Г
Год. XXXIV

Варна, 2 0 октомгфий 1928 г.

Абонаментъ:

Брой 185
*

За година . . 55 лв
За б месеци . 3 0 лв.

»

данствотв.

житгь

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
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щинското уп
равление е да продоволствува
•съ ' необходимият продукти
'-. населението.
Т я е колективно економиче- денията с ъ скъпи, общината (,я
'.;•'• И ' минагата година об
ско стопанство.
Всичките й
требвало да прибегне до редъ
щинското управление направи служби требва да с ъ поставени мерки, ва да огр-ничи поскъп
в ъ това направление. Канцела ването, като направи редъ уле
/всичко възможно, за да вчесе рията е второстепенна — дел снения на продавачите. Шоки
възможното въ това отноше нична работа, която требва да ра ни, напримеръ че въ наши
се опростотвори до минимумъ.
ние облекчение. Но този го Както всеко стопанство, така и т е по големи градове павнрйщата еж, неуредени: не шо ира
'годица то счита, че поради общината може да преуепева са ни, не павирани, бевъ отходни
,по тежката криза, която ше мо при строга сметка в ъ при места, бевъ помещения, гдето
ходите и разходите си. Всеко ва по дълго време да се запази
нистжпи, че\ тргьбва да :взе
разточителство, всеко пожер стоката непредима, отъ това че
ме още по сериозни мгьрки И твуване на общинските инте паваръ става само единъ п ъ т ь
реси е големо, непроетено пре
в ъ седмицата, когато в ъ Еврото вече ги взема: първо — то е стъпление, което води следъ даже в ъ м а л к и т е градове стлва
, -закупило вече около 1000 тона себе си морални и материални два п ъ т и седмично, което е мно
щети.
го важно уеловие ва поевтиня
храни и пуодъ шава да закуп
Много служби на общината ване на продуктите.
ва\ за да има единъ доста- с ъ наложени о г ь здравословни,
Една уредена община т; ебва
тъченъ запасъ. който ще упо хигиенични условия при кои да дава награди, премии яа ху
то т я не само че не търси пе
бави и евтини продукти, като
треби, когато стане нужда чалби, а даже и жертвува Та урежда конкурси и пр., а ла
за подържане еДна нормална кива еж/ водопроводи, канялй,' преследва ФчлшсФикацията. Зи*«
бани, аптеки, контролъ на сън а п р и м е р ъ , че въ СОФИЯ
йена на хлгьба, както и за слу- естни продукти и прочее. Но не . се,
придошлите арм-нци понижиха
чаИ,че<града по поради ншакви е само това, тя постъпва такя и -качеството на обувките и по
при.благоустройство: ш о с е т а , т а к ъ . ъ начинъ'съсипаха н*шиI, Причини или вложела телство улици,
трамваи/бмеТленйе^*по"** " т е стари ЙбуЩирй '"'Знаене с-ъ-~
/*а. нгькои би останап безъ жарни команди и др. Н Е Щ О по що така, че много о т ъ готови
НАгъбц второ общинското сгь вече—чреаъ електрическото ос т е дрехи но магазините не с ъ
ветление тя се я ява достав- ушити добре, като често п ъ т и
лище вече се' експлоатира и ч и к ъ на двигателна енергия с ъ къси и т е с н и , и по т а к ъ в ъ
•наскоро ще започне раздава аа преаъ деня на много бвдни начинъ се ощетяватъ купува
занаятчии и малки Фабриканти, ч и т е .
нето на дърва. Из>лежда, че които тя но т а к ъ в ъ нлчинъ съ
Много общини у нась прите•тази година дървата ще иматъ живява, въваръсва Т у к ъ не е ж а в а т ъ днесъ гори, пасбища,
важно, дали тя сама стопанисва мери и други недвижими имо
на пазаря по висока отъ ми енергията
или я дава чревъ тре ти, които не се стопанисватъ
налата година цена - тя и ти лица, ващото все отговоренъ рационално, а се ивполвуватъ
о г ъ равни партивани и прияте
сегаенадъ
70 > лева. Това господарь е общината.
ли ва лични ивг.-ди и полей.
Общината
чреаъ
социалната
растави общинското управле
си политика, както се разбира С ъ щ о т о става и съ имотите на
г? ние да се обърне къмъ м-вото т я днесъ, подпомага покрай дър училищните настоятелства О
на благоустройството и да жавата работника при беврябо- бкче о т ъ умната уредба на тия
тица, обаче тя требва много имоти на общината трЪбва да
шиеха то да даде на сто повече да върши въ това на почва економическото творче
панството Тича единъ нарядъ правленае, ще внжа ааъ, като ство на иоследняга.
му съвдава работа било като
Въ досегашното общинско ва
ррщилшированъ въ полза на дава всички улеснения и облаги конодателетво е казано, че по
, общината за най малко 10000 на нови Фабрични предприятия, [гЬколко общини могатъ дп се
в ъ съгласие съ държаната, би
к а т о съединяватъ
$ тона дърва,- като общината ло като влива въ сдружение съ сдоуж^тъ,
средствата си ва иввистни общи
Щ_изплати и раздаде на н е « о и о т ъ т е х ъ , било и като постижения. Ивравъ на това н е 
шеелението при низка цена; създава само текивя, както по що е до нввестна степень е д е 
велява новия в . к о н ъ аастопан лото на централата „ В ъ ч а " , на
Щрето — взети ся. всички ска дейность на н а ш и т е об онова, което се вамиеля въ Т ъ р
попския окръ,гъ 8 1 електрифи
'Мпрки за набавяне друш хра- щипи.
кадията му, на ОНПНР, което се
По
т
а
к
ъ
в
ъ
начинъ
в
ъ
много
нпщедчи проду<тч, до колкото
отрасли на производството, где внмиелн да <т.1не единъ день съ
Шможностьта и средствата то частната инициатива е ела нчпоянмнето пя долината ии Мч11ИЦЯ.
'
6\, ще се яни общината.
мш допущат*
3» да се огАЩестни напълно
Общината има въ тона отно
М ри. на Бла юуг.тройстео шение и още но г о л е « о приз всичко кавяно до ту-с-ъ, ва дч
Ш г. Славейко Василевгвчера нание — да бж,де регулчторъ на егдне общината истински пиож и в о т ъ на на неръ на мчтериална култура,
Щдошх кмета г. Н Поповъ, егономическия
тр-Ьбнатъ общинари' съ усетъ,
селеното
ме«тоТакя, при стри
ч
« дали нареждгне до трудо ежа -тя н.- т^ебпн- само да удо . е ъ инициагивг в а общинек)
тнорчесно хор-» съ житейска
в
Шо стопанство „Тичаи да брява плановете, а да ивиекна опитность, общественици в ъ
отъ хчвяите доказателства чревъ
да се прчютлятъ немедлено банково свидетелство или по пълна смисъль пя думата.
Въ единъ общински с ъ в е т ь
№,000 тона дърва за В<р- друлъ начинъ, че т е с ъ усигу
рили н у ж н и т е средства ви то- требва да вливатъ хора отъ ра
ц
(нската обгинна.
ви. Само по т а к ъ в ъ начинъ би нни възрасти, равни положения,
Всички тия мгьрки с.к отъ ха се ивбегнали 7 0 % о т ъ не равни ироФесии, ва да се до
доразуменията. и разправиите
Мтесшо да облекчатъ продо между хазяи и предприемачи. пълва гъ ВЧЙИМНО. Общината не
е место ва опити: да е*- бръсне
Щствуването ни населението. Общината урежда седмични на на чужда глава. Т а м ъ требва

на материална култура

*
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гари и панаири, където тя т р е 
бва да следи ва ц е н и т е , за ка
чеството на стоките, ва мер
к и т е и п|>. Колко много е у м е е
тно скорошното нареждане на
властьтя, например-ь, да се те
гли вълната съ общински кан
тар Ь. Ако на паваря произве

да се отива съ подготвена про
грвма, съ улегнялъ мирогледъ
П1 обществените работи. Его
««що на н а ш и т е общини с ъ по
требнн ияй вече практици, хо
ра на живота, които с ъ иечи
убиели да създадатъ н е щ о сиое
И да го вапавятъ. Т е о р н т и ц и т е

броя 1 певъ

разлсисгис по Зоброболнопго изплащане
банъцишгь до 25 ш*
Кои дянъци педлежатъ иа плашанв. — И(В5Ив бележка-,-- Гозвмв
ленъ данакъ. — Увелиечйме 20°/0 за пострадалите. — Военния да
нгнъ. — Индустривлии предприятия.
На 25 т. м ивтича втория
срокъ ва доброволното плаща
не данъци преаъ ФИН. година.
До тави двта требва да б ъ д а т ъ
неплатени о т ъ данъкоплатците,
*ко не искатъ да плащатъ въ
последствие глоба ва д а н ъ ц и т е
до 1000 лв. — 1 0 % , а ва данъ
ц и т е нядъ 1000 лв. 2 0 % , след
н и т е данъци: Втората третина
на всички преки обложи и да
нъци ва тек. 1928/29 ФИН. год ,
наедно съ служебно определе
н и т е на същата година, д а н ъ к ъ
ванятие, допъл. данъкъ върху
общия доходъ и данъкъ върху
дружествата (а служебно опред е л е н ъ е д л н ъ к ъ т ъ ва всички
дружества и на данъкоплатците,
които с ъ декларирали доходи
надъ 100 000 лв.); първата тре
тина на всички данъци, които
о ъ били предадени ва събира
не отъ бирниците следъ 2 6 . ю
ний 1928 г. Втората третина
на всички данъци, които с ъ
- би »и. „„предадени в а събиране
следъ 25 Фанруврий т. г. и тре
тата (последни) третина на вси
чки данъци, предадени ва съби
ране отъ бирниците следъ 25 октомврих 1927 г о д , Понеже данъкоматаитгъ не знантъ, кога да
нъка имъ е''прсда~дгень"на~бнрнина за сгбиране, затова добре е
вегъки данъкоплатецъ да направи
справка при бирника съ данъчна
та си книжка преди
изтичане
то на горния срокъ — 5 5 т. м.

ника е пропустналъ да му. гй
съобщи
Въ ежщия срокъ всичкп.собственици на индустриални пред
приятия, п о л в у г а щ й . с е с ъ обла
ги по вякоиа 'ва насьрДчение
местната, индустрия с ж щ о - т р е
ба да вш сатъ съответната часть
о т ъ половината данъкъ» заня
тие, понеже новия в а к о н ъ ^ н е
ги освобождава като стария.
Специално ва повемелнпя дяд ъ к ъ ва тек, 1928/29 ФИН. год.,
до 25 т. м. подлежи на-добро
волно плащане поради ивнестни
причини ваедно.съ втората тре*
тина и първата такава.. 8а пър
вата третина, която би требва
ло да се внесе доброволнодо
25 юний <т. г.. топа нредставлйпа едно изключение, п макяръ
да се пииса на бирника сега.
не следва Да се нал.гя пъпху
нея глобя-ва закъснение.' Така
че- задължените съ повеМ. да
н ъ к ъ требва да нннм«|.Атъ"-'да
не би, погрешно ;йирникя<:»Д«Л
сметне пърнвтв тргтина.ая ва
к ъ с н е л а (понеже не е унесена
до 25 юний т. п.) и да имъ съ
бере 10 или 2 0 % гл !ба. '*

Върху трйтинит-е, • кОпТо съ
п а е т ь . о т ъ , ' данъка вг ! '1^28/2!1
ФИН. г о д , данъкоплатците еХ.
длъжни да плнтягь допълни
телния данакъ отъ 20°/» нъ.пол-..
ва па пострядп * и т е 'отъ.вемде-,
тресението. Нонгже по'едни или
други причини сега има преда-'
дени на бирнкццте «а н е к о и
данъкоплатци, дянъцч .вя м л н н "
ли години няпр. ва 1927/28 год.,

При тева всеки данъкоплатец?,
номуго бирник* каже. че не иу
еж предадени зч събкрвне данъ
ци в поради това откаже да му в а т о
езвме перите, тр*бва да""исиа
по-късво определени, то
подписана и датирана бележка въ такива случаи дннъкоплаоть бирника въ си«сьль, че нЬ- т е0ц ъ т ъ ни е д л ъ ж е н ъ де плаща '

на пр»дядв!1И дан>ци. При та
кава бележка данъкоплатеца щн
бж,де освоб(-д»нъ о т ъ глоба,
ако се о к ' ж е следъ 25 октомврий, че преди тяви дата е има
ло предадени данъци, по бирС1МО ще игряятъ ролята на еъ
ветници- Товя н+що требва да
се ривбере о т ъ упрянниците
т е въ страна-в, ако искаме да
г'ъ( п г ш ъ работа, а не да удовлетиорямяме амбиции и жела
нкя нн рявни приятели и да се
чу \имъ после, че не в ъ р в я т ъ
общинските рвботи.
Редовно погещавахъ ввееданията на таягодишнкта конфе
ренция на гридските кметове
и осганахъ оъ впечатлението,
че тЬви хор* се стремятъ да
бъднтъ истински общинари, дн
внесатъ |явби|шне и съвняние
на своите задължения като та
кива Не еж. липсвали опити ва
нововъведения въ иввестни от
расли на управлението, които
щ з донесатъ редъ и по големи
доходи на общините.
Истинскиятъгосподарь на об;
.щината е гражданството — ивбирателите, които с ъ длъжни
не само да си пустнатъ бюле
тината нри пълно схвнянне но
да се ингерееувятъ Я сл^дъ
това, що се върши ва т е х н а
сметка.
Семерджиевъ
х ^

20 /" увеличение, макнръ н да-'
нъка му да се събира,, превъ
тек. 19!<80/<1г9 год Уиеличенпес
то се плаща евмо върху данъ
ц и т е , дължими ва тек. 19'^8'29
год. Т у к > треби» да се ви&в
още о т ъ данъкоплатците, ва , у
може да п р о н е р я г ь , дали не им
се нвимятъ повече пари,, и т |
вя, че увеличението й()'(о ^
плвщч само върху оняви час1
о т ъ данъкв, к о я ю постльпва н
държчненъ нриходъ. Така нъ{ху новемелния дннъкъ, дяяък
върху сградите, дянъкн «ърх
ванятията и данъка в-ьрту дру
жес.твата, понеже се събиратт
въ двоенъ равмеръ, о т ъ конто
еамо единия остава в» държа
вата, а другия е връхнини, у
величенкето ща бъде в ъ с ъ щ 
ност ь 10%> н-ьрху ц е л и я съб
ранъ д к н ъ к ъ или 207о нърху
половината, а ва допълнител- '
ния д а н ъ к ъ върху общия до
ходъ, който се събира само в ъ
единъ р а м е р ъ ^нема връхнина)
остава 20°/о. За нолвуващи се
еъ облаги предприятия увели "
чението требва с ъ щ > да се сме-'
та в ъ равмеръ 10°/о върху су
мата, която плвщат-ь* В ъ р х у •
бе.въвмевдниятъ д а н ъ к ъ н во- '
енния д а н ъ к ъ не се наляга пи-'\
какво .увеличение »а пострада 1 "
Д а ж е п р и самото ивчи1
л и г Ь
допълнителния; вое
слент
иа
Г
, а 1 9 2 8/29 год.,
ИМ1Ъ д в н 1 , к ъ
1
който е 1 0 % върху плащани-
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Свободна трибуна

Варна и неговото повдигане.
(Продължение отъ брой 18е).
Но" най-важното, което ви — привличането на кааитали
интересува оега аа сега ва отъ чужбина, сключване на
гр. Варна е неговото и вди
заеми, чревъ които да ое да
V $»не, какъ и какво да се де подкрепа на заредилата се
направи ва постигане на тая индустрия, въвотановленЕвто
цель. Било е време, когато на едно редовно производство,
Варна, не е протягала ръка това би била една отъ най
за помощь и това време не е важните наши вадачи. За ?а
тъй отдавна за да не ой опо- ое добие това, обаче, не е
цницъ какво е било. Да ис достатъчно само да се иска,
каме да ни ое върне хинтер
като се изложатъ мотивите
лаяла, това можемъ да же- за това искане, а ще требва
хаемъ само, защото вероят- да се има предъ видъ и една
яостьта за постигане е из
програма, оъ която да се под
чезнала, но да искаме да ни крепи искането ни; тъй пра
ое върнатъ старитЬ финансо вителството ще се улесни, въ
ви улеснения и чрезъ това своята задача и по скоро ще
ха ой помогнемъ въ подето се издействува желаната под
на търговия, и индустрия е крепа.
наше право и струва ми се
Макаръ й нашето отечеот
наша първа ддъжнооть. Ако во да е надарено оъ нЬколко
прочее Варненската индует
каменовъглени мини, проиврия и търговия иолучи кре водотвото на които общо е
дитни улеснения, които имаха неколко хиляди тона дневно,
преди войните, положението ние сме принудени да избегщеше да бъде оъвоемъ друго ваме това гориво, защото е
и нашите искания отъ дър извънредно скъпо. Известно
жавата не щеха да бъдатъ е, че горивото е най-важния
отъ тоя характеръ както сега. разходъ, който може да заЗащото
едннотвеното
сега скъпн или да "поевтени иро
проявено искане се състои въ изводотвото. Нашето индуст
превозната тарифа София— риално общество треб.а да
Варна а обратно. Но ако иска евтено гориво, а това
всичко кдоии къмъ ввотой не не ое дава. Считайки, че об
е ли твърде колеблива тая що относително благнсъогояпридобивка — тарифна раз ние ще настъпи, ако ние се
лика? За воекпго е ясно, че взираме въ дея гелноотьта и
щомъ започне да се прави нуждите на еоянфа, требвало
ометка еъ стотинки, тамъ би и ръ еонафотвото да стане
^рокоаоня нема Та ако каз- същото както и съ индуот:.
вамъ вашата индустрия за рията т. е. да ,бъде подкре
спива поради много важна пена оъ кредиги, каквито е
финансова причина, какво ще имало преди, войните, не
ни помогне тарифата и до требва да ое забравя, че
кога ще трие това, като ое единъ доб^е школуванъ и
има предъ видъ, че соложе
подържанъ еснафь представ
ннето на трафика много бър
лява златната почва на дър
во ое пзменява, че привлича
жавата и такъв'*, требва да
нето на нови и повече сът ое използва оъ всички въз
рудници ще направи скоро и можни средства на одщата
тая малка проиЪна на трафи Еонафа
ва
работа, това
ка безполезна и пакъ ще се означава задоволство п мяръ
иска нова промена Везъ съм
въ страната; това означава
нение улеснението, което ое. ооигуренъ помипъкъ А какво
иска аа оега е една необхо- по големо щастие ва трудядимооть, която можемь
да щия св оовенъ да има вдраве
подържаве като първа жерт и работа.
ва на държавата за нашия
Мимоходомъ ще спомена
градъ, но както казахъ но
едно мое отдавна установено
горе
най силния • лость ва мнение, че всичка проповеди
подобрение
положението е относително
здравословното
еъздадената вече индустрия състояние на народа, ноички
подкрепена оъ кредита необ
ироповеди противь пиянство
ходпмъ ва нейната ивтевзив
то, корупцията и престъпле
ва деятел нооть
Криза въ нията еъ наиравдни, ако не
града, крива въ селото, криза со даде работа н поминъкъ,
навоекаде,, това е резултатъ миръ и спокойотвие въ стра
отъ иоложонио на кредита. ната.
Финансовите институти о*
Има и другъ единъ важенъ
ангажирали своите оредотва въпрооъ, който заинмава все
въ подкрепа на държавата и ки варненски
граждавинъ,
ве оъ въ оъстоявне да улее
той е — оъчдвване овободаа
нятъ мероприятията, • които вона въ варн. пристанище.
даватъ номинъкъ на разните Немамъ претенция па учевъ
слоеве отъ народа
икономиоть и търговецъ, но
това гледище ми се вижда
Да се премахне това най
големо зло не ще да е тъй недостатъчна меркв, защого
лесна работа за държавата ако ний погледвемъ съ окото
предъ видъ на тежките репа- на практика, ще ое забеле
рационни задължения, вашия жи веднага, че наиотпна ще
иовикъ требва да бъде наоо- оеч оъвдаде оживена търговия,
чонъ най главно къмъ това но тая търговия беаъ ръкаги
на индуотрнялеци и еонафъ,
т е отъ обложения и неговите скоро ще почувствува немощь
родили прлкй данъци, належе- и ще бъде обладала отъ нови
иото върху теаи преки данъ опасения и сътресения.
ци 20°/° увеличение аа поетраЕто защо, заедно съ съз
дадит* не следва да се ваима
предвид*
даване на свободна вона и
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РраЗдникътъ
заняятчайснотс

строително

сдоушение въ Варна. Освещаване

на знамето.
Нз 19 т. м. местното занаят
чийско Строително сдружение
отпразднувапатронния си праздникъ съ подобающа тържест
вензсть.
Сутриньта въ катедралната
чер 'ва се отслужи литургия,
на която присътствучаха чле
новете на спружението, кмета
г. Н Попоьъ и др. поканени
гости, Спецъ това се освети
знамето на сдружението.
Ммтрополитъ Симеонъ дър
жа подходящо слово.
Всички гости следъ това се
отправиха за с а л о н а XX
векъ, дето бе сервирана за
куска. Салона 6Ь препълненъ.
Л 1чеше живото участие на
всич .-и сдружени строители.
• Пръвъ пи наздравица пред
седателя на сдружението Моне
Аосовъ, който поздрави чле
новете, като пожела реловегЬ
имъ все повече да се стегатъ;
Сл°дъ това взе думата кме
та г. Н. Поповъ, който произ
несе една кратка но прочуаствена речь за значението на
праздника, за значението на
знамето на гдружението и за
значението изобщо на строи
телството за културното "овдигане на нашата страна. Въ
кратки черти той засегна .ста
робългарската материялна ьуптура. стапото строителство и
подчерта, че нозото .строи.елство се е издигнало вече до
т а к а в а степенъ, че Бъл
гария дч може,, спокойно да
се опре на него за своето Ьждаще- Също г. Поповъ под
черта, че има нещо много об
що между.работата на общин
ското управление и оная на
строителството,,.,.осрбано, .отъ
една и половина' година насамъ,
отъ'ксгато с е ' з а п о ч в а еп.нч
общинска политика на големо
стзоителство.
Н ^ р а я г. кмета вдигна ча
шата за здравето на Н. В.
Б>рисъ III — Царь на бълга-.
рите, за българския народъ и
за успеха на сдружението.
(Громко .ура и ? оглуши голе
миятъ салонъ)..
Говориха с ъ щ о г. Духовниконъ отъ страна на популяр
ната банка. А ^ Кенковъ отъ
името на у прав челното бюро
на съюза и Хо. Теохаровъ отъ
местния к-тъ на занаятчийски
т е сдружения. :
г. А'-. Кенковъ взе за втори
пъть думата, вече като члеиъ
отъ настоятеггтвото на строителногр сдружение въ Варн?,
за ца поблагодари на г. кмета
з5» хубави>е дуем, които изка
за въ тоста си.
Той се спрЬ на днешната
управа на общината, като под
черта. ч= днасъ, Вюнз се рад
ва на една политика на уси
лено творчество отъ страна на
кмета и помощниците му и
вдигна чашата за з^рзвето на
първия и за успехит*. постиг
нати оть неговата политика.
Кмета след-ч тсва се сбогу
ва съ всички, напусна салона,
изпратенъ съ топлитъ овации
на неколкото стотинъ строи
тели въ Варна.
др улеснения аа търговията,
требва да се създаде тласъкъ
и въ индуогрин, занаяти и
вемледелие
Въ това дел«> ще ни йжде
найчлината подкрепа единст
вото и гражданската еолидарнооть, съ те*ъ градъ Вирна
е дос.игналъ настоящето ой
положение и благоденствие и
сь т/Ьхъ ще ототрани грозя:
щпгЬ го мъчнотии а боди.
Я. Х- : ...

Борисъ Поповъ.

Библиотеки и библиотечно дВло.
Много по-големо
раввитие
Библиотека вначи сборъ отъ
книги, подбрани съгласно не- съ, получили билиотеките въ
кой ръководевъ принципъ, под Египетъ, гдето писменностьта
редени и каталогизирани спо- е цъвтела. Египтяните вмес
редъ никоя библиографска си то на плочки, пишели на осо
стема и то така, че лесно да бена хартия, която наричали
се поддаватъ на и8ПОЛ8ване, папирусъ (на гръцки вивлиосъ),
като вапавватъ същия видъ, по името на блатното растение,
който имъ е даденъ отъ автора отъ което я приготвяли, като
или иадателя. Библиотеката о- равреавали стеблото на тънки
ивици, които налепяли една до
бединява постиженията на чо
вешкия духъ, тя е отражение друга. Първия листъ на папина успехите и умствените и русната лента наричали иротонравствени вавоевания на чо колонъ Производството на па
вечеството. Добре уредената об пируса въ Египетъ е било
ществена библиотека представ извънредно големо, обработва
лява Фокусъ, въ "който с ъ от- ли го много Фабрики и тър
рааени духовните обр?ви на гували съ него оживено дори
всички поколения и с ъ въпло- до нашедствието на арабите,
тени въ слово всички постиже които го ваменили съ перга
ния на човешкия умъ и сърд- мента. Въ днешно време ва
це. Обществената библиотека папируса съ неговото високо и
има ва ездача да развива инте тънко стебло съ кичуръ листи
реса къмъ мира на идеите и на въсха, койю е покривалъ
по-дълбоките и по-хуманните големи пространства въ делта
чувства. Тя требва да спомогне та на Нилъ не е вапавенъ въ
ва развитието на обществата, Египетъ никакъвъ споменъ.
да съд* нетна, както на техни . Написаните папируси се на
ческия, материялния напредъкъ, вявали на гладки пръчки, така
тт-й и ва облагородяването на че епипетските книги прилича
човешката природа. Днесъ биб ли на топове навитъ платъ, а
лиотеката е университетъ ва библиотеките имъ на манифактуренъ магав. нъ. Често пъти
всички, които жг-лаятъ да про
светятъ интелекта си, като по- по ценните папирусни ржчопи
си вавлючвали въ дълги сан
лучатъ ивнестни внания, а с ъ
що и ръководитель аа практи дъци, йещо като ковчези. Пър
ческите задачи на
кивота, вите иавестни египетски бибДнешните библиотеки с ъ как . лиотеки датиратъ също отъ
то храмъ, въ * който посетите 3-то хилядйлетие пр. Христа
лите, се учатъ на съверцание По забележителните отъ техъ
въ мира иа мислите и чунст- съ тези въ градъ Е-^фу, наричанъ отъ римляните Аполовата, недостъпни безъ ваклина
телните слова на книгата, та ниополисъ; въ Хелпополисъ,
ка и лабаратории, въ които се близо до сегашния 1радъ Телъковатъ , характери, ряввиватъ ел-Амара, гдето е ъ открити
интелекти и калягъ воли ва архивите иа Фараоните Амаперипетиите на
житейската немхотебъ III и Аманемхотебъ
борба.
-1V. Фараонъ Осимандцй 1000
. Съвременната библиотека е години преди Христа основалъ
едновремено екдадъ на духов вт» Рймасеумъ, до египетска
ните ценности на ев-вга, об- . Тива, обществена библиотека
щественъ органивъмъ, ивгра- съ надписъ; .Лечебница ва
денъ отъ
най-скъпоценно го духа," посветена на богинята
градиво и училище съ широки на книгите и библиотеките,
житейски задачи, школа ва ста- Сетаида. Но съ най голема
слава се ползвала Александрий
ростьта и мдадостъта
ската библиотека на ПтоломеиБиблиотеките, макаръ и не те, която вмола до 700000 р * .
въ сънременната
си -Форша, коииси по всички отрасли на
' съществуватъ отъ най стари науката. За нейното подържа
времена. Т е се явяватъ въ не с ъ били харчени огромни
всека страна, въ която култу суми и тя е била съкровищни
рата е пранеиа що годе сериов- ца съ необикновенна ценноеть.
на крачка. Техниятъ проивходъ Въ 47 год. пр. Христа тя биДе
се отнася още къмъ третото изгорена отъ армиите на вохилядолетие преди Христа.
инстеуващия Цезаръ. Освенъ
Съдейки по археологически тави библиотека въ Александрия
имало още една съ около 60
т е равконки, т е СА били ив
вестни още въ Хвлдея, гдето хиляди свитъка, която вьчевъ
съ намерени много останки християнска ера, въ 391 год.,
отъ техъ. Първите библиотеки е била унищожена по ваповедъ
съ били жречески и с ъ служи на императора Теодосий отъ
религиовна ревность,
ли ва религиозни цели Ошое
ле с ъ се развили търговските
Следъ вападането на асирои архивни библиотеки, както и
светско литературните Библио вавилонските царства култур
теките въ Асиро Вавилония се ните средишд се пренеели иа
запядъ и на ивтокъ, въ М.
състоели отъ големо количест
Азия
и Персия. Т ъ й превъ
во печени плочки съ клиничес
ко писмо. Големъ бр й, около времето на Аталъ I (241 — 197)
30000 такива „книги" «-«.били била основана въ Нергам 1 Гра
намерени при равкопките на мадна библиотека съ около
400000 'тома съ най рьвнообдревния "сумерийски градъ «Ла
разно съдържание. Тъй като
гашъ съ най равнообравна Фор
тя
конкурирала Александрийс
ма и съдържание. Много плоч
ки съ намерени и при равкои- ката библиотека, египтяните й
ките на градонете Нипуръ и отказвали нужния иапирусъ,
Сииара, като нослгднит-Ь с ъ вследствие, на което пергамските индустиялци измислили
повече отъ . литературенъ ха
рактеръ Но най яняменитата новъ нидъ „пергамска* хартия
или пергаментъ, работена отъ
отъ асировалилонските библио
теки е тая на царь Асурбани- животински кожи, съ което
палъ. жин^лъ въ 7 векъ преди се отбелязадъ третиятъ етапъ
Христа. Пиблиотеката е открита въ развитието на книгата и
и разкопана отъ английския библиотечното дело. Пергамен
археологъ Лееръ превъ- 1849 г. тът.ь билъ по-скънъ, но иовъ развалините на Ниневия. вдравъ' и ивиолвуемъ и отъ
Намерените плочки на брой двете страни (папирусътъ, кой
то понивалъ мастилото, се ив,
20000 се назятъ иъ Лондон
свия Бритишъ мувеумъ. Т е да нолвналъ само отъ едната).
Пергаментите се свивали превъ
ватъ представа ва всички то
средата
и приличали на сегаш
ганашни науки: медицина, аст
рономия/ математика и др И ните книги
Пергамската
библиотека,
плочките с * имали номерация,
как го и съвременните библио достигнала големъ, равцчетъ И
течни книги ва лесното имъ слава по целия ' тогавашенъ
културенъ свегъ, следъ древнамиране.
. вемането на града отъ Антония,
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Библиотеки и библиотечно дело.
бял» пренесени въ Александрия
'като подаръкъ на Клеопатра,
На блиакия ивтокъ голема е
била и Кнровата библиотека въ
Екбатанъ, сегашния Испаханъ,
както и теви въ Пе ; сеподъ и
Супа.
'
Въ малоазиатските градове
Смирна, Еч>есъ и др. РЛЬЩО е
имало големи и добре уррдени
библиотеки, а презъ III и ]|
вЬкъ преди Христа библиотеки
. имали почти всички гръцки
градове. Атинската библиотека,
отъ която римляните отнесли
многобройни ценни оригинали
отъ великите гръцки писатели
и ФИЛОСОФИ, е била основана
отъ Яивиетрата въ VI в, пр.
Христа.
Първите римски библиотеки,
уреждани отначало отъ съоб
ражения на суетно щестлавие,
били теви на Емилиусъ Пау
лусъ (168 г. пр. Хр.) Лукудъ,
имераторътъ Августъ (две —
Октавиянека
и Палатинска)
Авинвй Полионъ (въ А(,пшп
ЦЬег^аОз на Авентинския хълмъ)
Те всички съ, били воененъ
трофей отъ нескончаемите рим
ски походи. Авгуеговите биб
лиотеки съ много гръцки сви
тъци, ивгорели въ 80 г. сл. Хр.
я били възстановени отпосле отъ
императора Комодъ и др Биб
лиотеки основавали почти всич
ки римски императори — Вясмсиянъ, Траянъ и др. — така
че къмъ 11 - I I I в. сл. Христа
само въ Римъ се »аброявали 2Я обществени библиотеки
подържани
отъ държавата.
Освенъ това големо е било
числото и на частните библио
теки, м и т о отъ които съ има
ли по 20 до 30 хиляди тома.
Слвдъ Римъ и провинциалните
градове се надпредварвали въ
откриването на публични или
частни книгохранилища. Отъ
тБгь особено забележителни съ
били Адриановата библиотека
въ Атина и Константиновата
въ Цариградъ, брояща до 120
хиляди тома, публично нагоре
8а презъ времето на Теодоси II.
Втората Цариградска бибдио
тека, основана отъ императоръ
Юлиянъ е била пъкъ изгорена
отъ иконоборците въ 723 год.
Превъ време на варварските
Вашедствия повечето отъ биб
лиотеките с ъ били разрушени.
Оомтъците ' отъ т4хъ били
габрани въ монастирите. за
' « п а в в а н е т о имъ особена
иолуга иматъ бенедиктинците,
чийто уставъ е повелявалъ
«ъбирането на старите рлько
писи.и преписването имъ като
с
редство противъ безделието и
житейските изкушения. На техъ
«е дължи и поговорката: с1аиз!
<тиа вгае агтапо ^иа8^ са81га вте
&гтатеп1апо т. е. монаетиръ
»в8Ъ библиотеченъ долаиъ е
като крепостъ бевъ оръжие.
Добре уредени монастирски биб
лиотеки имало въ Синей, Св.
Гора и Моите Касино. Прочута
* била и библиотеката основана
и подържана отъ Карла Велики
и «в. Бонифаций въ мовастира
Фулда (Германия)
Къмъ края, обаче, на оред
ейте векове
монастирските
библиотеки аанаднали, дори би
ли аабравени. Достъпътъ въ
: Т*ХЪ е билъ вабряненъ като
г
реховенъ, а и много СА били
| унвщ.Жени. Библиотеките <ъ
: Тьвтеди само ьъ обширните
"Ледения на арабските халифи,
*"Ито не жалели средства да
|"и иодържатъ.
Кордовската
"Иблвотека въ това време броя*• повече отъ 600 хиляди тома,
*• е. колкото Александрийската,
* Цъвтели с ъ библиотеките и
** Вагдатъ, Дамаекъ и много
%ги арабски градове.
-* Хуманявмътъ и р« Формацият,
> еъ своя стремежъ къмъ
^Ревностьтв, отново обърнали
"Огледите къмъ съкровищниЧИ1е, гдето се пааеди проиаве<виията на старите ФИЛОСОФИ
4 Пи
<*геди,.Монастирските би

/

блиотеки станали средища, где
то се стичали учени отъ всич
ви краища. Съ въвтържествуването на идеите на хуманивма,
когато много монастири съ
били закрити, библиотеките би
ли пренесени въ университети
т е Прочу га е била библиоте
ката при Лвйденския универ.
ситетъ. —
Също княве н
др. на свои или държавни
средства основали и подържали
много книгохранилища,- биб
лиотеката на Медичите въ
Флоренция, Ватиканската биб
лиотека въ Римъ, основана отъ
папа Николай V, Будапещенс
ката библиотеки, основана отъ
кралъ Матей Корвинъ и др.
Библиотеките на въаражда
нето с ъ представлявали по го. леми или по малки зали обик
новено съ амФИтеатрални пло
щадки, съ високи тевгяхи раф
тове, разделени съ 1 - 2 пътеки,
на които посетителите съ раработели прави. Книгите —
дебели пергаменти. — били на
редени по съдържанието си,
съ съответни надписи. Книги
естествено
вънъ отъ биб
лиотеката не ге давали. Дори
книгохранилищата били досгльани само ва малко привилегиро
вани лица и учени и книгите
били вървани съ вериги ц ваключени съ маджари. Цнната
на книгите и огромния трудъ,
потребенъ ва преписването имъ,
с ъ карали собствениците имъ
да взематъ всички въаможни
мерки ва аапавването имъ
Но хуманивмътъ из«ърши
своето д*ло. Той подигна ум
стаените интереси въ широки
слоеве и книгите требваше да
етанатъ достъпни ва всички.
При тави психологическа об
становка дойде и врликото от
критие на Гугенберга
Откриваха се нови переспек
тиви, когато книгата, освободе
на отъ веригите мож ше да
стане достъпна веекиму. Съ
големите демократични веяния на осемнадесетия ве«ъ,
ко г ато «е съвданвха условията
и идеите на единъ новъ светъ,
роди се И новата библиотека,
която имаше ва вадачи да об
служва целото общество Имено обществената библиотека.
(Следва).

Външенъ отдтзлъ.
Курсове за нндуигормт* на
берлинските трамваи.
Кондукторите на 7000 бер
лински трамваи бидн вадължени да ходятъ на вечерните .кур
сове по учтивость", гдето спе
циални преподаватели имъ да
вали наставления, какъ да се
отнасятъ къмъ публиката.
Вие сте длъжни да бъдете
любевни и внимателни — поучавядъ преподавателя кондукто
рите — и да нн 8<6равяте, че
пътниците съ хора, а не товнръ .. . . Д« помните винаги,
че пътниците се връщатъ отъ
работа съ ряватроени и ивморе
ни нерви, а на работа отив»1Ъ
следъ бевсънно прекарана нощь
или лошо при отвено каФв . .
Да помните, че има случаи, ко
гато и» требва да чувате, виж
дате или да отговаряте на не
уместни въпроси, . . Не мисле
те, че сте длъжни да денете
уроци по учгинооть на пътниците: „учете ги съ мълчаливия
си примеръ" и т. н.
Тель-Авивц.
Новиятъ градъ притежчва
пданъ отъ най модерните градове-градини. Числото на жите
лите расте неимоверно бърао.
Тава грядътъ е построенъ едва
превъ 1909 г : превъ 1919 г. е
броидъ 3000 жители, а презъ
1929 г. наброява 46,000 д. жители, •
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Виташнат! като лечебно средство особено
пра заболявания у децата.

Може да се приеме, че витамините с ъ малко-много из
вестни на всеки образованъ человекъ у насъ. За това тукъ
ще се въздържимъ отъ по-обширно изложение на гЪзи но
вооткрити и тъй ценни въ нашата храна вещества, а ще се
спремъ по-дълго на техното практическо приложение за л е 
куване на известни болни и слаби деца и възрастни.
Макаръ че презъ последните 15 години твърде много
е работено върху витамините, т е все още с ъ обвити въ
тайна и науката, и до днесъ не е успела да разбули ясно и
открито гЬхната химична структура. Те с ъ вероятно твърде
разновидни и неустойчиви химични тела, които с ъ безуслов
но необходими за организма, за да може той да подържа
органите си и функциите имъ въ изправность. Т е с ъ отъ
грамадно значение с ъ щ о и за правилния растежъ на тълото
и за успешното му преустройство и възобновяване.
Съ огледъ на техното биологично въздействие ний раз
личаваме четири различни вида витамини, които е прието да
обозначаваме съ буквите А, В. С, В.
Витаминъ А предпазва отъ ксерофталмия,1) витаминъ В
— отъ бери-бери (у насъ не върлува), витаминъ С — отъ
скорбутъ, 2 ) а витаминъ Б предпазва отъ рахитъ.3)
Липсата на • известни витамини води къмъ определени
съответни заболявания. Обаче нуждата отъ витамини у от
делните хора е различна и се обусловава отъ много факто
ри, като: индивидуално предразположение, възрастьта, го
дишното време, състоянието на охранването на индивида и
отъ особни състояния като предивременна роденость, бременость, заразни заболявания и много други.
Количеството витамини необходимо за подържане на
здравето и за преуспеване на организма у разните индивиди
е. твърде нееднакво. За това при равни условия на хранене
не всички заболяватъ отъ дадена авитаминоза (болесть при
чинена отъ липса на известенъ витаминъ), а само единъ
ограниченъ брой. Тъй беше напр. съ скорбута, който презъ
балканската война избухна презъ м. февруарий—мартъ у
разни войскови части поради липса презъ зимата на какъвто
и да било зеленчукъ, тъй е и съ рахита, който засега само
опредБленъ брой иначе еднакво хранени деца. •
*
Сега да разгледаме по отделно къмъ какви заболевания
води липсата на даденъ витаминъ въ храната и средствата,
съ които ний можемъ най-бързо да се справимъ съ ГБХЪ.
Липсата на витаминт, А води къмъ ксерофталмия (кератомалация) у малките деца и къмъ нощна (кокоша) слепота
у по-възрастните. — Този витаминъ е разтворимъ въ маз
нини й се намира въ рибето масло, въ млекото, въ кравето
масло, в ъ желтъка. на яйцето,4) а с ъ щ о и въ месото, риба
та, хайвера, въ черния дробъ, въ лойта около бъбреците и
сърдцето и др.
У деца които се хранятъ съ обезкаймачено центрофу
гирано млъко (мнозина отъ нашите търговци на млеко тукъ
въ Варна притежаватъ центрофуги!) или се хранятъ изклю
чително съ въглехидрати (по-вечето прехвалени детски браш
на!) ксерофталмията започва да се показва отъ третия имъ
месецъ до втората имъ година. Въ тия случаи може да по
могне сметана и пресно краве масло. Въ свинската масть,
с ъ щ о и въ маргарина витаминъ А йе се съдържа, за това
те с ъ долнйокачествени мазнини и при липса на други масла
т е водятъ къмъ ксерофталмия и нощна слепота.
Презъ зимата, когато ний поглъщаме най-малко вита
мини, нашиятъ запасъ отъ техъ се изчерпва и недостигътъ
имъ се чувствува най-силно презъ месеците мартъ—априлъ—•
чай. Тежки инфекциозни заболявания, особенно брусница и
диарии у децата силно повишаватъ у техъ нуждата отъ ви
таминъ А. — При слаби, недоносени, изкуствено хранени
сукалчета требва да се даватъ съдържащи витаминъ А
мазнини въ достатъчно количество. За това млекото и въ
съответното детско разрецяване требва да съдържа 2Уг 3°/о
масло (у насъ продажното млеко, безъ да бъде по детски
разредено, често не съдържа повече отъ 2—2Чъ°1а масло).
На деца, които с ъ особено застрашени отъ ксерофталмия
(напр. поради дълго боледуване) требва да се дава по малко
каймакъ или рибе масло.
') Подъ ксерофталмия — сухоочие се разбира едно заболяване
на окото, при което конюнктиаата става суха и набръчкана: тя е съ
проводена отъ нощна (кокоша) слепота (у възрастните) При децата
тя се проявява въ злокачествена форма съ загнояване и разпалване на
корнеята и се съпровожда отъ общи болестни явления.
") Скорбутътъ се изразява въ общъ упадъкъ. съ посиняване н
кръвясване на венците, подкожни и мускулни кръвоизлияния, кървави
диарии; тукъ спадз и аналогичната у децата Барлова болесть
3
) Рахитътъ е обща болесть у децата, която започва презъ вто
рото имъ полугодие и е съпроводена съ лошо и неправилно растене
на костите, обилно потене на главата — възглавничквта бива винаги
мокра! —- чести диарии и бронхити, късно повикване на зжбитЬ, късно
проходване
,
<1 Въ това отношение за предпочитане еж яРца съ желто-червеникъвъ тъмен ь желтъкъ (у кокошки които тичвтъ свободно и кълватъ
зелена храна, глисти, насекоми и др); тЬ съдържатъ повече витамини
и фосфати, отколкото яйца съ блЪдъ желтъкъ (у кокошки които се хра
нятъ въ курникъ съ сухи зърна) Изобщо може па се каже - както
твърдятъ американските изследователи — че витаминъ Я е единъ желтъ
пигментъ и че колкото едни растения и техните плодове, а сжщо и
животинските продукти повече съдържатъ такова ба рилно вещество,
толкова т* еж по-богати съ витаминъ — сравни жел^ото краве масло,
желтото рибе масло, доматите, морковите, тъмните сортове зърна,
тъмните орехи и до.
Изъ сп. .Добро народно здраве*.
конкуреъ ва обществени здания
ва болници, училища, кина, дет
ски приюти и родилни домове.
Премията щела да бъде даде
Общинзкаятъ съветъ на гр. на на ония бюра или архитектъ,
Квебекъ, ...ледъ стеналите не- който употреби невъапдамениколко по ре, въ които с ъ по тедни материяли, или пъкъ н е 
страдали много старци, бодни, малкото количество материядъ,
деца и пр., е решидъ да обявя който се поддава ва пожари.
Кониурсъ за обществени здания,
въ които да се употребя на!
малко количество възплемеиитвл.нъ яатериялъ,

Ч
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Д(Писмо до реданцията,
Моля, г. ред!в1:торе. , дайте
место ва йаетоящето ми пое
мо въ почитаемия ви Варнеи
ски общински в4отнпкъ
,Рвдость обагря душата' па
воекп варненецъ, когато той
вижаа, какъ постоянното' приожтотвпе при общината нн.
полага гол.емп усилия аа да
направи отъ града ни , единъ.,
цветущъ курортенъ цетъръ
въ Втлга;ня.
Усилените строежи на общннптя, алапомерпото н поетеиенно благоустрояване на
улпцяте и крайните квартали,
китонкрвнето на ,ул. , г Царь.
Бориоъ" и , Шести септемврвй* н редъ други културип
и стопански мероприятия наиотнна.говорятъ, че управля ;
ввщпте пвртпп еъ оставили
навадъ воекакпи техни пар
тийни интереси и съ вложи
ли благородната амбиция да
оправлая1ъ даденото лмъ до-.
верив отъ грвжданствогь. Но
още по драго става на душа
та, когато чонекъ вижда ррцмерното усърдие на коалира
лите ое въ уцравлеппего пар у,
тии, какъ те солидарно. . оъ-.,
общогрвжданоквя вомитвхъ ир
допзграждивето на новия ни
театъръ полагать магсимуиъ
усилни за неговото донършна..^
не. Наиотипа това е едното .,
демо КулурПО Дело,,, И,.Ш!0, ,
не можемъ да не 1 ска,жем1
своите адмирации къмъ пни
цнаторите му.. Т( атръдъ., нн ,
ка ми бъде по-.н.мено ,дн к<1 .
жа като скром-.гь варненски...
гражданннъ, 'сгьрчн като ра» Г^
валпни некошо годни и слодъ
неговото зап чиаие въ цвнтра,-..'
на града. Нито един общии
ока управа до тогнеа не се
подсети да помисли за този \
свещенъ храмъ на Мелпомена. Минаха много партии, .
много голи обещания св дава,ха предъ гражданството, Мнр-; .
го пъотри илатформи се, под-, .
хвърлиха иредъ неговия ао-,,
гледъ, но на дело ниецо не
се приложи Думи, думи и са
мо думи си останаха техшпе .
обещания. Но снмо -.овали? /
Кой искренъ човек ь би V0;,.
гьдъ да отрече ужасната кар.
тина, която ни огкриваха край-;.
нивите иа грвда ни знмв?
Тамъ вемаше нито една пъ
тека, поелия., съ камъни и: '"
нито Искрица свЬтлийка ирезъ-^
дългите килии и сиви нощи.
Днешното постоянно, присът
ствие даде ао -протея^пнв на
15 километра разстояние улич
но електрическо осветление;
то направи стотици метра
квлдъръмъ по теаи квартали. *
Но не само това, ами тех-'
ниятъ аогледъ се ироотре още
по-двлочъ, той отиде въ „Сеоъсевмесъ". И тамъ ние днесъ
имаме прокаранъ 5,(Ю0 мет
ра калдI ръмъ, построено учи
лище г Хр. Ботевъ", безплат- .
ни ученически трапезарии ва,
бедните ученици и редъ дру-.,;.
ги културни и отопвноки мф-.
роприятпя.
.';,..
Хвала на тЬви скромни рат-.;.
ници въ иолето на културния......
и отопанокп раавоД на града .,,.
на, «вала имъ! Те изтриха.,
много сълви; много пи дадоха.

, ; / Д.Т, А.'""

..»'-'"/-•Г-г.^
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Лицата родени, презъ 1888
год. до 1903, отъ 40 до 25 год.
възрасть да се явятъ вь об
щината въ трудовото бюро и
очработятъ '10 дневната си
трудсва повиность за 1928 г.,
въ протиаенъ случай спремо
Въ архивата на покойния вереносата на меня Губерния
техъ ще се приложи забележ
ката по чл, 79 отъ правилника
-варненски граждкнинъ Петъръ и^предлагамъ за надлежащикато ще бждатъ докарани подъ
те:дела
да:ся
отнаоятъ
къмъ
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А. Поповь, чаоть отъ която
отбизане повипри общината стъ 9 др 15 стража за
'меня.
се съхранява въ библиотека
октомври т. г е извършила ностьта.
', Първообразното подппсадъ
следната работа: 1) поставка
• та ва археологическия музей,Химическата лаборатория
на 55 стълбове за електропро
Губернаторъ
Д.
Даяковъ.
намираме три „орикааа", отъ
водната мрежа въ бездомниче- при общината за времето отъ
Управитель па канцелария
които единиятъ на руока е
ския кеарталъ при казармата 1 юлий до 30 септемврий т. г.
та,
А.
Дитервховъ.
въ лево отъ улица Войнишка. е 'извършила следните анали
аикъ. ТЬ св отнаоятъ до, уо
2) Включване на 28 частйи ин зи; Анализирани еж обшо'16?
тройотвото на админиотратяв.
сталации къмъ градската елек проби, отъ които 123 изпрате
'•.'"• Приназъ.^
тропроводна
мрежа. 3) : Разни ни стъ официални учреждения
ното, управ 1ение - въ гъ Вар
попр-вки по градската елек- и 39 отъ,частни лица. РезулПо . Варненската Губерния
на,: елвдъ оовобожденаото. Карическа и електропроводна та отъ анализа е следния
20 Декемвр 1879 .г, г Варна.
мрежа. 4)- Нанесени заверения Нормални —113, ненормални'
то'важни исторически доку
. : . ' • . • . • ' .№. 222. .
на 1030 сметк" на обща сума — 46. общия процвнтъ на не
менти предаваме ги изцело.
140,743 лева. 5) Огьрйти 5 нормалните е 28 4'/о. Най гоСъгласно Ука?а на Негово
нови сметки: б) Извт ршени л%мъ процентъ отъ ненормал
Вйсочеотвр Нашия Князъ и
Прнназъ (ааповедь).
промени въ 25 безелектромер- ните проби.еж дали: млекото
Гооподаръ за. № 4 7 1 , азъ ея
'ни сметки. 7 Написани описи (61°/<>), оцета (65%), сладкат:
За Варненската губерния
за инкасаторите на' 2000 кли (7Г/о), ликьори (40°/о) и др.
3 юний 1879 г . г р . Еарна. назначихъ Варненский Губер
енти, за инкасиране. 8) Съби
наторъ.'
ране сбора на месечните све.. ' . № 180
Днесь като прхехъ длъж
демия за м. септемврий 1928
ностьта по управлен1ето на
- Превъ м. ноемврий, мина
година възлизащо на 44145
киловата на обща сума 514589
лата •'• 1878 год., нааусгнаха ввервнвата мне Губери1я, съ
лева
за осветление и 19172
гласно Вь1оов1я Княжеский
гр!:?Варна н ; последните тур
Населението на мталяншгЬ
киловата
на сума 77472 лева
Указъ —; извветявамъ за то
•екй войоки.
•">'
градове.
за двигателна сила. 9) Дадени
:
ва,
въ
•
всеобщо
знаяв1е
на
справки
на
гражданите
—
окоВъ- течение на еедемь <ме
Споредъ последната статисти
Задачата на театра е неликя; ' л о 450 души: '10)'-И''дац«нм ка, отъ 30 юний 1928 год .'• най
сеца било въведено временно всгчките иодведометвешшмне
Ниновницьд и на насеяе-пето, ватова нека го обикнемъ, нека каиганции въ канцеларията много йаселен-ь грядъ въ Ита
грагкданоко управление; и мла
обикнемъ неговите труженци 120. 11) Проверени отъ глав лия билъ, Н^аполъ съ 966,001
дата Варненска • губерния не й предлагамъ за нвдлежащите и нека го посещеваме мю често. ния инкаезтооъ 93 безелектро
жители, Милано имадъ 941,001
останала надирв отъ другите дела да ся отнаоятъ къмъ 'Защото наистина болка обзима мерни ин:талец-.и изъ 32 ули жители, а Римъ — 877,000 Ге
;
душата, когато виждаме колко ци и зад-ьлжени по сметки нуа 625,000, Торино 570,000
губернии въ княжеството, тъй меня.
малка ние се интересуваме-отъ такива 25 за намерени разпи- Палермо 445,000 и пр.
Варненекгй Губернаторъ
катО въ н. йния районъ- е вънего, кякъ ние се боимъ да ' ки въ свещ « въ повече.
.
•двореяъ'• нужния порядъкъ,<. а
Ваоилъ Д. Сгояновъ. прекрачимъ неговия свещенъ
Водната проблема въ Холандия
градските и окражни учреж
прагъ и к»къ другаде «и тро
Съставени-еж
иа
разни
на
Холандия притежава нюеле.
вимъ душата съ равни равкраща.
дения дейотвуватъ правилно,
рушители 5 гкта. Издадени с ъ ние отъ 7,400,000 д. яеители.отвагци
ни
неща.
Местото
не
пов
на основание издадените отъ
воляаа тукъ да поеочимъ роля 20 свидетелства за столанис които 4,600,000 д..' жители привание на едъръ
добитъкъ. теясаватъ отделна водопровод
техъ временни положения.
та на театра -и неговото във
Проверени
с
ъ
за
износъ
вънъ на мрежа въ жилищата си. Стра
.Изнасянето
на
тази
пиеса
бе
питателно вначение въ живота.
Не мога да не отнгса доо
отъ пределите на "царството ната получава вода отъ 383 ивединъ новъ «ргументъ за висо
и
ние
ще
се
ограничимъ
само
тнгнатите, въ толкова кра- ката културна задача нй нашия
' еъ едйнъ апелъ къмъ всичи, .15 кгр. солени чгрва, 105С0 'точника> отъ които 45 СА от—тъвъ ерокъ, резултата къмъ театъръ.
'
.които милеягъ ва духовните кгр; кашкаввлъ- и 1325/ кгр. отъ текущи на повърхногтът)
съдействието, оказано иа мене
води, 110 подвемни текуп^ во^
Наистина „Монасите" не е ценности на човека, съ следни сиоене.
Нзпр.вени с ъ : резизии на ди и 228 отъ различни ивто1
при управляването на губер между, първокласните произве т е думи на Ибсена : „ Посеща
нията както отъ, назначени дения на Сенъ Илеръ, но все вайте театра по често, ако же работилниците за. месни кон ници, Въ и,ела Холандия еж
серви н на месзр"ки'е и риб щесгвуватъ 111 предприятиа
н
те отъ правителе: вото, така пъ'къ носи широтата и прони- лаете да оставите нещо тревве
които доставятъ и разпределят'
цателностьта на неговия , духъ но и светло на вашите деца". н хали. . . - • • . • - - • •
и отъ изборните членове на —гнеговата безобидна, наемеш
ЛЧкуванъ е заболелия сб вода ва пиене и други нужди
щински добитъчъ, среано ло 1 21 отъ предприятията съ Н1
администрацията; и затова; ка надъ слабостите на човеш
, Д. Г- Аджемоеъ.
4 коня дневно.
частни лица и дружества, а ос
като предавам ъ длъжностьта* ката природа. . .
Контрогиранъ е всичкия до •' таналите на общините и овръ
Странни е : художественото
на назначения съ заиоведь
битъкъ виезълъ вь гра..скии вйте. Въ северна Холандия
отъ Императорския Руски Ко- въвдиствив! на,-тави , пиеса,. Тя
пазаръ
обрявувана обща водна центря
ни,
пренася
въ
храма
на
молит
миоарь, отъ 26 май т." годи
Проверени еж презъ седми ла за 103 общини.. Най-висоя
веното примирение, но ни връ
И з в ъ р ш е н а т а р а б о т а въ цата 8375'литри млеко
консумация на житель на ден
на йодъ Л* 3, на Варненския ща вед на гй въ нашия ловнатъ,
Варненските
Цветни градини
Ухапани хора презъ седми от^белявва гр. Ротердамъ, в.
губернаторъ Драгана Цанковъ, старъ;'и огрубелъ, мсивотъ, де
огъ 24 до ,30 септемврий 1928
счи^амъ за свой прнятенъ то подъ расото на, духовна ив« год. както следва: 1) Поливане цчта оть бесни животни нема. който градъ на житеЛь се пад.
Отровени еж 1 П к у е т а и 4 'по 116/литра; а пай-малкот(
дългь да изкажа искренна дигнатость; се криятъ. и търже дървета по улиците и цветата, котки праздноскитающи по водно количество се пада наг[
ствуват/ь всички човешки по
привнатеднос.ь къмъ ВСИЧКИ роци. Това, придава на пиесата тразата изъ град^нит-б; 2) пле улиците.
Харленъ—53 л. Средната ко?
и
сумвция ва целата страна е отслужаща подъ моето ведеяие, не сантименталенъ, аживненъ, вене й прй'готовлява е торене
Ч и т а л н я т а въ фоайето на 89 литри на житель ва дено
на техното пълно усърдие' и о а т и р и ч, е н ъ к о л о р и т ъ , на фигурите, и насаждаме съедногодишни разсади, и обла-< общ. театъръ отъ 1 до 7 ок нощие. .
оказаното на мене и общото бевъ да св губи,, равбира -се,. гбродяване на овощни дървета; томври е била посетена отъ
дело опоредь силите ой съ '• плътностьта и драматичниягъ 3) събиране на пподовете и 1369 души. а снблиотеката —
й темпъ на една правдива, стег- чие ене на градините; 4) Пре- оть 203 душ:-:, и учемчаски.
действие.
Печатница
-ната комедия. •
Добри Тодрровъ
копава^е на разните; трези и отдЬлъ - отъ 50 души.
На оригинала нодпиоалъ ГуМежду това пиесата се дви
берваторъ Дейстаитедний Стат- жи въ строгите рамки на една,
'хяянш&пашчжишя
бевупрвЧна • и аарввиг^лна., ин
еки Оъветникъ В »умгаргеаъ . т<-рпретяция. Тя не. древни ни
Верно съ оргинала '
чии страсти;. не- васега наране
V
ни амбиции, нъп,е«и че раао
Управатель на канцелария
биачава: много иъжи и демас" ,. , ' < »4
та А. Днтериховъ
кира • вакораведи предразслцъ.дн. Високите преблеми. ва ис-.
". - \ Г, сд
на Атанасъ Иванозъ
тина, любовь и 11рошка тукъ
Приназъ
|
V
ул .Царь В рисъ" Л'. 6
с ъ . поставени открито и емело,
За Варненска га Губерния.
;
до к ,ф(-ие „.Лиидонъ" >
поставени,
не
т»
нденциоано,
не
юний 4 день 1879 г г1. Варна. . прочетени като мррядъ отъ ни
1
Единствения въ България елек
сотата на -ямиона, а «ъилотени
тричегки аивратъ Я е ь И в И С
•••№.- 181 :',
въ живи обряви, които съ де^
Мауег 84 е д р и !-'ЬЛН». ]1Н 6 31в"
Споредъ приказътъ на Им лата и живота си маниФеяти"*ч
сецч, съ конкурентни цени. Ней
.
^
У1
модерно постригнане, фривиране,
ператорския Рооейокй Коми- ратъ техното правдиво ' равретление.-Тукть гениалниятъ фран
водни ондулации съ сиециаленъ Електрическо дълготрайно
оаръ въ България, отъ отде
- '
цувки драматургъ.-чияго коме
(6 месечйо) къдрене, на
преиаратъ, маникюръ, електри
ла на Вътрешните, работи, дия е преработена- ва-немски
дамски и мжжки коси.
чески масажи, ивмиване на коеи
:
отъ 26 ман тая година подъ отъ Тенели, дава преди всичко
съ специаленъ пренаратъ който омекчавп косата и пр.
Електрич"СКО дълготрайно
Д; 3 азъ ся назначихъ Вар едио ясно раврешение на, про
Изработватъ се Нсекакъиъ видъ изкуствени коси и перуки.
(6
месечно)
къдрене
на
дамски
блема
ва
любовьгн;
той
идва
да
ненски Губернаторъ.
И з я щ н о хигиенично бръснене и стрижене напълно
г
•и м ъ ж к и коси.
•ни докаже,, че надъ всичко въ
вадоиоляиащъ вкуса на клиента.*
Днесь ' като прпехъ отъ живота господствува тя.—и ни
' , -Парфюмерия и пудри на конкурентни цени — 2()°/и намялен*-'е.'
Дейотвителььн1ья Сгатоки Со
то дебелите "монйс^ярекй' пор
Пристигна препаряга ЬОКБАЬ НЕИКЕ ва боядисване на коси --' най ряалични цн-Ьгппе.
:
аетникв Г Баумгартена длъж ти,' нито: дори и" смъртьта- не'
Пристигна пудрата ..Аворея" и тънки машини •№ 0000 специални аа ДАМСКО СТРИ1КЕНЕ,
: : може да унищожи
нейнкта
ностьта н& Варненокия Губерт ъ й сжщо и прочутите парфюми, пудри, помади и лч.ьони о т ъ - и з в е с т н а т а Фирма ( , Р ^ т " —
1
каторъ, известянамъ' оо въ- мрщь.... .. ;у,,\ ; .', • --'^-:". .-"'.-'•
Рапз) . П о м п е я " , „Флорами" и „Жчнрина". Пристигнаха с ъ щ о и отъ-известната Фирма „Ж-рГолемъ--делъ в» блесковия
/ м а н д р е " всички видове иарФЮми', одеколони, помади, пудри, червила, сапуни и ,р"
1
1
. . на-конкурентни Цени.
•
) Материали за историята на гр. уедехъ на пиесата се пада и на
отличната и: обраацова игра йа
Варна.
'.....•
5 Лрхимаядритъ

• Инокентий:

Устройство на административното управле
ние въ 5р. Варна слейо освобогкЗснмо.

-актьорите,' който, по всичко
личи, оъ ВЛОЖИЛИ хубавата ам
биция ДаЛ съвдадатъ отъ нея ис
тински; "букетъ, об-,грящъ душа
та съ топлота и свежесть . . ?
'-''Изобщо вайчки артисти беха
въ ролите си; личеше, че вси
чки искатъ ДА' бъдатъ достой
ни деца на светлия храмъ иа
Мелпов1ена; ето защо анеамблътъ бе много добъръ,
Обществото и любещите сце
ничното изкуство у насъ треб
ва да насърдчатъ тия смели
ратници въ полето - на култу
рата; т е требва по често да си
' спомнятъ ва техъ, по често да
посещаватъ театра; защото, не
ка привнаемъ ,'откровено, голе
ми с ъ техните усилия да ни
дадатъ - нещо красиво, художе
ствено и вадоволяватъ нашия'
вътрешенъ миръ. А при таки
ва жертви, правени отъ тЪхна
страна, ние не можемъ да останемъ бевчувотвени. Театърътъ требва да стане любимъ
нашъ домъ, въ който ние найдобре да можемъ култивира въ
себзеи човешките добродетели,
необходими намъ при днешния
упадътъ на нравите да ни рав. ведряватъ; той не треба дя се
схваща като луксъ или като
"институтЪ, въ който може да
иматъ доотлъпъ само малцина
избраници.

приготвяне
също место за
посезане на тревно семе; 5) по
правяне на дървената чгсть въ
цветарниците и
парниците;;
б) Пргнасане' съ градинските
коли пръсть отъ градската
госа и торъ отъ сектора и.по
жарната команда.

Изъ ц5лъ-'-св4хъ."

ДОонасите.

у

•

•;

;

ХРОНИК

Връсваро - фризьорска салонъ
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