Варна, 31 октомврий 1938 год.
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Лоигпа! с1е 1а тигпараШе с1е Уагпа

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

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

Варненскиятъ общински съветъ откри
своята. редовна есенна сесия. Избраницитгь
на Варна този пътъ ще има да се занимаватъ съ редица сложни въпроси. Правилн ата преценка на нещата, отъ гледище на
интересите на града, ще доведе до ре
шения, отъ които ще зависи провеждането
на една разумна и реална общинска поли
тика, каквато за голгъма радость на всички не е липсвала на Общинската ни управа.
> Колкото се отнася.до редовнитгъ при
ходи и , разходи на общината, които ще
легнатъ въ основитгь на бюджета за 1939 г,
те и тази година се предвиждатъ съ огледъ
на податните сили на данъкоплатеца. Въ
това отношение Общинската управа е на
правила основни проучвания, върху които
и общинските съветници ще иматъ пъл
ната възможность да се произнесатъ.
, Наредъ, обаче, съ бюджета на общи
ната, предъ общинскитп, съветници се слагатъ нови задачи за разрешение и неотлож
ното реализиране на големи общински ме
роприятия; електрическата централа, ка
нализацията и пр., некои стари вземания
на общината отъ [държавата за отчужде
ни общински мгьста, както и въпроситтъ

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

за подготовкатата на идния летовищенъ
сезонъ, бъдещето на театъра, уреждането
на общинска отобусна служба, продължа
ване програмата за павиране на градските
улици и пр.
Всички тгьзи въпроси съ предметъ на
разисквания и обсъждания. Тгъ съ, обаче,
и искания на варненци, намиращи изразъ
въ лицето на Общинската управа, която
своевременно ги слага предъ Общин. съветъ.
Жизненостьта на всичкивъпроси е схва
ната отлично отъ Кмета на града, който
не е пожалилъ трудъ да ги проучи до та
кава степенъ, че дава най-добрата възмож
ность за осветление на съветниците чрезъ
своето изложение.
Сложени тези големи въпроси предъ
общинските съветници, отъ техното твор
чество ще зависи бъдещето на Варна за
единъ дългогодишенъ периодъ.
Ръководими отъ това съзнание, ние
сърдечно пожелаваме ползотворна дейностъ
на целия Общински съветъ, за да се съраддваме съ едно положитело творчество.
Варненски общински вестникъ
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Първиятъ гражданинъ на България _— Н. В. Царь Борисъ III на 3
октомврий 1938 год. отпразднува, всрЪдъ родната войска, на маневреното
поле въ стана „Князъ Симеонъ Търновски," край Пловдивъ, двадесеть
години отъ възшествието си на престола. Отпразднува се сжщо и независимостьта на България.
Въ Варна по този случай бЬ отслуженъ молебенъ. Присжтствуваха
контръ-адмиралъ г. Вариклечковъ, кмета г. ГАустаковъ съ ПОМОЩНИЦИТЕ
си и много граждани. Произведенъ бъ парадъ. Контръ-адмиралъ г. Вари
клечковъ [произнесе ,високо патриотична речь.
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Н. Величество Царьтъ и варненци
Отправените Му поздравления отъ кмета г. инж. Мустаковъ
Варна инж. Я. Мустаковъ
кметъ на града
Благодаря искренно Вамъ и на граждан
ството за поздравитв и хубавитв пожелания,
които ми изказвате по случай двойния праздникъ.
Царьтъ
Негово Величество
Цар*
Двореца—София
Варненци
празднуватъ
съ
възторжена
радость
историческата
дата на
Възшедствието на Ваше Величество
на
българския
царски тронъ и годишнината
отъ
обявяването
независимостьта
на България. По този
слу
чай щастливъ
съмъ отъ тгьхно
име, отъ
страна на общинската
управа и
общинския

съветъ и отъ мое име да поднеса на Ваше
Величество най почитителни
поздравления
и
пожелания
за крепко здраве,
щастливъ
животъ и дългоденствие
на Ваше Величество
и
цгьли* Царски домъ.
Нека Богъ пази Ваше Величество
и съ
всепреданната
любовь на цплокупния
българ
ски народъ къмъ своя Върховенъ Вождъ и не
разривната
сплотеность
на всички
българи
задъ трона на Вате Величество,
България да
върви къмъ все по-голпмъ
всестраненъ
възходъ
и щастлива
бжднина на всички българи, подъ
мждрото и въодушевено
водителство
на
Ваше
Величество.
Кметъ: инж:.

Мустаковъ

Банкетътъ на стопанските съсловия
въ честь на кмета и неговитЪ помощници. — Поднесения му подаръкъ. — Колко
летовници еж посетили Варна
Курортътъ завърши успешно.
Стопанските съсловия, за да дадатъ изразъ на
благодарность, за положените грижи отъ страна
на общинската управа на Варненската община за
отличната пропаганда, чрезъ която Варна тази
година 6% рекордно посетена отъ
л-ьтовници,
както отъ вмтрешностьта
на
страната,
така и отъ странство,
посетиха на 5 октомврий г. кмета

даватъ своето съдействие за успгьха на ку
рорта. Той благодари и на пом. кмета г. Куртевъ.
Кметътъ г. Мустаковъ, заявявайки на делега
цията, че общинската управа не ще престане да
работи за развитието на варненския курортъ, под
черта, че стопанските съсловия еж единъ отъ найважнитв фактори за развитието на курорта, че бла
годарение на тъхното съдействие и пръкия имъ
контактъ съ летовниците е поставенъ варненскиятъ
курортъ на отлична висота.
Пом. кметътъ г. Куртевъ, изтъкна предъ де
легацията положените отъ него грижи, като ржководитель на курорта за въвеждане на пропаганда,
както въ вжтрешностьта на страната, така и въ
чужбина.
Банкетътъ на стопанскитъ съсловия
въ честь на кмета г. Мустаковъ и
неговитъ помощници

инж. Янко
Мустаковъ.
Отъ името на стопанск. съсловия въ приежтетвието на
г. кмета инж. Янко Мустаковъ и заведующия ку
рортното отделение пом. кмета г. Куртевъ, председательтъ на дружеството на.собствениците г. К.
Ранковъ
изказа
на в с и ч к и задоволст
вото на стопанскигЬ съсловия за добритъ пости
жения на тазигодишния курортенъ сезонъ.. Това
е оказало и, дало добри материални резултати за
стопанскитгь
съсловия. Г. Ранковъ
изтъкна,
че и за бмдеще стопанскитгь
съсловия
ще

Стопанскитъ съсловия на 17 октомврий 1938
година въ ресторантъ „Кристалъ" дадоха банкетъ,
на който приежтетвуваха повече отъ 30 души, из
хождащи отъ всички стопански съсловия въ града.
мина при най-голъма задушевность до късно следъ
полунощь. Тамъ се водиха непринудени
разго
вори за бждещото устройство
и
издигането
на Варна, като международно
лгьтовище.
На банкета председательтъ на дружеството
на собственицигв г. К. Ранковъ поднесе, изтък
вайки отъ името на съсловията, голъмата признателность къмъ общ. управа за отличната проявена
дейность за бързото и отлично повдигане на вар
ненския курортъ, на кмета
инж:.
Янко.
Мустаковъ
единъ златенъ пръстенъ, на кой
то отъ външната
страна
еж
изработени
инициалитгь
„Я. М.", а отъ вжтрешностьта: „Отъ
курортните, стопански съсловия 17. X. 1938 г."
Видимо трогнатъ отъ този жестъ г. кмета
Мустаковъ произнесе речь, въ която изтъкна,
че само той и неговигв помощници е ж изпъл
нили само своя общественъ д ъ л г ъ и всичко
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това не би се увенчало с ъ успъхъ, ако лип
сваше съдействието и подкрепата на стопан
ските съсловия, които е ж живата реклама
на нашето лътовище, а така с ж щ о и на цълокупното варненско гражданство.
Г-нъ Мустаковъ подчерта, че требва да се
благодари на Министерския
съветъ, който ви
наги е подчертавалъ
своята
отзивчивость
къмъ болкитгь на варненци и е давалъ
своя
та подкрепа
въ кржга на
възможностите.
Той каза, че Варна нъма възможность да направи
всичко сама. Варна е не само за варненци—Вар
на е окото на България, чрезъ нея чужденцитъ опознаватъ България и българитъ, ето защо на Варна
требва да помогнатъ всички добри българи.
Държавата ще тръбва да направи необходи
мото и тамъ, кждето общинските средства еж не
достатъчни, да й се притече на помощь. Общин
ската управа полага грижи и прави всичко въз
можно да привлече вниманието на всички ония,
които могатъ да разрешаватъ въпроситъ за подпо
магането на Варна.
Г-нъ Мустаковъ отправи апелъ къмъ всички
стопански съсловия и варненски граждани да
си подадатъ ржка и заедно
съ свои та об
щинска управа да работ •• тъ и за напредъ за
издигането
на Варна
на оная
висота,
на
която
тя тргъдва да бжде, като
трети
градъ на България,
пръвъ и голгьмъ
морски
курортъ, а така сжщо и за
разрешаването
на многото още голгьми жизнени
общински
мероприятия
отъ стопански
и
благоустройственъ
характеръ.
Статистически сведения за тази годиш
ните посещения на льтовницитЪ
Споредъ официалнитъ с в е д е н и я
до 10
октомврий т. г. варненското морско лътовище е
посетено отъ 25,791 лътовника, срещу 17,026 презъ
1937 год., 18,251 презъ 1936 год., 21,795 презъ 1935
год. и 10,551 презъ 1934 год. Презъ 1938 год. Вар-
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на до 10 октомврий е посетена отъ 10,919 мжже
12,302 жени и 2,560 деца.
Разпредълени по държави посетителитъ ле
товници иматъ до 10 октомврий 1938 год, след
ното положение: Отъ България 20,879, презъ 1937
год.—11,686, презъ 1936 год. — 12,165, презъ 1935
год.—15,182 и презъ 1934 год. — 4,489 лътовника.
Отъ Германия—761, презъ 1937 год. — 750, 1936 г.
—1,193, презъ 1935 год.—1,422 и презъ 1934 год —
1382 лътовника. Отъ Гърция—28, презъ 1937—40,
презъ 1936 год.—63, презъ 1935 год. — 45 и презъ
1934 год—43 летовника. Отъ Египетъ 12, презъ
1937 год.-12, презъ 1936 год. — 10, презъ 1935 г.
— 16, презъ 1936 год. — 851, презъ 1935 год. —
16, презъ 1934 год.—32 летовника. Отъ Полша —
1,413, презъ 1937 год.— 524, презъ 1936 год.—851,
презъ 1935 год.—733 и презъ 1934 г о д . — 1 6 9 ле
товника. Отъ Румъния — 452, презъ 1937 год. —
2,442, презъ 1936 год.-854, презъ 1935 год.—1,162
лътовника. Отъ Турция—104, презъ 1937 год.—111,
презъ 1936 год.—102, презъ 1935 год.—72 и презъ
1934 год.—98 лътовника.
Отъ Унгария— 429, презъ 1937 год. — 237'
презъ 1936 год.—498, презъ 1935 год.—439 и презъ
1934 год.—671 лътовника. Отъ Чехия—1,991, презъ
1937 год. — 1,951, презъ 1936 год. — 2,241, презъ
1935 год.—2,407 и презъ 1934 год' — 1,525 лътов
ника. Отъ Швейцария —9, презъ 1937 год..— 36,
презъ 1936 год.—28, презъ 1935—36 и презъ 1934
—22 лътовника. Отъ Югославия—354, презъ 1937
год.—104, презъ 1936 год.—120, презъ 1935 год.—
57 и презъ 1934 год.—36 лътовника и разни на
роди—139, презъ 1937 год.—151; презъ 1936 год.
—116, презъ 1935 год.—225 и презъ 1934 год. —
274 л%товника.
Отъ курортни такси презъ 1938 год. еж съб
рани 841,570 лв. презъ. 1937 год. — 620,300 лв.,
презъ 1936 год. — 685,280 лв., презъ 1935 год. —
781,580 лв. и презъ 1934 год. — 420,760 лв/

1 НАДЪ КАНАЛА
НОВИЯТЪ МОСТЪ
приетъ отъ комисията. — Кога
Ко ще стане освещаването
Надъ канала, свързващъ морето съ езерото,
отъ една година се р а б о т и голъмиятъ мостъ,
който ще свързва новото шосе, водящо за кварталъ „Яспарухово". Този мостъ ще има да изиграе
голъма стопанска роля, тъй като непосредствено
до него е построена новатажланица. По моста ще
може да минава влакъ съ добитъкътъ, който ще
бжде предназначенъ за клане и ще може да отива
до кланицата направо съ влака, отъ кждето ще се
разтоварва въ оборитъ на кланицата.
На 27 октомврий една голъма комисия при
стигна отъ София, за да приеме вече готовия мостъ.
Комисията има следния съставъ: съветникътъ на
върховната сметна палата г. д-ръ Хр. Ябаджиевъ,
касационниятъ еждия г. Хр. Ксенофоновъ, началникъ отдъление при Б. Н. Б. г-нъ Дечо х. Дечевъ,
г. Ив. Дечевъ отъ бюджетоконтролното отдъление
при министерството на Б. Д. Ж., инженеръ ин
спекторите отъ отделение корабоплаване при Ми
нистерството на желъзницитъ г. г. Минковъ и
Къневъ и др.
Желъзната конструкция, машината и елек-

трическа инсталация еж извършени отъ германскитъ фирми „МЯН" и „А. Е. Г."
Мостътъ е дълъгъ 81 метра и 6 сант., върху
два кесонни постамента, иззидани отъ бетонъ и
камъкъ въ нивото на самия каналъ. Дълбочината
на канала тамъ е надъ 6 метра, а ОСНОВИТБ на
постамента еж поставени на 6 метра въ почвата
подъ водата. Бръговетъ сжщо еж иззидани отъ
бетонъ и камъкъ. Мостътъ е разпредъленъ натри
поставки: страничнитъ отъ по 24 метра и цен
тралната надъ 32 метра съ огледъ да преминаватъ
параходи. Тази часть е подвижна и се отваря съ
механизъмъ. Вдигането на моста се извършва за
2 минути, а спущането съ нъколко ^секунди по
малко. Отъ дветъ страни на моста има автома.
тични бариери и мостътъ не може да се отвори, до_
като бариеритъ не еж спуснати.
Стройностьта на . моста досега е достигнала
около 15,000,000 лв. Освещаването 'му ще се из
върши заедно съ освещаването на новата кланица.
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Постройката на нови училищни сгради
Колко сгради еж построени. На каква стойность възлизатъ сградите
Наредъ съ другитъ големи мероприятия, които
провежда общинската управа на Варненскота
градска община, е и строежътъ на нови модерни
училища. Липсата на такива въ последнитъ години
б е много голяма. Това накара постоянното приежтетвие да сложи този голъмъ въпросъ на вни
манието на Варненския общински съветъ. Въпросътъ бтз добре обмисленъ. Намерени бтзха сръ\цства
и веднага се пристжпи къмъ строежа на две нови
модерни училища и единъ гимнастически салонъ,
къмъ ср-вдищната прогимназия.
Н о в а т а м о д е р н а с г р а д а — прогимназията

митрополитъ „Симеонъ"
заема една застроена площь отъ 1,200 квадрат
ни метра. Има 17 класни стаи, 2 учебни стаи, стая
за лтькарь, библиотека, кабинетъ на директора,
аудитории по химия и физика съ подготвителни
къмъ ГБХЪ стаи, рисувателенъ салонъ съ. помеще
ния за модели, салонъ по музика.
Въ сутерена се намира детската градина, със
тояща се отъ 2 стаи съ отдтзленъ входъ независящъ
отъ делата сграда, помещения съ душове, отопли
телна инсталация. Цълата постройка възлиза на
около 5,000,000 лв. Построи се отъ варненския предприемачъ Яковъ Прудкинъ и Сие.
Прогимназията носи името на покойния вар
ненски и преславски митрополитъ Симеонъ, чийто
духъ ще покровителствува учащата младежь, мина
ваща презъ тази сграда, и ще я напжтетвува къмъ
просв-вта и добродетель.
Второто училище

много наблизо се намира брата робъ.
Сградата е построена въ квартала „П-БСЪЦИГБ"
и ще приютява учащата младежь отъ този край.
Тя е застроена на една площь отъ 300 квадратни
метра и има б класни стаи, стая за пособия, въ
сутерена е построенъ голтзмъ салонъ зв разходки
на учащата младежь въ случай на лошо време.
Постройката възлиза на сумата отъ 1,100,000 лв. и
се построи отъ редовния бюджетъ на Варненската
община. Строи се отъ варненскигв предприемачи
Моисо Лрсовъ и Иванъ Ковачевъ.

Гимнастическия салонъ
Много отдавна се чувстваше нужда отъ единъ
голтзмъ гимнастически салонъ. Такъвъ е вече по
строенъ къмъ ертздищната прогимназия. Салонъгь
заема една застроена площь отъ 400 квадратни
метра. Само гимнастическия салонъ заема една
застроена площь отъ 120 квадратни метра. Салонътъ
е посланъ съ отличенъ паркетъ.
Построена е доста голъма сцена съ специално
м%сто за оркестъръ, гардероби, балкони, кждето
ще могатъ да се даватъ
малки
учени
чески концерти и ученически представления. Надъ
покрива е построена голтзма тераса за гимнасти
чески упражнения.
Постройката възлиза на 700,000 лв., отъ които
една сума отъ 100,000 лв. е дадена отъ родител
ския - учителски комитетъ, а останалата отъ редов
ния бюджетъ на Варненската община. Построи
се отъ предприемача Славчо Славовъ.

яянавашвииниввзвтавшвкаваннвявая^вяяшв

Движение на изпълнителните дъла

Иорданъ Иовковъ
е кръстено на голтьмия български поетъ, сега по. койникъ, птзвецъ на златна Добруджа, който съ
своигЬ птзени ще напомня на учащата младежь, че

при Варненския общински еждъ
Движението на изпълнителните дъла при из
пълнителния участъкъ при Варненския общински
еждъ къмъ 30 септемврий т. г. е било следното:
За да има читательгь една ясна пред
става за това движение ще го посочимъ въ чети
ри години. Презъ 1935 година еж били образува
ни 1283 д%ла на сума отъ 824,189 лв. Презъ 1936
година образуваните дъла се увеличаватъ на 2,146
на сума 1,354,670 лв. Презъ 1937 година образу
ваните дела спадатъ на 1921 на сума 839,634 лв.,
а презъ 1938 год. до 30 септемврий на 1,609 на
сума 694,664 лв. или за четирите години еж били
образувани 6,959 д-вла на сума 3.713,157 лв.
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Свободни зони въ пристанищата-Русе и Варна

Тежка икономическа криза приживява Варна. Въ миналото, когато
нейниятъ житенъ хинтерландъ не бъ отнетъ, десетки параходи чакаха
редъ, за д а товарятъ труда на българския селякъ. Но, уви, хинтерландъгь
й бЪ отнетъ. Варна западна икономически. Безработицата се усили. Вар
ненското пристанище, което даваше работа на хиляди работници, не
м о ж е вече д а прехранва нвколко стотинъ работници.
,
Стопанскитв организации, Общинска управа, В. Т. Камара и всички
добри варненски граждани се заеха д а издигнатъ икономически Варна.
Заработиха за неговото повдигане въ курортно отношение. Общината
създаваше работа на безработните съ благоустрояването на града. Орга
низира се Варненската мострена изложба. Създаде се селско стопански
съборъ, но всичко това не б-Ь достатъчно д а задоволи ХИЛЯДИТЕ безра
ботни работници и стопански съсловия.
ДобритЬ граждани не се отчаяха. Ттз обмисляха въпроса за създа
ването въ Варненското пристанище на свободна зона. По този начинъ
то да се повдигне и въ него д а намЪрятъ работа хиляди работници. Да
но бждатъ чути исканията на варненци.
Напоследъкъ, въ разискванията на Народното
пжти за 4—5 месеца отъ годината. Както скжсясъбрание и въ сръдигв на народното представи
ването на пжтя, така и възможностьта да се уста
телство, се очертава ясно разбирането да се про
нови една постоянно връзка между Дунав и Черно
веде една политика на пълно използуване транспо
море, не нарушавана отъ природните стихии и
ртните възможности на страната.
международните политико-икономически смущения,
откриватъ предъ насъ особено изгодни перспективи
Отъ дълго време насамъ се подчертава осо
за привличането на една голяма часть отъ този
бената изгодностъ на Варна за съсредоточаване
трафикъ презъ наша територия - именно презъ
въ нея на трафика между Централна и отчасти
ивицата Русе—Варна.
Източна Европа, отъ една страна, и Ориента отъ
друга. Свързването главно на крайдунавските стра
Като изоставимъ специалната тарифна поли
ни чрезъ Дунава съ морето, като възможно найтика, която ще се яви само като корекция, като
евтинъ и удобенъ пжть за масовъ превозъ, е една
допълнение на останалите мероприятия, водящи
проблема, която е занимавала не само крайдуна
къмъ привличането на този трафикъ презъ наша
вските страни. Особеното значение на Дунава
територия, практическото разрешение на този
като транспортенъ пжть е привлъкло вниманието
въпросъ се спира на следнитъ две задачи: ^създа
на страни, които нъматъ граница на Дунава, но
ване митническа свобода за транзитния трафикъ,
които, по единъ или другъ начинъ, или еж въ
чрезъ установяване на свободни пристанищни зони
състояние да реализиратъ връзки съ него, или
въ Варна и Русе и 2) снабдяването на ТБЗИ прис
иматъ да защитятъ известни интереси.
танища
съ
необходимите
съоржжения за бързо и евтино товарене, разтоварване,
Известно е, че пжтьтъ Русе — Варна е найскладиране и пр. .
кжсата връзка между Дунава и Черно Море, пора
ди което се явява особено пригоденъ за канали
Свободната пристанищна зона представлява
зирането на трафика отъ Дунава къмъ Черно Мо
единъ районъ отъ дадено пристанище, въ който
ре и обратно. Тази пригодность изпъква още пове
манипулирането, сортировката, опаковката^ това
че чрезъ ПОСТОЯННИТЕ трудности, свързани съ
ренето и пр. на стоката става безъ митнически
подържането въ плавателна изправность устието
надзоръ, разбира се, доколкото движението на
на Дунава и съ уреждането иа международнитв
въпросната стока не е насочено презъ митническа
политико - икономически въпроси около него,
та граница на страната. Самото отдъляне на този
както и чрезъ неизбежното замръзяване, което
районъ на едно пристанище отъ митническата гра
спира връзката между морето и Дунава често
ница на страната и поставянето му на разполо-
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жение на нуждитъ на международния трафикъ,
предполага ограждането му по траенъ начинъ и
то съ огледъ да се възпрепятстува безъ контрол
ното проникване отъ вънъ на вжтре и отъ вжтре
на вънъ, за да се осигури движението презъ мит
ническата граница на страната само презъ опред/Бленъ пунктъ. Въ връзка съ това, ние си позво
ляваме да обърнемъ внимание на лансираните отъ
нъкои ср^ди опасения, че една такава, свободна
отъ митнически надзоръ, пристанищна зона би се
компрометирала отъ контрабандата, която ще се
, върши въ нея. Ще си позволимъ да отхвърлимъ
с ь най-гол"вма категоричность състоятелностьта на
т%зи опасения. Яко се смъта за възможно да се
организира единъ ефикасенъ митнически контролъ
по протежение, на цялата митническа граница на
страната, нЪма ни най-малкото основание да се
подхвърля отъ които и да е сръди опасението, че
въ единъ такъвъ малъкъ районъ, какъвто ще пред
ставлява тази зона, добре заграденъ и охраняванъ,
може въобще да бжде по-лошо контролиранъ.
Нъма нужда отъ други доводи, за да се оборва
Това опасение.
Както казахме и по-горе, втората предпостав
ка за привличането на този трафикъ презъ наша
територия се състои въ построяването, въ набавя
нето на необходимите съображения за бързото и
евтино -товарене и разтоварване. Споредъ споме
натия вече докладъ на Главната дирекция на же
лезниците и пристанищата, този въпросъ е билъ
предварително проученъ. . Установено е, че за до
ставката и инсталирането на кранове за вдигане
на СТОКИТЕ отъ кораба и разтоварването имъ би
ло направо на вагонъ или въ магазия, както и за
постройката на магазия за складирането на стоки
те и еветуалното имъ пресортирване и пр. не
сжществуватъ никакви технически трудности.
Споредъ направените предварителни подроб
ни изчисления за поставянето въ действие на този
механизъмъ, предназначенъ да привлича дунавския
трафикъ къмъ морето презъ наша територия, ще
еж необходими на първо време, за постройката на
ЗОНИТЕ Варна и Русе и за обзавеждането
имъ,
всичко около 70 милиона лева.
На първо место, наредъ съ повишаване рентабилностьта на железницата Русе — Варна и на
едноименигв имъ пристанища, самите градове Ру
се и Варна, които, общопризнато е, пострадаха
най-много отъ политическите последици на по
следната война, ще разпрострагь своя стопански
хинтерландъ далеко вънъ отъ границите на Бъл
гария, и ще донесатъ благосъстоянието на СВОИТЕ
граждани. Въпръки че оежществяването на ТЕЗИ
зони ще засегне пръко и интересите на ГБЗИ два
града, въпросътъ не е отъ локаленъ характеръ.
Благосъстоянието на която и да е часть отъ бъл
гарското гражанство, особено когато е изградено
чрезъ мероприятия, строго изчислени на базата
на рентабилностьта, какъвто е настоящия случай,
е преди всичко отъ националенъ характеръ и не
говите локални нюанси требва или съвсемъ да
се остранятъ при разрешаването на въпроса, или
пъкъ да се иматъ предвидъ едва на второстетено
мъсто.
Отъ друга страна, съ създаването на свобод
ни зони въ Варна и Русе, въ ТЕЗИ пристанища
ще се складиратъ, за сметка и рискъ на чужде
странния производитель или търговецъ, много
чужди стоки. По този начинъ българския гьрго-
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говецъ ще бжде по-бърже обслужванъ, инвестира
ните средства за чужди произведения ще намалъятъ, а това или ще увеличи оборотните му сред
ства, които той би могълъ да пласира на вжтрешния пазаръ, или, най-малкото, ще облекчи кредита.
Учредяването на свободни зони въ ГБЗИ два
града ще има и тази заслуга, че ще създаде ра
бота и на работничеството, било съ засиления
трафикъ презъ тези пристанища, било чрезъ ма
нипулирането, преопаковането и пр., които ще се
извършватъ въ нейните райони.
Независимо отъ това, манипулирането и прео
паковането на ТЕЗИ стоки, съ огледъ на нагаждането имъ къмъ специфичните нужди на пазаритъ
ще даде тласъкъ за развитието и стабилизирането
редица занаятчийски и индустриални предприятия
за изработване на най-разнообразни опаковачни
материали и издълия.
Съ това не се изчерпватъ облагигв отъ учре
дяването на въпроснигв свободни зони. Тукъ би
могло да се подчертае неминуемото увеличение
добивътъ на чужди девизи, чрезъ което ще засилимъ независимостьта си отъ чуждото стрпанско
опекунство; създаването посрЪдствомъ свободнигв
зони на едно много по-чувствително указание за
световната конюнктура; улесняване покупкигБ на
българските търговци отъ чужбина; поевтиняване
на чуждитъ произведения въ връзка съ установя
ването на по-прЪкъ контактъ съ ТЕХНИТЕ произ
водители и пр..
Както се вижда отъ гореизложеното, учредя
ването на въпросните свободни зони се оправдава
и осмисля отъ редица общостопански и национал
но полезни ефекти, които не само не бива да се
пренебрегвагь, но напротивъ, требва да се създа.
ватъ и използуватъ въ всички възможни случаи.
Постановката на въпроса за учредяването на
свободни зони въ Варненското и Русенското при
станища е изнасяна и разяснявана много пжти.
Сега, обаче, требва да натъртимъ на едно полити
ческо събитие, съ неминуеми стопански последици
и влияние върху режима на Дунава, което налага
бързото разрешение на този въпросъ съ още погол-вма настойчивость. Следъ „Яншлуса", Герман
ския Райхъ, водимъ отъ желанието да избегне
Гибралтаръ не само заради английското господство
тамъ, но главно за да скжеи и поевтини пжтя на
СВОИТЕ произведения, се готви да направи отъ Виена
единъ Дунавски Хамбургъ. Следъ завършването на
канала Рейнъ-Майнъ-Дунавъ това желание на
Райха ще може да се оежществи напълно, защото
1500 тонни параходи ще могатъ да минавагь отъ
Северно море направо въ Дунава. Това ще рече,
че последниятъ ще стане централенъ търговски
пжть, кръстосващъ европейския континенти и водящъ по най - кжсото разтояние презъ Черно море
за близкия изтокъ, Леванта, а даже по - нататъкъ.
Не подлежи на никакво съмнение, че въ този цен
траленъ търговски пжть ще бждатъ преко заинте
ресовани и други държави: на първо место Чехия,
чийто възможности да се ползува отъ излазъ на
свободно море или на безприятственъ транзигь
презъ Германия, еж много проблематични, а не
по - малко и Полша, Унгария, Швейцария и др.
Следъ като се познава изключително изгодното
географско разположение на България да привлече
презъ своя територия международния трафикъ,
стремящъ се отъ страните на Дунавския басеинъ,
който постоянно се разраства чрезъ допълването
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По случай деньтъ па народнитгъ будителп.

БългаригЬ въ Бесарабия
Стогодишнината отъ катедралата въ Болградъ. Бесарабия. Българските колонии
На 29 октомври—16 октомврий ст. стилъ— е
стогодишнината на катедралата въ Болградъ, Беса
рабия.
Светиятъ съборъ—това име носи храмътъ—е
монументална сграда и е една отъ най-великолепнитъ църкви въ Румъния. Тя е построена отъ
българигв. Основниятъ й камъкъ е положенъ на
27 юний 1833 год., но строежътъ й е траялъ цъли петь години и бива привършенъ на 16
октомврий 1838 година, когато бива осветенъ отъ
Кишиневския архиепископъ въ присжтсгвието на
делегати отъ всички български колонии отъ Юж
на Бесарабия.
Единъ отъ главнитв инициатори за издига
нето на този великолепенъ храмъ е билъ гене
ралъ Инзовъ—председатель на тогавашния попечителенъ комитетъ. Тоя комитетъ се е грижилъ за
•настаняване преселницитв—българи въ Бесарабия
и за уреждане положението имъ..
За построяването на храма сведения има въ
ценната книга на Л. Скальковски, който въ каче
ството си на членъ на Руското Географско Дру
жество и дописникъ на Статиския Комитетъ при
Съвета на Министра на вжтрешнитв работи въ
Русия, проучвалъ основно по първоизточници-документи и по чести лични посещения на българ
ските селища въ Бесарабия и Южна Русия наста
няването и бита на българите въ ТЕЗИ области.
Книгата на Скальковски се нарича.*
„Български
колонии въ Бесарабия и Новорусийския
край"
и е издадена 1848 год. въ Одеса. Ето какво четемъ тамъ за градъ Болградъ и неговата кате
дрална църква:,
„Болградъ е единъ отъ най-добритъ градове
въ Бесарабската область, както по СВОИТЕ сгради
и градини, тъй още повече по климата, търго
вията, стопанството, индустрията и селското богат
ство на хората. Въ него има две великолепни пра
вославни църкви: едната отъ тъхъ трипрестолна,
каменна, ,е въ името на Преображението; това е
най-добриятъ Божи храмъ въ ЦЕЛИЯ Новорусийски край; той е толкова голъмъ, че Одеската или
Кишиневската катедрали биха могли лесно да се
помъстятъ вжтре въ него. Този храмъ е забележителенъ още и съ това, че е изграденъ отъ по
жертвуванията на ц^лия български народъ, преселилъ се въ Буджака, за слава Божия и въ паметь на неоценимите права и милости, които русКИТБ монарси даруваха на колониститъ. Българи
гв си дали обещание да извършатъ този подвигъ
още въ 1820 година и имали вече 20,000 рубли
сребърни, събирани за тази постройка. ..' Презъ
месецъ юний 1833 год, до десеть хиляди бгсарабму съ нови мрежи отъ канали, къмъ Близкия
изтокъ, Леванта и по-нататъкъ, и отъ тамъ къмъ
Дунавския басеинъ, следъ като се познава изключи
телно благоприятната политическа постановка на
момента за осъществяването на тази стопанска и
бихме казали национална задача, требва да дойдемъ до твърдото убеждение, че разрешението на
този голъмъ въпросъ зависи единствено отъ наша
та стопанска мждрость.

ски колонисти се събрали въ Брлградъ, за да поположатъ основите на храма... Въ течение на два
надесети дни петстотинъ човъци еж копали ОСНОВИ
ТЕ, а другитъ помагали; въ ОСНОВИТЕ били хвърле
ни до хиляда куб. сажени (близо десеть хиляди
куб. метра, б. н.) едри камъни, сжщо подарени; и
най-после на сжщия месецъ, въ присжтсгвието на
генералъ Инзовъ, бъха осветени мъстото за цър
квата и самитъ основи. Постройката продължи
петь години, и на 16. октомврий 1838 година тази
църква бъ осветена отъ незабравимия Димитрийархиепископъ Кишиневски и Хотински, въ приежтетвието на бележития арменски архиепископъ,
а после патриархъ Нерсесъ, генералъ Инзовъ,
множество почетни гости отъ Кишиневъ, Измаилъ
и Рени, делегати отъ всички български преселни
ци и хиляди жители. Тържеството, праздницитв,
гощавкитъ и 'игритБ, толкова обичани отъ бълга
рите, бъха подготвени отъ Бутковъ за тъхъ и
продължиха, споредъ националния имъ обичай,
четири дни."
Въ своята книга „Българитть въ Бесарабия"
покойниятъ Вл. Дяковичъ, като говори за пресел. ването и настаняването на българитв въ Бесара
бия (1752—1857' тор,), казва за Болградъ и за
Белградската Катедрала;
„Централната колония въ Болградъ („Болгаръ-городъ" — Български градъ), сжщо основанъ
въ 1820 година, бързо приема видъ на културенъ
центъръ. Освенъ ОСНОВНИТЕ 2 и споменатите 2
класни училища, въ него се въздига най-голъмиятъ
въ Южна Русия храмъ „Св. Преображение," изящ
на катедрала, по стила на Исакиевската въ Петроградъ. Този храмъ е съ сжщото значение, като
онзи на Длександъръ Невски въ София —• храмъпаметникъ, символъ на „Преображение" и „Ос
вобождение" отъ турско-гръцкото иго, изразъ на
благодарность къмъ Русия за основаване на „Новая Болгария," гдето намираха прибъжище прокуденигв чада на българското Отечество."
За отпразднуването на стогодишнината на
храма е билъ образуванъ юбилеенъ комитетъ въ
Болградъ, който да изработи програма за по-блъскавото уреждане на тържеството. '
Това тържество е и би тръбвало да бжде
еднакво мило и скжпо за всички православни,
християни — румъни, руси и българи, живущи въ
Бесарабия. Сега ;то би могло да даде щастливъ
поводъ за проява на приятелство и добро съсед
ство поне между дветъ държави, двете църкви и
двата народа — румънски и български. Въ него
би требвало да вземемъ участие и българскиятъ
народъ и българската църква.
Нека върваме и нека се надъваме, че ще
настанатъ по-добри дни, когато подобни добро
съседски празднувания ще бждатъ възможни и же
лани еднакво отсамъ и оттатъкъ Д/нава. А сега
нека поменемъ съ добра дума онези, които иматъ
дълъ въ изграждането на тоя хубавъ паметникъ
на българския духъ. Вечна имъ паметь и вечна
слава! Здраве и животъ, бодрость и вера на ТЕХ
НИТЕ потомци, които знаятъ и пазятъ своя родъ
и езикъ!

