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Думи и дела.

V Ю • I Лиза а К за разрешаване то на който общината тргьбЯко е верно, че за добрите
«»• да: положи всички усилия, намерения требва да се съди
, не- само защото градътъ сг, не по думите, а по делата, то
своето лгьтовище се посещава тази мисъль е блестящо по
отъ множество гости, българи твърдена отъ щастливо реали
зираните мероприятия на днеш
и чужденци, и защото е една ния общински съветъ и на по
необходимость за самитгь стоянното присжтствие.
чраждани.У
У насъ е прието, когато наОбщината има три дизело ближагъ избори, да се казватъ
т мотора, които поради раз отъ трибуните най-примамливи
слова, да се изтъкватъ най
строеното състояние, въ което добри намерения и желания,
до преди година и половина да се даватъ най красиви и
С& намираха, не даваха въз- най-примамливи обещания.
Цельта е да се спечели наможность да се осветли цгьивниятъ
гражданинъ за избор
лиятъ градъ. Днесг моторината победа, да се изтръгне
пт грижливо сл. поправени неговиятъ гласъ, за да се тръг
и>отъ безнадеждни, както не следъ туй по отъпканите
ги< бгьше нарекла специал пътища на празната демагогия.
Щастливи съ тия обществе
ната комисия', станаха съвници, които знаятъ границите
семъ надеждни и даатъ до
на възможностите и обеща
статъчно енергия да се освгь- нията и умЬятъ да ги реалити почти цгьлиятъ градъ. Ла зиратъ тъй, че да си съ^рапятъ
26-т. м се пусна осветление приживе паметниците за една
то и въ последнитгь новосвгъте- полезна и честна обществена
ни квартали ,, Пгъъцигтъ, служба.
Ние сме въ надвечерието на
, Добруджанския, Тракийския, гОдйнатау^огато'1 ШтйчТ~мГа~й'-~
Македонския, ~Везд6мнишкйя датътъ на днешния общински
«.Др Тргъбваше човпкъ да се съветъ. И нашъ дългъ е, об
юмгьри въ тия квартали при ръщайки се назадъ, да видимъ
пускането на осветлението, съ собствените си очи, а не
презъ партизанските си очила,
за да види, колко бгь голгьма онова, което е създадено, да
радостъта на живущите въ приценимъ чистосърдечно бла
городните усилия, които се вло
тгьхъ варненци.
Известно е, че електриче жиха задолкова общински ме
за да си дадемъ
Ш осветление' се даде по ра роприятия,
сметка за своя утрешенъ дългъ.
но на други квартали, дори
Идете край морския брегъ,
и на лозята до 7 я клм. по обиколете крайните квартали,
Евксиноградското шесе, сг кое* минете презъ центра на града,
то не' само се създадоха удоб и вие ще видите плодовете на
ства на живущите тамъ, но една упорита, честно изпълне
на обществена дейность.
и стана приветливо шосето
Верно е, че не всичко, кое
за Евксино радъ за всички лгь то се желае, е постигнато; не
товници.
всичко, което е било преднаНе е далечъ деньтъ, когато чертано, е изпълнено; но на
хръдътъ ще има завършена
н< новата електрическа цен
Общинскиятъ налогъ.
трала;, за която търггтъ е
вече произведена и която ще Една заповедъ на данъч. власти.
даде пълна елекрификация на
Варненския окр. данъченъ на
чалникъ е [ивдалъ следната ва
цтьлия градъ за неговото освгътшие и за неговата индустрия. поведь:
Вс-Ьки житель отъ гр Вярна
Нищо невъзможно нема: и селата на Варненска околия
сг трудъ и постоянство всич желающъ да произвежда превъ
1 то полугодие на идущата 1929
ко може да стане.
год. некои отъ дплуивброените предмети, а именно:
1. Нишесте и скорбела все
какви;
ХОТЕЛЪ
2. Макарони, Фиде и др та
кина непечени т«стени нвделия;
3. Сурогати на кафето;
4. Сосове отъ плодове, лимо
нада, иивоквасъ и др. подобни
съ изключение на бовата, съ
държащи иди не до 2'/п вклю
Варна
чително по обемъ влкохолъ;
Комфортна мобилиров5 Рахатъ локумъ;
ка. Асавсьоръ. Парно
6. Халва.
отопление. Презъ зим7. Какао на прахъ сЪ вахарь,
шоколадъ, и шокаладени изде
• ния сезонъ намалява
лия;
.значително ценят* отъ
8. Ивделия вахарни, караме
50 лв нагоре. О&що
ли
и др. подобни;
"дава стаи месечно при
9. Бисквити оъ вахарь;
най-износни условия
10. Масла растителни ва яде
не вс,екакви;
• Справка дирекцията.
11. Свещи; стеаринови и па«яиимвимвянмржяннв
раФинови;

I

лице е един-^ трудъ, една по
хвална амбиция — съ възмож
ните за момента средства да
се реализиратъ максимумъ ме
роприятия, да се положатъ
основите на единъ големъ, съ
широкъ. замахъ, общественъ
градежъ, който говори самъ
за усилията й желанията на
своите творци.
Яко Варна бе останала тол
кова години назадъ въ благо
устройствено отношение, то въ
голема степень причината за
това е била пакостната дема
гогия, която се е настанявала
въ варненската община не въ
името на единъ попезенъ и
необходимъ общественъ гра
дежъ, а въ името на една котерийность, която е имала за
цель да използува общинските
средства за партизански цели,
а не за обществено благо.
Изминатиятъ презъ послед
ните години пъть е едно ра
достно предвестие, че Варна се
е изтръгнала изъ своята без
пътица и е тръгнала натамъ,
накъдето е требвало
да я во"*дятъ*"нейнитййгблеми нужди;
Основата е вече положена.
Остава върху нея да се гради
и за напредъ все съ същата
амбиция, все съ същото добро
желание, все съ същата упоритость.
Предъ Варна се разкриват*>
светли и щастливи перспекти
ви, светло и щастливо бъдеще.
Налага се, въ името на тия
перспективи и на това бъдеще,
да се даде възможность на
хората, манифестирали своите
добри и проникнати отъ дъл
боко обществено чувство на
мерения, да вървятъ по своя
труденъ, но благороденъ твор
чески пъть, въ името на утре
шна цветуща Варна, въ името
и интересите на нейните дне
шни и утрешни граждани.
12. Сапунъ: а) тоалетенъ и
и медицински;
6) другь, включително сме»
' сит-Ь и препаратите, при
готвени специално за пране:
13. Масла етерни и аромати
чни препарати-;
14 Парфюми гсекакъвъ видъ
и предмети ва то»лети( парфю
ми течни съ или бевъ спиртъ;
помади, белила, пудри, брилянтини, пасти, води и бои тоа
летни; тоалетенъ оцетъ; п*сти,
пуахове и води еа въби и др.
най-късно до 10 ноемврий т. г.
е длъженъ да подяде въ управ
лението ми заявление - декла
рация, въ която да и»ложи по
дробно, какви предмети ще про
извежда, какъвъ оборотенъ ка
пит-лъ е аигажиранъ въ про
изводството; стсйностьт* на ин
вентари въ машини и оръдия,
броя на работниците и произ
водството в-ь килограми.
Обложените лица и друже
ства еж. длъжни най-късно до
30 декемврий т. г. да се сиабдятъ съ патенти, ваменяющи
общинския налогь. Ония отъ
техъ, които не сторятъ това,
ще бъдатъ накавани по чл. 17
отъ същия ваконъ съ глоба до
1000 лева.

Една навременна и крайно належаща инициатива. Засе
данието на представителите на благотворителните и др.
организации. Дебатите. Решението.
Още това лето кмета г. Н благотворително д во яМило
Поповъ повдигна идеята за оердпе" по организирането на
създавана единъ приютъ за въпросния-приютъ. За цель
немощни и изоставени, дето та общината ще наеме под*
да се прпбератъ и приютятъ ходяще здание, а средствата
скитащите се по улиците не еа издръжката на приюта ще
мили и недраги мъже и жени. се набавятъ отъ пожертвува
Кмета дори ивкава готсвно- нията на варненски граждави
отьта си да отоусне общин и разните инотитути, чаотни
ското здание, край новите гро и общеотвени, въ града. На
бища (бивше на отоаанотвото место да имаме даа приюта,
при окр. ватворъ — ототъ- нека имаме единъ по големъ,
пепо па общината срещу прав където ваедно оъ питомниците
ди ото проотранотво което об нп Д во „Мплосердие" да се
щината отстъпи на държавата приютятъ всички помощни и
ва постройка на новъ ватворъ). изостввени въ града.
Г-жа Ноева опипва уоловнНема съмнение, че идеята
ва кмета е навременна и, че ятз и режима в ъ прпюта
създаването на такъвъ при Старците били вапривви, не
ютъ е повече отъ належащо. работели, отавали претенци
Тази идоя бе предметъ на озни и чорбаджии, и проявява
&6<хъшж<гиМ ^ Е ^ р т р а н а ^ на^ли незадоволотво отъ хр&яйразните благотворителни дру та. АкоПприбпраме"1ъ~"Г1рию•
та и просяци безразборно,
жества въ града ни
пооледния пгвлъ да се обър
Събранието, овикано по ини на дембелхане. Пркюта се из
циативата на г. Кмета на гр. държа отъ подняшш. Ако той
Варна на 18 того четвъртъкъ б*де далечъ отъ центъра, ни
4У2 часа сл. пладне, въ при- кой нема да го посещава
сътотвието на представителя при случаи на панихида и да
на Негово Високо Преосве донесе вещо. Търсихме въ
щенство Варненски • Пре центъра големо вданив оъ 8
олавеки Митрополитъ г. г. 0и- стаи и оалонъ, поискаха ви
менъ — Отецъ К. Догановъ, ваемъ 45000 лева. Ние има
Народния представитель Ра ме 30 питомци.
ди Василевъ, председателя на
Р. Василевъ: г-жаД-ръ ЖеД во „Чарвенъ крготь* Д ръ
левкова беше завещала къ
Златаровъ, представителки на
щата си за приюта.
Ж е н о ко т о Благотворително
Г жа Ноева; Тя развали за
Д во „Мплосердие" г жи Зл.
вещанието
си. Вашия приютъ
Балтаджиева, Ноева и Джеро
ще
бъде
еа
просяците. Те
ва, председателя на Т. И. Ка
оъ
свикнали
на
свобода и да
мара Т. Чолаковъ, председа
прооятъ.
Те
не
могатъ
да жителя на Стоковата борса К
веятъ
въ
приюта.
Ще
ивбеПетковъ, председателя на сдру
гатъ.
жението на банките г. РогалКмета Н Поповъ: Те мо
ски, варнен. градоначааникъ,
председателя на занаятчий гатъ воевждо да прооятъ, но
ския комитетъ Хр. Теохаровъ, не и въ града. Въ приюта
председателя на главните учи- ще оотанагь само тия, които
П. Бобевъ, се занима оъ въ ще ое подчнняватъ.
проса за:
Р . Василевъ: Въ тоя момен1Ъ имате ли просяци?
Създаване рриютъ за не
I"жа Ноева: Имаме. При
мощни и изоставени.
брахме преди неколко дена и
Г. Кмета обяспи на събра Киревето, известно на всич
нието нуждата отъ оъвдаванв ки ви.
Гжа Джерова: Нашето дру
ва единъ приютъ ва немощ
ни и изоставени, където да се жество датира отъ 25 години.
прибератъ п приютятъ окита- Никой не може да отрече не
гощнте ио улиците немили и говата дейнооть въ облаотьта
недраги немощни и изоставе ва благотворителноотьта. Ние
ни мъже и жени. При съ сме облекчило много граждан
ществуването вече на единъ ството. Кои работятъ въ дру
такъвъ приютъ, ивдържапъ отъ жеството? Жени. Кое ги подЖ е н с к о т о благотворително тивка да работятъ? ХуманД во , Милооердпе" съ доказа ноотьта. Нашата работа много
на дейнооть и придобита опи- благотворно влияние върху
тность, намира аа твърде цен младото поколение. У малвигЬ
но съдейотвието на женското деца, гледайки своите майки
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Стр. 2

€дтна кавременна инициатива'
какви грижи полагагь на тия
нещастници, не може да не
се култивира чувотвото на
благотворителнооть. Ако на
шия приютъ се олее съ об
щинския, тогава пропада на
шето дело. Сега ние дежуримъ въ приюта безропотно.
Ако е общински, ще требва
да се п л а щ а 8а прислуга.
Членките на дружеството еж
ое обърнали на кираджийоки
коне; ако нашето дружество
се обезличи, ще бжде голема
загуба. Н е к а и м а отделни
приюти.
' Кметъ Е. Поповъ: Авъ съмъ
подчертавалъ другь пжть, че
адмирирамъ дейностьта на Д во
„Милосердие", не е лоено да
ое гледатъ 30 големи деца.
За това нЬма две мнения. Обаче, азъ очитамъ, че не би
ва да ое прави дележъ меж
ду бедни и богати въ прию
ТИтЬ. Ако пъкъ св омета, че
требва да имаме приюгь за
ония, ва които завещаватъ
оуми, ва техъ е лесно, техъ
има кой да ги гледа. Азъ се
примирихъ оъ.това. Нека то
ва Д-во живее отделно. Нека
искаме съдействието на да
мите за учреждаването на но
вия приюгь. Лесно се уни
щожава едно добро, дело, но
мъчно се създава.
Г<жа Шева:. Ако но помо
гне гражданството да направимъ едно здание.
Кр. Петковъ: Както сеобяГ.дсдспаботата отъ печитаемихЬ госпожи, охващамъ, че има
омиоъль и за единъ такъвъ
приютъ, какъвто се предвиж
да въ устава на дружеството,
Но ако ще почива на такива
начала, на каквито сега е по
отавенъ техния приюгь, ще
требва да го разграничимъ
отъ благотворитеденъ приютъ;
Вашия приютъ е пансионъ.
Единъ гражданивъ съетоятелепъ, оотаиадъ оамъ при на
преднела възрасть, нема кой
да го гледа, отива тамъ, като
плаща за издръжката си. То
гава ние имаме ,. право да не
прибираме други бедни хора;
но ако вашия ^приютъ е поотавенъ н а благотворителни
начала, да събира помощи отъ
гражданството, въ такъвъ слу
чай два приюта не може да
има. Нека се оъгласимъ да
бжде прюта единъ, ва да не
ое изгуби впачението на сега
ежществующия.
Приюта има омиоъль да при
бере всеки единъ нещаетникъ,
оотаналъ на улицата. Не бипо тая причина да ое отдеделятъ на две. Въ самия при
ютъ може да има две о! де де
ления. Въ едното ще ое пригогватъ тия; които плащатъ,
а въ другото — бедните безъ
воекакви оредотва Ако при
юта е единъ, тогава община
та ще го субсидира оъ по голе
ма сума.
Кмета Е. Ноповъ: Когато
поотавйхъ въпроса предъ дру
жество „Милоеердие", така го
поотавйхъ. Въ състояние ли
сме да издържаме два прйго
таРОтговарямъ не. Нашата
благотвърителнооть не е голе
ма. Азъ мисля, че можемъ да
роотавимъ такива, които иЬ-
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матъ нужда отъ благотвори
телнооть, и да се грижимъ за
другите. Може пакъ да има
ме две отделения въ приюта
ва едните и за другите. Следъ
години може да имаме две
здания. Да не се злопоотави
дружеството, когато единия и
другия приютъ ще събира вол
ни пожертвувания.
Г-жа Балтаджиева: Криво
ни разбрахте. Въ нашия при
ютъ ние имаме повече бед
дни хора, отколкото богати.
Градоначалникътъ Терма-'
новъ : Главното неразбирател
ство произлиза отъ тамъ, че ое
помисли, какво невия приютъ
ще бжде общински. Напро
тивъ, той ще се издържа из
ключително отъ благотворител
нооть. По улиците има много
нещастни хора, но вие немате възможность да ги при
емете, понеже немате сред
ства. Въ подигуменекия мънаетиръ има приютъ, където
еж прибрани 50 старци, иматъ
си стопанство, работятъ. Иматъ ой и автомобилъ, веднажъ въ седмицата отиватъ
въ София. Г-нъ Кмета пра
вилно забеляза, че требва да
има две отделения: работата
ще се организира така, че
ще има специаленъ домакинъ
и инкаоаторъ. Ако всеки търговецъ, който има дюгенъ, да
ва на день 50 от. до 1 лв,
на мееецъ 20 лв , ще се съ
бератъ достатъчно средства за
издръжката на единъ ириютъ,
въ йойто да се приютятъ вси
чки нещастници, които ски
татъ И8ъ улиците немили педраги. Въ такъвъ случай ми
лостиня никому нема да да
ватъ. Самите граждани ще гй
гонятъ. Сметамъ друягеетво
„Милооердие" да пригърне тая
идея, ващото това събрание
не идва да умаловажи него
вата дейнооть, напротпвъ не
говата дейность ще се разши
ри, като дойдатъ на помощь
за организирането на новия
приютъ.
В. Василевъ: менъ ми се
струва, че тукъ има едно не
доразумение. Представителки
те на д во „Милооердие* на
на първо време съ прави да
очитатъ, че не могатъ и тамъ
и тамъ да работлтъ. Профе
сионалните просяци не мо
гатъ да ое събератъ оъ поч
тенигЬ граждани. Обаче, то
не значи, че ще бъде едно
помещение. Мояш да ое наематъ две помещения. Общи
ната нема да строи отделенъ
нриютъ. Всичко, за което го
вори г. Германовъ, ще се уре
гулира оъ законъ. Готовъ' е
вече законопроекта за орга
низиране благетворителностьта
въ страната, обаче до тогава
всички нещастници отъ гра
да требва да се прибератъ на
едно место, да св стоплятъ,
да ое нахравятъ и обдекатъ.
Други държавни и обществени
институти. — Червенъ Кръстъ
ще се погрнжатъ за събира
не средства. Щомъ ио такъвъ
начинг се разбира пъирооа, вие
требва да дадете Вашето съ
действие за организирането на
новия приютъ. То не изключ
ва да имате 2—В стаи за при

биране на такива, които се
издързкатъ съ собствените ой
средства. .
Г-жа Балтаджиева: Ще
внесемъ въпроса въ общото
събрание и ще Ви отговоримъ.
Кр. Петковъ: За тии, които
плащатъ, може да се дадатъ
нев Ьетнн привилегии, да имъ
се дава по добра храна,
Градоначалникътъ Термановъ: Числото на ония, които
допълнително ще се приематъ,
не е големо. Тия, които не ож
тукашни граядани, ще се въвотановятъ на местожителство
то имъ.
Отецъ К, Догановг: Като
представитель на дедо Влади
ка и духовно лице, ще Ви ка
жа некочко думи. Разбрахъ
отъ представителите на д во
..Милооердиеа, че те искатъ
дружеството да съществува
самостоятелно. Положението се
изясни. Въ Шуменъ на съ
бора на Свещ. Братства се взе
решение да се основе въ Про
вадия епархийски приютъ. Съ
това работата на д во „Ми
лооердие" ще ое ограничи.
Числото ва нещастниците отъ
окръга ше ностжпватъ тамъ,
и работата на д во „Милооер
дие" ще се организира.
Кмета Е. Поповъ: Нека ре
зюмираме разменените мисли:
Комитета е свиканъ отъ г.
Кмета зв размена ня мисли
за вземане по големя грижи
за воачки изоставени и сака]
ти. Следъ размена на мисли,
нам!ри, че най добре ще бъ
де за това , дело.. ако , ожществующето д вн , Милооердие"
разшири свойта дейность и
съ подкрепата на гражданст
вото приеме въ дружествения
пршотъ всичките нещастни
ца, които биха имали нужда
отъ една обществена грижа,
И понеже представителките
на д-вото изявиха съгласие
за това, като ззявиха, че вед
нага ще свикатъ настоятел
ството н а д-вото, 8а да се задимаятъ оъ тоя въпрооъ, комитетътъ, очаквайки благо
приятното му разрешение, за
сега отлага своето заседание.
Ако стане нужда комитетътъ наново да се свика отъ
г-нъ Кмета.
Комитетътъ определи след
ните лица да бждатъ на ра\»
положение на настоятелството
на д-во „Милосердие" по ор
ганизиране подслона на не
приютените нещастници, а имено: Представитель на общи
ната; Градоначадникътъ и Хр.
Теохаровъ.
Въ последния моментъ уз
наваме, че Д егно „Милосър
дие" е възприело напълно
идеята на г. кмета и е ре
шило да подкрепи напълно
създаването на приюта.
Кръмно ц в е к л о , ва храна
на млечния добитъкъ ще про
дава Комисарството по Прехра
• ната превъ идната седмица и
то само на мл-Ъкопроиаводители. Дена 60 ст. ва единъ кгр.,
предадено въ дома на млекярите, при ннй малки поръчки отъ
1000 кгр. Поръчки се даватъ
въ канцеларията на Комисар
ствотр, като се предплаща и
стойностьта.

#а разни адреси

Борисъ Поповъ.

Библиотеки и библиотеч
но дело.

Много хубави черти и до
Продължение отъ брой 185.
бродетели има нашиятъ ка
Въ среднит* векове човекъ
ро дъ, но не има една лоша
черта — завистьта, отъ ко не знаеше съмнения. Всички
въпроси, които можеха да разято и до днесъ не може да вълнуватъ душата му, биха
се отърве.
предварително разрешени отъ
Бай Ганю е зарарсъзъ чо- всезнаещата теология. Който
вжъ по, отношение на нуж- сз оеъмняваше въ нейните догдитгъ, но по отношение на магични истини, отиваше на
кладата. Хусъ, Джордано Брусвоя комшия, по отношение но и, много други платиха СКАна своитгъ до тамъ стига въ по своята дързость, отричайки
завистьта си, че да има ка- божеетвеностьта на нейните
билъ съ капка вода ще ги постулати. Епохалното откри
тие на Коперника (1413 —1543),
удави !
който докава, че земята не е
Еие не можемъ да иедаме центъръ на вселената, равдруса
съ спокойно сгрдце на едно ,• ивъ основи старото мировъврехуваво дгьло, което не изхож ние. То има не с-амо астроно
да отъ насъ, не защото е мическо, но и велико културноисторичеоко вначение. Откри
вредно, не защото общество тието на Нютона ва всеобщата
то нгъма полза отъ него, а гравитация нанесе последния
защото е създадено отъ дру ударъ на авторитета на теоло
гията. Появиха се учени и ми
гиго
слители като Беконъ, Хобеъ,
Ако Иванъ направи единъ Л о к ъ . в ъ Англия, Декартъ и
мостъ, напримгъръ, ние ще Монтенъ, по после Волтеръ въ
отидемъ край него, ще го Франция, Лайбницъ въ Герма
гледаме отъ тукъ, ще падни ния, които подхвърлиха на же
чаме отъ тамъ, ще цъкаме, стока критика последните й
останки. Университетите, нача
ще му намтримъ хиляди ко- лото на които се счита 12 в.,
сури и ще отоъчемъ:
увеличаваха значението ей —
П а р и ж к и я т ъ. Кембриджкия,
Глупава работа!
А падне ли ни властъ въ Оксфордския,' както и всички
Книгопечатането се рая
ржчицата, чисто и просто • други.
виваше еъ удивителна бървина.
ще дадемъ команда да събо- Появиха се печатари като Хрирятъ моста и' ще. въздъхнемъ сто<юръ П л а н т е н ъ . (ргоЪоЪусъ облегчение, че сме разруши ро^гарпив ге§шз на Филипа II,
ли шъщо, което другъ преди архитипограФЪ на нидерлздците), Манцуций и др., които до
нась се е сетилъ да сггради. ведоха печатарското иакуство
Варна презъ последнитгь до големо съвършенство.
две години придоби друга фи
Заедно съ научните открития
зиономия.
Построиха се нови бани, се раввиваше и политическата
•свобода. Теориите на Хобсъ и ,••>
подобриш се ' старитгъ, по Локъ, развити блестящо въ
строи се казино, театргтъ Франция отъ Монтескьо, 'Русо
по който бпха поникнали и енциклопедистите вавладябргьстове и вгрби, се. доизгра ваха рее повече умовете. Въ
въ 1*388 г. парламент^
ди, една централна улица се Англия
успе да изтръгне отъ Вилхелкитонира, други се регулира ма Орански „Декларацията ва
ха и павириха, ул. кГургулх- правата", която послужи1 ва- на
таа, която приличаше на чало на конституционния . житурски гробища, е на пжть вотъ на.Англия Въ Франция
събитията отъ 1769 год. събо.
да стане най худавата улица риха последните останки,отъ
въ града, крайнитп, квартали миналото. Конституцията въ
се снабдиха съ вода и елек Франция обезпечи свободата на
печата и словото, която малко
тричество и пр.
преди
това бе., спечелена въ
Съ една дума, въ единъ.
Англия и Съединенитф гцати.
толкова малъкъ периода отъ Съ равйитйето на техническата,
време се извършп една гран Фото-механичната '•' работа въ
печатането и др., есипури се.и
диозна работа.
Ео завистьта на българина последното условие за.развитие
то на науките, които въ 19 в.
намгьри въ цгьтя този замахъ приеха своя напълно диФерен•— да се преобрази, благоу циранъ ; видъ,—а введно съ това
строи и нагизди градътъ, тема на книгата и библиотеката.. .
за крупни подмятания и заДокато до 18 в. грижите на
капки.
библиотекарите беха насочени
Еамираха се хиляди кусури, главно въ събиране на книгите,
тгрепше се подъ вола теле, и въ образуването на грамадни
книгохранилища, отъ който «е
не една уста мгрморгьше :
подаваха, главно учените и
„Дано нищо не излгьзе, та студентите при университети- •
да се 0".кандалятъ тия син те, въ и следъ 18 векъ, кога
ковци, които сл. запретнали то демократичните идеи побе
ржкави да вгршатъ все голп,- диха, библиотеките широ о от
вориха вратите ся на всички
ми работи!„
жадуващи ва внания и наука,
Ео пророкуванията и же Така обществените библиотеки
ланията имъ не се сбъднаха,
Еа лице е едно годено дп>около своитгъ съграждани, кои
ло, единъ го.тмъ усппхъ, една
то сл си поставили благород
плодовита дейновть, едно
ната амбиция да придадатъ
б.тстяще постижение.
на града ни видъ на единъ
Еаистина, не всичко, кое. отъ най блаюустроенитп и
то бп предначертано и пред уредени български градове, —
стоеше да се извгрши, е реа ние ще доживп>емг въ много
лизирано до край, обаче фактъ близко време да видимъ Вар:
е, че се постигна много и че на такава, каквагпр трпбва
се върви по единъ пжть; кой.- да бжде: не само единъ куррр,
то ще доведе до пълтгя раз- тенъ бисе^ъ на Черното море,
цвгьтъ града ни въ вЪько но и единъ градг, който да
сгужи за примпръ по бшю:
отношение.
, И ако, вмгьсто да крити устройство и културни при-..,
'.'.''-.
куваме и цъкаме, се наредцмъ добивни.

I
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лиотеки, които се равняваха съ ни богатства в ъ ръкописи о т ъ
няй г о л е м и т е европейски. Пет- древностьтя;
Шанхай,
чисто
••'•У- * ,-"'•
Следва отъ стр. 2
роградската императорска пуб американски типъ, Кялкута и
придобиха това г о л е м о значе частни библиотеки. Зданието на лична библиотек» (сега Руска
др.; иъ Австралия най голема,
ние, ва което съ право можеха Националната 1 Б и б л и о т е к а , обществена библиотека въ Лес ъ щ о американски т и п ъ , биб
да претендиратъ, като разсад ваемящо ц * л ъ кварталъ на че
нингрядъ), както кавахъ вече лиотека, е
Сиднейската в ъ
ници на просвета в ъ широки тири улици, е преправяно и Стоеше на трето место (сега на
удобно модерно помещение. Въ
кръгове на обществото.
разширявано много п ъ т и , но четвърто) съ своите 2 милиона ю. Америка Буеносъ
Айресъ
В ъ Г рманяя библиотеките, то и днесъ е вече тесно. Биб тома. Ядката й е частната ко (Аржентина), Рио де Ж*нейро
както и ренесанеа, вакъснеха лиотеката
съдържа около 4 лекция на полския граФЪ За- и Сяо Пауло (Бравилия) и пр.
въ раввитжто си. Следъ Вест- мил. тома печатани коиги, 120 луцки, виденъ библиогряфъ о т ъ с ъ щ о притежаватъ големи и
ФВДСКИЯ м и р ъ Германия б е х ръкописи, 400 х. рисунки и 18 в , която отначало е била добре уредени блблиотеки.
поделена на н е к о л к о стотинъ 200 х. медали. Читалчята има въ Варшава. Презъ 1795 г. е
Днесъ въ Англия има около
, княжества, а и тридесетъ го- около 450 нумерирани места и, пренесена въ Петерсбургъ по
500 библиотечни централи, кои
' дишната война, която опустоши около 50 хиляди
справочни веповедь на Екатерина II, а то равдавать годишно повече
страната, попречи на раввитие- книги. Р ъ к о п и с и т е се.помеща- уредена и открита е била ва о т ъ милионъ книги. Англия
то имъ. Основаната в ъ Бер- ватъ в ъ отделна вала, т ъ й на публиката едва в ъ 1814 г. следъ има 700 библиотеки съ повече
линъ следъ Вестфалекия миръ речения „Резервъ". Характерно Ннполеоновия походъ. Библио о т ъ 5000 тома, всека съ читал
обществена библиотека остана е, че въ Националната Библио теката имаше 12 отд-Ьла, отъ ня, а и много съ детски отде
бевъ вначение. Г о л е м о равви- тека владее иввънредно строгъ които особено вабележителенъ ли. Въ Съединените щати има
тйе ш-лучиха бивлиотеките в ъ в ъ т р е ш е н ъ редъ, противно на е отдела Еоззгса, огромна книж повече о т ъ 15000 библиотеки,
Британския мувей. гдето реда е на колекция ва Русия отъ руси много оть т е х ъ съ десетки кло
Англия, Франция и Съедине
, много либераленъ.Националната и чужденци. Публичния Румян
нит4 щати.
нове, 3000 съ повече отъ 5000
Най големата библиотека на библиотека се посещава годиш цевски мувей (сега Московска тома. В ъ Холандия 60 библио
сьвременностьта е Лондоскиятъ но средно о т ъ 400 х души, кои обществена библиотека), .осно теки съ повече отъ 5000 тома,
Бритишъ Мувеумъ. Както по то ваематъ повече о т ъ единъ ванъ въ Петерсбургъ в ъ 1830 Въ Белгия има 1600 обществе
г. отъ канцлера Румянценъ, ни библиотеки, много отъ кои
казва и наименованието му той милионъ тома книги.
Ако се ваематъ
предвидъ единъ отъ най-видните меце то с ъ щ о надвешаватъ мини
е въ съгцность не само библи
отека, а и мувеи, в ъ който се многото дубликати (съ стоти- нати на времето си, и прене- малната цифра 5000 томя. Ннйсенъ в ъ Москва в ъ 1862 г. вяжии библиотеки въ Белгия
съхраняватъ най рг знообразни ц ) о т ъ множество книги, как
науки и художествени сбирки. то и по нещателния подборъ, съперничи в ъ всеко отношение с ъ въ Брюкселъ: Кралската,
Основанъ е в ъ 1753 година, всъщность Н. Б. ще ивлезе съ Петроградската. Голема и Академическата, Университет
като ва ядка е послужила есте- двойно по-малка отъ Британ добре уредена е и библиотеката ската. Най-интересна е, об. че,
при Академията на науките въ Колективната
Международна
ствено-научната
колекция на ския мувей.
Петроградъ
Библиотека (Ра1а.8 Мопш'а1) на
английския ботаникъ Слунъ.
Вашингтонската
конгресна
Международенъ
Открйтъ е билъ ва публиката Библиотека по големина е тре
Германия и в ъ библиотечно Брюкселския
Библиографски институтъ (сега
въ 1759 г. в ъ Моп1а§и Ноуве, та книгохранителница въ света, отношение, както и въ ядмини
. когато с ъ били уредени биб
следъ като Петроград ката об стративно е равпокъсана. Голе Белгийска секция на Междуна
Библиографски
ин
~; диотеката и читалнята му. По ществена библиотека й отстъпи ми библиотеки има в ъ много родния
(Следва).
следната се помещавала в ъ ед местото си. Основана е в ъ градове, при това обравцови, ститутъ).
на малка вала с ъ около 15—20 1800 година като малка библио бевъ да иматъ, о<?аче г о л е м и т е
места и едвамъ следъ 15 го- тека при Американското народ размери на Лондонската или
; дини е била разширена до 70 но събрание (Конгреса). Едва Парижката. Германските биб
места. Следъ единъ в г Ькъ де- о т ъ 1851 г. развитието й след
лиотеки до войната се отлича
• повитите до толкова се; рав- ва по-бързъ темпъ, когато е ваха съ своя консервативъмъ и
П р е д и една евдмица града
• растнали, че огромното вдание била унищожена о т ъ пожаръ, не всички беха открити ва
следъ което Конгресътъ съ го- публиката. Забележителни о б
ни б е посетенъ о т ъ м ра на
се указало т е с н о . М»каръ рав
Няйденовъ
б и б л и о т е к и просветата г. Н.
•.ширението да представлявало л е м а щедроеть я възстанонява щ е с т в е н и
голема трудность в ъ архитек и разширява. Въ 1897 г. следъ има в ъ Берлинх, Лайпцигъ, придруженъ отъ директора на
турно отношение, в ъ 1857 г. 10- години строежъ е било до Древденъ и пр. Въ 1907 год. народния т е а т ъ р ъ г. П, Стойвъиросътъ
билъ
разрешенъ, вършено сегашното й помеще в ь |[Берлинъ е била открита чевъ и иввестния художиикъ
и
най- Централната Библиотеки, осно Ад. Божиновъ.
като в ъ т р е ш н я я г ъ
в р ъ г ъ л ъ ние — в а й големото
Гостите се осведомиха
на
дворъ е билъ обърнатъ в ъ ог съвършеното библиотечно вда вана по полуамерикянски типъ
ние в ъ света. Читалнята,' която съ много клононе въ равните -самото место върху вървежа
ромна, 70 м. в ъ диаметъръ, чи
талня, съ с т ъ к л е н ъ покривъ и нма к р ъ г ъ л ъ видъ като на квартали на града. Големи об на работата по доивграждането
на новия общински т е а т ъ р ъ .
съ три реда балкони за спра Британския муаей има 300 се ществени библиотеки с ъ от
Министъръ Найденовъ ивкавочните книги ( 2 5 х и л . тома) и далища в ъ концетрични кръго крити и по частна инициатива:
Въ Е>енъ отъ К р у п ъ , Берлинъ ва увереностьта си, че театъра
най-актюелните книги и спи ве, В ъ средата се намйратъ ФИще бъде дояършенъ окончател
сания (75 х. тома). В ъ средата ш о в и т е , картонни, каталози (ре- о т ъ Хуго Хяйманъ, въ Щ у т
съ
ивхвърлени). гардъ о т ъ Енгелхорнъ и др. но до идното л е т о VI, че вар
На читалнята въ два концент гистровите
рични реда върху пюнитри с ъ Освенъ главната читалня има Това, обаче, което отлнчява ненския театъръ ще бъде пър
наредени п р о ч у т и т е каталози още редъ д р у г и ; ва п-риодич- Гермяния, то с ъ многото дър ви въ България следъ народ
Йа м у в е я . в ъ 800 печатни тома, н и т е издания, за карти и атла- жавни книгохранилища и чисто ния. Той е обещалъ с ъ щ о така
а радиообравно седалищата и ви, за с л е п и т е , (въ която има научни университетски библио да подкрепи Варненската общи
работните писалища за посе до 4 хиляди книги съ иапъ«- теки. Въ Германия има повече на материално при обзавежда
н а л ъ шриФтъ), читалните на отъ 30 книгохранилище, поддър нето на театра. г. Стойчевъ
тителите.
сенаторите, депутатите и др. жани отъ държавата и около ваяви, че Вкрненския театъръ
Британскиятъ музей има 12 Конгресната библиотека
има 20 университетски библиотеки ще бж,де втори народенъ теа
6тд4ла, о т ъ които 5 с ъ библио 2 и половина милиона тома
съ грамадни книжни богатства, т ъ р ъ в ъ страната, т ъ й като
течни : печатни книги (повече книги, 50 хиляди
ръкописи, Въ много о т ъ университетски артистите отъ народния теа
огь 4 милиона), ръкописи (800 600 хиляди музикални произве
т е библиотеки е повяоленъ до т ъ р ъ ще 6ъ«атъ по често гости
/хил.), неточни ръкописи (2 х.), дения, 150 х. карти, 500 хил. ри
стъпа и на външни лица Ос- на Варненската сцена.
гравюри и рисунки (100 х.) и сунки. Т я има най г о л е м и я
венъ т е х ъ има големи библио
медали (иО х ) . Ч и т а л н я т а се бюджетъ о т ъ всички библиоте
В а р н е н . а р х е о л . м у з е й . По
теки и ори много учени дру
посещава годишно о т ъ 350 х. ки в ъ света — преди войните
жества, академии,
институти стъпления презъ м. октомврий.
души, които ввематъ повече е надминавялъ единъ милионъ
Оть Варна. Т. Мъгърдичевъ —
и др.
отъ 2 милиона книги. В ъ Бри долари, в ъ н ъ о т ъ многото част
челю"ть о т ъ доНотопно живо
танския мувей се пазятъ между- ни пожертвувания, т ъ й ч ю т и
Въ 1898 г. е била основана т и ; Ив Самоковски — мрамо
другите колекции и библиоте
Виенската
Централна библиоте
в ъ Америка. Персонала на биб
рент. Фрагментъ о т ъ барелефъ;
ката на а н г л и й с к и т е крале и лиотеката надвишава 400 души, ка, с ъ щ о по полуамерикянски Прьзв. Иор. К Планинска—.40
драматическата библиотека на Благодарение
на
огромните - типъ, която днесъ обединява т. преимуществено стари книги
знаменития английски артистъ средства, които се харчатъ, квк- бливо 100 народни библиотеки. и единъ ръкописъ; Бр Зодасъ—
ГАрикъ.
Б р и т и ш ъ муве
то и на общия американски В ъ т е х ъ еднакво добре с ъ за 6 т. книги; I Мирови съдия —
умъ е най-уредената европейска духъ, всички служби въ биб стъпени, както художествената 13 влатни и 2 сребърни монети;
библиотека с ъ всичч-и модерни лиотеката
съ
механизирани, литература, така и всички на мраморни Фрагменти о т ъ гавПриспособления, ж е л е з н и ра<х>
ционални отдели. Има с ъ щ о и к о и к и т е ва постройка на Търкато с ъ въведени всички най
тове, образцови каталози и от
модерни технически приспособ обширна читалня съ вестници, гов. Камара. Козлуджа. К. Пасяйчна,ваемателна служба. Посе ления: подемни машини ва кни списания, и пр.
ковъ — 5 брон. монети, мар»
щава бе дневно поне о т ъ 1000 г и т е , автоматически записвания
Японските библиотеки, както к и а н о п л ъ . с Егьла. Е к . Нико
Души. Б ю д ж е т ъ т ъ му средно е и пр. Е д и н ъ тунелъ д ъ л ъ г ъ и евронсйскитЬ, отначало с ъ лова — навтн и герданъ; Хр.
четвъртъ' милионъ Фунта стер 600 метра свървва библиотека
били монастирски съ инвентяръ Сараидева — Павти и вараФ
линги.
'
та съ Капитолия (помещението религиозенъ; будийека и кон- л ъ к ъ ; Ел. Янева — кожаномеВтората по големина библио на конгреса), по който се из- Фуцианска литература. Въ 1872 талически коланъ. с Аптарзакъ
година била основана Токийс — Д. Златарски — г р и в н и , претека е Парижката национална п р а щ а т ъ само следъ 5 мину
ката библиотека, която 6ъ\ зо силенъ и нищеръ с. Лвренъ Б.
ти
всички
поискани
книги
и
библиотека, която до скоро варасте и десеть години следъ Янеьъ — Фрагментъ отъ влат
емаше иърво м е с т о . Основана справки о т ъ депутатите
основаването си брояла вече на обгца (дадено възнагражде
е »ъ 1367 год. о т ъ Карлъ V
Американските
библиотеки 100 х. томя и толковъ посети ние)- Дружеството блвгодари на
"Ъ около 1000 КНИГИ. Отначало
с
« е помещавала в ъ Луврския с ъ интересни в ъ много отно тели. О г ъ 1901 г. библиотеката дарителите.
*увей. В ъ вависимоеть о т ъ ре ш е н и я , ватова ще б ъ д а т ъ р»а- се нреименуваля въ японска
императорска библиотека, ксяго
жима, тя е носела равни нввва- • гледани в ъ отделна статия.
Русия преди войната беше е превърната и в ъ национядно
"чи.: кралска, императорска и
а
«й-подиръ национална. Въ 1556 известна като наваднала страна. книгохранилище. Въ 1906 г. е
р
- билъ ивдаденъ специаленъ Но в ъ нея, както в ъ индуст довършено и новото н поме
"*коиъ, по силата на нойто риално и др. отношения, така щение съ всички най-модерни Увеличение заплатите на избор
в
ните длъжности.
свчки автори и ивдатели се и ь ъ библиотечно, всичко се приспособления. Днесъ японс
ката
народна
библиотека
брои
О
г
ъ
две
години, споредъ бе
Удължавали да депозиратъ по строеше сноредъ най-съвършенМинъ еквемпляръ о т ъ произве н и т е образци — главно амери бливо единъ милионъ тома на л е ж к и т в н а международното
денията си в ъ Националната к а н с к и т е . Макаръ малко сели японски и китайски езици, как бюро, се ноди пропаганда за
Библиотека («Зербе 1еда1), а превъ ща да имаха библиотеки, но в ъ то и на много европейски. В ъ едно увеличение ваплатите на
Революцията (1689 г.) в ъ нея Петроградъ, Москва, Одеса, Хнр- Азия прочути с ъ още библио кметове, номощникъ-кметоие и
с
е вл-ь.и
ппгп кпнфипку ачи новъ, Рига и др. имаше биб т е к и т е въ П е к и н г ъ съ огром други нвборнн лица в ъ общи

ХРОНИКА

Изъ ц-ьлъ свйтъ-

ната. С ъ щ а т а агитация се наблюдагаше и ва възнаграждени
ето на министрите. Въ голема
часть отъ бюджетите на общи
т е се постигна исканото уве
личение. Сега св констатира, че
в ъ новия бюджетъ на минист
р и т е се предвижда едно увели
чение върху получаваните ваплати о т ъ 80,000 Франка. За
платата на министрите се пред
вижда в ъ новия бюджетъ о т ъ
100,000 на 180,000 Франка.
Годишната ваплата на пред
седателя на републиката остава
в ъ стария равмеръ — 1.200,000
Франка.

Детската прветдпность Въ
Виена.
НВПОСЛРДЪКЪ в ъ

Виена

дет-

1

Ш
II'-'

1

скатата престъпность ваела ши
роки размери. Превъ 1927 г.
били арестувани 2000 деца о т ъ
10 до 15 годишна въврветь. О т ъ
т е х ъ 841 се обнинявали в ъ кра
жба, 778 въ нараняване и 235
въ ряврушение на чужди собствепость.
Печатница
Добри Тодоровъ

Данъците на индустри
алните предприятия.
Видове данъчни облагн. — Глоба.
— Ензенуцмя. — Вьоизнно удо
стоверение. — СннбдАВанв
съ такова. — Нон се ползуватъ съ данъчни облаги.
Новиятъ ваконъ ва насърдчение на местната индрустрия,
който е въ сила
о т ъ 1 априлъ на текущата година, вне
се иввестни изменения в ъ об
лекчението о т ъ д а н ъ ч н и т е тяжести на покровителствуванит е отъ поменатия ваконъ м е 
стни индустриални предприятия.
Ето 8ащо не е излишно ва ва ___
интересопаните да вняятъ, 1Л"к X 1 ' *
ви облаги иматъ по отношение I • 1Г
на д а н ъ ц и т е и какво да направятъ, ва да се въвполвуватъ о т ъ
техъ.
Всички индустриални предприя
тия, които спадятъ между насърдчаваните отъ горния ва
конъ, в ъ лицето на стопаните
имъ, се ос.вобождявягъ о т ъ ц»ьлмя дянъкъ върху сградите,
който се следва върху построй
к и т е ва помещения на маши
н и т е . ва канцеларся на пред
приятието, ва ивби, складове,
помещения ва отпочинка и хра
на на работниците и вя всички
други нужди, необходими ва
нпавилното и нормално Фукциониране на преприятието. С ъ 
що св особождавятъ и построй
к и т е за работнически жилиш/*
и такива за административния
персоналъ, ако настанените иъ
теаи жилища персоналъ и работ
ници ягиветъ безплатно. Веичкигореивброени сгради се освобождаватъ о т ъ данъка, само ако
се ивполвуватъ ва посочените
цели. Ако фабричнитъ
помпщв'
ния и работнишкипнъ
жилища
се използуватъ за цели, чужди
на предприятието и на предна
значението имъ и това използу
ване е продължило повече отъ 6
месеца, тогава индустриалеца се
лишава отъ тази облага и е дпъжчнъ да ваплати следуемия се
данъкъ за съответната година, но
само върху сградата, която е използуеана за друга иель. Освенъ
това накавание, ва подобно на
рушение се наляга още и гло
ба о т ъ 60 до 500 лв. златни.
Курса на влатния левъ, по кой
то ще се събере глобата, се на
числява по дневния т а к ъ в ъ .ку
пува" на Нар. банка в ъ деня
на съставяне акта. Като се вееме нредъ видъ, че днесъ 1 влат е н ъ л е в ъ се купува ва 27 кни
жни лева, то равмера на гло
бата се движи, вначи, между
1350 и 13500 лв-
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Втората данъчна облага е, че
се иключватъ о т ъ облагаемата
печалба сумите, които индуст
риалните предприятия с ъ из-

Стр. 4
разходвали ва доставка на нови
машини, инсталации, постройки
и други съ цель ва раширение
и усъвършенствуване на пред
приятието. Тукъ закона във
произвежда една сжществующа
вече облага, дадена още по-ра
но еъ закона ва данъка върху
приходите и то на всички ин
дуетриални предприятия, неаависито отъ това, дали се пол
зуват* или не съ облагите по
закона ва насърдчение на ме
стната индустрия. Спорееъ ра
зясненията на ФИН. М во ивравходваиите суми ва разширение
и усъвършенствуване на пред
приятието ще се приспадатъ отъ
печалбата само а а годината,
презъ която СА ивраходвани.
Ако пр^аъ годината съ иврахо
двани. по големи суми, откол
кото е придобита печалба превъ
същата година, ивравходваиата
въ повече сума не следва да
се приспада отъ печалбата ва
поеледующата година. Щомъ
ивравходаните ва усъвършен
ствуване и пр. суми покриватъ
делата печалба отъ същата го
дина, значи ако, като се приепаднатъ, не остане никаква об
лагаема печалба, то предирия
тието следва да се обложи съ
най-малкия данъкъ, ванятие —
100 лева, а ако то е акционер
но или ком. акционерно — съ
2%о върху внесения основенъ
капиталъ бевъ ревервите. Тукъ
не е ивлишно да препоръчаме
на индустриалците да иматъ и
павятъ редовни оправдателни
документи ва изразходваните су
ми, . ващото т е ще имъ служатъ въ последствие ва дока
зателство.

Варненски общински, вестникъ
нъчни облаги. Въаъ основа на
него дан. началникъ е длъженъ
да предпише на бирника да. не
пристъпва къмъ екзекутивно
събиране на данъка върху сгра
дите и на половината данъкъ
върху аанятията. За тек. 1928/
29 ФИН. година всички заинте
ресовани индустриални пред
приятия, ако не с ъ се снабди
ли съ такова временно удосто
верение, требва да побърватъ
да се снабдятъ и да го пред
ставятъ' на дан. началникъ, ва
щото вече два отъ сроковете за
доброволното събиране на сле
дуемите се ва 1928/29 год. давъци съ изтекли и, ако т е не
съ уредени, бирника на вакон
но основание може да пристъ
пи къмъ екзекутивно събиране,
както на целия данъкъ сгради,
така и на втората половина на
данъка върху занятията.

Третата облага; която, обаче,
е временна — само до 31 мартъ
1932 год., е, че превъ времето
отъ 1 априлъ 1828до 31 мартъ
1932 год. наеърдчаваните ин
дустриални: предприятия пла. щатъ само половината отъсле2"7^уе$шя имъ се данъкъ върху
занятията или данъкъ " върху
дружествата и връхнините имъ,
еъ иключение на връхнината
ва търговската камара; която
ее заплаща цела. Самите кндуструалци, ако подлежатъ на
доъплнителенъ динъкь върху
общия доходъ, не се освобож
даватъ отъ тавъвъ ва доходи
т е отъ предприятието
Самото облагане на индуст
риалните предприятия става ка
кто това на всички други ли
ца и предприятия. И т е пода
ват* въ сроковете декларации,
и по т е х ъ имъ се определя да
нъкъ и предана на бирника ва
събиране. За да се въвполву
ватъ, обаче, от горните обла
ги, индустриалците требва да
представятъ въ данъчното уп
равление едно временно удо
стоверение, отъ което да се ви*
жда, че предприятието имъ спа
да къмъ подлежащите на да

Въпроените удостоверения се
издаватъ вече отъ м-вото на
търговията, като се поискагь
съ обикновено заявление, об
гербвано съ 3 лв. бевъ да се
представи удостоверение за равмера на данъците.
Кои с ъ индустриалните пред
приятия, които се полвуватъ
отъ горните облаги? Това с ъ
всички, които вливатъ въ една
отъ категориите индустрии, из
броени въ вакона за насъдрчение местната индустрия и отговарятъ на ивискуемите се отъ
същия законъ условия за ч и е
лото на работниците, за двига
телната сила и инвентаръ, а
също и всички ползуващи се
по стария зяконъ съ общи и
специални облаги, но ако въ
срокъ отъ три години се приспособятъ къмъ условията на
новия ваконъ. ,' "

X

поканвамъ старите си клиентки варненки
и варненци въ

въ

СРЕЩУ
Народната Банка
ще намерите втлнени платове за костюми пардесюта,
манта, отъ Английски, Германски, Чехски и
Българска фабрики.

5-КО

5-КО

Най модерни и елегантни платове за дамски костюми и

х

Зи/\лни падта
п л а т о в е за балтони
отъ най-реномираните чузди Фабрики

П. Градинаровъ УЛ. Преславска
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Врой Ш

НОВООТКРИТОТО МИ АТЕЛИЕ

„ТОПАРОВЪ"
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Само тЬ съ
препоръчани

Г4 » , „I ййг»Ь»Л *Ч/Л Я

отъ дирекцията на
Мина Перникъ

на ул. „6 Септемврий" № 1

като иай-икомични и прак
тични

Срещу бирария „Нристалъ"
Старото ми ателие на ул. „Царь Борисъ"

.Надежда';

о
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о
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което продадохъ всецело на работниците нема
нищо общо съ новото ми ателие.
РАБОТА ЧИСТА И ГАРАНТИРАНА
Едно посещение е оостатъчно да ви укйри въ
съвестното ивпълнение на поръчката Ви
Съ почитъ Д. Станчеви

ВИНАГИ НА СНЛбДЪ
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въ работилницата на
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В.йадваров*

о

Ново за Варненци!

Мврия Луиза 20

т

Искайте безплатни •
ръководства

к

Вейка срйда въ

ЗИМНАТА ГРАДИНА
Л. А

Книжарница „0АРАЗОВАНИЕ*
най модерно наредената книжарница въ града ни съ всички
български, Френски и немски книги, луксовни албуми,.
вази, рамки, картини и картички>

откри новия си магазинъ на ул. Дарь Борисъ"

ЗАБАВА съ ТАНЦИ
свири Салонъ Сркестъръ
и дтказъ-бандъ

и МОЛИ клиентите си само ва едно посещение ва да- св'
въвхитятъ отъ хубавата уредба.
11299

съ саксафонъ подъ диригентството на
ЕРНЕСТб ОЕРПИКО
изящна обстановка.
СЕРВИРА СЕ аламанут&, спиртни напитки и

сладКарскгз отдйдъ

33 » х> хх «а.

. т?

Почитаеми Госпожи и Госпожици, не забравяйте щ
магазинъ Виолетъ" койго държи винаги рекордъ **
съ луксозна

явим

и

на Атанасъ Ивановъ
и

ул. „Царь 1>орисъ М» 6
до каФене „Лондонъ*
Единствения въ България елек
трически апаратъ НеаПзТЛС
М а у е Г ва едри вълни за 6 ме
сеца, съ конкурентни цени. Най»
модерно постригване, Фризиране,
водни ондулации съ специаленъ Електрическо дълготрайно
(6 месечно) къдрене на
препаратъ, маникюръ, електри
дамски и мъжки коси.
чески масажи, измиване на коси
съ специаленъ препаратъ който омекчава косата и пр.
Електрическо дълготрайно
Ивработватъ се всекакъвъ видъ изкуствени коси и перуки.
(6 месечно) къдрене на дамски
Изящно хигиенично бръснене и стрижене напълно
и мъжки коси;
задоволяващъ вкуса на клиента.
Парфюмерия и пудри на конкурентни цени — 20% намаление.
Пристигна препарата БОКЕАЬ Н Е Ш Е за боядисване на коси — най-различни цветове.
Пристигна пудрата „Дворен" и тънки машини Л« 0000 специалии за ДАМСКО СТРИЖЕНЕ,
тъй сжщо и прочутите парфюми, пудри, помади и ласьони отъ известната Фирма („1Муег" —
Р а т ) „Помпен", „Флорами" и „ЯСинрина". Пристигнаха също и отъ известната Фирма „Жермандре* всички видове парфюми, одеколони, помади, пудри, червила, сапуни и др.
на конкурентни цени.
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МАНРФАКТУРА"

и готови дам ки Ж И К Е Т И
М

въ изобилие.

съ ПОЧЙТХ: Магазинъ . В и о л е т ъ '
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;Мераклкк иа Луксозното
Въ фабричния складъ на

Бр. Габровски
ул Габровска № 25 до гарата ще намерите винаги
луксозни комплектъ отъ чистъ месингъ СПАЛНИ.
Гол-Ьмъ изборъ всички видове

РусенсНи таблени кревати,
кревати за кьошкове, прулсини, нощни шкафчета,
омивалници, закачалки, гардероби и др.
Мени, качества и условия
п о д ъ всека конкуренция*

