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Варна, б носмврий 1928 г.
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Абонаментъ:
За годица .
За 6 месеци

Всичко, що се
отнася до вестника, .
да се изпраща до
кметството — &арна

55 лв
30 лв.

Обявления:
Официални по 2 лв.
на квадр..сант.;
търговски.
по споразумение.
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1502 Каргь В. Шкорпилъ
X. Шкориалъ 20 '

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА

ГРАДс4л„,

О I I Ч «11.11 «>г|Д

ИЗЛИЗА ВСТЬКИ ПЕТЪКЪ.
Както
е
известно,
1
презъ лгъто№ на 1927 година нашия
градг бп, посетенъ отъ едно
Варна всеки день се издига
голгъмо мнозинство чехослова- въ степеньта на единъ общоци. Числото на
посетители- известенъ общопредпочитанъ
тп, презъ текущия сезонъ бп, морски курортъ.
Прииждането всека година
още по голгъмо.
на все повече гости отъ чуж
Чел юсловацитп, въобще про бина показва, че реномето на
явяватъ извънредно холгьмъ ин
нашия градъ, като курортъ,
тересъ къмъ нашето лгътовище, прониква въ все по-широки и
което ценятг извънредно мною. пс-широки слоеве въ чужбина.
Варненската община напра
Ако и икономисти въ своиви и ще продължава до прави
. тп, разходи, на встси случай, всичко, за да създаде за го
ямъ, съ своето гостуюне въ стите всички раззлечения и
всички удобства..
града ни, оставиха значйтел
Нейните усилия, обаче, срав
ни средства. Но още по го
нени
сами за себе си, не ще
лгъма е ползата отъ тгъхъ, че
могатъ да направятъ отъ Вар
: чрезъ тп>хъ, нашето лгътови на онова, което требва да
ще все повече и повече си бъде, и, което е най важно,
пребива пять предъ европей- не ще бждатъ достатъчни, ?а
скиятъ свгътъ. Какъ чехосла- за да изпратятъ всички гости
вацитгъ \о ценятъ личи и отъ доволни и възхитени.
Необходимо е всеки.граждакоето г. кме- •иинъ да се проникне отъ ви
( предложението,
< та получилъ отъ Братислав сокото съзнание да
бъде
ския народенг театъръ, да му единъ бе^уп^ченъ и м ж д . р ъ
разреши да дава презъ иду- хазаинъ, който да посрещне
*щото лгъто своитгъ спектакли* гостите си тъй, както подобава.
.*».., Ау14нс>г1гйта--зв-1тове<ге~печол"<'
свъ Варна. Той желае да дой би, стремежатъ
къмъ трупане
де въ Варна
въ пълния
си на пари за сметка на гостите —
съставъ — драма,
опера
и ще донесатъ само вреда за
'балетъ повече отъ 150 дути. курорта ни, а следователно и
за оня, който не знае мерка.
Въпроса се проучва
най
Въ тази насока се налага
. старателно и наскоро общин
голема скромность и високо
ското управление ще отговори,
дали ех на лице всички удоб
X~*
ства за еДно моДобяо гастро
лиране.
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Редакцията
^ г ^ л Д а р ь Ббрисъ",
•ясовото здание
Аия етажъ.

"броя 1 левъ,

/ювече съзнание! Р

Ето другъ единъ фактъ,
, който говори, колко много е
популяризирано
нашето лп>тбвище въ Европа:
Презъ\лп»тния сезонъ, тогава,
когато стана откриването на
новитгъ бани и казиното, ед
* ма европейска филмова компа
пия, препоръчана отъ българ,-; ската легаиия, дойде въ Вар•'/• на и пожела да
направи
снимки отъ нашето лгътови
ще, околноститп, му и отъ
нашия битъ, за прожектира
не филма, който ще обема
•:•' Цгьлия Дунавг. Завършването на
този филмъ, споредъ първона
чалния проектъ, тргъбваше да
. заеме Ромжчия, съ Дунава и
Черно море. Но тоя проектъ
впосгедствие е билъ измгъненъ
въ полза на нашето лгътовище,
^поради юлпмитгъ немей пре
имущества. Тъкмо когато се
откриваше нашето лгътовище,
кинофотографитп, на въпрос
ната фирма направиха
мно
жество снимки. Преди нгъколко дни г, кмета получи
на
отдгълни картички нгъкои отъ
• тгъхъ.
Що се отнася до
филма,
фирмата е обещала на г нъ
кмета въ скоро време дъ бжде
готовъ и въ едно скоро време
да изпрати единъ екземпляръ
на Варненската
градска об
щина. Той ще бжде едно ваще-.
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Ем. Ив Георшсвъ — Варна'
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$ощъ край морето.

съзнание у всекиго, защото
нищо по страшно нема отъ
лощчте думи, нищо по-лесно
Нощь се спуска надъ морето, тиха, звездна,
отъ това да се кори.
тъмните въпни почизатъ уморени,
Налага се да > се" създаде
гласове долитатъ отъ незнайна бездна,
единъ сгрогъ контролъ презъ
пеятъ въ тайнствените глъбини сирени.
курортния сезонъ както по
'!:
отношение на квартирите, тъй
Екъ на срутена скала въ нощьта замира,
и по отношение ;на питейните,
и събуденъ лекъ талазъ сънливо плисна,
увеселителните и гостоприем
вие танецъ лихъ наоколо зефира,
ните заведения..;
чайка близо некъде зловещо писна.
Ще се наложи може би да
бъде определена една рамка,
Пламна въ огненъ пурпуръ тъмний сводъ небесенъ;
въ която ще бъде задълженъ
изъ водата златната луна изплава,
да се движи всеки.
дигна се по небосклона, тайнствено надвесенъ,
Защото само тъй ще се ог
мрачните води въ злато обковава.
раничатъ недоволствата, само
тъй ще се приучатъ всички
Щепнатъ приказка вълните озарени,
на скромность, само тъй ще
тайните си ми разкриватъ глжбинитъ;
дебиемъ съзнанието, ч» всеки
тихо пеятъ дивно хубави сирени,
съ своите дела и съ своите
чудно пеятъ, пеятъ те за далнините.
усилия гради благосъстояние
то на Варна и следователно и
Дивенъ миръ — величественъ, безкраенъ —
своето собственно благосъсто
съ мантия тайнствената нощь покрива,
яние.
•
дивенъ миръ — стихиенъ и омаенъ —
• %.
Нема ли норми, нема ли ог
тиха, нежна лунна светлина облива.
раничения и самоограничения,
нема пи контролъ и самоконО, не съмъ ли азъ въ страната на мечтите,
тролъ, общината може да върпълна съ чаръ, съ вълшебство, съ звезди сияйни!
-ши^чудесау.дЬ-^дира- кули, кои-.,
Бързъ като талазъ, понесенъ надъ вълните,
то нейните граждани ще подМоятъ бленъ лети къмъ брегове незнайни.
копаватъ.
За Варна требва да зарабстимъ, требва да жертвувеме
всичко, съзнавайки, че работимъ за себе си, жертвуваме бевъ да прекрачва границите порция требва да се ивяжда на
за себе си и за поколенията. на възможностите, свидетел гладно сърце, и то единъ] часъ
ствува ва щастливата амбиция най-малко преди еутрината вада се направи всичко,- което куска, ва да може гровдето да
очаква «воето разрешение, и да влеве сь допиране направо съ
отъ водните пороища, днешно се реаливира една политика, ко стените на храносмилателния
то постоянно приеътствие, следъ ято заслужава само похвали и органъ. Поради същата причи
надлежните проучвания, при насърдчение.
на четвъртъ отъ порцията ще
Стечата при Конарджа.
стъпи къмъ иввиждането на
требва да се ивяжда най мал
Много належащи нужди на една желевобетонна стена, дъл
ко 1 часъ преди обедъ и оста-1
града съ били отминавани до га 70 метра, която ,1а отбие во
тъка единъ часъ преди вечеря.'
сега отъ общинската' власть и дите отъ кокарджанекия ка-.
Яденйто на гровде следъ обик-|
много вапочнати важни пред налъ и ги отведе въ канала
новено ядене е чиста вагуба ва'
Докторъ Руане, усърдния про
приятия с ъ били оставяни на вадъ гробищата, като по тоя
органивма.
начинъ ги обеавреди и осигу поведникъ на ленуването съ
кръстопъть,
Превъ време на лекуването
Липсата на една системна об ри имота и бевопастностьта на гровде, е напрввилъ интересни съ гровда не се прияжда много'
щинска благоуетройетвена поли гражданите отъ ваетрашавани- съобщения, които могатъ да се и требва да се правятъ'' '•'•-.с*-.
ревюмиратъ въ следното: За да
тика е ставала причина да се ва- т е квартали.
ни Физически упражнени.,, п ..''..
немаряватъ належащите обще
За реализирането на това из се поставятъ храносмилателни всичкото време на Ц+фенете
ствени нужди, или да се отми
вънредно. важно и отдавна на- т е органи и черниятъ дробъ Самото церене да се г | р 0 , Ъ и у й
нава край техъ бевъ необхо лежаще общинско предприятие, въ добро състояние, идеални- до три седмици. Тия еж црг*.'
димата сериовность
общината ще ивравходва една ятъ церь е яденето на пресно лата, що требва да Г5т1а8ва *,•>$.
Гражданите отъ северната сума отъ около два и полови гровде. Но при това требва да 1 ойто иска да ивполвува дере
се внае да се ивполвува това ле
чясть на града внаятъ, какви на милиона лена.
нето съ гровде. По съветите
Градежа на стената върви куване най-рационално.
пакости е причинявала буйната
на лекаря церенето съ гровде
Зърната и ножицата на гров
вода. идеща отъ пороите отъ усилено, и днесъ въ тая работа
може да се свърже съ церьвд
съ ангажирани надъ 100 рабо дето не бива да се поглъщатъ. съ баните, което може да слу
отъ Франга къмъ Кокарджа.
Маслото, що се намира въ вър
жи като допълнение на пър
Миналата година ТУЯ буйни тници.
ната, отъ което би могло да се вото,
Наредено
е
стената
да
бъде
порои, рухнали въ неукрепения
кокарджански канялъ, причини завършена въ най късъ срокъ очаква едно равслабваще дей
ствие върху храносмилателни
1—2 месща.
ха нови вреди и хвърлиха граж
Независимо отъ стената ще т е органи, неможе да упражни
дяните отъ тая часть на гра
ХОТЕЛЪ
бъде построенъ ва обслужване никчкео влияние, ващото, щомъ
да въ бедствие и тревога
не
съ
раатрошени
съ
зъби
вър
населението
отъ
квартала
Ко
Започнатата още преаъ 1905
година стена ва отбиване води карджа и пътя къмъ лоаята ната, те минаватъ превъ сто
т е отъ кокарджанекия каналъ единъ мостъ върху капала, съ маха и червата бевъ да отстъ
пятъ нещо на органивча.
къмъ оня, минапащъ край Шо- отворъ 12 метра.
г
По
тоя
начинъ
днешното
по
Мйсчината иа гровдето, която
кара, бе останала недовършена
до днесъ и водната стихия сво стоянно присътствие, м е ж д у е сложна смесь, най вече е по
IVВарна
бодно вършеше своето разру многото си, зарегистрирани до левна съ вахарните си веще
сега активи и похвали дела, ства. Отъ начало требва да се
шително дело
Комфортна мобилировще отбележи и още единъ, кои яде не повече отъ 500 гр. гров
Съзнавайки належащата не
ка.
Асансьоръ. Парно
обходимость аа спасяване града то не може да не бъде оце де на день и постепенно да св
нень васлужено отъ варненско докара порцията до 2 кгр. Да
отопление. Презъ замто гражданство.
се яде повече отъ 2 килограма
ния сезонъ намалява
но рекламно средство за на
Съ това свое предприятие на день, както съветватъ некои,
значително цените отъ Е:
днешното постоянно присът нема полва, а може дори да се
шето лгътовище.'
50 лв. нагоре. Сжщо
попречи на лекуването, тъй
Всичко това не показва ли ствие докавва, че при добро же като се преуморява черниятъ
дава
стаи меоечно при
лание и при пълно съвнание
оня разтящъ интере.съ, който иа своите отговорности и ва- дробъ, който има ва- вадача да
най-износни условия
все по настойчиво си пробива дъджения, твори благоустрой преработва вахарните вещества,
Справка дирекцията.
ството на града, превъ една си що се внасятъ въ органивма.
Нжтъ въ Европа нашето лп>
Половината
от*
всекидневната
стемна, упорита дейность, която,
товище?
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Лекуване съ грозде.
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Брой 187

Варненски общински вестникъ

Въ защита иа майчинството.
Отъ Д-ръ В.

Посрещането. — Приветствията на гарата. — Излета до Евксиноградь. — Вечерята
въ XX въкъ. — Речьта на пом. нмета г. Ц. Хачдмевъ. — Тостовете. --" Изпращането.
На 2 т. м. съ влака въ 2 30
ч. ол. об въ града ни ,пристиг-.
наха, идещи отъ Русе, 26 души
чехски соколи, отъ ' които 11
жени и 14 мъйсе,- На гарата
гостите беха посрещнати отъ;
Официалните власти на града,
нулата организация „Черноморски юнакъ" и множество
граждани. При пристигането на
влака, военната мувика ивсвири
чехския няционаленъ химнъ.
Гостите сливатъ усмихнати и
радостни. По лицата имъ се
нете доволство.
Гнъ Ханджиевъ, пом кметъ,
пръвъ поздрави гостите съ
добре дошли. Между друото
той кава;
— Отъ името на г нъ' кмета
и отъ името на Варненското
гражданство Ви поздравлявамъ
съ добре дошли въ пешия градъ.
Ние се надъваме, че отъ това,
което ще има да видите въ
нашия градъ, ще останете доволни. Варна 6* щастлива да
приеме тоя еевонъ посещенията
на много свои братя славяни.'
Тия взаимни посещения ще послужатъ ва ваякчаване връвки.
т е между братята , славяни —
Чехи и българи."
Следъ него гостите беха повдравени отъ председателя на
местната юнашка организация
На приветствията отговори
водачътъ на гостите —>,
». Кучеръ — председатель на
задграничната соколска область,
който произнесе подходяща и
прочувствена ва случая речь.
Благодари ва хубавия и радушенъ приемъ, който имъ е
биль окаванъ въ България и
тукъ въ Варна
•^--Цхачело съ мувиката, юнацит е въ стройни редове и еоколите редомъ съ техъ, се на
прави едно шествие превъ гра
да до хотелъ Мусалла.
Следъ кратка почивка, гости
т е отидоха въ двореца Евксиноградъ, където останаха до
привечерь
Вечерьта въ XX векъ кметътъ'
имъ даде вечеря.
Тукъ пръвъ пи навдравица
пом. кмета г. Ц. Ханджиевъ.
Г-нъ Ханджиевъ кааа;
Искамъ да Ви направя
една своя ивповедь: Още въ
своите млади години, въ юношеските си години, когато ми
попаднеше некое сппсание, или
некой в-къ, въ който имаше
Ф"-»чраФиите на хубавите чех
1*Ф /околи, въ менъ се аараж
ек..:
; а ш е ^ хубавата идея, дали и ние
\«"ь.хто**вата България ще бъ> *«гащастливи да видимъ една
'./Лшл
Црганивация. И действи7
тел\ю годинит*
дойдоха да
оиравдаятъ моята вера; ние
видихме и у насъ една подобна
органиввция. И тази органивация си постави аа начало всичЖО онова, което вършеха братята соколи. И тя успе, ващото'
следваше вашия пъть. Но, СКА
пи гости, когато авъ се вглеж
.Двхъ въ теаи Фотографии, авъ
виждвхъ и н*що друго въ техъ:
Ааъ виждвхъ отрудените, ив
мъченит-Ь ваши робски души,
защото вие наистина бехте подъ
} едно робство. А в ъ
лично,
'(съмъ чедо
на нещастна
Добруджа, страна, която ое
мъчеше и работеше ва преус
певането на юнашкото дело.
Днесъ мгягъ роденъ гоадъ е
подъ робство. Само на 30 клм.
отъ тукъ има единъ хубавъ
край, който не нанравдно наричатъ „Зл&тенъ кътъ". И въ
този край живЬе едно трудолго
биво и честно население, което
иекога подаваше ръча на васъ
— соколите, аа да преуспееш
^елото ла юнаците.и соколите,
Ние' се въодушевяваме
отъ
Ш1<;.ъльта,, отъ...идеята, че ще

бъдемъ подпомогнати, да видимъ нашия край така свободенъ,както и вие сте свободни.
Скъпи гости,
Ние твърде много скърбимъ,
че немате въвможность да видите истинските хубости на
нашия градъ Варна. Въ Варна
и околностите има хубости
природни, които васлужаватъ
действително да привлекатъ
вашето внимание. Колкото Вие
по често идвате въ нашия край,
толкова повече вие ще го обик
нете. Ние дължимъ особено
много на чехословашкия народъ
въ лицето на г Шкорпилъ и
неговиятъ покойникъ — братъ,
които принесоха твърде много
ва нашата история.
Ние не можемъ да вабравимъ
Фавтъ, че вие
и ГО лемиятъ
д н е с ъ носите едно гол*мо па
рично дарение ва ония нещастн и н а ш и братя, които постраСъ
даха отъ
ве метресението.
Вне идете да докажете,
това
българколко
м н о г о 0 бичате
За ония Ваши
ския
Н ародъ.
Х уб ав и братски чувства ва които
н и в н е Се съмняваме, че ще се
васидватъ все повече и повече,
а а ъ вдйгамъ чашата ва хубави-"
т ^ ч е Х ски соколи, ва братския
ч е х о к и народъ.
Речьта на г. Ханджиевъ бе
ивпратена съ „Наздаръ*. Муви-,
ката васвири чехосавашкия националенъ химнъ'. Следъ това
г. Шкорпилъ прсивнесе речь,
която направи силно впечатле
ние на присътствуващите.
Драги Соколи, Соколки и
съотечественици — вапочна той.
Идвате въ България отъ вашата хубава Република, ва съвдаването на която помагахте съ
своята сила, съ своето постоян
ство и неуморимостьза светото
и справедливо дело на чехославашкия народъ. Идвате тукъ
въ Варна, на бреговете на сла
вянското море, въ тави Варна,
която е близка и на нашата
чехска история. Западно отъ
Варна се намира / веанайниятъ
гробъ на 400 чехоки герои, кои
то тукь въ 1444 година съ
своя в о д и т е л ь , Искровиятъ
гетманъ Чейка въ своето ху' и т с к 0 укрепление, направено
отъ
. п о х о Д н и т * . им* каруци,
геройски, паднаха въ неравния
бои
"Редъ огромното турско
н»Д«ощие; Единственъ тови
чехски бовдуганъ, на М е Р енъ на:
местото.на укреплението съх
рт«"*н* сега въ варн. Мувей,
остана като реликвйя и споменъ
8а
герохската смъртъ на нашит
* съотечественици.
Позволете ми да кажа тукъ
неколко думи, не като пред
ставитель на чехската република, но като единъ отъ първите
чехи, които скоро следъ оевобождението помогнахме на ос
вободениятъ славянски народъ
на пътя къмъ просветата и които
бихме съучастници навсички
радостни и тъжни събития,
които неумолимата съдба слож " върху бедрата на трудолю
бивия и храбъръ български
народъ.
Видйхъ големите симпатии
на чехославашкия народъ. къмъ
къмъ българите още като студентъ въ Прага преди 50 години, когато целия чехски народъ,
обграденъ съ щиковете на своите
потисници,
тържествено
правднуваше големите, победи
на руските богатири въ освободителнаеа война; бехъ съучастникъ на славните дни на
Славянското соколство въ СоФИЯ и чувотвувахъ въ чехеките
,сърдца трепетътъ на несигур
ностьта, преди, и огромният*
въвторгъ следъ големите по-'
беди въ балканската война.

Дойдоха обаче, ва жадость, и
последните събития, когато два
та братеки славянски народа
беха осъдени отъ съдбата да
бъдатъ иротивъ себе си въ
противни летери, което допри
несе, естествено, охлаждане меж
ду двата народа. ТЬзи събития,
обаче, не съ още увре'и ва
справедлива историческа крити
ка, която нема да гледа само
събитията сами* ва себе си, но
ще анализира и причините, кои
то водеха къмъ теви събития.
Напримеръ не требва да се за
бравя, че бъдгарскиятъ народъ
има лъвскиятъ делъ отъ ре
зултата въ балканската война
— и какви беха крайните ре
зултати 89 ТОЗИ Н" рОДЪ ОТЪ
тави война ?
Благодарение на Бога, преми
наха теви събития, за които
българекиятъ'народъ носи свое
то несправидливо понижение,
и сега отъ ново почва да се
ивяснява славяневиятъ хоривонтъ и чупятъ се ледовете на
вваимното недоверие.
Отъ чехословашка Страна, се
га въ последно време се проявяватъ привнаци ва ново по
братимяване; като първите ле>
стовици съобщаващи за новата
пролеть на братска любовь
дойдоха тукъ екскурзиянтите
архитекти отъ пражката техниника, певческия хоръ Крижковски и редъ други. Обаче,
най силниятъ Факторъ и найвдравата гаранция ва сближе
нието сте Вие соколи, които
дойдохте тукъ, да бъдете сви
детели на непоколебимите брат
ски симпатии на българекиятъ
народъ къмъ-.ЙАс-ь и съ това и
къмъ чехословашкиятъ народъ,
дойдохте да помогнете да се
отвали тежвиятъ балванъ, кой
то въ последно време затиска
ше братските връвки между
двата народа, които съ своята
история, своята съдба и съ своя
та истинска днмократичность
с ъ така бливки помежду си.
Убедевъ съмъ, че- Вашата
Соколска оргянпвация положена
отъ самото си основавпне на
високо морална, справедлива и
славянска бава, която извърши
славно своята задача при, осво'
бождаването на- чехословашкия
народъ, ще допринесе и къмъ
отстранението па всички не
справедливи предразсъдъци, кои
то неприятелски се постарятъ
въ пътя къмъ съвършеното
братско сближение на ' двата
народа.
За нреусневането на тави но
ва ва Васъ задача, вдйгамъ ча
шата ва благото, аа щастието и
аа великата бъдещность както
на българекиятъ така и на че
хословашкиятъ народъ.
Г нъ Дръ Фридрихъ — единъ
отъ главатарите,вдигна чаша
та за икономическото и култур
но преуспеване на България.'
Той поблагодари ва рядушния
приемъ, който братята българи
оказаха на чехословашките со
коли.
Чувствата, които г. кмета
ивкава за чехословашкия народъ,
ни трогегаха. Неговата тжга по
поробената му родина се докос
на дълбоко до нашите сърдцв.
Сближението между българи
и чехословаци треаба да даде
конкретни ревултати. Време е
отъ думи да се пристъпи къмъ
дела.
Последенъ говори председа
теля на местната юнашка органивация г. Д, Андреевъ.
- Превъ целОто време, колко
то трая вечерята, мувиката на
9 дружина ивпълняваше чехски
и български народни песни.
Вечерята всредъ най весело
наетроение свърши къмъ 9г/з
часа. Отъ салона XX векъ

Смоленски.
Въ днншно време животъгь случай тови материално обрф
ртъ день на день все повече се менителенъ и морално тезкък- %
усложнява и става труденъ ва контингентъ на невДравото т
йсенатамайка. Подъ натиска на коление може да бъде према
съвременните социални и ма- натъ, ако се ввематъ своевр
менно профилактични мерки!^
териялни условия, единъ го
лемъ процентъ отъ майките Една отъ теви мерки, вапавва
съ вадължени да се грижатъ ща държавата и обществот!
не само ва домакинство, но и отъ тежки и често ивлишн
ва ивдръжката на своето семей равходи, е закрилата на майчин
ството.
ство.
'
Държавата и ' обществото с,
Това даде поеодъ да се съв
двдатъ организации и институ длъжни да обезпечатъ вдравет
ти въ ващита на майката и де на своето поколение; ватова
необходимо да се предостави
тето.
За да се непълни всичко то особено -за бедното население,
ва, което е потребно ва опаз всичко необходимо ва вакрила
ване здравото поколение, кое та на всички жени превъ вре
то е тъй скъпо ва всека нация ме на бременостьта и раждане.
и изобщо ва целото човечество. то. За това е необходима ра.
правятъ се скъпи жертви и ционална органивация на аку.
шарската помощь. .-.
усилия.
И ако целиятъ печатъ въ
Зе да ииа планомерность . и
всичките държави отдава тако целесъобразность в ъ т г я работа,
ва внвчение я прилага големи необходими съ две много важ
усилия за пропаганда иа идеи ни мероприятия: 1) консулта
ва ващита на детето, струва ми ция ва бременната и 2) родил
се, че ващитата на майката, коя- . на помощь въ специалните уч
то дава бъдеще поколение, не реждения. • ' , . .
с»мо може, но требва да бъде
При такава обстановкана въ
дело на държавата и. обще- проса, при организацията.на ра
. ството, Ето вощо, своевремен ционалната акушерска помощь,
на и рационална е както сама ще можемъ винаги напълно да
та пропаганда на идеята за май обевпечимъ майката и бъдеще
чинството, така и нейната ор то дете. отъ всички ония /опас
ганизация. И наистина, здраве ности и усложнения, които съ
то на майката, условията, при тесно свързани съ 'бременость
които тя живее, носи и ражда та и раждането и които съ тъй
— това съ важни обстоятел сложни, а на гледъ като че съ
ства, отъ които вависи 6льд?що- . само Фивиологически процеси.
то детр, бъдещиятъ членъ на об
. Органивираната ващита на
ществото. Товв дете, по идея майчинството, въ много случай,
та "вакрила на детето", отъ мо ще предотврати редица усложмента на раждането, требва да нення ва бъдещето дете; както
бъде подъ вакрила, въ ке.е/го превъ време на бременостьта,
направление много е сторено и така и превъ време на ражда
все•повече и повече се - стара- нето. Съ това вначитедио' ще
ятъ да равширятъ Сферата на се улесни работата при грижевлияние въ това направление. нето ва недоносените, хрониче
И-ясно е, ако тави . ващита - се ' ски * неизлечимите отъ тежка
простира само ' отъ периода на наследственость, '•' недъгавите и
раждането, а целиятъ тови дъ- . хилави деца. Ето ващо необхо
лъгъ и опасенъ периодъ отъ димо и наложително е, колкото
момента на самото вачатие и се може пр-скоро, да се съвдадо самото раждане бъде вънть .датъ и да се раввиятъ консул
отъ ньшия контролъ, то ние тации ва бременната жена и ро
ще получимъ големъ контин- дилна помощь въ специални уч
гентъ отъ не вдравъ материялъ. реждения, по типа на западно
Гледайки практически и ра европейските и американските.
зумно на нещата, въ много.
Осъществяването, на тези вадачи ще стане, ако всека об
гостите, придружени отъ наши щина се вагрижи съ устрой
юнакини и юнаци начело съ ството на „Майчинъ домъ",
военната музика се отправиха функциите на който ще йвпълняватъ' тъй плодотвори и ху
ва гарата.
Въ 10 часа -те отпътуваха манни работи-., ва благото в а чова Чехославяя, отнасяйки най ; вечество — ва опазването и обевдобри спомени отъ краткото * си печването съ адраво поколение
своя народъ. . • ''
престояване въ Варна."

Книжарница

„0АРА30ВАНИЕа

най модерно наредената книжарница въ града ни съ всички
български, Френски и немски книги, луксозни албуми, -:
вави, рамки, картини и картички

откри новия си магазинъ на ул. Д а р ь Борисъ"

I

и моли клиентите си само ва едно посещение ва да се
въвхитятъ отъ хубавата уредба.

33а,тр:и:а,
-Ц Почитаеми Госпожа и.Госпожици, ве забравяйге
1Т магазинъ .Виолстъ" кой го Държи • ВИНАГИ рекордъ
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'" М А Н И Ф А К Т У Р А
и готови д«я и •ЖИКЕТИ.»».-»л6ил«"-:-.|
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Печатница Добри Тодоровъ ^ Варна."

':']

I".

Брой 187

Варненски общинекипикгвест

Ворисъ Поповъ.

Библиотека и библиотечно дйло.*'
Продължение отъ брой 186.

Науката за книгата
въобще, както и за нейното все
странно раавитие се нарича
-библиософия. Тя се дели на
три отдела: библиология (би: блиогяозия), библиография, и
;библиотекознание (библиотекоюгия). Баблиологията е нау
ка, която разглежда и изучна
; книгата . отъ теоретическо и
, историческо гледище като ли
тературна проява. Виблиоте
^коананието е науката за уо. тройотвото и поддържането на
'библиотеките. То има за цель
да установи най-целесъобраз-. ните форми и методи на ор
,ганизация и водене, както на
опелото библиотечно дело, та4 ка, и на отделните библиоте
ки, То се дели на два отде.. ла: теоретиченъ и практиченъ.
. Теоретическиятъ или библи1 отекографияга ражглежда исто.. рията и развитието на библи.отекйгЬ, техните форми въ
^ раапите времена, държави, ин
ститути, а така' също запимава св съ описание на от
делните библиотеки, библио' течната статистика, библиотеч
ното законодателство и био
графиите н а библиотечните
дейци. Практическото библио
текознание се нарича още бил блиотекономия (отъ потоз ' • =
йаконъ) или библиотечна тех
ника Библиотекопомията се
занимава съ библиотечното по
^яещение и обстановка, с ъ
книжния имоть, неговата кла
сификация, каталогизация и
: вапазване, оъ организацията
на заемната служба, админи
страцията и оъ подготовката
на библиотечния нерсопадъ.
Библиотекознанието е нова на
ука, развила се едва отъ единъ
векъ. Но първите оратя аа
:
пейното развитие датиратъ още
отъ средните векове и осо
бено отъ 16 векъ, когото нуж• дата и значението на библи,г отеаите се почувствувало поосезателно Днеоъ вече, за• едно оъ бйблаологията и би; биографията, то предотавля„, аа обширна ваука, почти толкозъ. колкото всека д р у г а .
Пръвъ баденокиятъ библиотел
каръ Шхетингеръ поотави ос,.|йрите на библиотекознание
то презъ 1803 год. оъ съчи
нението ой „Опитъ за нъзенъ
Учебникъ по библиотековнянието.*/излеело въ два тома въ
Мюнхенъ Пръвъ опитъ оба
че да се систематизиратъ за
коните на библиотечната Н а8а е иаправилъ англичанина
Рачардъ де Бири въ 1344 г.
въ книгата си „Филобиблионъ"'
*) Италия притежава много старин
ни и съ голЪмо минало библиоте
ки. Въ Римъ Ватиканската, която има
«хиляди ржкописи, (5000 гръцки,
Ь
' ООО латински и 3 ориенталски). Въ
Милано Ямброзийската библиотека
<*300 х. тома и 15000 ржкописи.
°Ь Венеция библиотеката на СвЧерно-съ 300000 тома и 10 хиляди
р
*н6писи. Въ Флоренция Лорентинс
«вта библиотека, съ славно мина
ло, която дълго време е минавала
58
най-големата библиотека въ Ев(|опа. Въ Флоренция има и др. би
блиотеки, между които Малиабеки'"ската съ четвъртъ милионъ тома,
^Руцепиянската, Рикардиянската и
*Р< Въ Неаполъ библиотеката Бор"°ника съ близо половинъ милионъ
т
|.. °Ча и 3000 ржкописи Добре уре' **-ни библиотеки притежаватъ сжщо

Ладуц т,о Ч Н п г

ну

и пр.

печатана въ Кьолнъ въ 1475
година. Отъ тогава се създа
де цела литература по библи
отекознанието. Особено забе
лежителни библпотрколози оъ:
Арнолдъ Грезель, Йоженъ Морель, А. Меръ, Браунъ, Ванъ
Меелъ Кътеръ, Дгои, Отле,
Воутерсъ, Схйереъ, Боствикъ,
Делиль, Колсонъ, Рубакинъ,
Хавкина и др.
Библиографията е наука за
книгите отъ гледище на техното външно или материално
и вжтрешно или интелектуал
но описване. Цельта на би
блиографията е да приведе
въ известность и да наирави
достъпни за читателя книги
те по разните отрасли и наз
вания, както и да ' опредЬли
техната цЬннооть. Библиогра
фията е посредница между
книгите и читателите. Тя под помага последните по леоно да
се ориентиратъ при издирванията си въ големото книжно
море. Библиографията бива об
ща, когато св отнася до лите
ратурните богатства на всич
ки нареди, времена и специ
алности; национаяна—за тру
довегЬ. само на единъ езикъ;
областна — за книгите, изда
вани въ определена область
(Варненоки окржгь и пр.);
специална, к о г а т о разглежда
произведенията тзамо на единъ
отра. ълъ на науката Тя би
ва още аналитична и крити
ческа. -— отчети, критически
обзори, библиографичните от
дели на описанията, рецензии
и пр. — когото дава сведе
ния за ценностьта на описва
ните трудове; подборна бабяиография — сиоредъ некой
предварително о п р е д е л е н ъ
принципъ; обикновени кни
жароки каталози и пр. Всич
ки библиографии могатъ да
бъдатъ ретроспективни, кога
то разглеждатъ стари издания
и периодични, когато описватъ текущи произведения.
Фермата на обработване ма
териала м<'же да бъде въ хронологиченъ, азбучеиъ, сиегематиченъ (по науки) и др.
редъ. Описанието на книгите
требва да бъде точно копие
отъ заглавния лиотъ, като се
прибавнтъ още формата, сгра
ниците и всички други съще
ствени признаци на произве
деннето. Макаръ библиогра
фията да е строго безпристра
стна, описателна, наука, но понекога къмъ описанието орябавятъ анотационни (рекомендателнн) бележки, при което
историята на книгите се сли
ва съ историята на идеите.
Библиографията е въ теона
връчка съ историята на ли
тературата—научна, философ
ска или художествена. Тя не
се ограничава само съ оиисанието на печатните произ
ведения, до описва сжщо та
ка • рдкописите, груюорите,
медалите, картините и въоб
ще всички мемориални па
метници на човешкия духъ.
Библиографията е единъ видъ
архивъ и барометъръ наииоменоотьта и основа на вееко
научно изследване. Тя обозна

чава всички етапи на духов
ната култура. Нейни спома
гателни науки с ъ : палеогра
фията, историята на книго
печатането, историята на* из
куствата, особено кешографията, историята на книжна
та търговия и др.
Библиография въ древнооть
та и средните векове не е
съществувала, макаръ че и
тогава имало страстни библиофили. Причината е, че
ръкописите не се поддавали
на системно описание, пора
ди липса на заглавие и дата
иа издаването. Редкото опи
сание на книгите е ставало
по началния текотъ, но тъй
като той е билъ изменяванъ
често, едно и също съчине
иие е имало десетки и пове
че варнянти. Естествено е,
че при това положепие опи
санието на книгите не би
могло да бъде възведено въ
наука. Библиографията, като
научна система, ^ е установи
ла едва следъ книгопечатане
то. Пръвъ трудъ по всеобща
библиография, както и пръвъ
трудъ по библиографията въоб
ще, е книгата иа Конрадъ
фонъ Хеснеръ — „ВЯлоЛеса
шпуегзаИз" (1515 - 55) —
описъ на съществуващите
тогава книги на гръцки, ла
тински и еврейски езици Въ
' 17 векъ се издаватъ вече
" доста' каталози*^*(така се на
ричали библиографските сбор
ници, а също таблици), както
по обща така и но специал
на библиография. Между дру
гите е грандиозниятъ опитъ
на Маричели — „Маге тагит"
КОЙТО е излезалъ безуопешенъ,
поради големия брой на ивлиаащите съчинения и мъч
ната осаедомяемость. Днеоъ
всеобщата библиография има
само историческо значение —
тя е замЬнена съ национални,
областни, специални и др.
библиографии. Огъ значение
съ библиографиите на Кьонигъ (В1Ьпо1пее:1 уе1гдз е1 поуа
1678), Бюлятъ, Е1ертъ, Брюне, Клармундъ и др. Между
националните
библиографии
особено интересна е герман
ската Никоя страна не може
да съперничи съ нея Ней
ната библиографична наука е
сложена наздрави и добре ор
ганизирани сон-ви Тя има
пълна библиография на всич
ки свои издания Нема нито
една специялность, която да
нема свой органъ, а често и
по няколко. Доброто развитие
на германската библиография
ое дължи на нейните кнпжари, които съ истински културтрегерп, а ' така сащо п
на нЬмските книжни нанаирп
въ Франкфуртъ на Майнъ и
Лай.щигъ, за които всека
фирми е издгвала свои пълни
каталози (М$8ка1аюйе
въ
Фринфуртъ огъ 156 4 до 1749,
Лайицигъ отъ 1594 до 1860)
Баща на немската библиогра
фия е Ершъ оъ своето съчи
нение: ,А11д.-т. гергеЬогшт
йег Ьиег..Шг."
(Следва). .

Сто. 3

ХРОНИКА
Крупна монетна находка
въ Варна. При регулацията
на ул. „Гургулята", до входа
на къщата на г нъ инж. Бър
невъ, намерени съ вивантийски
монети, отх които на Варнен
ския музей съ предадени 104
монети. Т4 съ медни и съ се
чени при импер Ю-Угиниана Ве
лики (520—666 г. сл. Хр.)
Наднисътъ върху лицето на
монетите е : Ооппт повЬп (на
шия госп^дарь) 1из1шапив вид.
П р е з ъ м-цъ октомприй въ
общинския Майчинъ домъ съ
прегледани амбулаторно 795
жени. Пр«8ъ същото време оъ
родили въ дома 17 жени, отъ
които на 15 е направена опе
рация.
Читалнята при градската
библиотека отъ 15 до 28 октомврий
включително е би
ла посетена отъ 1903 души.
Прави впетатление, че въ
последно време вземането на
книги ва домашно четене е василено извънредно много.
Презъ м-цъ октомврий въ
общинската химическа лабора
тория съ иввършени следните
аняливи: млеко — 2 проби (отъ
държавната болница); брашно
3 проби; оцетъ 2 проби; масла
растителни 6 проби; сиропи,
сладка б проби; бови и халва 8
проби; червенъ пиперъ 2 проби;
кюспе 7; платъ 2; бенвинъ 2;
гавьолъ 4; минерални масла 4;
химикали 2; кожи 2; клиничес
ки 4; бои минерални 3. Всичко
58 проби; отъ които 24 проби
съ ва частни лица и учрежде
ния и съ постъпили 2600 лв.
такси ва анализа.
П р е з ъ и з т е к л а т а седмица
е иввършена следната работа:'
въ градската кланица е ивклано: волоне и крави 363 глави,
дали 39675 кгр. месо; биволи и
биволици 128 глави — 17-564
кгр.; телета и малачета 24 гла
ви — 1018 кгр; овни и овци
1792 глави — 20089 кгр ; .гър
чове и кови 523 глави — 7075
кгр, агнета и ярета 15 глави
— 6766 кгр. или всичко И8клано 2932 глави добитъкъ дали
92338 кгр, месо, Огъ тйхъ съ
унищожени по равни болести:
волоие и крави 8 глави — 839
кгр., биволи и биволици 2 гла
ви — 354 кгр.,. свини 3 глави
— 124 кгр. или всичко унищо
жено 13 глани — 1317 кгр.
Иадядени ва вътрешностьта
на Царството 161 пътни листо
ве аа; 11400 кгр. риба, кожи
10661 кгр., кашвавалъ 150 кгр.
ч^рва 10655 кгр., сирене 1465
кгр., лой 860 кгр., съвдърма
220 клг , лесни консерви 250
кгр. раци ?9 кгр. Проверени
съ ва износъ за вънъ отъ пре
делите на Царството.- черва
320 кгр, кашкавалъ 1180 кгр.,
яйцч — каси 20, масло 18 кгр.,
сирене 1000 кгр.
Издадени съ 20 свидетелства
аа правособственость на едъръ
добитъкъ.
Направепи съ ревивии на
всички работилници и магазя
ии на месарските и рибни хали.
Лекуванъ е з«болелия общинкси добитъкъ по 3 добитъка
дневно.
Контродиранъ е всичкия до
битъкъ влЪвълъ въ градския
назаръ. Проверено е 3200 кгр.
млеко. Отровени съ 67 правдноекитяющи кучета и 4 котки.

Вееки варненски гражданинь требва да чете
в „Варненски общин
ска вестникъ" който е
единствения защитвикъ
на интерсит* еа града.

1

Театръ н изкуство.

Варненският* театръ.
Въ дни на духовна и нрав
ствена безпътица, въ дни, ко
гато животътъ е обезцененъ, и
всичко възаншено, красиво въ
него е погавено; когато чув
ствата за солидарност!,, обичь
»:
искреность между чонеците съ
ослабнали; когато н«н страшни,
долни пороци и инстинкти вастрашаватъ да раврушатъ на
шия духовенъ миръ, — пъ та
кива дни дрцата на трезвената
мисъль, сплотени, подяли ръце
единъ на други, попече отъ
всекога би т|)'Ь6вяло да работятъ за вакрепяпането на мо
ралиите устои въ обществото ..
Педагогьтъ, литераторът*,
художникътъ, учениятъ, ФНЛОСОФЪТЪ свещенникътъ, вртистътъ и всичко останало здраво
мислещо тр!;бва ла подпедатъ
жестока борба; тр-Ьбва да станатъ лекари и|[да лекуватъ бол
ното човешко сърдце, което
подъ натиска на злптЪ бацили
— лъжата, подлоетьта и коравосърдечието — отъ день на день
все повече и повече се обезце
нява, равсройва и губи хармоничностьта на тоновете си.
Чревъ разни педагогически и
научни скавки, чревъ хубава и
ценна литература, чревъ худо
жествени ивложби и музикални
и театрални вечери требва да
ее сее куутура и просвета въ
сърдцето на широките маси.
Особено театрътъ тукъ треб
ва много да се усили; ващото,
нека привнаемъ, малцина съ
днесъ онези, които могатъ да
четатъ или посещаватъ сказки.
Нервната епоха, която прежи
вява човечеството, е направила
личностьта нетърпелива, отне
ла й'е вътрешното спокойствие,
и тя като че ли иска всичко, >
което й се поднася~ДГ*о5йде'7л«ко, увлекателно. Фактъ е, напримеръ, че днеоъ сторого на
учните и ФИЛОСОФСКИ съчине
ние не се четатъ, и ако се че
татъ отъ некой, то т е съ хо
ра, които боравятъ сериозно въ
тави область Това съ заинте
ресовани лица по дадена мате
рия- Мнозинството отъ хората
днеоъ искатъ всичко, което имъ
,се поднася, да носи характеръ
на театралность. А въ такъвъ
случай театрътъ се явявя ка
то няй рационално с р е д с т в о ,
чревъ което ще могатъ масите
да се култивиратъ и получатъ
необходимите солидни повнания
еа въ живота. . .
Варненскиятъ общински театъръ въ това отношение прави
една смела стъпка. Той чревъ
високо художествени нйеси е
вечъ въ ролята си на въвпитатель,
.Камбаните пя свети Климента" „Аташето* „Монасите" „За
сада" и най-новата ивнесена пи
еса "Ивмена" — отъ гениал
ния полски драматургъ Якоби,
съ влатна диадема въ образа на
нашия театъръ. А това може
еямо да ни радва и чертае посветли перспективи за нясъ...
Театрътъ, обаче, требва да
се подкрепи, еа да може да про
дължи тави своя висока ездача...
Варненската общинска управа
при сегашния си съставъ на
прави много въ това отноше
ние. Новиятъ градски театъръ,
който десетки години стърча,
като развалини въ центра на
града, е почти на довършване;
а обществото въ такъвъ слу
чай би требвало, йледъ като
изкаже своите адмирации къмъ
инициаторите на това културно
дело, да подготви и актьорите
ни за новия храмъ на Мелпо
мена. Нашиятъ театъръ при
сегашния съегавъ е повече отъ
добъръ. Това може да се каже
още по уверено, като се има
предвидъ и талантливият* неговъ режисьоръ, конто ясно
подчерта своите големи залож
би съ своята строго оиредедеиа
психологическа система при ив-
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бора на нанесените до сега пие
си И това не съ думи, но ФВКТЪ,
който не требва да се отмине
невабеляванъ. Театрътъ и не
говите
енергични
ратници
требва да се нпсър^чатъ, треб
ва да се подкренятъ. И това
требв» да се направи ва бла
гото нп идещите поколения,
ва благото на нацията ни, коя
то големите войни оноропиха,
откъснаха отъ истинския пъть
въ живота, аа да я хвърлятъ
въ пътя на нравственото и мо
рално падение.' Ужасна е кар
тината, която днесъ животътъ
ни открива. А тя добива още
по ужасенъ ивгледъ, като се по
мисли, че отъ день на день ней- '
ниятъ ужасъ расте, вместо да
намалява. Иаходътъ отъ това
положение е единственъ; а,той
е: повече работа, по силна лю
бовь къмъ оневи, които с ъ
борци противъ влото, противъ '
поквяратя, суетностъта на днеш
ната болна епоха, по силна привързаность къмъ ткатра и него
вите труженици и къмъ ВСИЧЕСО
красиво, възвишено, облагоро
дяващо човека въ живота. . . .
Д. Г. Аджемовъ-

Новини изъ целъ Светъ
Водомерната служба въ общиНИТЪ. Превъ текущата година е '
билъ обсъжданъ
яъпросътъ:
кой требва дп бъди притежатель на водомерите. По тоя
случай е била навършена анке
та въ 3280 града. Въ 1764 градеки общини водомерите съ
собственость на водопроводната
служба при общините, които
раанределятъ и водата на на
селението; въ 582 градски общини водомерите съ притежа
ние на компанията — конце-^
еионеръ, а само въ 836 градски
—вЛщиии—вадлмерите принадле- '
жатъ на абонатите. Ивлива отъ
анкетата, че въ 74'4°/о отъ
градските общини водомерите
е ъ собственость на доставчици
т е на вода, а не на консумато
рите. Това мнение било преодолящето въ градските общини
на Съединените Щати.

Награденъ общински деятель. Награда „Непгу 5. 5ие1Г
аа преаъ 1927 г. е била дадена
на архитектъ Н Н. Са1у, който
е написалъ студия на тема:
„ Санитарни
приспособления въ
хотелитгь и по-голпмитгь коопе
ративни домове и частни кхщи.

Тавифата на житото, внасяно
въ Италия, еъ кралски укавъ е
' повишена отъ 7'50 влатни лщк
на квинталъ на И влатни лири
на квинталъ.
Унщоженке на комарите посредствокъ рхбитагамбузня Глав
ната дирекция препоръчва на

ония общини, които иматъ еве-,
ра или превъ които текатъ ре
- И П
СРЕЩУ
ки, да раввъждатъ рибата гямОТЕЦЪ ПНИСИЙ, общест
бувия, която риба е големъ иа- вено-културно-политическо спи
ГаV/
Народната Банка
требитель на комарите и рав сание. — Редактори: Д. Мишевъ,
ще намерите, вълнени платове за костюми пардесюта,
ните видове мухи.
проФ. Гавр. И. Кацаровъ, В. Т
манта, отъ Английски, Германски, Чехски и
Велчевъ, проФ ' С. Баламевовъ,
Харлвнъ. Общината въ гр.
— Ивдание на Всебългарския
Българска фабрики.
Харленъ е привършила започ
•1
съговъ „Отецъ Паисий".
Най модерни и елегантни платове ва дамски костюми и
натите два големи плавателни
Брой
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съдържа:
1.
Д.
Ми
4
бяеейни преаъ 1926 г. Басейни
т е еъ построени на открито. шевъ — Ъа Кеуие Вшдаге (Бъл
На учащата се младежь и ра гарски прегледъ). 2. В. Т. ВеЛ'
ботниците се еГравятъ големи чевъ — Великите сили и Бал
каните. .ПроФ. Д-ръ Ив. Геор
намаления въ такситЬ
отъ най-реномираните чувди Фабрики
говъ — Разсадници на нравст
вена
поквара.
4.
Я.
Тодоровъ
Щетинъ. Общината въ гр.
Щетинъ е построила въ рав Доцентъ въ университета —
ните краища на града специал Ролята на арбитража въ кла>
ни малки къщи, предназначени сическата древность. 5. Д ръ Н. 6*8—®йШ—«в©а- -еввв-.-а8В8—«ввв- -е»—«8©з—еЦВз—Н№в—ееш—И1В9- -*в#*7
ва туберкулозно болни. Къщите С. Пенаковъ — Българските
ся. притежание на общината. малцинства на конференцията
Последната ги отдава подъ ма- въ Прага. 6. Вл. Дяковичъ —
лъкъ наемъ на вабол-Ъли отъ Мисли и спомени на султанъ
!-*
туберкулоаа. Постройката на Абдулъ Хамидъ. 7. Ст. П. Ватия специални жилища се сгро- силевъ — Нови книги. 8 Д.
ятъ отъ Фондовете които иматъ Мишевъ —' Неверна обоснова.
аа {целъ борба съ социалните 9. В. Т. Велчевъ — вътрешенъ
влини. Тия Фондове се субсиди- прегледъ. 10 ПроФ Ст. Баларатъ и отъ страна на прави мевовъ — Външенъ прегледъ.
Списанието излива презъ пър
телството.
Само те еж >
вата и третата седмица всеки ме.
п
р
епорхчави
Лионъ Модерната скотобойна еецъ на 16 страници най малко.
на Лионската община е при- • Редакция и администрация:
отъ дирекцията на
„Алабинека",
Коонерат.
вършена. Тя ще представлява ул.
Мина Перникъ
последната дума на модерната търг. домъ, буква А. иърви
техника
Всички машини, а етажъ, № 72. — СОФИЯ.
като най-икодаже и самото умъртвяване на
Годчшенъ абонамрнтъ — 120
мични и прак
добитъка ще става съ елекрти- лв , полугодипкнъ — 60 лв. аа
тични
чески токъ. Скотобойната ко
16 броя до края на 1928 год,
стува 100 милиона Франкч.
— 80 лв. - Единъ брой 5 лн.
Членовете на съюза, които
ВИНАГИ т СКЛЙЙЪ
Кметътъ на Лионеката общи
на е иввестниятъ френски дхр- плащатъ най малко 160 лв го
дишна вноска, получаватъ спи
в ь работплницнта на
жавникъ Ерио, която по на
стоящемъ е миниетъръ на на санието безплатно.
Книгоиздчтелствр Хр. Г Да
родната просвета въ к&бинета
новъ — СОФИЯ Бу.д. „Цярьна г. Поанкаре,
Оевободитель" № 6 и книжар
Статистически данни за /Ьн- ниците: Т. Ф. Чипевъ Б«л.
Мария Луиаа 20
ДОНЪ. Иалевла е книгата Боп(1оп „Дондуковъ" Л» 20 22; „Хр
51аизИс8 ва 1925 - 1926 г Кни- Олчевъ" ул Леге № 44; Цв Н.
Искайте безплатни
гата е на иввестниятъ общин Чол^ковъ Бул. „Дондуковъ"
ръководства
ски деятель Кш§ 5оп. Съчине Л» 42 и К. Д-во „Факелъ" Бунието е отъ 420 страници и левардъ *-., Витоша" Лг 1 — до.
ставятъ отделни книжки отъ 1Н- -вива—н9В9--ев§я* ~ЩШ~ -вЦВа- -св§з- -*ЧВв- -е@8»а—Н8Вз- -ввВ*-.-еввв- <СИШ*>-1
струва 15 8П. .
сп. „Огецъ Паисий", ванисватъ
нови абонати и членове и приПечатница
ематъ абонаменти и членски
Добри Тодоровъ
вноски аа съюза.
поканвамъ старите си клиентки варненки
и варненци въ
О

Книжнина

5

5-КО

'

•

З и м н и палта

платове за балтони

П. Градинаровъ УЛ. Преславска

I

ТъреЕТЕ ПЕЧКИ ТИПЪ

ДОарка Е

В.Ен^ибаровв

Ново!

Ново!

]У1ераклии на /Гуксозиото

т
о

Въ фабричния складъ на

X

ВЪ НОВООТКРИТОТО МИ АТЕЛИЕ

„Т О П А Р О В Ъ"

Бр. Габровски
кревати за кьошкове, пружини, нощни шкафчета,
омивалници, закачалки, гардероби и др.
Цени, качества и условия
подъ всека конкуренция.

00
О

на ул. „6 Септем^рий" № 1

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

ул Габровска № 25 до гарата ще намерите винаги
луксозни комплекта отъ чистъ месингъ СПАЛНИ.
Големъ изборъ всички видове

Русе.чсЦи таблени кревати,

х
о

„И а, д © :??к д а,"
което продадохъ всецело на работниците нема
нищо общо еъ новото ми ателие.
РАБОТА ЧИСТА И ГАРАНТИРАНА
Едно посещение е оостатъчно да ви увери въ
съвестното изпълнение на поръчката Ви

о
63
о
X

С ъ почитъ Д. Станчевъ.

Ново за Варненци!

X

о
в
о

тшштштшшшшшшй

ВсгЬка ср^да въ

АТА ГРАДИНА

на Атанйсъ Ивановъ
ул

ЗАБАВА съ ТАНЦИ
свири Салонъ Оркестъръ
и джазъ-баидъ
съ с.цсезф.шъ подъ диригентството на
ЕРНВОТО 0ЕРПИК0
изящна обстановка.
СЕРВйРА СЕ а.чамянуть, спиртни напитки и

сдадНарсксг о т д е л ъ

шшшшшшшшшшшт
жтт
Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

1йз1

т

„Цярь В рисъ" М
.«6
до к>Фене „.Лондонъ*

Единствения въ България «лек
триченки- аиаратъ К е а 1 | & { | С
М а у в Г ва едри нълни за 6 ме
сеца, съ конкурентни цени. Наймодерно постригване, Фризиране,
водни ондулации съ специаленъ Ь л е к т р и ч е с к о дълготрайно
(6 ме с е ч Н о) къдрене на
препаратЪ| маникюръ, електри
дамски и мъжки коси.
чески масажи, иамиване на коси
съ специаленъ препаратъ който омнкчава косата и пр.
Електрическо дълготрайно
Иаработватъ се всекакъвъ видъ ивкуствени коси и перуки.
(6 месечно) къдрене на дамски
Ивящно хигиенично бръснене и стрижене напълно
и мъжки коси.
вадоволяващъ вкуса иа клиента.
. Парфюмерия и пудри на конкурентни цени — 20°/о нвмвление.
Пристигна препарата БОКЕАЬ НЕМКЕ ва боядисване на коси — най равлични цветове.
Пристигна пудрата ..Авореи" и тънки машини Л: 0000 специални аа ДАМСКО СТРИЖЕНЕ,
тъй също и прочутите нарФюми, пудри, помади и лчсьони отъ иввестната Фирма („КУРГ" —
Рипа) .Помпея", „Флорами" и „Живрина". Пристигнаха ,*що и отъ иввестната Фирма Жермандре" всички видове парФЮми, одеколони, помадис пудри, черпила, сапуни и др.
на конкурентни цени.
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