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Всичко, що се
отнгся до вестника
,да се/изпраща до
кметството — Еерка
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Обявления:

Справки
при погс. кмета'
г. П. Нейковъ.

Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
търговски
по споразумение.
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Д-ръ Д. Гиневъ

Дегафил «»№& кедоЕпп

13 ГРЯДй. «?0(?е насвпта при
лагането но ре»змаимок»ш
Люлката на вакаЗДйонмите
планове е винаги въздавало детски колонии е Швейцария.
гШ
категория недоволни Следъ Песталоци, основателя
на първото сиропиталище и
; чииюо\,«й. .Га«о е 6ЧШ вйяатрудова детска задру
' щ тъй е й днес* »ь Варт. Яърва*а
га — Грудово училище, Швей
. Викай градъ не може да ее цария даде на, човечеството,
бтоустрои безь жертви отъ основателя йа дет^кйтъ- кб/збстрана нй грижданиШ. Оъ- нии — Татко . Бибиъ-< Тйт~кб
й Татко Бибйъ е*
Ьйрянето на едно семейно о ПиШлойй
два кр-Мсталнй йзвбра, к6М-(о
гтще, нолкотб и да е стй- Излжчватъ онай чиста И *ърр&, колкото и да е гроЗяЩо дбчна обичъ къМъ децата, коя
нанася почти винаги силенъ то е главнбто й, съществено
душевенг удйръ ни злсегнати- условие* при което детските
колонии могатъ да дадатъ йайт*ь. Длло едно семейно ми дЬбри резултати.. Розовите лъ
нало свързано съ съборената чи йа чистата обичъ кЪмъ де
цата въ колониите н& мб^атгъ'
Ограда Остава аъкаШъ баровенЬ подъ разваАинитН, й оста да се съпоставятъ съ живи
телните ултр»а виолетови и
калия временно безъ , стре&а прочие лжчи> кбито спектрал
гражданинъ се чувствува изо- ната наука е открила: тези
ставен* на произвола на сжд •две живителни сили не. могаТв
да се сравняватъ, щомъ е ду
бата
ма за благоденствието на де
'"'• Положение тежко за засегцата
въ една колония и изоб
нйпштгь граждани, но пре- що за грижи къмъ децата,
ОТЪ НоИТО днасъ е погълнато
ходнд.
целото -човечество.
Традоветп, не живгьппч са Наравно съ Песталоци ще
йо сь своето минало. Въ го требва
да упомена и Русо, оня
тми градове, растящият
който съ силата на словото си
Щ#сд.и На съвременния Ши-и пламъка на душата си пронвбтъ налагатъ разрушението ломира правото на детето, като
на стари квартали свързани постави изучването на детската
& най-светли исторически Природа и съобразуване съ
нея като главно* условие за
шмени. Все пакъ тим квар разумното възпитание и рвзтали се разрушаватъ, домове-, пали въ майките чувството на
паметници се събарятъ, за да дълга съмъ детето тъй мощно^
се открият* нови артерии, че отглеждането и възпита
нието на детето за дълго вре
по които ще тече струята ме е било една първа задача
но йоеи*я •-•животъ
на жената и семейството. Ето
« .ТЬб е и сь Варна, градя, защо съ право можемъ да
който, край красивата си мо- съпоставимъ времето следъ
появата на „Емилъ" съ днеш
мерна част», има съвсеиъ за ното
време на общъ ннтересъ
старели квартали, съ тесни и въодушевление отъ делото
безслгнчеви улицщ пълни по- на възпитанието. Днесъ сме
вече а миязми на разни бо изправени предъ едно гран
лести отъ колкото а нп>как- диозно движение въ полза на
детето. Липсватъ само мощни
ви особено ценни спомени. За те фигури на великани на пе
да се проветрятъ тия кеар* дагогическата мисъль и дело,
тали, трпбва улицитгь имъ да като Песталоци и Русо. Но
Се изправнтъ и насочатъ къмътехните дела и чувства всекога требва да ни осветляватъ
Морето. Тргъбва да се прока пътя, кога се почва какво и
ра вода и канализация, кои да е дело въ полза на детето.
то ще донесатъ чистота и
За жалость конференцията
здраве на- жмущитгъ тамъ,
ла детските колонии не бе
Винаги новото се съгражда озарена отъ топлината на
юрху развалинитгъ на старо- идеите и делото на поменати
те великани. Техното име нето,; Ето вече виждаме кат прозвуча нито единъ пжть, за
по урегулираните парцели се да осени съ благодасъ делото
вдшатъ нови сгради и цъвти на колониите. Само името на
нов* животъ. Сокаци близо до свещеника Бионъ се упомена
пжть празъ трите дни
центъра, по които до вчера единъ
на конференцията и то сухо,
никой не се сещаше да мине безмълвно. И съ право се из
добиватг днесъ, изправени, раз тъкна при дебатите по 18-техъ
хубавени, сг нови магазини, реферати; четени въ конферен
цията, че пецагогичната страна
видъ на търговски улици.
на въпроса за колониите се
• Утре още, намръщеното засегна твърде слабо. И защо
лице на засегнатия отъ регу това?! Где еж нашите педа
гози, где еж служителите на
лацията гражданин* ще се незнайната Богиня, закрилница
усмихне, защото благотворно' на детето?! Въ аудиторията
ЩО слънце ще проникне въ се забелезваше и почти пълно
«димят имъ домове и защото отежтетвие на учителството
отъ гр. Варна. Отрадно впечат
още стойностъта наурсдени~ ление
правеше ' интересътъ,
тп> цщ парцели бързо ще се който лекарите отъ града и
повдигне и ще щ обезщети отъ други градове проявиха
въ конференцията, Когато има
^загубеното.

ОБЩИНАЩ

ме лекари които йатго героите
Яа Тургенева се възпламеняватъ бтъ идеите на старото^
народничестЮ; когато имаме
деятели за коломимте, като
делегатите отъ Лукоййтъ и
Саиоковъ, които напривий*
добро впечатление съ своите
дбклади за работата имъ въ
йбЛбйиите, нека се надеваме,
чб й^Лбтб йй колониите като
възпитателйо и народополезно
йачинание ще допринесе много
за здрайствейо1'о и морално
издигане на народа ни.
•• Нека се надяваме че не? ще
зайъсйеемт, да чуемъ новостьта и за едяа конференция [на
педагозите. Днесъ когато всичйи обществени и научни дея
тели се оргайизиратъ и се
събиратъ на конгреси и кон
ференции, педагогическите на
ши деятели стоятъ разединени.
Жибйятъ интересъ въ обще
ството къМъ педагогическата
просвета, къмъ задачите и не
дъзите на нашето училище
зове днесъ повече отъ всяко
га на дружна работа • всички,
на първо место работниците
въ областьта на педагогиката.
Желателно е да се поведе
една по широка дейность въ
връзка съ колониите, за да се
завърши целостно почнатото
дело. Делото на колониите
требва да обхване и селското
дете което е изложено не помалко на опасности отъ заболя
вания, за които тъй много се
говори въ конференцията, та
грижите за него не требва да
стоятъ вънъ отъ оградите на
колониите, За да се види, колко
големъ е въпросътъ за коло
ниите, като единъ стръкъ отъ
общия големъ въпросъ за
грижите за децата и специ
ално за бедствующите деца,
въ неколко последователни
статии ще разгледамъ след
ните теми: 1)Детски колонии,
видове колонии и сродни темъ
институти. 2) Организация и
ръководство на колониите. 3)
Педагогическото и народност
но значение на колониите.
Коференцията на деятелите
по колониите отъ 1—3 априлъ
т. г. въ гр. Варна не даде
очаквания резултатъ, защото
не бе добре организирана и
ръководена. Почти всички ре
ферати се изнесоха отъ лека
ри. Говори се твърде много за
храненето и се развиха стари
и нови теории за храната; мно
го и много се говори за морелечение, климатическо лече
ние, слънцелечение и дейст
вието на разните червени,
виолетови и прочие лъчи —
но за практиката и поуката
отъ нашите 60 колонии въ
цела България съвсемъ малко
се каза. Два дни се четоха и
развиваха теории, като че това
бе конференция за детски са
наториуми, а не за детски по
чивни педагогични летовища.
Безъ да отричзмъ големата
помощь и участието некарското съсловие въ делото на ко
лониите, не мога да не приз
ная, че нашите колонии отъ
20 години еж дело на учител
ството. Ето защо въ тм кон
ференция требваше де се даде

Броя 1 лева.
.твтптопшнчотегякдмаи).

Ивд и вирей за ю в я ш н вднвеш ш» въ рр. Варна.
Отъ н*колко дня в* колони
те йа „Варненска поща" се на
нася и йо еериовенъ начинъ и
превъ „очилата" на редакцията,
въпроса за вабраната на еетествепнйя ледъ. Съвдвнатъ се настроения, еъвдвватъ се „афери",
нали требва да се пише нещо?
Въпроса е прос-тъ и ясенъ.
Отъ една страна имаие ивкуственъ, Фабриченъ ледъ, чиегь,
ироиаведенъ отъ чиста, доброкачеетвенна вода; отъ друга ст
рана ледъ, събиранъ и сеченъ
отъ мръсните гьолигца и ваиръсените гьолигца и замърсе
на вода около Варна, които и
отъ пътните и нечисти води
на Дунава, прпбпряпгь к.юачните нечистотии на всички го
леми и малки столици на сред
ни Европа. Разрешението на
тая дилема е ясно ва единъ
санптаренъ лекарь, добре раз
бирящъ адравните интереси на
населението.
Нима ва тия неколко десят
ки стотинки печалба на килогрвмъ, аа интересите не стоти
на еснаФИ, къмъ . еснафското
рввбиране на конто се приспо
собява уви! й часть огъната
та местна журналистика, ттгЬб'
ва да се налага вдравето на Вар
ненското население? Който е
виделъ мръсните води при
Варненското железопътно депо,.
който внае какви мърсотаи вла
чи Лома при Русе; и-какъ се,^
сече и съ какви кола се пре
нася въ Русе и Варна сечения
ледъ, той не може бевъ погну
са да ей помисли ва тия меса,
риба и др. продукти, които се
постаеятъ въ непоередственъ
контактъ съ валедена нечиста
и илоачна вода. Ний и въ Вар
на ' имаме достатъчно наши
мръсни води, равумио ли е да
повволимъ вноса и ва русенс
ките такива ? Даже нашия ледъ,
сеченъ край канала и складиранъ въ ледницата на Яни Атянасовъ, наг.ледъ е много почвоть отъ тоя, който бай Ди«
китръ внесе отъ Русе. Ако е
така яма ли сми съдь да ощетя
ване ва въ бъдяще нашите съ
граждани и да имъ вябрапяввме
да складиратъ сеченъ отъ Вар
на ледъ?
Окръжния химически съветъ
въ заседанието си на 7 май т.
г„ общ. хигиеняческп съветъ
въ «аседнията ся на 8/ХИ 1926
г, и 14ЛЧ 1928 год, сл имали'
всичко това предвидъ и еж вае
ли своите решения, които се
прилагатъ отъ санитарното от
деление въ Варна. Можемъ ли
да допуснемъ че тия, компе
тентни санитарни учреждения,

СА се влияели отъ странични
Фактори и съ били ваблудени,
ва да ввематъ неправилни ре
шения?
Журнал ивмв у иасъ н%ма
школа, нема издържанъ стилъ,
нима определено направление.
Днеска съ есняФа ва мръсния
и нечистъ ледъ, утре противъ
еснафа по въпроса ва Фалшивия
мврмаладъ. И въ края на кра.
ищата самъ не внае къде е ис
тината. '
'
-'
Въ дадения случай интере
сите на хигиената случайно
съвпвдатъ съ интересите на
Фабрикантите. Нима се иска
винаги и навсекъде да бъдемъ
противъ Фабричното нроивводство? Нима ще намери равуменъ човекъ,. кога имаме ивкуственъ ледъ, да настоява ва
консумацията на нечистъ еотественъ ледъ, аащото считямъ а
рпаг1 че всеки естествеиъ ледъ,
макаръ и чистъ на гледъ, е
мръсенъ и опасенъ ва народ
ното здраве.
'За жалость и иагаите ледени
Фабриканти не стоятъ на нуждната висота. И те ех българи
и индустрията имъ има достатъчио ориенталски елементи.
Ивполввайки съвдаденото поло
жение те се вабравятъ. Мина
лата година се клртелираха и
оставиха ва неколко дни, превъ
ней горещото време, Варна бевъ
ледъ; Не желаятъ да си устро
ят* склвдъ всредъ грлдв, ва да
напраиятъ леда достъпенъ на
широкото гражданство, и много
много още други.
Българина, билъ той дяже
журналистъ, не може да си по
мисли каква и да е дейность,
бевъ ваинтересуваность", мате
риално равбира се, и бевъ да се
облагодетелетвува „некои." Из
глежда че и редакцията на Вар
ненска поща е отъ тая катего
рия. Понеже санитарното отде
ление е тоя органъ на Варнен
ската община, който наложи
употребата на изкуствения ледъ,
поканввмъ редакцията на „Вар
ненска поща" -да покаже кон
кретно ва тая „впинтересованостъ съ цель да се обля годетелствуватъ неколко личности
ва сметка на ограбване на сто
тици еснафи." Не бъде ли сто
рено това ще считамъ че ре
дакцията се занимава съ кле
вети и ще потърся провъ съда
нанасяне на истината.
Д-ръ Стпателоп.
Ст. общ. ле.крь.

повече време на учителите
завеждали колонии да се изкажатъ и разменятъ мисли.
Това щеше да бждеотъ осо
бена важность за даване една
добра насока на колониите.
Въ конференцията требваше
да се привлекатъ и наши из
вестни педагози, много отъ
които еж биле основатели и
ръководители на колонии отъ
20 години. Монополизирането
на подобни народополезни начиъания за известни избранници и пренебрегването на
заслужили и надеждни за {де
лото дейци не е нито разумно,
нито похвално.

Съюва на артистите въ Бъл
гария, чиито конгресъ се състоя
неотдавна въ Столицата, е решилъ състшш на Варненския
общ. театъръ ва идния театраленъ севонъ, ,\п се засили
съ актрисите Е. Шиварова и
Станнславскп н артиста г. Г.
Громопъ.
г; Яневъ остава художестпенъ
ржководитель на театра. Въ
негова помощь ще бъдагъ дадени два артисти отъ състава
ва трупата.
Конгреса на съюва на артибтите в констатираль, че »»арв.
общ. театъръ по дейность стои
ма първо место.

Варишш йщмт т т .
Състава ку увелкчемъ.
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едновременно или > 'пъкъ ' д а
пуснатъ двойно ивдание едното
на български другото на ФранВъ: последния'•-' брой на пле» мантичната обстановка на,- мо цувки. Рекламата, р душата \ на
веноииятъ* седмичникът "Север- , рето и пеиввжяте ,,ОВрло 'него, търговията не като лъже дуб
на поща",' подъ горното 'в»гЛа>. но Углавно Въ ония мСЬропрйя- ликата, а като я информира' ва
Действително, приятно стага лялатъ съ своето облекло и не. :.вие, четемъ следната :чхубава ' тия, които Йбщественйте' влас това' което е добро въ предла
на човека като вижда голем1- вежеотво българската нацио дописка отъ Варна:
/., ти требва да иматъ' на Адело, ганото. Чуждия светъ не "пото преобразувание въ курорт-., нална Музика 1 Т е съ дивите, ?• Предотоящиятъ летенъ. ку- ; за да се;осигури-достжпа, Щ*Ьо• •дсвира хубостите на Варна.
ната Варна. Инициаторите на Гласове и неумели песни иала* рортенъ , сезонъ ?ще бъде съ " Йече. лтювтйи.*1 "Курорйи 'Щт о Той!не знае че плажа й 'е ,чутова ще оетавятъ доб-ьръ спо- гатъ толкова мелодичната бъл повече съдържание Ьтъ обще Варна ех сцжпа национална иен десенъ, а най главното,, което е
меиъ за поколението. Ние виж гарска песеиь. Т е неравбиратъ ствени грижи. Обществените нестъ и т е бтъ единъ сбектъ отъ ."още по голема важноеть,
даме
техните предприемчи- че техните изтрити и остарелия власти въ Варна с ъ се ръ^о-. :'. на почивка 'ли' печалба, требва че дъното ва морето' въ райовость и предвидливость за бъ вече песни нематъ въ по го- водили отъ идеята да се при- да станатъ лаборатория ва на- на ф» баните е. постлано ;, съ
дещето на града ни(
лемата си часть нищо общо с ъ , ?.рлечатъ повече, посетители *йа^\ вакее&не погубената въ ивтен- чудееенъ дребевъ песъкъ рри
Не требва да се напуща ияъ българската мелодкя. Т е еж' тоя превъзходенъ морски ку- вивенъ трудъ енергия на бъл сувсесивно нарастващата дълбопредъ видъ мнението на г. Са-.'.', турска; гръцка, сръбска мело- рортъ. Това привличане, обаче,,, :гарина; единъ кътъ..където-»да, - - чина • на1 водата "Иря^липса^на
къвовъ, относително мострен- дия, които следЪ освобожение- не може да" стане по силата на се възстановява енергия и да всека опастность отъ акуАи,
ната изложба по всичко що то си, приехме .отъ техъ.,
некакво магическо повеление, се подготви индивида' а& нови които въ ^Черно-Морб" йе: съй^епроизвежда България въ на
Нашата народна мувикаднесъ а съ редицата предварителни т е си производствени функЦии ствуватъ.. йвичг,и* тия уеловиЯ
рочно поетроени бараки преаъ е култивирана. На неяе обърна мерки, които "требв^; да по'слу. й въ ,; ^астк^ращУте
по суроии поставятъ. Варнеискит^! моррВи
курортния оеаонъ. Това ще бъ та особено внимание. Компози жатъ ва негората основа" Мор- сезони, Българите страна, раз
бнйи на едно отъ тгьоувите
де средетно да се запознаятъ не тори, като Добри Христнвъ, Ма- скиятъ курортъ• требва даь бъ виваща се . подъ знака ;' на- една места, каквито редно се случ
само нашите гости отъ цеда нолопъ, Букурешлиенъ, Туман- де посетенъ и отъ средна'ръ страшна икономична крива. Ней ват*' йо 6е31;райните брегове
България що нроиавежда Бъл •геловъ, Стойионъ, Кръстевъ и ка хора и..отъ по бедните, но ното пълно р окончателно въз на "моретата и океаните. Всич
гария, по главно чужденците много ^руги, ако биха чули тия нуждающите се отъ лечение, и становяване ; •» ще стане чреяъ ките тия преимущества требва
да видятт. всичко това.
диви гласове, тъпаните, като укрепване, независимо отъ по- новнатата- м а кс и ма: - повече да селивтъкиатъ в ъ . Фрйнцуана книжлето и
Ние тукъ ще няпомнимъ из панаирджийски цигански съ вур- имотните категории граяедани. трудъ, . повече .ревултатъ отъ кйятъ текетъ
1
ложбата за „българското чети ли и пр. биха се вачервили за За да може това да се реализи работа, повече имотность *'.;<.,...'. при това дебелЬ^еодчертвни.
Верваме, ^че и това* ще- допри
во", която имаше т. г. Макаръ "това излагане на народната ни ра необходими 6Ьха мерки отъ
Не е трудйо да се 'свърже несе много 8а.блескавото ^бъде
че тая изложба не сполучи, муаика съ ' цель да' се привЛе- страна на обществените влас
1
обаче не требваше да се отка- катъ повече хора на панаиръ и ти: . ограничение на спекулата тая нужда й съ "нужда от,^ ще на..,Варна,; подчертано'.въ
укрепающите вДрввето йочйвнй обяснителния текетъ къмъ каржемъ отъ нея. Требеше тая сепечсли повече пари въ вре
еъ продуктите отъ първа не • места -"-'курортите. Последни
тййките^на" курорта',' като1' се
година отетранимъ грешките да на художествената нн на обходимость, наемите и всички
т
е
требвк
да
съ
обектъ
на
спе
дадатЪ и твърдите цени на хо
и да представимъ нещо ио-съ родна мувика'. Длъйеность се т е улеснения отъ мораленъ и
налвга на общината да ги от материаленъ хврактеръ, които циална"курортна политика^' на телите, аа д а ' могатъ•*• чужден
вършено.
която крайния ревултатъ да се ците •>Д»> 8нвят1|,лвъде : н;циа
Морскиятъ набелевва въ Факта: повече л е
На най курортното место'на махне отъ тамъ й ги изпрати курорта изисква.
града ни, виждаме едни облече тамъ, където имъ е местото, брФгъ и респективно преиму тСвйици, при повече и"еФТйни какв9..:^е4е,ат.иватъ.'' ,, ( ,, ., .
ществената и .облагодетелству удобств»: ВарнОнсттгь общест
ни съ шопски дрехи, музикан за да^не се излагаме предъ *чуж
вана Варна требва да бъде вени влаеши, еж се доближили, , ,Б.; Р,Д1омествайка гориияЛотти, които яскатъ да предетав- денци. '" ;•'; //•"'. •'• К..С,'"
широко ивполвуваиъ. Страни, ако не' и напълно приспособили вивъ за албуда, крито -общинакойто нематъ морета, търсятъ до това пЬложеъие, като_ еж взе> ивдпде и който, се ивиратн въ
бреговете имъ при скъп;; жерт ти лньрки, курорта ди бжде Лод^ь
хиляди екземпляра ^вткзужбина,
вило честь на леювна Варна. ви, ва.да.укрепятъ здравето си
режими на'една бъряаме да уведовдем,ъ,-колеги,те
• Герба на общината, който ще и да въвстоновятт» < похабените изключителния
;
бъде поставенъ на-Фасадата на сили за нова работа. Ние го и- осезателна курорт н а' поли отъ в. ,, „Кубратъ", че курорттика.
(к.
н.)
'• '
'•.'•.; '
бюфета е вече готовъ и наско
нпя албумъ е ивдяденъ на(^,4
Скулптурните работи на бю ро ще бъде постагенъ. Щадра маме съ всичките му прелести.
Не се касае въ случая за ро
Върна, юний 19^:8 г,. ; .
Н,,
евика: български, Френски, нем
фета въ Морската градина с ъ вана се работи усилено. ">
ва привършване. Нашиятъ съгски и чехеки. При,това. ото^иТребва да прйбавимъ, че
раждвнинъ, склуптора г. К.
зирани сме да ваяиимъ, чу по
Шиваровъ, на когото е въвло- склупторните работи на бюФета
бина" стига текстовете да> бъжена скулптурата,' е вложилъ въ Морската градина, щй бъдатъ дадени на Францувки. Из ради редъ неудобства, бюрото
датъ
една
ценность
аа
худо
целата си амбиция да направи
дателите на< книжлето >ш;в за летовници при общината не
Уагпа— Ви1даг1с
нещо, което наистина би пра жествената украса на Варна.
-гребна да го . н а г р ,д ,я т ъ можа да изпрати на редакции
В-къ я Кубратъ и подъ загла да . служи едновременно и.,ва т е на "българските в ц и албуми
насъ и ва чужбина . като го печатани на четиритехъ евици.
вие „Уагпа;— Ви18йГ1е".пише:
«Получи се въ редакцията ни преработятъ и на двата евика
курортия албумъ, на. Варна.
Това е едно, спретнато .кра
сиво книжле.албумче- съ щветПаафюмерия А. Папазовъ — Ппо»дивъ
ни картинки;отъ Варна и окол
Въ фабричния соадъ'на
^
ностьта й, придружени;съ крат
.»..!.'/• 14'и -1-» У!.»
Финни
одеколони
ки описания на български. ,.
Заглавната картина' ' ка 1-па
МПЕЧЕНЪ С А П У ^ Ъ
страница на корицата представ
лява чудно хубяв; я ивгледъ на
валива, южния му брегъ и
Ши"п-|р'ъ"":-'.
ПАСТА ,ЗОРА"' А
ул. Габровска № 25 до гарата ще намерите: винаги
пристанището,'; гледани отъ
луксозна комплекта отъ чистъ месингъ СПАЛНИ.
морската - градини. ' Следватъ
пристанището съ ивкавана на
Голът изборъ всички видове . . ,-,..•,•
дежда, въ пояснителния текетъ,
ва' неминуемото настъпване на
едно блескаво бъдаще; ивгледъ
П А П А 3 О В Ъ 1-во
Класически
кревати за кьошкове, пружини, нощви шкафчета,
отъ' старате квартали на гради,
омивалници, закачалки, гардероби и др.
приморската градина и околно

Свободна трибуна:

Курортна Варна,
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Мераклии на Луксозното
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Русенски таблени кревати, ,,/
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' Книжлето може - съ успехъ
Да рекламира ' хубостите на
Варненския курортъи въ чуж

ПредЬтпвктоль за,. Варна — Х р . - Нарагьозовъ
Парфюмерия БЕЛИЯ КР>ЪСТЪ

;.'' .

,' , ;... ул.'. "Преславска" 2Т.-Л. • .гч* - ;ч .•

1во.,гдааш.жа.ааяии».я53.»я.маЕи^^

Проф. Д-ръ П. Ив. Стояновъ

МОРЕЛФЧЕНИЕ
1Шт

свойства на морето. Методи на

I. Мсрсниятъ клиглатъ.
Сноредъ Хумболдъ, климата
съставляват* всичките изме
нения иа ^атмосферата, които
заеегатъ нашите органи: топ
лина, влага, барометрическо налегане, чистотата на небето,
Морски климатъ се нарича
съвкупностьта на трите Факторл: въвдухъ, светлина и вода.
Т е даватъ своя отиечатъкъ на
дадена меятнооть, споредъ гео
графското й положение годиш |
ните времена и морето. Само
въ широкото море, далеЗчъ ртъ
бреговете или на некой островъ, далечъ отъ сушата, мо
же да се говори ва истински
морски влйматъ, аа истински
чистъ морски въвдухъ. Върху
морския климатъ на първо ме
сто влияе морето съ своята ко
лосална водна маоа и после —

ШшШ

слънчевата топлина се поглъща
бързо отъ, сушата,, тя'бързо се
и губи — и ва това има ревкя
граници между топлината йа
сушата превъ деня й иреаъ нощьта, виме и лете. Въ Сахара.
напримеръ,-денемъ има тропи
чески горещини; а нощемъ топлината така бървд се губи чрев%
ирадиация, че' настъпватъ си
бирски студове, та водата става
на ледъ. Край морето.немя та;
ай ревка промена,- понеже мо
рето бавно се сгревв превт» де
ня отъ слънцето и бавно сеив
отудява преаъ нощьта*. Дните
съ умерено горещи, нощите
умерено прохладни. Слънцето
грее морето и. край бр.еясието,
но грамадчато лъскава морска
повърхность, като огледяло, ртравява слънчевите лъчи, и та
зи отрезана топлина остава въ

въвдушните съседни :• слоеве.
Морската маса действува върху
околната атмосфера, като единъ
големъ регулаторъ на топли
ната., . Тя бавно.'-се сгорещявн,
като поглъща постепенно .слън
чевата топлина вт* дълбочините
ей, а превъ вимата, понеже е
лошъ проводникъ на топлина
та, бавно я губи, бавно иатива,
като ивстиналите порни ,-пластвве падатъ на дъното на мо
рето и се ваместягъ отъ долни
т е топли води и пластове; Бихъ
сравнилъ това поглъщане и за
губване топлината на'сушата :и
морето съ това на желевна и
тухлена печки: к о й г н е . внае,
колко бързо се сгрева и колко
бържн ивстива -желевната печ'
ка и какъ. бавно се огрева и
изстина'тухлената печка1
"

надминава едйнъ граду«ъ, Го
дишната вариация е отъ 2 до
Ч11г, градуса на екваторв, и о т ъ
6 до 7 градуча въ северния. Атлантикъ, ..далечъ отъ сушата.
Въ Аворските рстровц, (морски
климатъ),,.', .средната,,', годишна
термешетркческа амплитуда ,е 7
градуса (между януари и юлчк),
Същата. е {5 градуса> въ Ил-.
рнжъ (континенталенъ. кли
матъ). Това сравнително посто
янство на морскита топлина се
подпомага р т ъ лекия, ветъръ
или :брияа, който-духа,, денемъ
отъ морето (по студено), къмъ
сушата . (цо гореща) и нощемъ
отъ еуддата .къмъ морета. За
некои ;К})9Йбреяси^ и морета го
лемъ регулаторъ на темперН'
тррнтя и ,нн. климата, край бре
говете на, Франция,. ,Лнглия л
. Илиматичеункть" -ОСОЙНИСГЙ ;-;ма Норвегия, и. пр.' е иГулФщри
морения Орегъ.^-1. Слаби термо- ма (биНЗггета), -горещо-товла,
метрическн- колебйния м^жду ио4на : «труя-яли кг'ло.саленъ во«,
дните и нощите, месеците , и денъ .потокъ,- който, »де • отъ
сезоните, Квввхмя. по-горе при» южни-гф,сграни; и сгрева вода
чините ва това. Някога днев* та, Бъвдужя и,сушата ня. иекоя,
ната равлика на•температурата северни.,.студени страни, ката.
на морето, на повърхностьга, не имъ дава почти доженъ климатъ,

2) Чистота, на въвдуха,, отсътитпйе на пргхъ, микроби и
неговия бсобонъ""еъставъ.' Това
ще видимъ ио-долу, кОгатЪ :го'воримъ ?а морския, въвдухъ.До<5татъчно е да кажчмъ, че на 20
до ! 30 километри далечъ - о т ъ
брегейете,- въ морския 'въвдухъ
немн нито. едаиъ.,'-микробъ-, но*
ие»4о «ема, гниен«г,.1*а6рккя,.аг'
лрм.ерацни; .морскиятъ въвд^ухъ
се прйчистна отъ ветровете,
дъждовете и о т ъ еилниттУслъв.
чейй

Л Ъ Ч 1 * ; " ; " '•''•-"•.

:•:: •''••

':••.'•:.

3) >По висока,'.хигрометричнреть, , цс) силиа. влажност^ > на
въвдухч.
' !"'•'
4) Ио голъмч

ГЙЛВ и траене

иа-• ельнчечрто греене» ,-по.голема «лаетлаьрсть. ,.к.. . * , . . .
5) По-чести и поптолнни вет
рове.
••".'••• -. г • — '.-.•' ,•:;'
6) ; По-голем!-. въидушв.п. •••6а-:
рометричн^''н?Аегане, •», '• •" ?'•
- .1-!«41!*«ть ад^г.ч» ЙЛ»«ЛТ*.;>~-

Въ хубавата кци^до.-Д р ъ П в .
Тодоровъ1) ^.„а едни цеда гла :
.У Дръ Иа, Теодоровъ. Мореяечение, Варна 1908 год. Вж стр. 96 до
115. Отъ сжщия;— .Вврн^ като нлк-

•тш^*ю-тии*»,1*~п*.г~~*а-,у{11/ш.маш

Щт

Стр. Й

Варненски общински вестнякъ

гт I ^

Здравна просвета.

д бЗнвъ брсЗсиъ сбпчац пра побвЗаис на

Щтшт. ;

Въ повечето семейства дето
в;.ставал'о едучай да бъда идникавъ при болно дете съмъ се
ватъквалъ на единъ лощъ оби
чай, широко равнространенъ въ
Варна; който е твърде вреденъ
вв пеленачетата;
,. ,
Това е навикътъ да се. пови
вмъ сукплчетйтд въ мушама.
Въ Повечето случаи тия мушавш еж. отъ идътенъ каучукъ
о* двойно лице и не 'проНущНтъ
нято влага нито гаяове.
Те иматъ иначе, твърде ревнивъ р.енкь — по:чеето роаовъ,
по-редко сивъ — и оъ въ го
дена уйотреба особено у инте
лигентски''семейства.
'.•'••'
Когато съмъ искалъ да узная
./ какво схв»щание1 иматъ мвйккките ва. ползата и вредата иа
тия мушами, отговорътъ е 6й
валъ стереотипенъ';.
<;
.За' да: не> се йамо"крнтъ - за
вивките на;пеленачето!"
Мнозинството ,не подрзиратъ
никаква вреда, ....
Повечйто майки —- чиегсФайаици поетйктъ тия "Спасител
ни" муЩамй почти неносредно
подъ телото на - детето, а
други, по-преднидливи, обвиватъ' мушамата подъ пелените.
^Малкото.ръщество си напуща
.своите течни и кашк&еи'' ФабЦ ривати, т е оставатъ скрити
подъ мушамата, а завивките и
количката:му оставатъ чисти.
;!'И" майката е'' : доволна отъ
тави лесно постигната чистиНа
й бабата се радва на удобството
"и* 'побита мода.
''
^Дла детето почва да плаче и
де врещи, то св/гърчи, мъчи
ей да Си раздвижи членовете,
телцето, ва щото е спарено в ъ
* тави ужасна влажно-вкиснатй
атмосфера, която се е* образу
вала между кожата' му и му
шамата*; ' ''! '•''''•' '"' ' '"'• " '' ; ' ; '' ;
' Но усилията му еж. яанусто.
| Защото'-'пеленачето е яко
пбвито и о'вито'! въ безбройни
пелени и_ навои и е въ невъв
мЬ»н6сть да ' направи н най
малкото Ьблекчигелнодвижеиие.
^Причините на плача му ос
таватъ невавестни. Бабата рей*ва и настоява да му се,даде
Да сучи или'да се "залъже съ
Аколко лъжички лайка.1)
( Кожата на пеленачето почва
Д» се зачервява, на места се
°?ЦУ8в'а''И ярка влажио-лъскаца
червенина покрива мацерирани

т е (раакиенатите) кълченца и
слабини на спареното човече.
Зацапватъ ее жълти пудри,
бели пудри и се очаква иацедение. Ала сукалчето все стои
обвито въ „спасителната" му
шама..
'

•

•

•

• ' " • • >

*

••

•'

Да се обвие пеленачето въ
мушавйггй.' то значи непроглед
но невежество относно Функциите,.на кожата, пълно нехай
ство относно нейната Фивнодогия и хигиена и жестоко наси
лие върху бевпомощьиото еъще
ство,
Защото кожата не е само
една проста покривка на наше
то телр съ чисто механическа
задача.
Напротивъ, тя е единъ неи
моверно ; важеиъ органъ ;съ
твърде разнообразна служба и
е отъ грамадно вначение както
ва правилното Функциониране
на целия организхмъ, тъй и
ва нормалното раввитие особено
на детското тело.
г> Потискането на Функциите
на кожата води , къмъ тежки
кожни и общи заболявания.
Ето ващо всека майка е
длъжна да има поне най еле
ментарни познания по ФНВИОЛОгиятд на» кожата аа да може съ
разбиране да полага грижи аа
нейната хигиена.
Ний не можемъ тувъ да равгдедаме тови иначе тъй пяженъ
и интезееенъ вънросъ. Щ е се
огранича само съ малко думи
да посоча най-важните Функ
ции на кожата съ огледъ на
нъпроса който лежи въ загла
вието на днешната ми статия.
Най-очебийната зядяча на »соясата е да отделя поть. По
1уЬлата кожна повърхнина на
възрастния човекъ се надшратъ
устиета на около З 1 ^ милиона
потни ждеви, които ежедневно
отлъчватъ ивъ кръньтасредвьо
1 — 1г/а литъръ вода въ видъ
на поть. Ведно съ потьта, коя»
то съдържа 97 7 - 99 6% вода,
се отстраняватъ и разни токсини и, ряаоадни продукти на
вещевия обменг, каквито еж
никочина, пикочна киселина и
различни летливи мастни кисе
лини, на които се дължи не
приятният* мириаъ на потьта.
Следователно кожата ваместя
бъбреците и облекчава служ
бата на,тия важни чернотрудови органи.
1
х
При нормални условия поть
1) Думата пЛайка* произхожда отъ
Новогръцки. „ПСПРО-ЛУЛУДИ значи та требва да се отделя въ
оьло цвете т. е. лай* кучка. Отъ видъ на пари и тя въ този
\ чДОУДи" (цвете) ,ний, по звукова случай, остава невидима,
1 прилика сме направили: лай;лай
. Затрудни ли се това парноб(Що лае?) — кучка, лай кучка,
л а й к а . •• •' ) '"•
равно отделяне на потьта (ви
™1НИ|1|М|цш1Мд И И Ц | И М щ И д)аии.8дв^^

ва ва градъ Варна и климата
*у. Тамъ авторътъ подробно
ивлагаклвматичеоките условия
на Варна, «•дедоватедно почти
н
* цфдото наше черноморско
«райбрежнвчВарненсниятъ, как
то и Месемрийския и Бургазки
пдажъ иматъ юго-иаточно ивложение; въобще целгятъ ни
черноморски бр-Ьгъ има иаточ»о и юго-иаточно ивдожение,
Ф десеть години, отъ 1896 до
р б г '1 но ОФицвйдните данни
аа метеорологическата станция,
4'ръ Ив. Теодоровъ, е опреде•*?•*>',.-че, средните колебания
"а темиерйтурата въ Варна и
оаодностьта еж; ва януарий до
м
»ргъ отъ 7.1 до 7.5 грпдуеа;
8
* априлъ — май 8.3 дп 8.7;вл
•чаии, до .августъ отъ 9 5, 10 1
'•II,6; ва. сентемврий — октомРРЙ.ЮД до 9.1; за ноемирий
„ ^.Декемирий 7.7 до 7 1 Когато
, пъкъ ва СОФИЯ, Русе и IIловк^Щвъ^.-г. кодебаикята с ъ били
% Го ,леми дтъ , Варненските :
"«ическ*
лечебна станция", издан.
п
«ация, 1926 год >•

сока температури, вдаженъ окоденъ въвдухъ я др.) потьта ее
сгъстява и се отд*ля въ видъ
на капки по кож-гга. Кчпките
. въвпрепятствуввтъ но-нататъш*
ното свободно отделяме на
потьта и ний ивпитваме мъчи
телна тежпна.
За да може кожата свободно
и леко да отлжч1 а потьта, на
шите дрехи требва да бждатъ
леки и поравни, нропускаеми.
Иначе водните пари се вадър
жатъ, сгжетяватъ се и обравуватъ капки по'кожата ни.
Всеки които е сбдачалъ некога мошамяно пардесю е ианитвалъ едно тягостно чувство
на спареность и • ' ванотеность.
Същата тягосность, само че въ
но голеиа отепень иапитватъ и
пеленачетата когато бждатъ об
вити, микаръ и частично въ
мушама. Защото това е единъ
поехояиенъ съгревающъ компресъ, въ който те прекарватъ
день и нощь месеци подъредъ.
Но въ обвитото съ мушама
пеленаче не е само затруднено
то потене, което му вреди и го
измъчва,
Сукалчето се мокри и омър
сява и отделяните нечистотии
се подхвъргатъ на разлагания
и брожения, чиито продукти
дравнятъ и мацерирагь (равяждатъ) кожата.
Пикочната (уреа) подъ дейст, вието на Вас^епиш игеае се под
хвърля на амонячна Фермента
ция, ири която не само кожата
се дразни и страда, но амоняч
ни пари още се и вдишатъ и
проиикватъ въ кръвьта на пе
леначето. А това води къмъ
нарушение на коотообраауването и къмъ рахитиаъмъ.
(За да се унищожи тави амо
нячни Ферментация необходимо
е щото пелените често да св
изваряватъ — ва да се умъртвятъ бактериите.)
Една отъ ней обикновените
последици на тъй спарени деца
е тъй нареченото ЗикегЬгщо —
Зачервяване и олющване на
кожата, която сълви и се мокри
отъ само себе си. Такова едно
интертрпго, ако се ванемарв,
взема обширни размери и упо
рити екземи се пояьяватъ на
много места по кожата. Особе
но еле еж изложени деца съ
' „ексудатнвна диатева" — едно
; много разпространено и твърде
• миогообравно бодестьно пред.равроложение, което ше равгдвдаме други нъть,
Въ закпючение остава пакъ
да предупредя майките, че му
шамата стеснява само техния
трудъ, ада силно еврожда благочуиствието и вдравето на пе
леначето.
Кожата на пеленачетата е
твърде нежна и лесно уяввима
и майките требва да нолегатъ

особени грижи за нейнати ненраснесть.
Зьщото здравата кожа е идеаденъ регудаторъ на човешка
та телесна топлина, тя е носи
телка на ония елементи, които
поглъщатъ животворните ул
травиолетови лъчи па слънцето,
въ нея се намирвтъ тайнстве
ните ваводи, въ соито со ивработватъ равни антитоксини в
др, защитни вещества; кожата
е най после оня чувотвителенъ
органъ, който изпитва топлина
и студъ, веянето на вечерния
вефиръ, твърдостьга на стома
ната и мекоетьта на живата
плъть, кожата е която възприе
ма негата на ласките и бди
востьта на мидъ човекъ.
Мушамата е врагъ на този
цененъ и съ равностранна служ
ба органъ — кожата,
Прочие, мушамата требва да
изчезне отъ всека просветена
къща ва да имаше спокойни в
вдрави деца.

ХРОНИКА
Проектира се презъ лет
ния сезонъ да се уредятъ неколко екскурзии по море отъ
Кюстенджа за Варна и обрат
но. Съ първата екскурзия коя*
то ще бъде отъ Кюстенджа
за Варна къмъ средата на м цъ
юлий, щели да дойдатъ около
1000 души.
Летовници пристигатъ въ
града ни ежедневно.
Тия дни се очакватъ големи
групи отъ чужбина и отъ вътрешностьта на царството.
М о р с к и т е бани привлекоха
вчера много посетители.
Водата б е необикновенно
приятна.
Варн. окр. сждъ отъ 1 юпи
до 1 септември е въ съдебна
ваканция.

Варненско Градско Общинско Управление.

Обявление
№ 12777
гр. Варна, 19 юний 1928 год.
Въ допълнение на обявление № 11699
отъ 2. XI. 928 г, публикувано въ Държавенъ вестникъ брой 59 отъ 15. VI. с. г.,
обявява се на интересующите се, че на 16
юлий т. г. до 16 часа въ Варненското окржжно данъчно управление ще се произ
веде търгъ съ тайна конкуренция 8а дос
тавка на равни електрически крушки ^Нитра-Осрамъ" отъ които 5100 броя — 210
волта и 900 броя — 120 волта.
Приблизителна стойность 330,000 лв. За
участие задогь 10°(0 въ банково удостовере
ние и документи съгласно 3. В. 0. П.
Предложението да съдържа единични
те цени на отделните видове крушки.
Всички равноскн по публикация, гербъ,
данъци и пр. съ за сметка на доставчика.
Поемгште условия могатъ да се видятъ
въ общината.
ОТЪ ОБЩИНАТА.

•

отъ 29; до 46 градуса за СОФИЯ,

25 до 65 ва Русе ; 23 до 30 гря
дура аа Пдовдивъ.
Относителна влаясноеть на
въвдуха въ Варна'презъ тия 10
години: преаъ цродетьта — отъ
75 до 77; превъ детото — отъ
67 до 75; презъ есеиьта -- отъ
72. до 75 и зимата 7 5 - 7 8 . Въ
СОФИЯ "

отъ 66 до 82; Русе—

57 до 87; Пдовдивъ — 55 до
77. Средната обдачность: ясно
87 дни превъ годината, отъ 3
до 16 дни месечно; полуоблачно — 169 дни, отъ 11 до 19
дни месечно; облечени —• 109
дни. отъ 1 до 17 дни месечно.
За СОФИЯ; Русе и Пдовдивъ тия
числа с ъ бали по големи. Дъж
довни дни е имало въ Варна по
месечно ва десетилетието отъ
5 до 12 дни, всичко средно го
дишно 103 дяи/За другите градове тия числа с ъ по-годемн.
Барометрическото налегане за
десетилетието ее е клебяло отъ
12 до 26; а средно.отъ 556 д .
764,

въ

СОФИЯ е имало

най

малкото колебание; средно е
било въ Русе и Пдовдивъ; а

най големо — въ Варна.
За Варна направлението на
ветровете, разпределени по м е .
сеци (сметено въ часове), е би
ло: западни ветрове 3010 часа,
източни 2006 часа, северни 823
. часа, северозападни 820 часа,
североизточни 785 часа, югоиз
точни 723, югозападни 303 ча
са и юясня 290 часа. Превъ ме
сеците октомврий, ноемприй и
декемдрий с ъ духали повече
ветровете отъ къмъ сушата (С,
СЗ, 3, СЗ); а презъ месеците
Февруари до септ^мври^
повкччто такива отъ страна на
• морето.
Огъ тия всички метеороло
гически н*боюденвя, ивдива, че
банскиятъ севонъ ва Вярна е
отъ май, когато въвдухъ и мо
ре достигатъ до 15 градуса тем
пература, до октомврий еъ прибдивително същата средна тем
пература. Есеньтд осой«ино е
великолепна ит. Варна и обикновево варненци св къпитъ то
гава, п.?<?дъ като първите дъж
дове превъ августъ — сеигем
врий с ъ изгонили „баняджин-

те." Въ Варна вимите с ъ като
южните, сиерътъ не се задър
жа повече отъ неколко часа,
рЬдко дни. Да не с ъ понекога
силните ветрове, варненската
зима ще бъде съвсемъ като
оная на Ри ви ерата.
. Действието на морския илиЖ . т . — Общото действие на
морския кдиматъ е едно стимудярующе, въвбудително дейст
вие, Той стимулира нервната
система и общото хранене на
телото. Ето какъ хубаво опис
ва ПроФ. Робенъ това действие
ва морския кдиматъ: „Морскиятъ въвдухъ — по гъстъ, попостояненъ въ своята темпера
тура, пречистенъ отъ ветрове
т е и вълните, пъденъ съ елек
тричество и овонъ, наситеиъ
отъ една солена и йодирана
мъгла, оваренъ отъ светлина,
той ободрява, стимулира всич
ките Фивиодогически Функции,
апетита, храносмилането, аси
милацията и равните химически
действия на елементарното хра
нене. Дишането черни отъ негЬ най-чистите в целебни еде

ментн. Той урежда хематоаата
и модекударните промени." А.
Мартине ето какво пише по съ
щия въпросъ: "Общо кнвано,
у човекъ, който нрекара иавестно време край морето, се *абедявва, че: 1) хемогдобннътъ
и червените кръвни телца, св
уведячаватъ, също и бедите
кръвни телца 2) храносмила
нето се въвбужда п това се отравява въ усилване на апетита,
коеФициентътъ на авотното окисляване се увеличава, 8) нерво
възбуждение, което у нйкон
хора може да стигне до бевоъница, 4) артериалното налагане
се увеличава, 5) една общч сти
мулация, ободряване.
Всичко това ге дължи на ряаличните съставни гдеивнги на
морския кдиматъ.

^оГУйП^
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Почви, руди, вЛглиЩа
За пданъ на коЬкакви медицински и др, електриче
и
др. техническа анализа .200
ски апарати се плаща:
Всеко определение ао ; 50
а) За воекий аиаратъ на отойнооть до 1000 лв. по ,100
За осветление.
Химикали 41инбрйави1
б) За всеки апаратъ на отойнооть до 50000 1й. по 300
техническз,
(търговска
Казина, даясиги, вариетета, кабарета, игрални до - лн.
в) За всеки апаратъ на отойнооть до 100000 лв. по 1000
100
мове и др. подобни плащатъ на киловатъ часъ по
20
г) За всеки апаратъ на отойнооть по пнгЬма
1600 анализа
Воеко одевичйо опре
Банки, банкерски къщи, застрахователни дружества
деление по
60
акционерни дружества, търговци на едро, сарафи екоТакси за проверка електромери, преместване такива,
Урина,
пълна
химичес
портьори, инпортьори, комиоионерски къщи, комиоионепломби и отпломбирваке.
ка анализа
100
ри, посредници, портиери при стоковата бороа, всички
Зл проверка на електромери до 5 ампера ое пла
Качествено изследване
сезонни заведения, плащатъ на киловатъ чаоъ по
14
ща по
20 на вахарь, албуминъ
50
Бирарии, голъми сладкарници и млекарници, хотела,
За
проверка
на
електромери
до
2
по
5
ампера
се
Микроскопичеоки
из
бани, аптеки, дрогерии, кина, театри, големи кръчми,
плаща по
40 следвания направо
30
винарски свладове; големи железарски дюгени, митниче
За
проверка
на
електромери
до
3
ио
3
ампера
се
Следъ оцветявайе й
ски посредници, експедитори, всички манифактурни, ганлаща по
80 приготвяне
50
лантерпети, модни салони, музикални магазини, фотогра
За
проверка
на
електромери
до
2
по
10
ампера
Забележка I: За анали
фи, часовникари-златари, ресторанти, кръчми, кафенета,.
св плаща по
100 за на предмета непока
бакалшщн, делекатеоно магазини находящи ее по-глав- ,
За
проверка
на
електромери
до
3
по
10
ампера
зани въ тави таблица,
ните удпци, търговска пияца, Цариградска, Габровска, ,
ее плаща по
120 таксите ще ое опредеЦарибродока до В. Левски и всички напречни оъ техъ
За проверка на електромери до 3 по 15 ампера
лятъ отъ градския хиулици, Малка Преславска, Преславска, Охридска, Аспаое
плаща
по ,
100 мвкъ
рухъ, отъ Преолавспа до Одесусъ, Царь Вориоъ, отъ
За пломбирание и отпломбирание се взема на все
Зибележка II: Съгласно
площадъ Мусала до пдощадъ Бквархъ Иосифъ, 6 Сеп- ;
ка
пломба
по
чл. 18 отъ за санитар
темврий, бул. СЛИВНПЦЙ, отъ 0 Септемврий до Морската
За наемъ на обшински електромери за чаотно упо
ния вадзоръ върху хра
градина, Драгоманъ,, Русенска, Мария Лувва и Владитребление
ще ое плаща:
нителните и питейните
славъ, плащатъ на киловатъ часъ
12
а) За елоктромеръ до 1 по 5 ампера, меоечно по 10 вещества и др. всеко хи
Всички общински заведения и дюгени въ Морска
20 мическо ивследванве се
б) я
.-. 2 по 10 . ' . . . : ' . '
п
та градина и морокити бани, а така също и всички
30 извършва безплатно, а
в) „
.•..»,•
3 по 15 я
„
пжилища, занаятчийски и индустриални заведения, дър
г) „
.
3 по 10 ,
, ва двойна
съгласно чл. 13 наложе
жавни, окръжни и общинокр учреждения, (училищата
40 ните глоби оъ въ полза
тарифа
оъ
часовникъ,
месечно
по
признати отъ държавата, църковни и всички консумато
д) За електромеръ отъ 3 по 10 до 3 по 50 ампера
на общината.
ри неупоменати въ пунктове 1, 2 и 3, плащатъ на ки
50
ловатъ часъ по
•, , ;
8 съ часовникъ, месечно по
Беаелектромерни инсталации, упоменати въ пунк
тове: 2 и 3 плащатъ за свещъ месечно по
2
Такси за анализата въ градската общинска
Безелектромерни инсталации, упомената въ пунктъ
4 плащатъ,за свещь месечно по
0'80
химическа лаборатория.
Въ органа на, русенската
Всички абонати,- упоменати въ пунктове 2, 3 и 4
търговско
индустриялна кома
за електрическо осветление, които поотавятъ електромери
Наименование
на
приходите.
*
ра „Икономически прегледъ"
оъ двойна тарифа и часовникъ — плащатъ отъ 24 часа
се съобщава, че вследствие
Бира: а) Пълна химическа анализа
200 узнаването отъ камарата съдър»
до Уг часъ преди залеоъ слънце — плащатъ на кядо
б) Търговока анализа
,
200 жанието на едно окръжно на
ватъ чаоъ'за изразходвана електрическа енергии по
4
службата за външна търговия
Ракии, ромъ,, конякъ, лпвьоръ и др. подобни: а)
при австрийските търговски
Пълна химическа анализа
300 камари,
За двигателна сила.
съ което се преду*
б) Техническа анализа
200 преждаватъ австрийските ек*
Абонати, които коноумйратъ електрическата енергия
Впнв: а) Пълна химическа анализа
300 спортьори да бждагь внима
месечно на конска сила до 60 кцновата плаща на кило
б) Техническа (търговска анализа)
200 телни въ сделките си съ Бъл*
ватъЧЯСЪ ПО
'. ;
-'. ,;
; , :
4
гария, като изискватъ и пред
в) Всеко еденично определение на нлпохолъ кисо
• Надъ 60 киловатъ часъ лдащатъ на конска .сила
за изпращани въ Бълга
лпии, екотрати и др. по
50 плата
рия стоки, Русенската т. и.
за киловатъ чаоъ по
3"50
Вода: а) Пълна химическа анализа
300 камира съ изложение до служ*
Примеръ: Моторъ отъ 5 конски оили, изрваходвалъ
б) Техническа анализа
'
200 бата за външна търговия прй
за месеца 400 киловата електрическа енергия плаща —
Оцетъ: а) Пълна химическа анализа
-.,. .
200 търг. инд. камара въ Виена»
първите 300 киловата по 4 лв., а останалите 100 по
б) Воеко еденично определение по
• 50 до австрийската легация въ
София и до йветробългар ската
3*50 лева ,.. .
,
Изкуствени минерални води: а) сода, лимонада,
търговска камара е поискала
Половинъ часъ преди закезъ олънце до :-3 часа
оайдеръ, пивокваоъ, пълна анализа
200 да корегира въпросното ок»
консумираната електрическа 'енергия се плаща на ки
б) Поледваве само консервирани вещества
80 ржжно въ смисьль, че австрий
ловатъ чаоъ по
, 2 0
Боза: б) Пълна химическа анализа
200 ските експортьори,. преди да
'Кинематографите за двигателна сила плащатъ отъ
кредити на нови и
б) Само консервиращи вещества по
80 откриватъ
непознати български фирми»
Уг чаоъ преди залесъ слънце «до 24, часа на киловатъ
Естествени минерални води: споредъ броя на из
н
да се осведомяватъ при бъл*
часъ по
.
9 следванията
300—700 гарските т. и. камари за тих»
Забележка I: Енергията -употребена за двигателна
ната кредитоспособност!..
Плодни сокове: жилете, сиропи, и др. изследвания
сила се освобождаватъ отъ акцизъ.
вредителни вещества
150
Министерството на търговия
Забележка И: Чуждеотрапите легации и консулства
Млеко: а) Преоно пълна анализа
100 та намира постъпката напра
ползуващи св еъ правото на екотериториалность се ос
б) Кисело, пълна анализа
150 вено отъ Русенската т. и. ка
вобождаватъ отъ облагане съ акцизъ върху електричес
мара за неправилна. Предъ
Масла ! (тлъотпни): растителни и животински пъл
видъ на това, че се касае не
ката енергия употребена за ооветление съгласно чл. 4, ' на аналиаа
200 до засегането до търговци са*
буква „б" атъ правилника за начина на облагане и
б) Воеко еденично определение по
50 мо отъ района на Рус. камара,
събиране акциза на електрическата енергия.
„
Восъци разни, пълна химическа анализа
200 а изобщо до името на българ
За асансьори за дневна енергия на киловатъ чаоъ по 4
ския търговецъ, требвало да
Минерални масла (светнлни и емолични). а) Обик
За асансьори и за времето отъ полрвпнъ чаоъ пре
съобщи за узнатото веднага
новена техническа аналиаа
100 се
на министерството за де се
ди залезване на слъвце до 24 часа се плаща на кило
б) Пълна химическа анализа
200 иаправятъ веднага отъ него
ватъ чаоъ по
...•••••
9
Сирене, кашкавалъ и др. пълна анализа
200 своевременно постъпки, а. не
Медъ, пълна анализа
200 една камара изолирана; да се
Такси за планове за алеитричесии инсталации.
съ изложение отъ
Брашно, нишесте, а) пълна химическа аналиаа
150 обръща
общъ характеръ къмъ чужде
б) Техническа анализа
100 странни учреждения.
За планъ до 10 лампи за първата лампа ое плаща по 20
Хлебъ а тестени изделия, а) Технидеска анализа' 100
За всека пооледующа се плаща ио
10
б) Пълна химическа анализа
200
За планъ отъ 10 лампи нагоре —'• ва първата се
Готварски и подправки, черъ, червенъ пиперъ,
плаща по
,
40
150
За всека последующа се плаща по
20 соль и др. пълна анализа
Хранителни препарати ва деца
300 Ново онржжно отъ м-вотв.
За допълнителните иноталации, ввематъ се предъ
Въ връзка съ прилагане за<
Бои ва хранителни продукти, анализа на вредни и
видъ лампите отъ старата инсталация
кона
амбулантиата търго
отровни минерални припаси
300 вия иза
Нрпмерь I: Ако старата инсталация съдържа 8 лам
наредбата по приложе
Предметъ ал къщно употребление, детски играчки,
пи й сега се искатъ допълнително още 2 лампи — пла
нието му, м-вото на търговия
тапети
п др. ва вредни бои и минерални отрови
150 та дава следните допълнител
ща се 8а едната лаипа ,20 лв, а за втората 10 лв.
Сапунъ: а) Пълна химическа анализа
200 ен упътвания:
Примеръ II: Ако старата инсталация оадържа 3
На оседналите търговии ще
б) Техническа анализа
100
лампи и со искатъ допълнително още 3 лампи — плаща
се
издаватъ разрешителни за
Сода поташъ п др, сош опоредъ определението
50
ое за първата лампа 40 лв., а за останалите 2 — по
търгувания
по надлежно
ЧаЙ, кафе, шоколадь и др. пълна анализа
200 разрешенитесамо
20 лв , пли всичио за трите лампи — осемдесеть лева.
панаири въ Цар
„
„
,,
„ техническа анализа вое
За плшъ на всека двигателна оила електромотори
ството. За тЬхъ ще сег съби*
бензинови мотори, нафтови мотори н пр; на конска си
ко определение
50 ратъ такси и разрешителните
Бонбони, вахарь и др а) Пълна аналива
200 ще важатъ 3 години. Ще се
ла или чиста, отъ такива со плаща по
75
когато търговеца из
б) Техвичеока анализа воеко определение
" 50 отнематъ
, За иланъ на . грамотподни инсталации за всеки
губи качеството на оеедналъ;
у;
Химико • технически препарати
200 редовенъ търговецъ,
100
пръгъ со плаща по

Щ с и за електрическа енергия.

Кредита на бъл^азенвй прговвк»
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