учи
лище съ одобрението на Министерството на тър
говията, Министерството на просветата посрещна
одобрително инициативата за откриването на Сво
бодния университетъ. Виждайки мжчното положе
ние отъ едновременното откриване на два еднакви
институти, Варн. търг. инд. камара направи постжпки да се даде предпочитане не нейната ини
циатива, като официаленъ институтъ, и да не се.
допуща поне откриването на тьрговско-стопански
отдълъ при Своб.- университетъ, чиято програма е
сходна съ оная на едно висше търговско училище.
Варненските мотиви тогава не се взеха подъ вни
мание и се допусна една конкуренция между два
института за висше стопанско . образование, безъ
да се подозира каква форма ще получи тя въ
,най-близко бждеще. Защото едва ли е било въз
можно да се допуща, че Свобод. университетъ ще
бжде построенъ изключително на лекторски нача
ла, т. е. ще си служи съ допълнителния трудъ на
хора, подготвени и издържани отъ държавата, въ
чиито учреждения еж вложили своитъ амбиции, че
Своб. университетъ ще изчерпва своитъ занаятия
съ вечерни лекци, безъ семинари, асистенти и пр.,.
безъ задължително посещаване на занятията и
главно, че ще рекрутира своитъ своитъ слушатели
главно измежду средата на чиновници и служащи
живущи въ София и въ провинцията. Така израст.на единъ образователенъ институтъ, който се яви
като нелояленъ конкурентъ на официалната ни
образователна система. Докато отъ редица години
въ" среднитЬ училища и особено въ гимназиите,
а сжщо и въ всички факултети на Държ. универ
ситетъ е въведенъ конкурсниятъ приемъ по успъхъ,
въ Свобод. университетъ се допуснаха да следватъ
не само неприетитъ въ другите училища гимна
зисти, но и такива, които заематъ разни държав
ни, общински и частни длъжности — писари, ар
хивари, секретарь-бирници и пр. Л последната ка
тегория студенти — едновременно и служащи,
следъ дипломирането си. авансираха по-бързо отъ
редовнитъ студенти отъ Държавния университетъ
и въ другитв висши училища, понеже службата
имъ като „свободни студенти" се зачиташе и про.
дължаваше да се зачита за следващите повишения.
Както е известно съ една отъ последните за
конодателни наредби м-рътъ на народната прос
вета г. проф. Маневъ прекрати сжществуванието
на подобенъ типъ висше образование, като срещу
това се озакони и искането на Държ. у-тъ за от
криване нъ стопански отдълъ "при юридич. факултеть. Съ тая законъ наредба се премахва съсмълъ
замахъ една голъма аномалия въ нашия културенъ и общественъ животъ.

Стр. 8.

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Обаче, както и требваше Да се очаква, отъ
кржговетв около Свободния университетъ въ Со
фия, който е непосредствено засегнатъ отъ въп
росното законоположение, се правятъ усилия да
се създаде обществено настроение за отмъняване
то на последното. Отъ ТЕЗИ ПОСТЖПКИ, които ставагь отъ страна на защитниците на свободния у-тъ,
както въ Народното събрание тъй и въ печата, се
виждатъ усилията на току-що закрития институтъ да
докаже своята обществена и държавна полза въ
миналото и да обоснове бждещото си сжществувание следъ нъкакви корегирания на недостатъци
те му. Ние ще спремъ на нъкои отъ мотивите,
които се изтъквать въ полза на Своб. универси
тетъ отъ уважаемия г. проф. Геновъ, сегашенъ
ректоръ на Държ. у-тъ, преподаватель и въ Своб.
у-ть (гл. в. „Слово" отъ 7 VI и в. „Зора" отъ 8
VI н. г.).
Въ желанието да защити Своб. у-тъ г. проф.
Геновъ твърди, че между неговитв слушатели за
последнитъ години имало малко служащи. Факти
чески, обаче, ние знаемъ, че въ 1933/34 год. при
1072 слушатели (1030 м. и 42 ж.) 736 души еж би
ли на служба. А отъ годишника на сжщия у-тъ за
1935/36 г. се вижда, че отъ 1348 слушатели 283
еж били държавни и общински служащи, а 170
души въ частни предприятия. Наредъ съ това се
твърди, че занятията вече не били вечерни, а поч
вали отъ 4 часа сл. объдъ. Наистина като отзвукъ
на дебатитв въ последната сесия на Висшия учебенъ съветъ (презъ 1933 год.), гдето б е повдигнать въпросътъ за сжществуването на Своб. уни
верситетъ, занятията тамъ наместо отъ 6 и пол.
часа сл. объдъ започнали да се водятъ отъ 4 часа
сл. объдъ. Тако поне е разгласенъ въ обществото,
така и твърди г. проф. Геновъ. Но и следъ така
ва промЕна 4 часа следъ объдъ не е равно на 8
часа преди объдъ. Защото въ едно висше специ
ално училище ВСЕКИ студентъ требва да има заед
но съ упражненията и. езицитъ по 30—36 часа
седмично. Наредъ съ това защитниците на Сво
бодния университетъ, заедно съ г-нъ проф ; Геновъ,
твърдятъ, че изпитите тамъ били много строги.Да
не би съ това да се разбира, че въ другитв вис
ши у-ща въ България, както и въ университета,
изискванията да еж по-малки? Обаче не еж ИЗПИТ
НИТЕ изисквания, които главно опредълять качест
вената работа и резултатитЬ отъ една образова
телна система. За да може изпитьтъ да констати
ра добре асимилирани и осъзнати знания, изисква
се главно системна работа презъ цълата година,.
ржководена' отъ една рационална педагогическа
организация съ постояненъ персоналъ, асистенти,
библиотеки, семинари и пр. Въ ВСЕКИ случай, и
при тъй строгитЬ изпити въ Своб. у-тъ, окончател
но продадналитв кандидати въ др. подобни учреж
дения много лесно се дипломиратъ тамъ, срещу
което неговитв слушатели не се ползуватъ съ за
читане на семестритБ му отъ страна на държ. у-тъ
или на ВИСШИТЕ специални у-ща въ България.
Яко допуснемъ горния легаленъ начинъ за
откриване на специални учебни институти въ Бъл
гария, тогава може да се даде и на преподавате
лите въ Музик. академия, на онъзи въ Худож.
академия и на другитъ висши уч. заведения сжщото право да си откриватъ на лекционни начала
подобни „свободни" училища. Нали и те иматъ
СЖЩИТБ квалифицирани академически права имогатъ сжщо така почтенно и честно да декларирать
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както декларира г. проф. Геновъ отъ името на 22
университетски професори и 10 „най-висши компе
тентни лица" въ столицата, че и те ще гледатъ на
своето преподаване „винаги като на свещенъ свой
дългъ и никога нъма да правятъ компромисъ съ
своята съвъсть при преподаването . на изпитите".
Сжщо така тръбва да се знае, че ако подобни на
Свод. университетъ частни висши учебни заведе
ния сжществуватъ и другаде подъ формата на по
пулярни университети (игауегзКу ехгепгюп), тЬ нъматъ официално право да издавате* дипломи за
висше образование.
Но г. пооф. Геновъ се старае да даде на въп
роса и принципална форма, вънъ отъ характера и
качеството на работата въ Свободния универси
тетъ, като твърди, че страната ни и следъ раздвояването на юридическия факултетъ се нуждаела
отъ едно специално висше у-ще за подготвяне на
стопански и административни дейци, понеже то
ще работи съ огледъ на практическите кариери.
Докато занятията въ бждещия стопански отдълъ
щъли да бждатъ въ значителна степень теоретич
ни (гл. „Зора" стр. 3 отъ 8 VI), подготовката на
студентите въ новото училище щъла да бжде пре
димно практическа. Г. проф. Геновъ, като , - педагогъ требва да разбира, че чисто практическа под
готовка въ едно висше училище не се дава и че
тя "се усвоява само въ живата практика, както е
било преди години не само за стопански, търгов
ски и административни дейци, но и за много дру
ги специалности, че съ теоретическото разработ
ване на дадена категория практически познания
израстватъ и съответнитъ науки, не само „въ облестьта на стопанството, но и въ естествознанието,
механиката, строителното дъло и пр. Днесъ и на
университетските катедри и на онъзи въ политех
никите и въ търговско-стопанскитБ училища се
преподава теоретическа наука. Днесъ животътъ е
дотолкова напредналъ, че въ всички области се
търсятъ ржководители съ теоретически познания,
които като се ориентиратъ въ практиката да я издигнатъ по-възможность до височините на теори
ята. Даже старото занаятчийство днесъ черпи си
ли и се рационализира подъ влиянието на теори
ята. Тая оговорка се наложи, за да уяснимъ тер
мините „теоретически" и „практически" знания,
които се подхвърлятъ при разглеждането на горНИТБ въпроси, съ цель да се постави нъкакво стро
го разграничение между разнитЬ видове училища
и се намърять аргументи за отдълното имъ сжществувание. Понеже, ако поддържаме догмати
ческото твърдение, че . новия стопански отдълъ
щълъ да готви само хора за чистата жаука, т. е.
научни работници за нъкои институти, като за
висши и средни стопански училища и за проучва
не въ нъкои големи банки и стопанства, тогава
тозъ часъ изниква въпросътъ, колко абсолвенти
могатъ да погълнатъ горнитв. видове заведения и
институти въ скромна земедълческа България. Въ
връзка съ това нека отбележимъ и факта, че сто
пански отдали днесъ се уреждатъ не само при
университетите, но и при висшите търг. училища
и при политехниките, въ които споредъ горнитъ
твърдения би требвало да е застжпено само прак
тическото висше образование.
Другъ важенъ въпросъ, който се дебатира
отъ г. проф. Геновъ, е количественото несъответ
ствие между нашето сръдно и висше образование,
т. е. какво се прави съ ежегодно свършващите 5
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до б хиляди гимназисти, (които скоро щъли да
достигнатъ и до 10 хиляди), когато университета
засега поглъща едвамъ около 1500 души ежегод-.
но. Яко допуснемъ, че още 7—800 души следватъ
въ други висши-училища, пакъ ще остане единъ
йзлишъкъ отъ най-макко 2500—ЗООО души сред
ношколци, особенно като се вземе предвидъ и
часть отъ абитурентитв" на търговските гимназии,
които сжщо се стремятъ къмъ висшето образова
ние. Тукъ ние се връщаме- къмъ стария въпросъ
за излишъка н% интелектуалци, който тежи на дър
жавната ни машина и който, наместо да се ре
шава сь разни бързо скроени експерименти и то
въ голъми мащаби, тръбва: да ~се подложи на ед
но основно, проучване съ участието и добрата дър
жавническа воля на всички главни ведомства въ
страна и на. "компетентни представители по орга
низацията на образованието..
Остава важниятъ въпросъ за развитието на
нашето висше образование. За решаването на тоя
въпросъ е нуждна една основна анкета, кхзято д а
установи, колко младежи следватъ въ странство и
по кои специалности, и дали следващитъ по сто
пански и административни науки еж тъй много,
че следъ сжществуването вече на три висши учи
лища оть тоя типъ, заедно съ новия стопански
отдълъ при Държ. университетъ, тръбва да се пре
образува Своб. университетъ или да се открива
друго подобно неМу училище въ столицата. Тая
анкета ще тръбва, да установи сжщо, колко сво
бодни лица, свършили казаните специални учили
ща, има въ страната. Споредъ това и тръбва да
се насочи по-нататъшното развитие на универси
тета и изобщо откриването на нови отдъли, както
и разширяването на сжществуващитъ. Ние сме си- *
гурни, >че въпросната анкета ще покаже, че стра
ната доста1 е преситена съ кандидати съ висше
стопанско образование и чег сжществуващитъ три
висши стопански училища (включително новия от
дълъ отъ ,Държ. университетъ) еж напълно дос
татъчни) за да задоволятъ нуждитъ на нашето сто
панство, отъ хора съ висше образоване. Затова
откриването на каквото и да е ново висше сто
панско училище не се оправдава съ нищо и поскоро ще бжде вредно. Неразумно е и не се оп
равдава съ никакъвъ държавенъ планъ да се бър
за съ откриване на ново висше училище въ сто
лицата следъ сжществуването на две подобни за
ведения въ\провинцията» израстнали следъ толко
ва усилия и амбиции, при които сжщо така биха
могли да се откриватъ клонове. Столицата въ да
дения случай нъма никакви преимущества, тъй
като висшитъ търговски училища въ Варна и Свищовъ еж организирани на сжщитъ начала както
и Държавниятъ университетъ, имать квалифициранъ" и опитенъ персоналъ, който е редовно хабилитиранъ и се повишава по сжщия редъ както
и оня въ университета. За участието на висши чи
новници, неакадемици, по добре е да не се говори;
то се изключва даже въ чуждите страни, гдето
висшиятъ персоналъ въ централните държави и
обществени учреждения е много по-стабилизиранъ.
Голъмъ въпросъ е, дали пазарътъ ще може да
поглъща абсолвентите даже Само на ТЕЗИ две за
ведения. Само това обстоятелство, вънъ оть изтькнатитв по-рано аргументи, прави свободния у-тъ
излишенъ за българския интулектуаленъ пазаръ.
Я и фактътъ, че слушателите въ Свободния у-тъ
отъ 2ООО еж намалъли на 1ООО, е очебийно дока
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зателство за 'задръстването на пазаря ни,съ тоя
типъ интелектуалци.
Я и не разбираме* защо непременно столи
цата требва да бжде центъръна всички културни
институти, следъ като действителностьта е показа
ла, че провинцията може да бжде инициаторка и
да организира подобни училища. Намъсто да насърдчаваме и спомагаме на ТЕЗИ инициативи и
по тоя начинъ-да спояваме другите области на
отечеството ни съ,културата и нейното развитие,
ние се стараемъ окончателно да ги обездушимъ,
даже тамъ, гдето националните интереси изискватъ създаването на културни крепости. Разви
вайки логически тоя въпросъ въ връзка сь разви
тието на нашия университетъ, ние се осмеляваме
да защищаваме мисъльта, че централизацията на
висшето образование у насъ само въ столицата е
неоправдана и опасна. Изобщо има нъщо ненор
мално и болезнено въ изкуственото развитие на
нашата столица, което не съответствува на малочисленостьта на нашата страда, а освенъ това и
не отговаря на особени стопански преимущества
на София. При двойно по-голъмо население на
Югославия, нейната столица е по-малочислена отъ
София. Я докато въ странство се стремятъ съ вси
чки средства да отвлъкатъ населението къмъ про
винциалните градове и отъ града къмъ селото, у
насъ са подържа обратното.
Германия довчера бъше политически конгломератъ отъ редица държави, много оть които
вместо да се стремятъ къмъ културна централи
зация, еж > създали висши учебни заведения въ раз
ни свои градове. Бившето кралство Вюртембергъ
съ 2,700,000 жители има Три висши училища, сжществуващи въ разни градове: политехника — въ
Щутгардъ, университетъ въ Тюбингенъ и висша
агрономическа школа—въ Хоенхайнъ; Баденъ съ
2,4ОО,ООО жители има университети въ Фрайбургь
и Хайделбергъ и политехника въ Карсруе и т. н.
Да се спремъ и на една важна подробность
за гр. Варна, който до последно време е билъ изразъ на стопанските и културнитъ амбиции на
Източна България и на една ЗОО хилядна Добруд
жа, способна да погълне и да охрани неколко
кратно българското население, която върваме, че не
е изгубена за българската държава. Отъ ВОЙНИТЕ
насамъ нашиять градъ, начело съ СВОИТЕ инсти
тути и общественици, прави неимовърни усилия
да компенсира голъмитв загуби, причиненени отъ
дветъ войни. Въ връзка съ това еж насочени уси
лията му_за създаване на свободна зона, за изво
юване на благоприятна жГ п.-тарифи,' зв ^създава
не на единъ по-модеренъ курортъ и пр.; обаче
наредъ съ слабия успъхъ на тъзи наченки, Варна
напоследъкъ се лишава и рискува да се лиши и
оть тъзи трохи, които му бъха останали за дневно
приживяване. Отъ градъ на едрата търговия, съ
шансове за индустриално развитие, той постепенно
се превръща въ занаятчийска и дребно-търговска
паланка. Накрай той рискува да изгуби и СВОИТЕ
културни институти и това, което е създалъ безъ
усилията на държавата, за да се използуватъ оть
други градове, неощетени съ нищо отъ ВОЙНИТЕ,
Така бъше съ машинното училище, което се пре
несе въ Созополъ, тика стана съ изложбата и съ
административния центьръ. Сега тръбва да се во
ди борба за запазване живота на Висшето търг.
училище, чисто варненско дъло, което сжществува
вече 17 години и се развива системно, пущайки
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дълбоки корени въ нашитъ държавни и частностопански предприятия. Това заведение почна сжществуването си съ 140 студенти, предимно отъ
района на камарата ни и последователно обхвана
целата страна, за да има днесъ 1080 души. Презъ
своето сжществувание то е дало 1140 души дип
ломирани абсолвенти, заемащи най-различни длъж
ности въ официалните ни учреждения, банки и
частни предприятия, при отличното задоволство на
ТБХНИТБ шефове. На конкурсните изпити за зае
мане на служби, споредъ твърденията на изпитни
те комисии, тъ даватъ най-добритъ резултати. Вар
ненската търг. индустр. камара въ течението на
изтеклите 17 години е вложила големи амбиции и
изразходвала не малко средства за развитието на
тоя свой институтъ, а напоследъкъ се е ангажира
ла и съ издигането на специална постройка за
него. Наредъ съ това държавата не е дала почти
нищо за неговото развитие, освенъ няколко го
дишни -субсидии, възлизащи на обща сума около
1,500,000 лева.
Въ резюме установяваме следното:
1. Твърди се, че единъ Свободенъ Университетъ ЦГБЛЪ да • бждеотдушникъ за нъколкото хи
ляди младежи, който . не можели да бждатъ по
гълнати отъ университета и другите висши учи
лища. Възразяваме, че такъвъ отдушникъ тръбва
да се търси не по^пжтя на висшето стопанско об
разование, а чрезЪ другите специалности, застжпени и незастжпени въ4Университета.
2. Твърди се отъ нъкои, че Свободниятъ уни
верситетъ давалъ възможность на бедни чиновни
ци да завършватъ висше образование. Тръбва да
се знае, че нито всички студенти въ Свободния
университетъ еж бедни, нито само тамъ има бед
ни студенти.
3. Освенъ това обществото има нужда отъ
добре, солидно и системно образовани ржководители, затова въ случая обществениятъ интересъ е
много по-важенъ отъ личния интересъ на нъкои
младежи, за да не се обежжда този въпросъ отъ
гледището на студентите.

Варнен. Гр. Общин. управление
Отделение Техническо — Сл. Сн. Рег. и Нивелации

Обявление № 1308
гр. Варна, 23 VI 1938 г.
Поканватъ се заинтересованитв лица,кои
то събарятъ стари постройки на мъста при
дадени имъ отъ съседни дворища или отне
ти такива за ежеедни дйорища, порегулационенъ редъ и на такйра по чл. 44 отъ Зако
на по Благоустройството, дахгвобщаватъ свое.временно въ Техническото отдъление—служСн. Рег. и Нивелации при Варненската град.
община, за да се направятъ съответните от
метки по СКИЦИТЕ съ цель да се избъгнать
нередовноститБ при облога -имъ.
п. Кметъ'- Н. Димитровъ
Н-къ Тех. ОТЦ-БЛ. инженеръ: Л. Ст. Каровъ
Зав. Сл. Сн. Рег. и Нивелации,
инженеръ: Л. Димовъ
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4. Твърди се, че квапифицираниятъ наученъ
персоналъ въ София правълъ благоприятно откри. ването и сжществуванието на единъ свободенъ
университетъ. Верно е, че въ София има голъмъ
брой квалифицирани научни сили; но има ги и
другаде, а и не всички преподаватели при Сво
бодния университетъ еж научно квалифицирани.
5. Откриването на още едно висше стопан
ско училище не отговаря нйкакъ на нуждитъ ни
при наличностьта на две висши търговски учили
ща и откритъ факултетъ по държавно-стопански
науки.
6. Ясно и откровено требва да се прецени еждбата на гр. Варна и нуждата отъ едно напълно
разрастнало и добре закрепено висше училище
тамъ.
Кметъ на гр. Варна: (п.) Янко Мустаковъ
Ректоръ на Висшето търг. училище—Варна:
(п.) Проф. Д-ръ Янаки Арнаудовъ
Секретарь на Общогражданския комитетъ за стопанско и
културно повдигане на гр. Варна:
(п.) Георги Господиновъ
Председатель на Лигата за курорта Варна и бившъ
ректоръ на В. търг. у-ще—Варна
(п.) Проф. Цани Калянджиевъ
Председатель на. федерацията на зап. войнство:
(п.) полковникъ о. з. Георги Люцкановъ
Председатель на Варн. търг.-индустр. камара:
(п.) Боянъ Абаджиевъ
Председатель на Сдружението на Варненските
индустриалци:
(п.) Петьръ Каракуневъ
Председатель на Варненския околийски търговски
синдикать и на Варненското общо търговско
сдружение:
(п.) Стефанъ Станевъ
Председатель на Варненския околийски занаятч.
синдикать:
(п.) Мойсо Арсовъ
Председатель на Варненското общо занаятчийско
сдружение:
(п.) Иванъ Ковачевъ
Председатель на Дружеството на собствениците
на недвижими имоти въ гр. Варна:
(п.) Коста Ранковъ

Въ Варна щастливо се съчетаватъ прелестите на китното
крайбрежие съ необятния чаръ
на морето и целебните лжчи на
варненското слънце. Варна ви
наги преизпълва душата и сърдцето на оня, който е ималъ ща
стието да хвърли единъ погледъ
на хубостите й.
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Манифестация

ма плодоветть на българската

земя и трудъ
•*-;г^

Варненската община организирва
IV селско-стопански съборъ
Подготовката по организирането на IV селско
стопански съборъ се извършва усилено. Въ кон
ференцията свикана по инициативата на областниятъ директоръ г. Б. Казанлиевъ на ОКОЛИЙСКИТЕ
управители и градски и селски кметове отъ шу
менска область, варненскиятъ кметъ г. Янко Мустаковъ, направи обширенъ докладъ, отъ който
правимъ следнитъ извадки:
„Не на менъ се пада да правя преценка на
едно отъ най-значителните проявления на новото
време, въ нашата страна, — националния, културенъ селско-стопански съборъ въ гр. Варна. Ония,
които еж призовани да ржководятъ еждбинитъ на
нашата страна еж си казали своята тежка дума за
голъмото значение на това вече ежегодно съби
тие на нашия градъ.
Следъ много несгоди, следъ много порочности на близкото минало, спасителния на страната.
ни. мостъ между града и селото е щастливо хвърленъ. И чрезъ селско-стопанския ни съборъ се
утвърдява яката връзка между жителитъ на бъл
гарското село и българския градъ, за да се сплотятъ
усилията на всички, добри българи за извеждане
страната ' ни къмъ една по щастлива.и по радост
на бжднина.
Господинъ Борисъ Казанлиевъ, вдъхновениятъ инициаторъ на селско стопанския
съборъ въ началото само отъ Шуменска о б 
ласть, а после л всенароденъ, въ качеството
си на Областенъ директоръ, схвана една исти
на, една въпиюща наложителность за новото
време и прокара дълбока бразда въ нашия
общественъ животъ. Тази бразда за винаги
щ е свързва душитъ и сърдцата на българите
отъ Шуменска область, населяващи селото иградътъ.
Господинъ Казанлиевъ, излъзълъ отъ недрата
на нашия народъ, съ бистъръ погледъ и правил
но чувство да реши една задача, която се б е на
ложила съ твърда необходимость въ нашия държавенъ'животъ следъ многото издевалства съ ду
шата на народа въ близкото минало.
1
Всички ние, които възторжено прегърнахме
идеята на народния > културенъ селско.-схрпански,съ
боръ сме схванали
стремежа да вложимъвсич-

Манифестация на съборяните отъ
III Селско-стопански съборъ

ки разполагаеми свои сили и енергия за все поблъскавото провеждане на този голъмъ фактъ въ
нашия животъ. Всеки отъ насъ желае дълбоко въ
душата си да може да каже, че тази идея на съ
бора е негова, че тя е негова плъть, негова мисъль и отъ това желание произтичатъ нашитъ стре
межи да бждемъ по-полезни и по-дейни за еже
годното изнасяне на събора.
Ако въ първата или втора годишнина на съ
бора все още тукъ и тамъ можеха да сжществуватъ скептици по отношение големото и всестран
но значение на селско-стопанския съборъ, днесъ
никой не може да отрича въ тази страна сжществуването на селско-стопанския съборъ и неговото
утвърдяване презъ идните години все по-величественъ и по-импозантенъ.
Селско-стопанскиятъ съборъ допринася за
учаегвующитъ въ него да разширятъ своя кржгозоръ, той дава възможность да се демонстрира по
единъ яръкъ начинъ плодъть на българската зе
мя и трудъ. ,
Съборътъ изпълва сърдцата на всички
ни съ гордо българско чувство и кара д а бликатъ въ гърдигЬ на братята българи отъ гра
д а и селото чувства на взаимна почить и л ю бовь.»Нестихващъ ентусиазъмъ по време на
събора съпровожда волята ни за добруването
и величието на Царь, народъ и държава. Въ
д н и т в на събора братски чувства овладяватъ
и гости и домакини и отъ тия чувства се раж
да една воля, е д н о ж е л а н и е преуспъването
на обновено, мощна и благоденствующа Бъл
гария!
И на инициаторъ и на организатори и на
скромнитъ дейци при провеждане на селско сто
пански съборъ въ Варна, резултатътъ отъ него преизпълва ТЕХНИТЕ гърди съ чувство на доволство и
съзнание за добре изпълненъ дългъ. Най-голъмъ
дългъ отъ ТЕЗИ чувства на доволство и съзнание
за добре изпълненъ граждански и отечнетвенъ
дългъ, безспорно, се пада.на създателя на селско
стопанския националенъ и куЛтуренЪ съборъ. Ние
, неговйгЬ скромни съратници, .дължимъ нему бла- ,
годарность за вдъхновената идея която го е ОСЕНИла преди 4 години, дължимъ му почить за неиз
черпаемата енергия, съ която той всъка година
пжтетвува организирането на събора и сьсвоя личенъ примъръ дава намъ цененъ потикъ за рабо
та, нему ние отдаваме почить и признание за сто
реното голъмо д^ло въ нашата страна.
Варненци еж щастливи, че тъхниятъ градъ е
свидетель на голъмото дъло на селско стопанския
съборъ. Тъ еж благодарни че пръдъ ТЕХНИТЕ очи
се развива това велико народно дъло и желаятъ
все по активно да' действуватъ за успъшното еже
годно провеждане на събора. Като съзнателни
граждани на своя градъ, и като добри синове на
своята родина, тъ еж готови да отдадать сплотени
усилия за все по блъсканото посрещане и преби
ваване на съборянитъ—ТЕХНИТЕ братя отъ българ
ското село
Ставамъ изразитель на ТЕЗИ чувства на вар-
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ненци и на всеобщото признание въ средата на
варненското гражданство великото общонародно
значение на събора. Въ надвечерието на 1\Ля сел
ско стопански съборъ въ нашия градъ, всредъ вар
ненското гражданство, спотанно изникна инициа
тивата тази година да се направи по организира
нето на събора нъщо повече отъ колкото въ пре
дидущите години. Желая да увъря всички, че въ
сръдата на целокупното варненско гражданство,
организирано въ разнородните стопански, култур
ни, просветни, патриотични, спортни и пр. пр. ор
ганизации, съ наближаването деня на събора тази
година, се засилва все повече единъ ентусиазъмъ,
който увеличава всички, за да преобщятъ енергии
и стремежъ да се направи тазгодишниятъ съборъ
още по импозантенъ, а съборяните да бждатъ още
по радостни и по добре посрещнати въ Варна.
За да отговаря на това спонтанно изразено
желание на Варненското гражданство, като кметъ
на града, смътнахъ за свой дългъ въ края на ми
налия месецъ да свикамъ общогражданско събрамие съ представители на всички споменати орга
низации въ нашия градъ. Въ тази сръда на около
70 души дейни варненски граждани бъха чбменени мисли за всестранното, добро провеждане на
тазгодишния селско стопански съборъ. Въ една двадесетъ членна комисия, излжчена отъ средата на
това събрание се обмислиха и конкретните мерки
по организирането на събора. Отъ, сега и за напредъ варненци, чрезъ СВОИТЕ представители се
изнизаха недвусмислено, провеждането на събора
въ нашия градъ, разквартируването на скжпитъ на
ши гости да бжде изцълб предоставено на вар
ненското гражданство, пОДъ ржководството на об
щинската управа. Така варненци смътатъ че ще
могатъ най-добре да направятъ всичко възможно,
за да бждатъ изпълнени добре задачитъ на събо
ра и неговото утвърдяване въ бждещето.
Пожела се сжщо и това ще бжде сторено, да
се организира отвеждането чрезъ средства дадени
отъ града на всички уреди, които носятъ съборя
ните и съ които желаятъ да демонстриратъ плода
на своя трудъ, на опредълени мъста за всека око-
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лия по отделно. Отъ тия места въ деня на мани
фестацията, подредени предварително, ще тръ^натъ
за местото на общото сборище.
Изказани бъха въ тъзи съвещания на голъмото събрание, на събранието на комитета и неговитъ подкомисии редица отъ конкретни мерки,
които Ц-БЛЯТЪ да улеснятъ доброто изнасяне на
събора. Тия мерки и тия пожелания 'ще бждатъ
взети предъ видъ въ навечерието на тазгодишния
съборъ въ дните когато той се организира.
Имамъ смълостьта да заявя това, защото азъ
чувствувамъ подкрепата, която варненското граж
данство, чрезъ своитъ ценни организаци, спонтан
но предлага на общинатаНие варненци поемаме съ ентусиазъмъ под
готовката на IV селско стопански съборъ. Ние сме
зарайени отъ оня ентусиазъмъ който отъ 4 години
цари въ вашите редове и въ тия на целокупното
варненско гражданство, азъ отправямъ дълбока
благодарность къмъ господа околийски управи
тели и кметове отъ Шуменска область за сторе
ното до сега при организирането и провеждането
на трите досегашни събори и отправямъ къмъ вась
горещъ апелъ и тази година вашитъ усилия въ из
насянето на 1У-я съборъ да не бждатъ въ никой
случай по малки и по малко вдъхновени.
Подъ ценното и незаменимо ржководство на
създателя на този исторически за нашата страна
съборъ г. Борисъ Казанлйевъ, нека си дадемъ вси
чки дума, че чрезъ величественото и емпозантно
изнасяне на 1У-я селско*.стопански съборъ ще се
стремимъ да подчерта&мъ това съзнание въ душитъ, и радостьта отъ'' това въ сърдцата на наро
да и неговитв водачи.
Съ това с ъ тази наша д е й н о с т ь о к о л о
п р о в е ж д а н е т о на традиционния в е ч е с е л с к о
стопански с ъ б о р ъ в ъ гр. Варна, ние щ е и з п ъ л нимъ нашия с в ъ т ъ л ъ д ь л г ъ на д о б р и с и н о в е
на родината си и к ъ м ъ обичания н а ш ъ д ъ р ж а -

венъ вождъ Негово Величество Борисъ III,
Царь на бъЛГаритЪ, и к ъ м ъ ц е л о к у п н и я
гарски г е р о и ч е н ъ н а р о д ъ !

бъл
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Следъ нъколкото заседания, които-има Централ-'
ния Комитетъ заедно съ ТЕЗИ на общо граждан
ския комитетъ и въ връзка съ конференцията на
Шуменска область.съ г. г. ОКОЛИЙСКИТЕ управите
ли, кметове, подъ председателството на г. Област
ния Директоръ г. Борисъ Казанлйевъ, Ц. К. израработи, като добре обсжди, настоящия основенъ
планъ, който да служи като общо начало, върху
което ще се развие предварителната дейность за
предстоящия съборъ.
1. За да може тази огромна работа .да се
изнесе по-лесно и по-правилно, безъ да* се повтарятъ нъкои гръшки въ миналитЬ събори, се реши
да се уреди специална канцелария въ опредълено
мъсто, кждето да се обзаведатъ нужднитъ книги:
изходящи, входящи, разносни, инвентарна, папки,
д-вла и пр. което се и уреди, за да може всичко
което се внася въ събера да бжде обмислено, бър
зо разпределяно и отправено споредъ разрешаване

на задачата. За тази цель еж нуждни единъ маши_ нописецъ, единъ прислужникъ за черна работа,
който да разнася всичко
въ случай на голъма
работа каквато е съ квартирнит-Б и съборни ли
стове. Всвко нареждане на М. К. до отдълнитв
комисии и отдЪлида се извършва., писмено, като
съ това се тури началото на първата канцелария
на събора. Тя въ бждеще ще служи като основно'
ржководство за ИДНИТЕ събори,» като всеки след•ващъ съборъ тя се обогатява.
2. Основниятъ планъ за изнасянето на събора
се подраздъля на осемь отдъла, а именно:
'
I отдълъ —• финансовъ, II отдълъ -— квартиренъ, III — покупателенъ, I V — пропаганда, V ;—
обща украса, VI — лъкарски-санитаренъ, VII —
полицейски, VIII — конкурси и награди.
3.. Да се избере комисия и бжде натоварена
съ организирането на петгв села, влизащи въ
Варненската градска община, които да изнесатъ
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въ"парада-шествие стопанската си мощь и битъ.
За тази цель комисията да обходи селата, да вле
зе въ контактъ съ селенигв, като предварително
приготви идеите, които требва да осжществятъ.
4. За всеки отдълъ се грижи главно тричлен
на комисия, която въ специаленъ докладъ разра
ботва своята задача по своя отдълъ ВЪ особенъ
писменъ докладъ и работи самостоятелно по него
до изнасянето на събора. За ВСБКИ ОТД-БЛЪ ще се
води отдълна преписка, която ще бжде приподписвана отъ председателя на комисията по отдела
и общия секретарь, който е единъ за всички от
дели. Съ това секретарията ще държи връзка съ
отдълнитъ отдали и ще има възможностьта въ
ВСБКО време да знае общата работа на събора и
да дава отчетъ за състоянието на ГБЗИ работи
предъ Ц. К. Сжщия ще може и ще бжде въ състоя
ние да осветлява г. областния директоръ Борисъ
Казанлиевъ за работите по изнасяне на събора.
5. Всека комисия при изработване на своя
докладъ добре да обмисли всички решения, крито ще
вземе и се справи съ най-важното обстоятелство
— времето, за разрешаване на задачата си. Всъка
отъ ТБХЪ има правото да създава толкова подкомиси се отнасятъ до комисията по отдала. По този
начинъ ще се избъгне безразборното питане и за
питване на подкомисии и отдълни лица, както
Ц. К. така и общинската управа.
6. Да' се даде по единъ докладъ отъ всички
комисии по ОТД-БЛИГБ на г. кмета като председа
тели на Централния и общограждански комитетъ,
за да следи зорко изпълнението на твзи доклади
по отд%лите. г. Кмета има право да иска отъ се
кретарията въ ВСБКО време освътление по сжщитъ
доклади и за всъка нередовность да иска нуждНИТ-Б обяснения.

7. Всвка комисия по отдълъ може да свиква
настоятелствата и управителнитв твла на разнитв
организации въ града за да развиватъ своя опред-кпенъ планъ. Тъ могатъ да прехвърлятъ тази
работа и върху секретарията на събора, но еж
длъжни да делегирать единъ представитель отъ
комисията въ насроченотъ събрание за да изнесе
предъ ТБХЪ мотивирано искането си.
8. Всички отдали за разходите, които има да
извършать, се отнасятъ до покупателната комисия,
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която извършва покупките по всички отдели и се
отчита предъ финансовия комитетъ. Работата на
покупателната комисия е строго определена. Тя
извършва всички покупки по осемгв
отдела,
което става по следния начинъ- ВСЕКИ отдълъ за
да може да изпълни своята задача, безспорно е, че
той се нуждае отъ средства, ето защо при разра
ботката на своя планъ всека комисия внимателно
да определи въ точки разходите си. За всеки разходъ председателя на комисията лично, писмено
или по телефона поисква отъ секретарията искане
по специално печатаните искания.
9. Всички нареждания идващи отъ г. дирек
тора, веднага ще бждатъ докладвани споредъ е с 
теството си къмъ отдела, къмъ който спадатъ. По
този начинъ ще може бързо да се изпълняватъ
негрвигБ нареждания.
10. За да може часъ по-скоро* да започне
своята работа, комисията при всеки ОТД-БЛЪ е длъж
на въ петь дневенъ срокъ. отъ заседанието на
Ц. К. да представи подробно доклада си при се
кретарията.
11. За да могатъ членовете на Ц. К. и осем
те отд%ла да имагь ясна и пълна представа за
целия механизъмъ на събора и могатъ въ ВСБКО
време да даватъ комуто и да било осветление поработата на събора, кждето членоветъ на Ц. К.
така и официални лица нъмаха и не можеха да
имагь ясна представа за себе си по работитъ на
събора, а камо ли да дадатъ това освътление дру
гиму. Това е не само неправилно, но е въ пъленъ
дезинтересъ за доброто изнасяне на събора то
настоящия основенъ планъ, въ препись да бжде
вржченъ на ВСЕКИ членъ отъ Ц. К. като последния
се моли внимателно да го проучи.
12. Така обработения основенъ планъ дава
възможность на всеки ОТД-БЛЪ И на Ц. К. да изпълнягъ самостоятелно задачата си, като огромния
трудъ по събора се разпределя върху всички. За
ВСЕКИ ОТД-БЛЪ ще се образува особено досие за
да се види неговата дейность и работа.
Ц. К. апелира горещо къмъ всички натоваре
ни лица да изпълнятъ съвъстно и безрезервно ра
ботата си по изнасянето на IV селско културенъ
стопански и националенъ съборъ презъ м. августъ
т. г. въ гр. Варна.

Разквартируван на съборяните
Единъ отъ най-важнитъ въпроси За да може
да се изнесе предстоящия съборъ, е този за наста
няването на гостите. Квартирната комисия тръбва
да обърне най-пжБмо внимание на този въпросъ,
за да.може той да се подобри и ГОСТИТБ да останатъ задоволени отъ това гостоприемство и пожелаять и за ИДНИТЕ събори да идватъ въ красивата
и хубава Варна. За да се избъгнатъ всъкакви не
приятности и нежелани инциденти по настанява-,
нето имъ, се изработва този предварителенъ планъ
както следва:
Тази тежка задача се разрешава по следнигБ
два начина.

Общи помещения
Комисия предварително да обиколи всички
училища, обществени сгради и частни такива, като
прегледа и изчисли колко хора биха могли да бж-

датъ настанени въ ТБХЪ. За цельта, да се |състави
списъкъ, по който ясно за всъка една обществена
сграда да се дадатъ нужднигв данни.
Комисията, която'ги преглежда, да отбележи
всички нужди, които има това обществено здание,
като вода, електричество, клозети, прозорци и т. н.,
за да може на време да се поставятъ тамъ кждето
липсвагь. Да се състави сжщо една комисия отъ
лекари, които да имагь грижата да прегледатъ
ГБЗИ наети обществени здания и да извършать
нуждната дезинфекция, за да се избъгне каквато
и да било епидемия. Това се е практикувало при
ВСБКИ съборъ. Сжщата за наемане общитЕ поме
щения е длъжна да даде подробенъ докладъ
предъ комисията за покупка на сламенници и ро
гозки колко кв. метра настилка имагь ГБЗИ поме
щения. Да се изпрати официално писмо до г.г.1и
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II Варненски околийски училищни инспектори —
респективно председателя на училищното настоя
телство г-нъ Куртевъ да наредятъ по официаленъ
редъ, щото презъ време на събора директорите
на главнигЬ училища да бждатъ по местата си и
домакинствуватъ въ своитъ училища. Това се прави,
за да се избъгне при ликвидирането на събора
разнитъ оплаквания за липса на предмети, повре
ди и пр. На сжщитъ да се предадатъ подъ описъ
нуждното число въ метри зебло, а те отъ своя
страна разполагайки съ свои слуги, да попълнятъ,
зашиятъ и подредятъ въ стаитъ сламенници и ро
гозки, както имъ бжде наредено.
Взетата хубава инициатива за подобрение
спането на гостите, а именно, да се купятъ сла
менници и рогозки въ размъръ на позволяващитБ
средства е повече отъ похвална и правдива. Спе
циална комисия е натоварена да изучи и чрезъ търгъ
да закупи нуждното число сламенници и рогозки.
Нека да не се забравя, че сламенницитъ тръбва
да бждатъ съ възглавки, а за рогозкитъ тръбва да
се направятъ дълги възглавки.
За тъзи общи помещения ще требва нуж
дното количество чиста едра тази годишна слама.
Тази слама да се иска отъ най-близкитъ села на
гр. Варна, като кмета се задължи да изпълни тази
задача, както нам-ври за удобно. Хубаво би било
да не се плаща сламата, но тъзи, които я дрнасятъ
до Варна, да имъ се опредъли единъ превозъ, а
отъ страна на общинското имъ управление да имъ
се признае по единъ трудовъ день. Това така се
е практикувало. Да се изработи подробенъ планъ
за разпредъление на сламата по начинъ такъвъ,
че да се избегне струпването й на едно-мъсто.
Сламата тръбва да бжде- въ гр. Варна 15 дни
преди събора, като 50 коли ще се разпред-влятъ
по училищата за попълване на сламенницитъ, 25
коли за постилане на останалите свободни помъщения, за които не ще може да се купятъ сла
менници или рогозки. Други 25 коли да се складиратъ въ Пожарната команда и стоятъ въ резе
рва. Нека се има предъ видъ, че сламата кждето
и да бжде занесена, трЪбва да бжде, или подъ навесъ или прибрана въ една отъ стаите за да се
избъгне измокрянето й отъ дъждъ, за да не стане
нужда въ надвечерието на самия съборъ, да се
търси нова, което технически е твърде трудно. Не
ка се обърне сериозно внимание на г-да селскитв
кметове, че Г Б требва съвестно и лично да провърявать изпращаните коли съ слама, за да бжде
тя достатъчно едра и чиста. Отъ миналата година
се знае, че въ нъкои училища и обществени зда
ния, водата, която е най-необходима, е недостатъчна.
Комисията да обърне най-сериозно внимание на
тоя въпрось, за да се : избътнать всвкакви недо
волства и съборянитЬ да не „тьрсятъ вънъ отъ
района на квартирата си; вода по частни домове.

2. Частни квартири
За настаняване гоститъ въ частни квартири
се иска много повече грижи, защото този въпрось
е единъ отъ най-сложнитБ и труднитБ. Нека върваме, че варненското гражданство за предстоя
щия съборъ широко ще разтвори вратитъ на
СВОИТЕ домове съзнавайки, че еж длъжни да приематъ своя скжпъ гостъ селянинъ, а още повече,
че съ това тв ще подпомогнатъ значително ико
номическото подобрение на града.
Практиката за частните квартири е дошрл
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до убеждението, че само съ единъ строго рпеаъдленъ планъ бързо и ефикасно могатъ да се настанятъ въ тъхъ пристигащите уморени гости. Ето
защо, комисията по разквартируването въ заседа
нието си определи следния начинъ за разкварти
руване на гоститъ общо за цълия градъ.
Градътъ Варна се разпределя на б полицей
ски участъци. Началника на полицейския участъкъ
съ официално писмо отъ Централния комитетъ се
облича въ качеството си на председатель на квар
тирния въпросъ въ неговия участъкъ. Той свиква
отъ участъка си нуждното число свещенници, учи
тели, почетни граждани, представители на органи
зациите и по единъ общински финансовъ агентъ
на общо заседание, въ което се опредълятъ ко
мисии по квартали така, че въ цълия полицейски
участъкъ, да не остане нито единъ домъ непоканенъ да приеме гости. Сжщия комитетъ преди да
започне своята работа да натовари единъ или два
ма души отъ своя страна и отъ своята сръда, да
изнесатъ публични апели къмъ гражданството въ
участъка си, като обяснятъ значението на този
съборъ за просперитета на Варна, за нейното ико
номическо повдигане и апелиратъ горещо къмъ
тъхъ да отворятъ своя домъ. За тъзи публични
събрания, за да бждатъ те общо тонирани, пред
варително съобщените отбелязани лица отъ всъки
пол. участъкъ,< които ще изнесатъ тъзи апели (про
паганда), да се свикатъ въ едно събрание и пред
варително да се взематъ общи решения, за да
може да бжде много по-силно изнесена пропаган
дата.
КомисиитЬ еж длъжни да отбелязватъ всички
случаи, въ които гостоприемника желае нъщо
като крушки, прозорци и пр. . . . за да може да
се нареди да се дадатъ такива (това се отнася за
онези частни квартири, като праздни дюкяни, са
лони и пр., за които стопанина е съгласенъ, оба
че нъма средства да ги пригоди да бждатъ годни
за гости.)
2. Едновременно съ записване на квартирите
на гостоприемника се дава тукъ приложениятъ специаленъ квартиренъ листъ въ два екземпляра,
. който е длъженъ-да го попълни и да го предаде
едина екземпляръ на комисията, а другия да за
пази за себе си. Г Б З И квартирни листове, ще бж
датъ раздавани отъ комисията за попълване, а ще
бждатъ събирани отъ полицаите при надлежния
участъкъ. (Нека на полицаитъ имъ се каже, че ТБ
требва да ги сьбиратъ по улици и при случай, че
има отказъ, да отбелязватъ на гърба на квартир
ния листъ причината за това). Следъ привършване
на СПИСЪЦИТЕ отъ КОМИСИИТЕ подписани отъ тъхъ
и завърени отъ председателя —• полицейския
началникъ,' заедно съ квартирните листове се из
пращате на Централната квартирна комисия. По
следната изготвя окончателния планъ за реда на
настаняването съгласно разполагащите вече квар
тири.
Както председателя, така и' - всички комисии
еж длъжни да държать постоянна връзка съ Цен
тралния комитетъ, който ще се намира въ ВСБКО
време въ общинското управление. Сжщитъ коми
сии могатъ да искатъ всъкакво съдействие отъ Цен
тралния комитетъ при изпълнение на възложената
имъ задача. Следъ привършване на работата си
и предаване на СПИСЪЦИТЕ, комисията ще чака
второ нареждане чрезъ полицейския началникъ за
посрещане на гоститъ. Освенъ списъка и квартир-
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нитъ листове всека комисия при обиколките си
ще носи съ себе си и следнята обща

НАРЕДБА
за комисиите при . . . участъкъ за опреде
ляне квартири на съборяните гости.
1. Да се обходятъ почти всички домове. Нека
се почука на всека врата, за да вземе всеки
участие. .
2. Да се иска следъ съгласието на гостоприемника неговия подписъ въ списъка.
3. Да се обясни, че веднажъ дадена квартира
и записана въ списъците, комисията ще счита, че
тя разполага съ нея. По този начинъ ние ще има
ме действителния брой квартири (т. е. числото на
хората настанени въ тъзи квартири).
4. Да се обясни сжщо, че три дена преди
събора никой гостоприемникъ нъма правото да
се отказва отъ дадената квартира освенъ въ слу
чай на голъма радость или скръбь. Сжщия е задълженъ да съобщи това веднага на полицейския
началникъ, а последния немедлено да донесе въ
центр. комитетъ, за да се отхвърли отъ СПИСЪЦИТЕ.
5. Въ графа забележка, обезателно комисията
да отбелязва всичко което иска гостоприемника.
6. ВСБКО видимо неоснователно неприемане
на гости отъ известни домове, комисията да запи
ше адреса въ отдъленъ списъкъ и се представи
сжщия списъкъ съ отдълнитъ списъци.
7. При особени случаи комисиите да искатъ
съгласието на Ц. К.
Отъ централния
комитетъ

О бр аботка
Следъ получаване на всички списъци, квар
тирни листове и данни за намерените квартири
въ 6-ГБХЪ участъци, Ц. .К. изработва окончател
ния планъ за разквартируване на гостите. ОбщитЬ
помещения и частнигБ квартири за ВСБКИ единъ
полицейски у-къ се изработватъ въ отделно раз
пределение като:
1.Около всека частна сграда която събира
-гол"Б«ъ:брой гости,: ще се прибавятъ и частните
квартири въ района на тази сграда, за да може
да се добие едно-по внушително число отъ гру
пировка на гости (така както се водятъ отъ око
лийските управители) за да се избъгне разпръсване на групитв отъ една околия и да може во
дителя на тази околия да ги има подъ ржка въ
ВСБКИ моментъ било за наредби било за съобще
ния. За тази цель квартирните листове се отдълятъ въ пликове по улици, като на външната
страна на плика се написва името на улицата и
колко квартири, за колко хора може да бждать
настанени въ тази улица. По този начинъ общественитъ голъми помъщения ще бждать свързани
съ частнитъ и ще могатъ да поематъ голъмата
група отъ гости.

Разводачи
З а изпълнение технически на ВСБКИ планъ
изработенъ по участъци еж нуждни разводачи. За
тази цель нека се поканятъ председателите на ро
долюбивите организации на едно предварително
заседание, за да излжчатъ отъ СВОЙТБ организации
хората разводачи и представятъ за ТБХЪ по имен
ни списъци съ точния имъ адресъ. За тъзи разво
дачи да се приготви специална наредба за зада
чата, която има да «зпълнятъ при развеждане на
ГОСТИТЕ. Разводачитъ да се свикатъ на заседание
и ясно имъ се опредъли задачата. Всички водачи
въ деня на пристигането на ГОСТИТЕ ще ч бждатъ

на селско стопанския гьборъ
На 5 VII. 1938 год. финансовия комитетъ при
Централния к-тъ по изнасяне на IV стопански сел
ски съборъ презъ м. августъ въ Варна въ общо
заседание съ д-во Любовь къмъ родината, д-во
Нови стремежи, туристическите д-ва Родни бал
кани и Девненски извори и Орлови гнезда, Наци
оналните легиони, д-во Юнакъ, балетните школи:
Петковъ, Малешковъ, чл. на Ц. К. Кр. Смиленовъ,
Морски сговоръ и въ приежтетвието на секретаря
Д. Кулековъ, размениха мисли върху нахвърлените
проекти отъ Ф. К-тъ за изнасянето на неколко
увеселения и спектакли, за да може съ прихода
отъ ТБХЪ да се подкрепи финансовия комитетъ.
Реши се:
1. Натоварватъ се д-вата Любовь къмъ роди
ната, Нови стремежи, Юнакъ, балетнитъ школи:
Петковъ, Малешковъ, заедно съ тритъ туристиче
ски дружества: Родни балкани, Девненски извори
и Орлови гнезда да дадатъ на б августъ т. год!
градинско увеселение, туристическа вечерь, съ единъ
грандиозенъ балъ въ Морското казино. Настоятел
ствата на горнитБ дружества работятъ самостоя
телно, като въ ВСБКО време иматъ пълното съдей
ствие на секретарията на събора, който се намира
въ зала Съединение презъ всъко време на деня.
Входенъ билетъ за бала;20 лева. Входенъ билетъ за влизане въ приморската градина 2 лв.
2. Натоварва се г-нъ Крумъ Смиленовъ членъ
отъ Ц. К. да организира една предметна томбола
отъ 10000 билета по 5 лева.
3. Натоварва се директоръ-режисьора' на
Варненския Народ, театъръ г. Черкезовъ да орга
низира единъ балетенъ спектакълъ на открито въ
колодрума, като въ помощь му се явятъ Юнашко
то д-во, балетните школи Петковъ и Малешковъ,
Добруджанското д-во, Тракийската организация,
военните власти, националните легиони. Да се изнесатъ две пиеси въ ЛЕТНИЯ общински театъръ
като чистия приходъ се внесе въ полза на финан
совия комитетъ.
4. Да се изнесе на 20 августъ т. г, една на
ционална вечерь въ приморската градина, като за
това се облича въ качеството председатель г-'нъ
Минко Шейтановъ, като последния сформирова ко
митетъ отъ д-вата: Женската тракийска организа
ция, Добруджанската, Нови стремежи, Любовь
къмъ родината, Д-во юнакъ, Националните легио
ни и Морски сговоръ. Входъ за влизане въ при
морската градина 2 лв.
5. Натоварва се Морски сговоръ да изнесе
една морска крайбрежна вечерь съ балъ.
длъжни да се явятъ при* участъковия пол. начал
никъ и ще чакатъ нарежданйе отъ натовареното
за цельта лице. На ВСБКИ отъ тъхъ му се дава^
пликъ съ квартирни листове и броя на гоститъ.
Той ги определя и веднага ги развежда по тази
улица. Въ надвечерието на събора чрезъ МЪСТНИТБ
ежедневници и общинския глашатай да се предупредятъ домакините въ надлежния участъкъ да
бждать така добри да очакватъ въ своя домъ пристигащитБ гости. По този начинъ Ц. К. по разквар
тируване на гоститъ счита, че Варна ще може да
даде гостоприемство на гоститв, приежтетвуващи
въ идващия 4 селско стопански съборъ.

Стр. 16.

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Брой 11 и 12.

Ст. П а р а ш к е в о в ъ

Къмъ въздухъ, слънце и вода!
Залутанъ въ грижи да се нахрани, обл-Ьче и
подслони, или да трупа материални блага, човъкътъ пренебрегва това.което природата.майка на вси
чко, наготово и обилно му дава. Не използува на
пълно безценните здравни дарове: слънце, чистъ
въздухъ и вода.
Лишени отъ т%зи здравни дарове, здравето
на всички е застрашено. То е ценено, когато го
загубимъ. Здравето е богатство на отделния човъкъ и на обществото. Материалните възможности
еж въ зависимость отъ здравето на индивида. Болниятъ е тежесть на себе си, на близките си и на
обществото. Затова, здравето требва да поглъща
най-много отъ грижигв — лични и обществени
Условията на живота хвърлятъ хиляди мъже,
жени и деца въ нехигиенични жилища, изъ фаб
рики, работилници, складове, заводи, въ полето.
Прашни, тъмни и влажни помещения, лишени отъ
• чистъ въздухъ -и достатъчно слънце, тровятъ жи
вота на хиляди отрудени. Малко по-добре еж
поставени
работниците изъ
хлъбородНИГБ поля. Ти' макаръ и недохранени, еж поадрави, благодарение на чистия въздухъ и слънче
вите лжчи, що. отъ ранна. продъть, до късна есень,
талятъ смуглитв имъ, прегорели като земята т-вла.
Други категории — хората на умствения
трудъ и тЬзи, които безъ особено тежъкъ трудъ,
ЖИВ-БЯТЪ охолно, не еж по-добре въ здравно от
ношение. ПървитЬ еж принудени да прекарватъ,
приведени, почти неподвижно, дни. месеци и годи
ни надъ работните маси, а вторитв да се излежавать зиме въ силно отоплени, а лете — въ ма
сивни жилища, закрити съ тежки пердета и заве
си, които предпазватъ отъ повреда скжпи мебели
и килими. Хората предпазватъ мебели и килими,
а убиватъ себе си, живЪятъ въ тоя „културенъ
разкошъ."
Много хора се оплакватъ отъ отпадналость,
умора, душевни разстройства, неспокойствие, мрач
ни настроения. . . Други приписватъ на еждбата,
или само на условията своята неджгавость и слабость. Т Б обаче гръшатъ. Малко трудъ, воля и
навикъ да използувате слънцето, въздуха и чиста
та вода за пиене и подържане чистота, тЬлото се
калява и човъкъть почти не заболява. Я изостави
ли се да забол%е бедниятъ въ мжки, лишения,
безпомощенъ бързо загива, а по състоятелниять
поддържа съ разни лекарства и диети пакъ труденъ животь. Науката за много случаи не познава
по-добъръ лЪчитель отъ природата. Затова се препоржчва природообразно живеене».
Нашиять прадътгь, шибанъ безмилостно отъ
дъждове, вътрове и бури, е ималъ желъзно здра
ве, благодарение на живота си въ самата при
рода. Разбира се днесъ ние гсвма да жив^емъ
като нъкога... Науката и опита ни учатъ, че при
родата, съ своето разнообразие и здравни дарове,
е най-голъмия крепитель на здраве. Бътството отъ
нея носи нещастия, немощь, болести и израждане.
Животътъ на населението, особено въ градо
вете, е застрашенъ.;
Най-много заплашени еж, обаче, децата —
тия н^жни, крехки сжщества, които утре ще творятъ обществения животь; Затова грижитЬ за тъхъ
еж вече не само грижи на майката и бащата, —

а грижи на държаватк. Защото: и бедни, и богати>
и здрави, и болни, еж бждещи нейни граждани.
Изразъ на такива грижи еж многото модерни,
лътовища, колонии и почивни домове, изникнали
бързо и пръснати по чудно хубави планински ме
ста,
и
по
черноморското крайбрежие. Въ
ТБХЪ хиляди изнемощели деца, работници, занаят
чии, чиновници и др. възстановяватъ СВОИТЕ сили
за новъ трудъ, за нова борба въ живота.
До скоро се мислеше, че лътната почивка
(курорта) е само луксъ, охолство и излежаване на
състоятелните. Днесъ, обаче, належащата необходимость отъ по-дълга почивка е съзната отъ всич
ки слоеве на обществото. Не винаги, обаче, ср-вдствата позволяватъ да се отиде на летуване. И
виждаме деца, туристи, работници, чиновници, бед
ни и богати, да прекарватъ свободното си време
на чистъ въздухъ, сръдъ слънчеви лжчи и вода,
които ги правятъ по-здрави, по-радостни • и пощастливи. Тамъ за моментъ се забравятъ и всъкидневнитв грижи, неправди и горчивини. . .
Природата — полето, гората и планината, съ
тихия шепотъ на листи, съ ромола на бистрия потокъ, съ птичия хоръ, скритъ въ сенчести клони,
съ повъя, що носи прохлада, ни зове.
Въ нашата страна има много лечебни изво
ри, прохладни планински курорти, чудни хубави
кжтове, но ненадминатъси остава чарътъ на море
то. То съчетава, и слънце, и въздухъ, и вода, бо
гата съ съединения, които най-бързо освежаватъ.
Море. Да гледашъ, да му се не нагледашъ, да дишашъ и гърдите все по-жадно да поглъщатъ кри
стално чистия, озониранъ въздухъ! Ту спокойна,
ту яростна необятната необятна морска ширъ, надъ
която прелитатъ съ крЪсъкъ чайки, е привличала
и привлича най-много посетители.
Отъ всички наши морски курорти Варна за
ема първо мътто. Освенъ естественит-в благопри
ятни условия, дъло на предприемчиви, съзнателни
общественици и "управници е уредбата и грижитв
що се полагатъ за създаване на все по-добри ус
ловия за курортистите.
Курортна Варна поднася на посетителите си,
българи и чужденци, не само климатични условия
но и богата околна природа за излети, удобни
съобщения, уредени, и не по-скжпи отъ другаде
ресторанти, бирарии, хотели, квартири, паркове,
градини, чисти китонни улици и всички развлъчечения и забави за посетителя", който я напуща,
съ желание пакъ да я посети.
Прочее, чрезъ слънце,..въздухъ и вода —
къмъ здраве и щастие!

За всички сведения по
курорта отнесете се до
курортното отделение
при Варненската градска
община телефонъ 22-94.

