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дчесг, когато хри
стиянитп, по цгьло
то земно кълбо пра
щва рождениато на . Опна
Важи, нека ни бжде позволено
Н направимъ едно малко срав
нение между онова,' което
Христови до деня на • своята
щченическа смърть щхтотд
пше • - и днешната • печална
Шствителностъ, ^
г;
А
\ Следвало бй; '• щолк чехтвумлее този евгътъ.п денъ; да
глрвдМе ег уханието' на Хри
• тв'г да пазимъ, Вехивитгь заНти'и да -ги крилат ме на
Ймо:-;! '.' : ' : -'"-:^...'.', " :
Вгншниясг бщегкъ^й фарисШщтата, ех. биле'- винаги
камипрално противоположни'
ж> принципитгъ на &ристия*
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Броя 1 левъ.

ПЕТЪКЪ.

Праздникъ на любовьта...
я.на 8ш@?а.шз;?шада
г. П.Бякевъ«" ••'!•-••
По случки- иойтя

1931

пр на онид зл(: и, КОИТО- и
оп н-шесоха сп ''жестокотоОсакатяване пр^ ь 1913 год.
•"'' Въ тая. насо^*,: пред^таййтели. па-разЦН-съсловия;
съвместно съ^ фестоянаото
арасАСТвио в» .1*арновскаТ1Г
община. обиисл'ятъ -;редица'
мерки, които отчасти биха
ао«огна.1и за 'в^^^гановя&аие
търгонехото ;, занчеяве. иа
Вярна. Тия условия СА васочена вь' три няаравлеиия:
въвг-ждаяяе яа б;шг6орнятил
есочни. •-.тарифя,.'- обявявано
Варна въ сиобод-но- прнота'нище
и слъг;яв^е : -па.; риХристовото учение е найс'!Ч)янаетр Вяй?а - Со.фгя.
ттлата проява на човгьшВь тоза нануавленяе : (С
ата душа*
, П. Бяновъ
ра^вивать 6езш*«йо уселвя
Велитящ учитель ни коз*.
отправя следйигй- "пожела на добри Варящи ки граж
м ш в : ; - -•-. .: ' - > . • •
дани. • -.. ^'ДД'.--- •' '-—.' Да обичаме ближния си, ния къмъ варвевскат* граж
За
~.)»".;яв връщаме щ за *ло( да дани: •. •у-ь-.^",^,.;;; ;;•::•-:; Л*МО,- С^ДбОШфЛ!
значение
'"Вгака'вов!
годзна"аЬкре-;
чнкрадемг, да не убиваме, да
усц-БХъ
гааме
съ
надежда
за
по"
увеличаването
чсъ
| теи завиждаме единг дру- добри блднини. Отъ вебка започнатото я^ло. ГОЛЕМИ'
ш и п р . - > -•••''•
изтекла годава аий се мж- усилия за усп*:?а на това
Днес» когато злобата и нечамъ да цочераимъ поука; д^до ще ее проявятъ врезъ:
тистъта съ пуснали дглбокц
за • извоювани ва едио по настлкващата 1931 'година.
варени вь нашня общественъ.
щастливо блдаще.
Дано новата 1931 годава
^политически животц когаИзтеклата 1930 годиаа донесе реализирането на
Ш алчтетьта за забогатя- \
се характеризира като го първигв две искания и по
ише е одвханала ищгъло чодина на фанансова и сто ставяне начало на игаълве*
яншшя духг; когато на вегька
панска криз», които засег ние ва третото. Съ тия
щчка се прилага максимата
наха цФ.лвя свЪтъ. Нвй сме благо пожелания ноздравля;« най'\олп>мия ерягг на хрисвидетели на отраженията вамъ съ новата година всич
\ш'нншвото — Мойсей: око
* . "
еа тия кризи вь мощни дгр- ки варненця.
» око '—г злби за 'злбъ',, когаж»ва като 0. А. Щатн|
Щ свята, е разделенъ на два
Франция, АНГЛИЯ И др. НаЧаждуващч лагери
готови
взето отечество, осакатено Разменени новогодишни
юж« моментъ да се унищои изтощено отъ .воаваай,
пожелание
«а«в{ - - учението на Хри*
ве избегаа елдбата на ос
вие се жгяга не само параПо случай нгаата 1931 год.
таналите държави въ Евро между
Н. В. Ц^ря и кмета на
Скално но дори безсмислено.
па Земледелекото съсловие града еж размъненн Следните
Я намешммо: ако ония кои- поради спадане ггЬннтЪ на телеграми:
*) редятг еждбинитл на на- храви'1'4,, преживява едно
Бяновъ — градски кметъ
тежко положение.
№ктгь следваха поне отчасти маого
_. В^рна ',
Щмлра на Спасителя [-на Стопанската йриза, засег
Ссфия Двореца
Царицата и а 1ъблагод8римъ
Тинестото, нпмате да има нала тъй чувствително зем*~, учумв^аим «о земята, « » - ледЪлсвото население, на сърдечно Вакъ и гражданство*
то за любезнигЬ честитки и
,| им да има победен» и по- мери своето естествено от
по случай новата
ражение и въ градовегв. пожелания
година която желвемъ да бж
«•«Чо повече: дяесг на сто* Варна, осакатена отъ вой де щвстлиза и благополучна
ната» лишена отъ своя хия- за всички.•
- '
• •
""н» хиляди наши
егнарод
Царьтъ.
терлавдъ,
прежавяваща
ед
|
*№ « Добруджа,
Македо
Ссфяя
Ч Тракия и
западният на постояна ераза отъ 19)3
Двореца — Негозо Величество
год.
насамт,
нри
сложилятв
Синини е забранено да се
Цпря
/*№ Вогу на матерния си се напоеледъкъ обща и теж
Отъ
името
на
варненските
^
Неправди има и ще има ки стопанска условия, пре- граждани щастлизъ се считамъ
Щава до когато принцн' жшвЪва дЪйсгвително много да честитя на Ваше Величест
тежки дни.
во и на Нейно Величество Ла"^ ча христовото учение
Ви съпруга нова
Индустрия, търговия, за гусгейшата
? ь * * м а т 8 ** окновитгь на
година.
наяти, работничество, дава
Нека Всевишния да дарува
№* инициатива па вегько
своята тежка давь на страш на Величесгва дълъгъ и щаст'"*овпшко длло,
лнвъ животъ за величието на
ната стопанска криза.
« ли направи
това,
Варна не би могла съ България,
Кметь Бановъ.
нпма да има миръ и локални игврки, да избегни
»а земята и лошнгпп, това, което е общо за
Изслужено време отъ пен, зее повече, ще разяж
всички.
сионеръ не може да се уста
осноамящ на вегько добро
Но тя би «сгла съ ре новява съ свидетелски пока
, •
^•Юлвдезко наминтие,
дица мерки отчасти да по- зания..
м

се

отнася до вестника,
да се изпраща до
кметството — Варна.

а

•

БЬше

Я отъ всички краища на
свита кервани отъ хора изпъл•Д;л-Тогоеа..:-мр9къг'_п9Криваше(1 ааха я пжтеките/аодящи та^ъ^
морната зкмя.".'. "'•'
Уд-Ьто"сЪчецТе 'светлината1 'наСлънцето не бв тъй красиво. звездата. . .
Цветята не б*ха тъй прекра
1
» *
сни, а ггЬсенъта на птичките
Утихна морето на живота.
б-Ь тъй тъжна I . , .
Пъстроцветна
джга онрасн
По 'бгзкрейното житейско небосаода, в на хилядите уста,
моря се носеше зловещо ехо: красивата зв:зда сложи це
„Дзъ съмъ смъртьта, умра- лувката на любосьта. . . .
зата и лжжата I" . . .
Химни, цвйтя поклонение на
Тъмно, мрачно» адъ и стра пратеника небесенъ I . . .
хотно бе. . .
Въ попската низъ, вместо
И на морната земя настжли
цз"Б1*. кости и трупове, а надъ св^тълъ праздникъ на лю
тревитЬ вмъсто утринна росица бовьта. . .
— капка кръвь.. •
И тогава и сега, намериха
Жнзотьтъ течеше бввчо. . .
Той се кжпеше въ сълзите се човЪцн, които не можаха
но'милиярдн същества и се да оценят-!, това велико благо
багреше въ тяхната собствена пратено като ней скжпъ дврь
на човека, . .
кръвь. . .
И сега тази величествена
Тогава, тъй отдавна, гради-.
нота на живота б е превърната- звезда пронизва мрака и слага
въ страшна арена на брато- своята целувка на любовь,
убийства, мжеть и жажда за братство и свобода. • .
Нека отворимъ сърдцето си
кръвь. . .
Години на сълзи, дни не го- за нейния св^тълъ лжчъ. Този
ресть и печалъ, минути на жи лжчъ е струна, която свързва
вотъ и смърть се нижеха единъ масг съ яего. . .
следъ другъ по бурното и
Тогава, само тогава можемъ
страшно море на ж т о г е , а по да празднуваме този празд
хоризонта непрожедна мрачи никъ на любовьта.
на
Тогава намъ ще бжде свьтло
Некжде отъ далече изъ глж- и красиво! . . .
бннигь на живота се дочуваше
Кирилъ Георгиеаъ.
едва доловкмъ зовъ:
Свобода! Свелина! . . .
Кмета на гр. Вургозъ г* Ка*
ТоЙ бързо се разтилеще по
делата земна ширъ, гбдие се назирски е назначенъ за диотъ всички човеци, понесе се ректоръ на новоучредената ди
нагоре « процепи небеснптп про рекция, която ще има за зада
ча облекчение положението на
стор», . .
земледелското население.
Ьавчера г. Каназирскн посе
И въ една прекрасна нощь,
ти
града ни въ връзка съ
тамъ отъ приказния изтонъ
уреждането на редъ въпроси
изгре прекрзена звезде по кр.а
по закупването на храни не
сивия иебосклонъ.
Нейната светлина прониза посредствено отъ производи
мрака нд живота и стигна тамъ телното население.
гд-Ьто се роди човъжътъ на
БългарскнгЪ градииари въ
любовьта» мждростьта и исти Русия, конто еж изявили же
ната. . .
лание да се завърнагь отъ
Русия въ България н еж на
Угро 1
правили постжпки лично пЧ
Изгре слънцето въ своята или ТЕХНИТЕ близки, да се
чудна прелЪсть.
обръщатъ направо къмъ бъл
Цъвнаха цтЬтята и птички за- гарската царска легация аъ
Варшава.
пеха химни на любовьта. . .
време. . •

въ

•

онова
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далечно

ги
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црии &ь<} и #аи

варненска общннскн вестникъ

Стр. 2

ВАРНА

на
на ратни исторически бапежин. културенъ животъ.

""{Поминакъ на насепението [варна като курортъ.
тц Варна, най-голъмиятъ мор*

ство и разнообразие. По йзо
ГБХЪ, мо
жимъ съ Сигуоность да тжьрдимь, че въ Одесосъ се юдигалъ голъмъ храмъ на нтжое
божество отъ гръкоримсккя
иантеонъ. 0 ( ъ възпеменател
иигв монети въ че:ть на Имп*
Траяла и Гордивна се вижда,
че градътъ билъ удостоенъ съ
посещение отъ тези импера
тори.
БрътовегЪ на Чгрноморе
посрещнали благосклонно първигв апостоли на христианското учение и още въ - пърам-Ь
в^коае Одесосъ билъ христи
ански градъ Въ града и о к о л
иостьта били построени м * о жество черкви, чийто основи
разкриваме днесъ. Между ТБХЪ
ней знамената е черквата на
Джанаваръ тепе д о Варна аъ
която с е откри изящно златно
саркофагче отъ VI в. ек. Хр.
украсено с ъ сапфири и сма
рагдъ. ,.
В ь бурнитЪ години на пре
селението на народите и мал
к о по-късно името на града

т й ки градъ на България н пър* бразената сграда на

но аурата въ възгържеству
ването на христианскв храбрость носителъ на идеята за
прогонването на турцит% покъсно се яакаа полскиятъ
крвль Вяадислапъ които се
отправи на далеченъ лоходъ
къмъ бреговете на Черно мо
ре, за да се прехвърли въ Цзриградъ и нанесе ударъ въ
центъра на турската държава,
която имала за столица тогава
Олринъ. Обаче венецнанскнгв
кораби, които требвало да
преиесцтъ Владислава не до
шли, а по неговитъ дири стъ
пвал ь турския султанъ гАуратъ
и сражението между Християни
и турци станало на 4 клм. за
падно отъ Варна покрай добришкото шосе. Въ сра жени
ето нам-врипъ своята смъртъ

Задълженията на Варненската
община къмъ държавата. ;
Виесемъ е законопроекта за уреждането на
тия звдъяжения.

Кмета йа града г. Вявовъ
презъ греме аз последното
си пребиваваае ъъ Софвя е
уси-Ьлъ да уреда окончател
но и въпроса аа старитЬ
задължения аа нашата об
щина.
Както е известно тия за
дължения сохваха до гол*Ьма
степбнь стопанската дейность на общинската ни
управа. ;
. Като резултатъ на вомла
Д"ять краль, христианскивойски
и
стъпеигЬ
на г. Вяао»ъ, м-ра
^
° « « разбити. В е с на
финансигЬ
г. Молловъ е
тьта з а поражението н а хривнесглъ
въ
народното,
съпиянството, при Варна поразило цЪла Европа и градътъ бравие завонопроешъ за
предобилъ нзвестность въ все
изплащане отъ Варненската
мирната история,
Въ 1925 г.^.пв починъ на градска община на арнете*
тогавашния-Полски министьръ тата но 5°/о и заемъ 1907 г.
въ България Д-ръ Грабовски и но авансите и срещу нена могилата при полусражееяасаовеаъ
нието е поставенъ гранитенъ реализиранва
заемъ
отъ
1911
год.
блокъ съ надпнсъ
за сп.менъ
ИзалатенитЬ отъ държав
на геройската1, смърть на мла
дия кралъ. Какъвъ е билъ кул- ното съкровище арверета
турниятъ животъ на Вврна въ но заеаат^ на Варненската
т*зи епоха, сведения нямаме.
Но оставеното ни описание въ градска община, образувани
1
видъ на поема за сражението на В1 м^ртъ 1930 год-, а
отъ 1*144 г. отъ единъ иестенъ нменно ариетета ао 5*/о вънжитель показва, че въ XV в. шенъ заемъ 1У07 год. я тая
все още се пазела традицията но изаълнателеаъ ластг, тна старата образованость.

дадевъ въ полза на В Н.
Банка й прехвърленъ на В.
3. Ванкя, срещу общината,
за айанситЪ, отпустнати отъ
В. Н. Ванка срещу нереадвзаранвя енвсионенъзаеиъ
1911 г., ще блдатъ изпла
тено! отъ общината въ срокъ
отъ 10 годивв, начйнад отъ
Й1 яартъ 1938 г., съ равни
шестмесечни вноски, пла
та ми на 81 марть и 30 септеиврий вг/вка година,- при
10°/о лихва, съ падежъ на
първата ввосва 80 септеиврвй 193В год.
Огъ 81 иартъ!9йОдо81
марть 1938 г. общината ще
нлаща сано лихвите аа
ариеретата, образувани на
31 мартъ 1930 год: по 5%
годишна лихва за 5% външенъ заемъ 1907 год. и по
12% за аванси!* срещу не- к
реалйзарьйаи емвсиовенъ №
заемъ. ЛИХЙВ1"Ь се внасятъ
всЬко шестмесечие — на ^1
мартъ и 30 сеатемврий.
За ВС^ЙО зактенение сеР
плаща лвхва по 10 ва сто
ето!
•
е
годашнг,
т

иятъ български куроргъ, е
азлоложено„на изхода на про
лаадийската долина» която от,еря лесенъ пжть за сьобще_ не между това пристанище и
жтрешностьта на северна
'ДЧългария. Градътъ е много
пи таръ н най^напредъ се нари*
и алъ Одесосъ. Той принадле1вг налъ къмъ дългата редица коюнии, конто .енергичните жнаВ|
е л и на далечния Мнпетъ ос'воювали по брътовегв на Чзрно
р (оре и неговото начало се отщ{1ася къмъ 572 г. Пр. Хр. —
'Зюгвто както съобщава Ски% о н с ъ . н а д ъ Медийцитъ цару° р а к ъ Дстиагъ.
Г р ъ ц к и т е колонисти завари
ли тукъ тракийското племе
« кробизи," с ъ което завързали
близки връзки, и с л е д ъ време
имената на : тракийските бо
.т- жества, почнали да се явяватъ
п по монетите на града. Между
гд Одесосъ и големить културни
а^средица на югъ започва ожи*
венъ търговски обмЬнъ, ко
лонията бързо забогагяза и не се споменава, но съ идва
Одесосъ както и Яполония нето нв българите въ VII з .
1Т (днешния
^ п « ц г т п Л Созополъ)
ч и ^ п » » » / ставатъ
. . . « » « . н О ь Хр. тсЙ с е явява с ъ ново
големи
културни центрове
центрове въ
голъми културни
въ име Варна, ксего име е свърнамиратъ -най-широко
най-широко зоно и с ъ осневававакето на
които намиратъ
| които
разпространение художестве българската д ъ р ж а в а . Визан
ните производства на антич тийците не могли д а спрятъ
ното искуство. Многобройните бурния нгпънъ нь бългеритв
Въ 17 в. градътъ билъ огизящни капители, сгетуйки мра отъ северъ и т е стигнали,
морни колони и скъпи златни както сьобщаватъ летописв' рабванъ отъ -смилите морски то сочатъ чужди пжтешестве
столицата, прокара се линияп
и сребърни предмети, намере цъть, д о Варна, близо д.о Ода казашки швйкн, поради което, ници, о т ъ конто нв първо мЪ- ^ Варна—Добричъ и се постро!
1ЙДС
се
построили
Укрепления.
ни въ старата частъ на сега с о с ъ , където с е сключизъ въ
сто абатъ Бзшковичъ о т ъ 1 7 ' модерно пристанище. Всичк(
Когато
турцШЪ
почнали
да
шния градъ, сочатъ яснолич- 679 миръ. Съ този миръ с е
в ъ к ъ . Слодъ войните на Ека това съдействува за прексегвр
ния обликъ на някогашния поставило началото на българ губятъ свитъ ^ледения покрай терина Велика презъ 18 вЪкъ, ното развитие на града. То( Щ
Одесосъ, които не е билъ ската държава на Балкански севернитй 6р/Гаве на Черно това население орЪдяло, но в ъ стана центъръ почти на цела
море, Варна пршобилъ гояЬ- началото н а 19 въ-къ ц е л о вар*
чуждъ, нито на лукса, нито на Полуостровъ. :
та вносна търговия на страна ИЬщ
мо стратегич^яьдаченне и билъ •
културата не старите гръцки
- -•
. .- .> ч _ • „ .•^.-Стопанскмгъ.; жиаотъ иа)_^ я " но )^«рт а ^ - Т о Й ^ ' с « в 8 : ненско и Добруджа били за-,: та и важно износно пристани
селени с ь българи Отъ ю*ша ще на Северна България. Обв
градове още^въ
V й-Пр.-Хр.
вЪкове е д н а ^т* о п з р ^ г е на прачутня
Следващитй
векове
уголемили /България'въ'първигЬ
наией«отосъщесгвузанке,как- четзеро^гълникъ.,Силистра- България, които с е зв връщали че Букурешкиятъ миръ въ 1913
неговото богатство и неговото то въ повечето държави отъ Русе-Щуменъ Варна, кейго отъ Бесарабия. Б ъ л г а р с к о т о г. откжена огъ него пребогазначение на културенъ цен тази епоха не се нуждаел ь спирвлъ не вйчнъжъ опититъ население напирало вече здра тия хннтерландъ Добруджа * ф
търъ..
отъ оживена търговия съ да на русигв да! лроникнатъ въ во предъ градските арати, н о следъ войната гол-вма часп Ба
КЪМЪ Ш 8. П р . Х р . ТОЙ ПОЧ' лечни презморски страни, но влтрешностьтв на страната. града остааатъ чуждъ. Едно отъ търговията се премъст!
налъ да с-^че монети което, Варна привпичалъ анимани Градътъ;бнлъ обсежданъ на незначително малцинство б ъ л  въ Сифня, и Вврна не може
продължило цели шестотинъ ето на българските ханове. няколко [пяги, но бива прав- гари, търговци и занаятчии, ше да се . развива съ темп як
които с е организирали в ъ бъл
години.
Наблизо — въ Провадия, се зетъ само ведкъжъ — въ 1829 гарска община къмъ шестде на миналитк времена. НЕЩ
;
Градътъ се развиаалъ сво- намираха български надписи г., въ ((оято година Присжт сети година на миналия ЕГЬКЪ, по-лешо — икоиомлчески то
водно и евмъ миролювиво уре* отъ българския Ханъ Омор- стаувалъ при обсадата и рус повели упорита б е р б а з а и з , започна да запада.
ч"
Днесъ Варна брой 61 хши
ждалъ всички въпроси съ тагъ (лечалото IX в), а де кия императоръ Николай I,
вуюване църковни прввдини и
околното население, което би Варна олаееиъ ппчатъ нв Цврь
Вь турско време Варна за успали да наложвтъ Варна. к а \
ло организирано въ много мал Борнсо (умр. Ю7 г.) което по силва постоянно езоето тър* то центъръ на борбата въ с.'
ки държавици. Въ IV* в . Пр* казва, че презъ първою бъл гевско зиачнние и когато въ н, България. Т-Ь отворили б ъ л  ди жители и.е трети градъ п Щ
Хр. съ създаването на Маке гарско царство. Варна билъ 18 и 19 в. въ икономическия гарско училище и черква в ъ население аъ България след тр
донската държава, положени. български градъ.
жнвогъ на източна Европа от 1860 г. и показали р-Ьдка про- София и Пловдиаъ. Той е един
ето се изменило. Филипъ II
Съ възстановяването на ето- ново насгжпва оживление, зорлиаость и настойчиаость отъ първигЬ бългерски ку
обсаждалъ града въ 341 г. Пр. рото българско царство, Вар- Варна, поради своето благо при разрешрнието на въпроса турни центрове. Варна е сед
Хр., а при Ялександра Вглнки на отнево пада въ български приятно положение за съобще 'за бъргарски митрополитъ. Т-Ь лище на митрополитить,:
Одесосъ влязълъ въ състава ржце.—Калоянъ превзема гра ние Съ северъ- става най го- преценили много в^рно значе мжжка и дивическв гинкази§)[и
на неговата големя монархия. да въ 1201 г. неговото значе л-вмия търговски центъръ на нието на този ннетитутъ в ъ висше търговско училище,
При неговия наследкнсъ Ли ние пораства отъ XIII V И въ звпалното черноморско край е д и и ъ български край, с ъ н е - говско • индустриална кама;
зимаха, Одеситанците повди Българирия се начева оживенъ б р е ж и е . Той е пристанище не български центъръ и искали археологически музей и ДРУ^,...1
гнали аъзтание в дно съ се икономически животъГ"Търго само на България, ко и на иа всека цена седалището на културни учреждения. Вйичв^
верния си съседъ Калатнсъ вията се водила по суша — Влахня и на голтша часть о т ъ митрополита да б ж д е Варна. еврепейсни държави имаш"'*
(днесъ Манналия) обаче биле отъ Дубровникъ ^о Адриати средна Европа за търговията й . Знаменателна е преписката п о тукъ консулства- които улв —
няватъ връзките между БтЯ.сломени. Едва съ смъртьта на ческо море къмъ вжтрешно- съ Цариградъ.
този аъпресъ м е ж д у Варна и гарня и другит* държави
Лнзимаха (231 г. Пр. Хр.) т* стьта и по море, главно съ
; СТОКИТЕ били пренасяни по българската о*6щина в ъ Цари»
придобили отново своята сво италиянскитъ републики Генуа Дунава за Русе и о т ъ тамъ по градъ. Поради р е д ъ причини,
• Варна е модеренъ гра
бода и въ Ш в^къ Одесосъ и Венеция, кого били песред- сухо д о Варна* Пжтьтъ Русе— ввр.»енци не били удовлетво Неговота ' физиономия «ле,
става ньй големия търговски ницн за близк-^гЬ пазари. Ввр Варна билъ постоянно задръ* рени, но мнтрополитътъ в з е л ъ освобождението се изнън
градъ северно , отъ балкана, на става главно пристанище стенъ о т ъ многобройните то титла Варненско Преславски и бързо, както бързъ е бИ|
както показватъ многоброй- на България Генуезци и В е  вари с ъ различни стоки,^возе Варна станалъ центъръ на епа живота на българите въ в<
нитЬ сребърни тетрадрахми нецианци. кматъ т у к ъ с н л а д с в е ни повече с ъ биволски и вол рхията с л е д ъ освобождението, чки направления. Градътъ :
отъ тази епоха, евчени съ име на стоки. В ъ 1352 в ъ Варна ски кола. Поради голъмото зна
Влиянието на гьрщпима в ъ прави и широки улици, ху
то на Няександра Велики, ко има венециански Консулъ. а чение на водния пжть и к о  епохата п р е д ъ църковната бор* ви ккщи съ обширни гради]
ито се ползували съ особено наскоро — 1387 г„ с е сключва сото разстояние между Русе и ба, тукъ бяло много силно, з а посадени съ цветя н ово
предпочитание между вървари търговския д о г о в о р ъ между Варна, една английска компа което съдействували и бълга дръвета. които придаватъ
те. Този разцзетъ на града генуезци и независимия впа- ния построила въ 1868 г. м е ж  ри, които, за д а б ж д а т ъ с м * града отдалечъ осебено
продължилъ и по къстно.
детель на С И България Иван ду т-взп два пункта железница тнаги з в културни, говорили енвъ видъ. 0 { ъ старигв к
Съ идването на римляннтъ ко, което сочи за ожиаенигЬ и Варна станалъ отправенъ гръцки. Н е по м а л к а причина твлн, съ твени улички и из
въ I. в. Пр Хр. градътъ по-' търговски връзки между Ге пунктъ з а съобщенията между за това б и л о и смъсването у 1 вени дъсчени , кжши, ко|
падналъ пъдъ техна вльсгь, нуа и Варненско. Наскора с л е д ъ Цариградъ и Ср*Бдиа Европа, простите хора нв понятията з а инакъ предаваха осебенъ
но той не загубилъ своето зна това града сполетяла участьта което значение звгубилъ с ъ религия и народность. На то риненъ видъ иа града, п
чение и запазилъ правото да иа другит-в български земи — прокарването ма ж п. линия ва влияние подкосило краката нищо не е станало. Навей;
Белградъ—Ссфня-^Цариградъ. окончателно освобождението, де еж прокарани лубвви
сече монети. На едната стра падналъ подъ турцит^.
Видно место въ историята с ъ което една г о л ъ м а вълна • цн които въ центъра еж
на на които, презъ император
В ъ тази епоха край неговипа
града заема борбата на б ъ л българско население, с ъ г о р  асфалтова настилка, което
ската епоха е изобразенъ рим т-Ь стени станало ГОЛЪМ-УТО
ския императоръ. Въ гази епо сражение на 1444 г. В ъ ; пър рския елементъ и ъ предосво- до семочуастаие, з а л я л о града малява праха, тъй изобнл^
ха той сгоялъ най напредъ на вите години на тур;:кото на бодителната епоха д а направи и придало на неговия обликъ въ българските градове сп'
дн липса на л^Ьтни дъждо'
чело на съюза на западните нашествие въ Езропа, мисъль Варна не само икономически, бългерски характеръ,
Тежкото положение, въ
черноморски градове, нарече та за техяото изгонване въо но и културенъ центъръ на
но Пента полисъ, но това пър душевявала мнозина христи българите въ варненско. Насе
Следъ освобождението Вар ето и.падна града следъ
лението въ варненско в ъ по* но напредва б ъ р з о и стига за ропейската война, насочи
венство отстъпилъ по после на янски владетели иа запаггь.
Томи (сега Кюстенджа). Мо
Печалната участь нв похода голямата с и часть и с л е д ъ по видно благосъстояние. Като манкето на вирнинци да
нетите отъ императорската е- на Сигизмунда аъ 1396 г. при коряването на Варна о т ъ туо- важенъ морски пунктъ г р а д ъ т ъ ползуввтъ природнитЬ . бо|
ппчп се отлнчеватъ съ изяще* Никополъ не убила окончател- цигв, оставало българско, как- с е съедини с ъ ж . п. линия с ъ ства на своя градъ и д" («1
^4

1

Въ общинкскиять съветъ.

Разширението

цнн^питания* и отговори; прехраната на града; старитЪ дълпше
{
' * Н " т а ; И о в о <"<>«в Вгрна Кестричь. Подпомагане бедиитЪ.

** я а о б щ

Ьмданвя 29 Декември 1930 г.
Удобрнхв се нъколко тър
1 Заседанието ее откри точно гозе за доетавка мушами за
Ь 41/* ч а о а в ъ Ф°авто на пожарникари!*, за доставка
каял общовскв театъръ, аодъ каруци за хвърляне омвть
фвдсехателството ва кмета г. и ДР.
1,. Бявовъ. Приеьствуватъ
Общ, архптектъ г. Богдапочти веачки г. г. общински новъ докладва ирепвеката по
й,ве1яиди.
:
решението на специалното ку
Преди да се пристъпи на рортна комиеяа но разширение •
рвгдеждаве ва дневния редъ ю ва бюфега на цезтралвигЪ
морски бани. Докладчика из
1 Аврам Гачевг отправи па
лав къмъ востояното араож тъква нуждата отъ това раз
(гаячг-верно аа е, че единъ ширение, като подчерта, че
йЬ, общввокигв лекари нане при сегашното положение на
ялъ побой надъ работници траектн, тя не може да се
и клавацата и ако е нЪ<шо, използва прееъ пролетьта и
вкао е направило поетояв. еое«Ь1а, поради това, че е
(»"}'прислютвие ва да ов изложена на нътрове
рммвдва този инцидеатъ.
г, Богдаповъ представи единъ
Оащия вита: Въ какво по- проектъ а& покриването на
цшеиае се намира въирооъ терасата оъ стъкленъ покриаъ,
ц одръжкигЬ иа работниците. Проекта и чертежите биха
но фонда обществени оеигу- разгледана отъ вончкв общ
ровки, По сведение на,запит- съветници,
цча работеицагЬ не можели
Ил. Кръшет Като членъ
щ ое ползватъ отъ облагите въ курортната комиоия, когап това ваконъ, тъй като об то разглеждахме този въпрооъ,
щаната не е внесла одръяс- азъ останахъ на особено мне
ягб, които е правила отъ ра- ние. Намирвмъ, че при днеш
ботнвцитъ — надничари при вата оогра стопанска в фя
цвщвната.
аавоова крива, вялишно е да
Хр. Мирскн отъ нмето ви ее хвърлятъ 400,000 дева ва
(П08ИЦНОННЯ блокъ протестира рввгаяряването на терасата
II дето въ последното заседа- Ще гзаоувимь иротивъ тоя
ме на общинския оъветъ не проектъ.
и дало въаиоаснооть на оъ<Авр. Гачевг намвра, че про
ютнвва г, Дам: Янаввевъ.да екта, който ое поставя на
м.накаже свободно пр въ разискване не требва да ое
проса ва прехраната награда приеме преди всичко по фор
Ние искаме, каза г. Мир- мални причини,
ви, да се зачита престижа и
Той намира, че тази по
иторитета на общ. оъветъ, правка на терасата не е предI олмцо така а волята ва г. видепо въ благоустройствения
Г; общ^ съветници.
паанъ който билъ вече приотъ
^2Г«в*»а *. Бяновг: Вдигвяхъ отъ съвета. Освенъ това орапоеледного заседание на общ, тора нам ра, че сумата е
еъветъ, защото нямаше кой маого голяма, и че преди
да говори, г! Янакиевъ бъ за- всичко общината требва да ое
вършилъ ррчьта си, когато притече ва иомощь вя бедобявагь ааозданвето за закри- НИГБ съобравно съ средствата
Пк НЪмалъ оъмъ намерение да оъ които разполага и одедъ
игнорирамъ достойнството ва това да се харчатъ пара за
югото я да бяло. г. Кмета »луксове",
Ом. Нешею; И азъ съмъ
съобщя, чв ва запитванията на
Гачевъ ще отговора въ ед на сжщото маение. Мотивит*
но отъ одедующитз заоеда на г. Кръстевъ и ва г. Гачевъ с& а мои мотиви. Нро
Ирнвтаив ое къмъ равгзеж тввопостввямъ се на поли
Двяв аа дневния редъ:
тавата на поог, прислет
обърнатъ въ първостепененъ
корски курортъ. Идействително, Варна има всички условия
Да съперничи съ други курорТН| придобили вече световно
Ина. ТоЙ притежава обширенъ
Ппажъ. съ * свътълъ дргбно«ърнестъ п-Ьсъкъ, най модерни
иорски бани, задъ които са
простира обширенъ краймор
*ки
паркъ — бисера на града,
{
>Р«торно кокетно казино, ху*
бми хотели и приатвнъ кли1 вт Ь| съ бездъждовно л"Ьто,
Нойто > розхладяванъ отъ
хорския вътъръ, Но Варна
може да се гордъе и съ сво««
околность. Нито единъ
г
1»дъ на западното черноморс«о крайбрежие не се радва
»« такова разнообразие на те
Р*на
и такива пленителни пей
»жи, както Варна. Цвл^та
околность е останала възелн"нва*
Насреща еж стръмнеятъ
ио
^ь
Галата
и уютнитъ- градиИи
на
карантината,
на северъ
Ио
«астиря
С.
Констаитинъ,
цар
*и**ятъ
дворецъ
Евксиноградъ
*•""•и» надалечъ издълбаниять
•* сквпигв Лладжв монастиръ

отъ кжпето се открива широкъ морски хоризунтъ, изгле
ди къмъ носъ Емине и Ц-БЛИятъ добруджански брътъ до
носъ. Калиекра. На югъ^ отъ
града се простира спокойното
варненско езеро и до него гористияхълмъ Дженаваръ Тепе,
съ развалини на стериненъ
храмъ.
Въобще природата е събра
ла всичко, което да привлече
човека на почивка край вар
ненския брегъ. Има едно пох
вално усърдие у управа и граж
дени да създадатъ отъ града
единъ модерйнъ курортъ и
усилията въ това направление
ся увенчани съ успехъ
Радара се, Варна, като ку
рортъ, не може да си възвърне
онова благосъстояние, което
имаше съ оогатия хинтерландъ
Добруджа и съ голъмнта си
търговия до войната. Въпреки
увеличаването на населението
поминъкътъ става мжченъ и
голъма часть варненци почСт. Андреевъ.

вие което е насочило впиманието си изключително на ку •
рорта. Безспорно азъ не оъмъ
протввъ издпгнето на напиша
градъ като курортъ.
Но преди всичко, нае треб
ва да създадемъ поманъкъ и
благоденотвие ва гражданите
в тогава да мислимъ ва ку
рорта.
Е ли крайна веобходимоеть
да ое изразходнтъ 400,000 лв.
ва единъ стъклеаъ покрпвъ?
г. Пешевъ ивтъква чв те
расата открита, е но удобна
и се обяви протавъ покривааето й.
Д. Дабковъ. Когата ее сложи
този въпрооъ на разискване
въ курортната комисии, новдигна се въпроса и за сред
ствата. Заиатахъ отъ кжде ще
вземать средотва — респек
тивния пом. кмета отговори,
че разширението ще се из
върши отъ наемателя ва бгофета за сметка ва общината
т. е. наемателя ще плати су
мата ва поправката и следъ
това ще се удържатъ парите
отъ наема.
Азъ вервамъ, че- така раз
ширена тераса, наема ще ое
покачи чувствително, ващо»о
ще може да ее посещава отъ
рана пролетьТдо късна есевь.
Въаросътъ но* е оковчателенъ
Едно подобр^вио може да
стане, но съ 1Бо малко сред
отва.
(
Д-ръ Цоневк квва че вае
мателя билъ г^товъ да иввърши поправкат!, ва см'тка на
общината
Ако не се направа веран
дата, аема да получи и нае
ма, който имаме сега. Някряя
е. Цонеаъ заяви че ще гла
сува ва едно подобренве на
терасата,
Ст, Пипоп. Курортната ко
мисия не се заннма оъ въ
проса дала общината иматия
400,000 лева, кото ще б&датъ нужднв ва за поправката. Комвонята разгледа само
техническата страна ва въ
проса.
Азъ ае удобряаамъ доклада
който ви направи г. Богдановъ.
Й. Поповг БОЕЙ въпроса да
со отложа малко за да бдде
проучеаъ по добро. Той под
черта, че едно подобрение аа
бюфета на терасата е повече
оть

пможителн0(

Азъ оъмъ бвлъ отдавна на
мнение, каза г. Попоаъ, . че
требва да се шшраив нещо
за да се предпази терасата
отъ ветрове.
Азъ оъмъ протавъ едавъ
такъвъ ароектъ какъвто ни
ое
е пост,
.„ представи. Добре
,г„й
присъствие да се зигщмае
сега за сега само еъ въпроса
за огрраждааето аа първата
на терасата.
ЗА. Бргчковъ подкрепи мне
наето на г. Поповъ, като
заяви, чв общината въ тази
криза не бива да хвърля п лработи
кова маого па
8а
жаща,

Хр. Мирски века да се
няпрагщ само онова, което
общ еъветъ е определпдъ отъ
по-рнпо да се извърша. Има
полобреиия за удобзтва я по
добрения нпаежащи Тона което
ни се предлага е подобрение
за удобства. Ако е вшросъ
ва поправки, тр&бза да се
направягъ ЙЗЗООТОИ приепоооблеаия въ огвритЪ топли
бани.
Д. Хинджиеег, Така както
ви се предлага проекта е
млого г~л4мъ, Нае яе можемъ дн певадпмъ 500 хал.
лева отъ касата на общпнпта
въ тази криза. Проекта да
се раздела па две — най
непредъ да ое направа тора- .
сата а да се похарчатъ поМ! ЛЕО пара. Но понеже отъ
. всичка страни си изказва ио .
желание да ое отложи въи
роса, безеорпо е, чо пост.
приежтотвее ще ее съгласи
еъ това общо пожелание.
Кмета г. Бяновъ кава че
въпроса за терасата се смйтя
за отложенъ и ое мина па
другитт» въпроси.
Арх. ЬЪдановъ направи
Другъ докладъ ва ваорава
клозета въ новате бави, а
с я т о тава а аа оъзданьне
нЬкон удобства въ цевтраянпт^ морски бави, които цезатъ дп улосншъ стопанисва
нето ва баните.
Говориха г. г, Авр Гичевъ
и Ж, Желябовъ, коато се
изкачеха протавъ доклада.
Ктета ». Бяновъ каза, че
пост. приожтотвве оттегли а
тоза въпрооъ и съ това де
батите по вего се пршгратяватъ
Започваха дебтвтЬ по до
клада ,вв вав комасаротаото
ао прехраната ва смилане на
брашно отъ закупеното обпшноко жито.
Поради напредналото време
и за да со даде възмокиоеть
на г. г. общ. съветовци да
проучагь по добре въпроса,
дебатигъ- се отложиха гл оледующето заседание,
Заседанието ое закри въ 7
чьоа вечерьта.

чужденцагв, както и за падействуване 5 0 % нааалевае
по Б, Д, Ж за летоваицптв, 1
копго ще дойдвгъ въ Варна,
Мииивтеротвото ни Вдгрешиптй работи разреши въпроса
ва лач<ш1т> карта въ благо
приятна емпсъль —- картвтъ
ва чужденците конто посещав1.тъ българските курорта
се откенянатъ. Зл аалеааето
по Б. Д Ж. отъ 50°/о ми
заявиха отъ м вото на желЬзагтцпт-Ь, че ще ее овака
едва опецаазш) конаспя, коя
то ще со занимае оъ пьпрооа
какао трЬбва да ое направа
за да со улеонягь курортао* '
ТЙТЯ Нядявамъ се че в тоза .
въиросъ ще се разреща така,
както го ПОКЙМО пие,
Ходпхъ въ и лото на бла- *
гоуетройотвою «а да ходатайст- '
вамъ да се построи пово шо- (
шо 01 ъ Варна за Кесгрцчъ •
за да се избегне минаването е
ва каруца по шбсето Варна о
— Евксиноград^ което, както знаете е вече кнгонарано. в
М ра на благоустройството ма )
заяви, че това ще стане, оба- ',
че въ продължение най много 1
ва две години, Шосето ще ,
минава црезъ лозата.
,
Другъ важенъ въпрооъ, (
който паложя отиването ма
въ Ссфия е въпроса за отаратъ дългове на Вврневоката'
община.
За тази цель е внеоепъг
закояопроекть въ камарата."
Уса^хъ да валежа, лихвите*
во тия задължения да поч-'
вать да текатъ не отъ 1 май:
1930 година, а отъ I януа
рпй 1931 год.
Следъ това ааиочнаха ра
звовванията по прехраната ва
града въпреки че тя ао бЬ
въ даевпия редъ. Станаха
мвого голъми пререкавия.
Пакрая ио предложение аа
Ник. Поповъ назнача се ед
ва комисия въ конто влвватъ
еамо оповвцпонери, коато ко
мисия да ревизира протокола
на кописията пазначева отъ
кмета ао опред*влаие ранде
мана на хлт>ба,
Иавъвредната сесия ва
30 XII 1930 г.
охвета се закри въ 8 часа.
Засодаввето се откри въ
42/а часа,
Кжта г. Бяновъ поиска а
Коаъ способъ за прениства«е водата.
общ, съвотъ реша, да ее уве
лича параграфа на бода»,
Въ Тунисъ и околиоотигЬ
сакати а недъгава, който е с&гцествуватъ мнозкеотвс
изчорпааъ, оъ 100,000 лева. малка
р^качка, блата в
Авр. Гачевь предложи да се др. подобни баричкя, коато
избере едва комасия конто да аматъ кална а оъ лошь вкуст
ревизира таблвцагв, понеже вода. Множество лекврв-оава
имало маого граждани сь ма- тара ел писали а пропордч<
лъкъ докодъ, коато не била ваза раалвчав способи. Бол'
правната за бедни.
швнотвото отъ т4хъ с& неКмета %. Бяновъ. Н1шяаъ приложени понеже коствал!
нищо протавъ оредлежевпето окжпо а ое мъчно манааула
аа г. Гачо ъ, обаче въпроса ра съ техъ.
не о така лекъ за да може да
Напоследъкъ професоръМу
ое разреша въ 1—2 дни.
ревъ е уеаълъ да пзнаиЬр!
Въ редовната сесия на единъ много просгь оааратъ
съвета, коато се открива на оъ кой го се а много леко ра
12 януарпй ще со избере боти. Профосоръгь е приело
опецпална комдоая да со за собвлъ едавъ алаабвкъ, койт
нимае оъ тая таблици.
азложенъ аа слънцето, вре
г. Бяновъ докзадпа върху чистиа водата а я права год
онова, което е . направвлъ па за уоотреблевве.
презъ последната сп комай
ДИ^ОВЕШ въ София.
Започналъ е да излиза . >
Въ връзка съ проспектите, града нн новъ седмичник
копго печатаме • сега въ Дър »Н:роденъ гласъ" подъ реда^
жавната печатници, каза г, торството на г. П. И*. Тър
Бяновъ, требваше да напра- новски, адвенагъ.
И:кренно сърадвемс колеи
вя поставки за аремахзааето та Търновски и му пзжелав*
личнигб полицейска карта ва ме усп^хъ,

*..*•> ИИ»*»!'1 ПИЧ ЙГГ***" 1 ** 1 '* 1

>*4^аШ^±!

Исторически справки. вадени отъ

| Холерата и пожаръкъ въ Варна
1
презъ 1854 година.
е Всички дворове на църкенгь се напъкннпи съ
[I гробове. Гръцки комплотъ. Какъ сл разгтореж|
дали тогава французите съ Варна.
•

I

Преди окъио 77 година нашнять гридъ в бидъ, почти
целия уншцоженъ отъ етихиенъ пожаръ.
Въ олщото врома се появила хояера, която пзева на
колко етотвнъ жертви, Интереоан подробности по тия
събитпя намираме въ пзвет отвята ва Варненското археологическо д во отъ 1914 год,
У Въ тия „Известая* варнепекия граждани нъ Г. ДамаСЕ
тровъ нищо:
.1 , „Едннетвевъ най опасееъ
Цврагъ и непрвятезъ, напагс
дащъ като отъ засада варнеапс скнтъ жители и дагеригЬ на
оъюзенвгЬ фравцуака, анпийскп а турски войска про-'
с
тавъ който човечеството и
1и
сега още мъчно намира предп
пазителни мерки е бяла поя
" вилата ое тогава епидемична
ПЕ
грозна болеоь, жестоката хо)]
дера. Тая страшна бозесть е
1
пренесена тукъ гаавно отъ
франдумкитт» войска изъ м&^ о т а , отъ кддето аъ идвали и
1
дето върлувала епидемията,
1
именно: Галаполи, Ппрей,
Т Малта, Авиньонъ, Арла, Мар
,0!
оялия и цт»да южна Франция,
1В
По дела етотини, кавва И.
- Миколоу ежедневно умаршш
а
а отъ войската и отъ грвжд и н и . Въ лагерните палатка
5Т<
1оъ десятка лежаха войниците,
,я
Хпа и въ града н4мало семей„п|етво безъ холернинъ. Много
•ткора ех измрели и всички
.ворово иа църкватъ ее на[ъдвали съ гробове,
По нъмаае аа место, аоч(вЬали да иогребватъ мъртав-

ъз

дите въ терена горе отъ
Баба редовата чешма между
Салхана капуоу п Ибрямъага
каоусу (т е между орвморската градина и мъжката
гшшашя). Следъ като ое ва
пълнили и това мЬето, отетжпило ее ва христЕлатъ мъстта въпъ отъ греда, конто на
лт>во отъ Салхана капуоу се
прос:ира къмъ Али бей табни
(между ГЗРВЯВЯ входъ намор
ската гр&дпнв и французкия
павсионъ). ВоЙоадитъ биле
погребвани въ полето, дето
о& фрацдузкитЬ ц англцйнкп
гробища и на дЪсио отъ
Салхана капуоу къмъ дола
до Аквариума Край номева
тите гробища еж бола после
направени сегашните гръцки
а български гробища (край
шсеего за Евкеипогрвдъ).
*%
На 27 юли 1851 год на
ов Паителеймонъ, ка ва Накодау, около 7 чаеа вечерьта
избухва пожаръ отъ заведението на Еифпеджпя, което
бияо въдно съ камукъ и раз
на есиртпк аатпя п пъ което
пдамакътъ стигнмъ 01ъ отсрещната орана дето било
заведението на Емфнеджвята
а даже на горвпя му етажъ
ващото прозорците му биле
отворена.
Тоя пожарь ушдщожплъ
целия паеаръ до приотаннщето, табакханото и до Балъкъ
паваръ, . Пожарътъ траялъ
цъдата иощь, ааградялъ а
цитаделата „барутхане* която
фрпнцузпгЬ покрили еъ на
мокрени вълнена паатове 'из-

Продължение

Щ
•ас

А баругъ зането било спа
сено отъ фрьпцузитъ', ксато
разрушила едно ада ние, съе
динено оъ него,
На англичаните изгорели
два големи склада, а на фран
цузите, в&кои багажа,
Гражданите пъкъ~ претър
пели най големи загуба, Само
дюгеавт-Ь, колкото еж биле
къмъ Балъкъ н^заръ а ногоре, ое опасал^ отъ пожара.
Относително Ьричнвше на
пожаря, вЪрно | е само това
що сфицвалвр ммщяла ОевтъАрво е пиеалъпВъ началото
пожара се отдаде на нйкакъвъ
си гръцка комилотъ, во дока
за се че катастрофата е ставала
вследствие невниманието ва
н^кой ой гьрговецъ.

хроники,

МЕДИЦИНСКА нолон!

Честитимъ на читате* Лекуване захарната б
пить си новата 1931 го лесть чрезъ операцн
дина и нмъ пожелаваме
В ь последното заседание
щастие и радость.
виенските лекари
д ръ
Варненски общински вееш- Депшъ е челъ рефератъаър;
за> въз действието.чрез
нмхг честити аа абомотмтгь въпроси
операция на разм-вната но з
и чиштелигтъ 'си светлият, харнигв материи. Огкритият
Христови празнили.
преди неколко години отъ ай
рикански лекари инсулинъ
М и н и с т е р с т в о т о н а * ф и  загадачния секретъ не стОма
нансите* съ о к р ж ж н о № 11293 ната слюнческа жлеза/ койт<
отъ 14 того нережда да не се по настоящемъ се употребя!
игискватъ отъ
чужденциу* , ва съ голЪмъ успъхъ при п
м ж ж в и жени бирнически удо куването на захарната болест
стоверения при визиране пас предизвика дела революци- *~
портите имъ за престояване въ областьта на рвзмена н<
въ курортите отъ 15 май до захарните вещества. О г ь тога [|
15 октомври,
ва клиническите опити за ле
Тази наредба е постоянна и куввне па тая болесть чрел I
нЪма да се подновява еже операция не еж престанали
годно.
Предполагаше се по рано че "
регулирането на захарното от ^
Международната
конфе дъляне сигурно се намира подъ л
ренция за хигиена на селата влияние на нервите н състои
(
ще се състои презъ м цъ Л п - съ свръзка съ черния дробъ,
рилъ 1931 г. Конференцията се Това не бе точно установено,
свиква по предложение на ис Но извършените ^опоследъкъ
панското празителство.
сензационни опити, които били'
З а к о н о п р о е к т а за създава приложени кадъ три -животни
не спортни игрища е привър- се съсгомтъ въ това че всички
шенъ отъ специална комисия. водяши за черния Дробъ сим
Общините огпущатъ безплатно патични .нервни еждове били
мбета, а държавата) о к р ъ з и - ^ преръзани и по тоя начинъ
и общинитъ отдълятъ едно на цвлата нервозна регулация би
хиляда отъ редовните си го ла преустановена. У оперира
ните животни въ течение на
дишни бюджети.
близкитъ месеци било конста
С о ф и й с к а т а община е от* тирано все по малко приежтеткрилл приюгъ за. деца отъ вие на захарь въ кръвьта да
ж е при приемане отъ организ
2 : 7 години..
1
П л о в д и в с к и я общ., съветъ ми псвече захарни вещества.
е гласувалъ единъ кредитъ За практическото приложение
отъ 500,000 лв. оть който съ на оперативния методъ на ле
300 000 да се купи подаръкъ чение захарната болесть и у хо
на Техни Величества царя и- рата не става още дума защото
парицата и 200,000 за разда проучванията еж въ самото на
ван» на бедни 1 е граждани по чало* Но сигурно по-късно т01
начинъ на: лекуване ще може
случай женидбата на царя.
Въ Пл*Ьвенъ типовия хлЪбъ да се- прилага у ония болни, у
се продава 4 лева за 900 гра които инсулинътъ не въздейст
ма и бЪлия 5 лв за 900 грама.. ва добре.' ^
К у р о р т н о т о бюро при общината е просто отрупано съ
запитвания отъ Полша, Чехия;
Германия Турция и др. държа
ви относително летовището ни.
Интересътъ къмъ Варна като
курортъ отъ година на година
става по-големъ.
'
"

1
Д ъ р ж а в е н ъ служитвлъ, кой
то изпълнява две длржности]
не може да получава две за
плати, нито целите възнаграж
дения и на дает*» длъжности,
тъй като това не е допуснато
г
изрично въ закона.
'

Д и м . Г и ч е в ъ , нар. предста
такие и до наследствени пред не гледатъ на въпроса съ
вители.
' I
м ж ж к о предубеждение.
разположения.
Жената тргъбва да добие »**
Има, обаче, единъ основенъ
Като не може да се даде
н^то единъ сернозенъ аргу и съ нищо необоримъ аргу ми права1 - ;; ,<_•• •;•>- . ';.-. ;• •> м
ментъ въ полза на правата на
Българката никога н а , е би
ментъ противъ правата на ж е
жената. Тсва е правото ни ка ла третирана като заложница,
ната, обратно, има много до
води въ полза на с ж щ и г в пра то човъкъ. Защото жената пре или безправна вещь, слушаща
ва. Тукъ ще изтъкнемъ само ди всичко е човъкъ, па тега- за удоволствие на м ж ж а . Тя •
огь бр 238ва е жема, полъ. И кейго по
вземала и взема участие на*
некои отъ твхъ. »
рата, съ широкото разпростра
Когато се дадътъ права на с^га и ограничава тава право, редъ съ м ж ж п не само въ сто
нение на научните и техннче* българката, тогава тя и фор макаръ да се крие звдъ н ^ ' панската дейность, но а въ
скитЬ знания обществените и мално и фактически ще бжде каква целесъобразность, той духовния и културенъ животъ
и домвшн служби и работи на призната за равноправенъчленъ е врагъ на свободата, той е на племето Нн. Образа на до
мжжа и на жената се така ка обществото, а съ това ще подтисиикъ на половината отъ брата майка и г р и ж и т е н а лю
бящата съпруга с л окрили д у
смесиха, че мжчно може да се се подигне женското самучув- навиците.
Прочее, нищо не може да се хътъ и подтиквали къмъ тво
тегли строга разграничителна ствие, ще се издигне жената
линия между тъхъ. н и м а не въ собствените си очи. Който оправдае понататъшното тър рчество и подвигъ много отъ
виждаме тенденцията, особено знае огромното влияние на са- пение на ограничение правата деятелите на духовното:, нн
••-:•.
у по заможния и у работни мочувството въ живота на ли- на жената въ нашата страна; възраждане..
ческия свъ'тъ, да бжде осво чностьте, той ще оцени въпрос трпбва да бжде допусната же Днесъ, когато жената редомъ
бодена жената отъ кухнята ното издигане на жената, която ната като избирателна и като съ мжжа понася тяжестите на
изобщо отъ домашньта рабо упражнява най гол%мо влияние избираема при избори за общинживота, когато тя е и аъ фа
бриката, и въ'канцеларията, и
та, като всичко това става дЪ- върху челядьта и общо върху ски съвети.
Проф. Д - р ъ С т . К н р о в ъ
въ училището, нема никакви
ло на обществени предприятия семейството и неговия животъ.
Участ, ето на жената ьъ по , Моето мнение по въпроса е разумни съображения да бжде
и търговия? Сочимъ тева ка
то фактъ, безъ да го удобря- литическия животъ у насъ ще отдавна известно. Лзъ отиваме лишена отъ правото заедно съ
ваме или отричаме. Не може внесе въ него новъ елементъ, дори и па-делечъ. не само за мжжа да мисли и направлява
сериозно да се попт-ржв, че Женската лекота, н е ж н о о ь , общинските съвети жената тре общес1 вения ни животъ. Ние
сме за пъпното рввноправие
срамежливость» бва да се допусне като изби
кето се дадътъ всички поли сърдечность,
бирателкв
и
избираема;
но
между половете. Жената да
ще
упражни
благотворно
вли
тически пре.ва на жената, тя
ще се отвлече и ще напустне яние върху политическите от днесъ е яобъръ случай: ника добие пълни избирателни пра
своитй майчински и домакин ношения и борби, дето сега еж нека почиемъ отъ общината. ва — да бжде избиратель и
Нема никакви мотиви, които изЗираемъ, Н Йното участие
ски задължения. Опитътъ въ въ стълкновение нашите
държавит-Б, дето жгнит-Ь икачъ к и и български груби, а често да оправдаватъ лишението на въ обществения и пелитнческн
права, напълно
опровергава и варварски похвати. Женстве жената 01Ъ политически права. животъ ще смекчи и облаго
роди обществените борби.
това допущане. Н и к и мжжете, ното, което жената носи съ Нема и никакви текстове, въ
себе и въ себе, ще упражни конституцията или въ законите
Ние пожелаваме на бългер*
като нматъ право и ги управлияние върху политическите които да го налагатъ. — Л к о ката да добие въ, найскоро
жняватъ, еж изменили на своотношения и борби, за да ги бехъ депутатъ, азъ щ^хъ см%- време правата си, но да на за
иг*е бащински и съпружески
смекчи и да г и направи по- ло да подкрепя вашето искане. бравя и първото си праао и
задължения ? Нчма и сега безъ
чсвЪчни. Л това е толкевз
Лзъ сьмъ противъ премах д ъ л г ъ г — с а м а добра граждан
да иматъ права, нтжен жени
важно за нашия политически ването на училищните насто ка, да подготви достойни,: съз
не се отнасятъ пренебрежи животъ. че само то е доста
ятелства — едничкото место, нателни и преданни граждани
телно къмъ майчинските си и тъчно да убеди хората на по
дето жената се допуща като на тая страна, :
''',,.'.*;
домакински задължения? Т у к ъ литиката да се съгласятъ да
избираема (като осгавимъ неработата не е до права, а до бждатъ дадени права на же
Печатница Д Тодоровъ к - .
приложения до сега законъ за
личностьте, до нейното възпи- ната, стига СЖЩИТБ хора да
Варна.
землед- камари).

и
йш
щттттп ушъ

В-ерно е, че българката не
«ар подготвена за участие въ по
хи литическия животъ. Но нима
В1 Зългаринътъ е поаготвенъ, маВВЕ <аръ че повече отъ половина
ртолетие взема участие въ тоя
п ивотъ? Нима липсата на под*
отовка е аргукентъ срещу праата на жената и изобщо сре*
у правата на гражданина?
има има нужда да припоите яме, че свободата и упряжняЮНЕ ане правата еж политическия
ъздухъ за гражданина, въ
воп ойто демокрацията крепне и
л е развива? Днесъ изтъкнатия
аргуменъ е изгубилъ и онова
,!Н1
1ривидно 'значение, което- е
1мало нъксга.
и По важеиъ е втория а р г у
илв 1чентъ. Тоя аргументъ има за
I )снова егоизма на млмка, кой
0 е запазилъ за себе обласъта на политическия животъ.
1а е верно, че природата е
1В0 федназначила жената само за
ж^ <айка и домакиня. Това е изше 4ислица на и ъ ж » , който е глеалъ на женега кето майка и
ви 1 стоварилъ върху нея всички
^и^йни г р и ж и . Нито майчин^ж /вото, нито домакинските гри*
.и км могатъ да бъркатъ на ж е
_ с [ата така, че да не може да
ча 'прожнява наравно съ мжжа
олитнчеснит^ права. Съ раз*
итието и усложняване на ж и *
ота, съ напредъка на култу*

кораба, защото
оаасвоетБта бала много гол-вма .* 8 мшшояа патрона и
веичквте муниции ва войска
та бала скяадпрапи въ таза
цнтадела. На пазаря ех ста
нала много безредаца и гра
бежи.
Сюпанатъ въ начаю спа
сили отъ ногебелъ всичко що
СА пмали но ценно; по аалко
по късно, около 9 часа вечерьта, ностава се военеаъ кордонъ който съ щиковетЬ отда.гечавааи всекиго, конто иокадъ да отадо на заведеваето
си. На ц*да една рота тур
ци войници, допий съ секири
и лопати, французите, обаче'
не й позволила да се доближа
и да влезе въ пазаря; така
щото всичките почти дякони
изгорели. По- гол&мъ грабежъ
е отаналъ отъ фравпувквт*
коато на другия день, следъ
потушаването на огъня, про
давала на гражданите на вайнигдожни цена разпи предме
ти като скъпоценна платове,
захарь, квфе н| др.
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ЧУДНИЯТЪ КОЛЕДЕНЪ ПОДАРЪКЪ
(Английска
Б&ше'коледна вечерь.
Бащата, оедеше на чело на
^апезата, майката седеше на.
края, а'децата — на оръдата.
роичка бвха серлозня в за-

приказка).

можеше да бддо въ тия омутви вр&цена?
Бащата се двоумеше, дало
да отвори,
Чуканото ее повтари — поЦН01ВНЯ. .
силно и по-нетърп-Ьливо.• Ба
Да блдете вещаотви е до- щата ее реши да нзл-вае в
що въвъ во-Ько връме, во най
отвори вратата.
юшо е да бждете нещастни
Едва завита фигура стое
врещу'Коледа. Хоратакавватъ: ше на б&лия, хруекоаъ снъгъ
„^еетвта. Коледа I" а такава — фвгура на ввсовъ човЬкъ,
щ тр*бва да бжде,
завитъ въ дълга мавтвя.
Веачко това е добро, во
— « Г о с п о д и в е", — каза
кятео-е да бждете ' честоти, той важно, — едваъ коледенъ
когато-ЕЙмате що да ядете в подаръкъ отъ едвнъ привтель,
когато нъмате паря; '. а тъй вемаго."
бЬшееъ това овмейство, ко
Той държеше малко вър
ето седеше ва трапезата. зопче и преди бащата да раз
Мляно е да бхдете честита бере точно, какво века да му,
вхщб и когато отечеството вв каже, тикна го въ ржц^тъ му
пр&иивъва тежки мннутл, ко обърна ое, метна се ва коня,
гато има голъма .революция, който седеше до него и се
когато дюкянвтЬ ок затворе изгуби.
на в1 врататЬ ва кжщвгв —•'
Всички се зачудиха, кога
ввнючени отватре, когато то бащата ое завърна съ вър
царьтъ и царицата" избъгатъ зопчето въ ржцъ. Очудвинеоть евоя хубавъ палатъ и то ое обърна въ нзио изу
ввкоЙ т а ' не анае к&де оа.
мление, кггато развърваха вър
' А'одщото б^ше оъ. тави. зопчето в намъриха НУЛКО де*
нещастна отрана срещу об девце, хубаво, розово, здраво
щата тази Коюда,
и облечено въ вай хубава дре
• „.„7-5 ,Радвамъ се,- че тйза шка.
мчерь. ще дойде Коледа". —
—„Б^дво, малко оъвдавве!''
каза вай-малкото дъте, което
— к а т майката в го взе въ
грие^ше малкото коцатче оухъ
ржцъгв си.— „Но, уви! Нае
»4бъ -г- м Радвамъ .се, че ще
имаме толкова гърла да хра
дойде Коледа.^ ...
вимъ!', ..'..
•* Коледа никога не го е ва
Но едно очудване ое вамебравила, ващо ще гв забра
н я ш в с ъ друго. Когато* май
ва оегаг Тя н-вма. работа съ
ката взе детенцето, отъ вър
революция-и еъ, бунтовници.
вопчето единъ аакетъ пвдна
Тя идва да зарадва ;. малкат* ;
ва пода съ голЪмъ шуиъ. Съ
Йца, ковто од бвдв ' добри;
треперящи рдцт» бащата от
• твав дйца, нанотина, : бяха вора пакета Той съдържаше
добра, хубаво, мили дечица одъдната поржка:
! Бащата : въздъхна тежко.
„Името й е Бдаженна; гле
Майката се помъчила бжде дайте я Д'бре. Съдържанието
Ьеееха но скъро етава почалва. въ доя пакеть ще ви послу
!-—-„Отрахъ ие е, д-вца, че I жа за нуждвтт. до олелията
тя тава вечерь н&иа да дой година **
де," — кава тя -^— „ще требва
Наистина това 6Ь необида а чакаме до другата годи- кновенао. Навстива това мкчва, когато оа разпръсната во можеше да ое вовърва.
'«* черните облаци вадъ нашата Првда едва минута гладни
прана."
и безъ петаче, а на еаъдня*
* —,Т"Ь се пръснаха вече та минута пари за много,
мамо," —каза найгвдъмото много дви.
момиче, което седеше до иро— „Авъ си вваехъ, че Ко
мреца п показа къмъ небето, леда нима да на забрави",
гдйто гр&еше светлата м*ое- —' каза вай малкото дъде съ
чана и къмъ широкото про щастлива усмивка. Да, тя
странство» покрито. оъ бЬлъ вс-Ькогя носи щаоливи усмив
ОТЬгь.
ки, тази чудна коледна вечерь.
Детенцето растеше на оя1,— в Каква хубава нощь!,
"- каза то тжжво; — „еаздо ла в на хубооть; заедно оъ
» не дойде Коледа? Не зна него, вевчко въ това оемей
1
ете ла нейната шейва а еле отво отиваше аа добро. Катр
вътъ съ звънчетата! Защо да че лв малкото създание доне
« дойде да но донеое пода се ве само парв^ но в щаотне, което разбира се, е поръци.
добро.
Може би, защото име
;-—;„Тя нвна да дойда въ тая
то
му
бв
Блажевна.
>оша вемя,"—каза бащата
Дните ей течеха и пакъ
*трого,—„нито вврадъ тия
Мра, ковто изгониха добрия дойде тази хубава коледна
вечерь. Иакъ всичка седяха
Л Цврь.*
У —: „Но нае ще помогнеш» около огъня в приказваха чуд
,*в царя," — каза най-малко- ни приказки И каквото ос
ТО момче. — ,.Коледа века - олучи ва миналата Коледа,
случи се и сега: пакъ никой
дойде!"
* Те опуснаха 8вввсвтв ва почука на външнпта врата.
*роворцат*' и ое нввъргвха : Това 64 пакъ човъкътъ, ваЧ>вЙ огъня- в захванаха да вптъ оъ дългата мантия.
-~ „Господине," — каза той
•раказватъ чудни въяшебви
"РВвааки: Врвмето течеше — лкакъ е малкото моми
'•ърао. Беше станало - много ченце?"
*ь<шо.•
— „ Много добре — каза ба
щата,
— „Наистина много,
- Неочаквано никой почука
добръ|1
Иема лв да влЬвешъ
И^вънкашната врата.
да
го
ввдишъ?
'
• Кой може да бжде тъй
„Не
още",
—
кава чужде*">во. ср*щу Кедеда? Кой
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^
нецътъ и като му подяде
едваъ пакеть добавв: „Коле
денъ подаръкъ отъ едваъ приДостнгнатнтЪ резултати отъ дейностьта на Вар*
ягель". Сл-Ьдъ това се обърна
немската Лодонжна ЗемледЪлека Катедра презъ
метна се на коня си а се
1929—1930 г о д и н а .
изгуби въ тъмнината
1 Землеп-влскиинвентаръ. 250 кгр., б) Лекуване култури:
Въ пакета пакъ имаше Плугове 13514, брани 3559, Лозя отъ лозовия молецъ,
много пари — да отигнатъ за валяци 109, кулгиватсри 487, Пръскане овощни дръвчета
цеаа година Най малкото дЪ- редоаи сеялкн 175, триори37б, протнвъ ргзните болести, Кусскопачки 450. подривачн 40. кутанъ по люцерната, борба
де още еднажъ каза:
2. Обработка на почвата- съ ГЮЛСННГБ мишки.
— ,,Азъ ов зпаехъ, че Ко
Подметка на стърнищата пр*зъ
11. Борба противъ »Гниледа нъма да нв забрава!"
1929 гоз, 269,890 дек. ГЪдпо пчелигЬ, Прегле
И вървате ли, че това, метна на стърнищата поезъ леца"
дани еж всичко пчглин кошери
което ви разкашхъ, се олучи 1930 година 220,450 дек. Есен —5 3^9 Открити заразени отъ
и ва слъдвята година в още на дълбока орань презъ 1929 иГнилецъ* — 5 кешера, които
ва олъдвята, когато Блаженва година 507.377 дек. Пролетно се онищожнха и заплатиха отъ
брануване и култувиранс презъ държавата.
I
расгЬше, и разхубавяваше, а 1930 год. 47,365 дек.
12.
Раздадени
овощнн
б-вше обичана тъй, както оа3. Сортиране и кнкрусти1929—30 год.,'
мо най-малките дт»ца могатъ ране на семето презъ 1929 г., дръвчета-презъ
в) Оаошнч дръвчета 53,ЗСО
в)
Трнорнрене
на
семето
за
да бждатъ обичани?
б) Основани овощнн гра
9,210,000 кгр , б) Ин броя,
дини—1210 дек, отъксито 800'
Но колкото наближаваше посваъ
крустиргне на семето за по дек.
комплектни.
Коледа, бунтовете въ таа зе сЬвъ 1,512 350 кгр.,
13.
Бубарство н черимчар-^
мя се усилваха. Народътъ ез
4. Релоана сеидба презъ
ство презъ 1929—30 год» а)(
повдигна ореагу бувтовнвцв* 1929 1930 год. 36542 дек.
5. ЗасБта площь съ сор Огхранихв се Ь9 уиции бубено'
те. Той захвана да иока своя
тови
семена пшенииа презъ сем^, получено 5930 кгр. паш ' '
добъръ парь, когото бъ из 1929-1930
год. 127.849 дек.. кули, б) Раздадоха се черни-)
губилъ.
употребено семе 2 556 920 кгр. чевъ разсадъ— 461,450 броя, в). '
Раздадоха се черничеви дръв-, '
Достигна слухъ за далечна
6 Доставяне фуражни се чета 6 845 броя, г) Осчсввха
война. Шепнеше се, че ца мрна пре »ъ 1929—3 930 год.. се черничеви ливади 348 броя,
рътъ има войници, които се а) Фий 112 дек., б,) Люцерна е венчно има за сега основани'
биятъ за него и че той ще 10700 дек. всичко има въ ок- черничев* ливади 950 дек,, д)|
ржга ГЮЦСРНОВИ ливади 17.000
накаже тия, ковто му напра декара, в) Кръмно цвекло 1,4СО Основаха се черничеви градини;
310 дек., а всичко досега има
виха зло. Слуховете замрЬха. де''.
черничеви градини—400 дек.
Но че царьтъ ов имаше вой
7. Стопа! с к и , построиш
14, Скотовъдство, е) До
ници — това бе истина, ЦЪ д * 1.1У.193О гад., а) Тприша ставени
еж бичета за обшин>
278,
б)
Об
рл
нови
70,
в)
Об;лиятъ аародъ бъше ва ногоски
разплодници
на 20 общини,
ри ремонтирани 170, г) Свиняр
ва страна. Почва ое големя ници 65, д) Кокоипрници 240. 6} Нерези за 40 общини, в)
Прасета за обзгаежппке свивойна в царьтъ оаъчели по
8. Работа по подобрение
бедата. Той влезе въ столица на лена н конопа, доставели невъдни станции—158, г) Ос
новани еж 46 свиневъдци стан
та си и отиде въ палата си еди семена презъ 1929-30 год, ции, д) Доставени еж кочове
всредъ родоетьта на водани- а) Ланъ — н-Ьма, б) К.нопъ за разплодъ на отделни сто
1,000 кгр , ЗаеЬто пространство пани-32 броя, е) Кокошки и.
цвтЬ си,
У
пзеяъ плол%тьта на 1930 год., пвтли—145 броя, ш) Действу
к
Тая коледна} вечерь, много а) Л^нъ 180 дек., б) Конопъ
вали еж презъ настоящата го
по чудна отъ доччки пр*ди 420 дек.
дина държавни жребци —21 въ'
шнп, пакъ зйвзрн доброто
9. Допълнителни и зимни 17 села и 2 града — Варна и
съмеЙство събшао около огъ земпедЪлскн училища: До Провадия, з) Покрити еж отъ,
ва, на првкадЦ^ а' г пооредъ пълнителни земледелски учи* жребците 1680 кобили.
беше малката Клажеина, конто лища-1, Ученици и ученички
24 и 10 курсистки, свършили
слушаше и се (чудеше.
Разгласява се на населе
ученици и ученички — осемь и
Чу се пакъ очакваното чу
курсистки 20 Ржк-водителъ — нието, че българската народна
кане на външната врата СА* Ягрономъ 1) Учители и учител банка въ скоро време ще за
почне да купуаа за см тика на
що както по напръдъ бащата ки — 2. Зимни Земледелч^ски държавата, бьлгарски сребър*
Училища - 3. Ученици - 128,
отвори в чужденеца стоеше Директор ъ—Нгрономъ—1, Учи ни монети отъ 5, 2, 1 и 0'50'
лева. Локупкотя ще става по
пръдъ него Земята бЪше бе тели—З.
курсъ. Притежателитвла, еаъгътъ бдъптъше подъ
Всички св> ршили до сега дневния
на
такива
монети ше ги предсребърната мЬоечина.
с, ;ЗИМЧИГБ землкд-Ьлски училища
ставятъ
вь
банковите клонове.
—„Гооаодине", — кава ви- — 516 ученици.
и агентури.
10. Борба съ болестите и
сокиятъ човъкъ, — дойдохъ за
ИнвалидитЪ отъ войните,*
неприятелнгБ
по културни
Блаженва".
растения, а) Доставени ле които имагъ загубена рлбото— Дошглъ ва Блаженна\ карства: Парижка зеленина способ ость ЗО°/о не се освоКакво искаше да каже чу- 150 кгр. Орихнинъ 5 кгр., Кар- бзждаватъ отъ лична пжтнаждевецътъг Дотш за Бла болинеумъ 150 кгр, Коскотанъ позиность.
женноА Думат* лу се чуха
и въ кхщи в ва всички ли
трй?" — кава чужденецъть. чудно отъ аай чуднит», пиъ
цата побъгЬха като платно.
Той влозе въ оаюна и презъ приказки.
— „Дойдохъ ва Блаженва",
ТЬиъ бтшо маого мжчно,'
него въ отвята, гд^то бт> съ
— промълви бащата, — „но
брано оЬмейството. Неговото когато премениха Г>лажоннв,|
азъ не очаквахъ това".
влизане объраа внимаппе на за дя я ирфдадатъ аа бвща н.^
— „Защо?" — новата чувсички; още повече, котауо Но още по ижчво беше па
ждевецътъ студено.
отла главата оа а овали ман самата Блажепиа.
— ,.Защото я обичаме", — тията он.
— ,,Чакайте'*, — кваа ца
отговори той, — „защото в
Той бЬше ца;ьтъ1
рьтъ съ благь гзаоъ. — „Но*
тя ни обача "
— „Господине", — ка:щ ца пскамъ да бдда жестокъ. Ще'
.Донеоохъ ви кодедепъ во рьтъ, — .,Няаженна е моя почакаме до утре. Дч впдвкъ
даръкъ отъ едиаъ првятель", дъщеря Лзъ апаехъ, че ти утрото какво що ви донесе".
- - връдъижи виоокиятъ чо си добъръ човекъ и тиоята Като каза това, Негово Ве
в%къ — >Д'ой е три пхти по- еъпруга о добра жона п тво- личество оа пе-езо.
окяпъ отъ първих-Ь; во въ пгЬ дЪцн ек добри айга, за
А утрото довесе още позамена на него, азъ иокамъ това попернхъ малката пиячуднп
работи. Вь каква чуддутото".
гппя па вашите гриткп, до
по врймина жпв-йеха те то
— „Кажи нпшпятъ при като преминятъ тия страшни гава! Утрото допеое коля, каятель, че ние го обичаме по врЬмона. Сега тЬ вече се из роти п множество сауги. Те
вече отъ паритЪ", — каза ба миниха п паотаппха щаотяи взЪха бащата, майката, бращата. — ,,Кпжи ау, че ние ви днн. Лоъ пакъ оъчъ въ четата и сеотрпчкпте, а срЬдъ
сме за в я в майка, и баща, цвротвото са, на трепа сп н тЬхъ иадката Бшженпа, и ги
и братчота, и свотричети, и требва да он паема иомкчето, оаведоха въ цпреккя палатъ .
че ней е по м&чво да се от което одивъ девь ще бжде гдето щ*ха да яшв-Ьятъ за
дали отъ васъ Ако ввстоява ваша царица".
вапрЪдъ.
Твхп» царица! Въоброжатя може дп се отвде, но вае
Каква славна Кезеда!
не можемъ да я продадемъ вало ла оя * е двтето, което
— „Лвъ си внаехъ, че Ко
още едпажъ. ПаритЬ н^ма тъ бъха отгледали, че единъ
день тя ще бдде гЬхяа ца- леда неиа да пя вабрави! —
да ваеиемъ.
— „Могалп да влъза яа- рица? Нанстепа това бе по- кава най-малкото дете.

Нашето землед^лке.

НА ЗЕМЯТАМИРЪЛ И ? . . .
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Едно елегантно човече вле
зе въ бажутерния магазвнъ.
— Д^бъръ двнь, върви хи
нова година?
— Да раабира ее г не, си
гурно желаете пакъ вЪкой подаръкъ за госпожата?
— Да, олучихте. Само че
чуйте, Поеиавате т това?
Господа пъ1ъ навади отъ
джоба си едва кутийка, отва
ряйки я показа една бисерна
огърлица.
— Това е бисерната огър
лица, която купихъ отъ Ваоъ
миналата година като пода
ръкъ на жена си, пали?
— Да господине.
— Така, добре. Внимавайте
сега, Както знаете има сто
панска кри:а.
— Да, работата еърви зле.
— Вижте! И азъ съмъ заеегнатъ отъ кризата и не
мога да купя новогодишенъ
подаръкъ аа жепа ой. . .
— Но В;:е казахте, Вие
искахте. . .
— Ночакпйге Поча>айте
приятелю Имамъ великолепна
идея 1 Вие ще замените тия
истински бисери оа фалшиви
раибирате ли? И ще ми ваилатят/Ь за истинските бисери,
колкото мижето.
— Х м ъ , . . оъжялявамъ.,.

1

духовната природа ва чов4ка
царуватъ силата, гордоотъта,
аавиотьта, злобата, отмъщевпето, племеното и религи
озно различие, които ох пуо
твали дълбоки корени въ тая
му природа, която е наклониа
да върши не доброто, което
(желае, а злото^ което не яве*
лае, както казва апостола Пакелъ, тоя вевадмиватъ дъл
бокъ псвхологъ ва човешка
та дума, чов-вчеството, което
по думгггЬ на жалноаеяеца
пророка Давида, се е у прили
чало ва .несмислените жи
вотни", никога нъиа ла бжде
искрено въ желанието си аа
осъществяването ва възвеетенвя отъ апгенигЬ миръ и
благоволение. Н4ма вужда да
се опираме и говоримъ каква
е днешната дейотвителноотъ.
ВОИЧБО е на лице, отъ една
отрана безкрайни конферен
ции за безоржжаване на на*
роднт*, отъ друга —военнолго
бвви правителства и въоржжаввее до вдби оъ най изтънчеявгб срйдетв» на воен
ната техника Прв тия при
готовления бждащата война
ще бжде ужасна надъ ужа
сите.
Не е ла тогава безсмислено
да се повтаря ангелскидтъ
химвъ? Не. За Бога ве е д щеотвуватъ минало, настояще
и бждаще. Той е вънъ отъ
пространство и време следо
вателно, този идеалевъ миръ,
който въодушевява народитъ,
ще васхьаи тогава, когато
поооченитъ по* горе фактори
на злото взчезнатъ. А това
ще бжде, спогедъ думите на
апостола Петре, когато нас
тане ново небе и ноза земя
въ които ще обитава правдата,

Благоустройствения
пяанъ на Мадрнтъ

Огъ войните насамъ гр,
Мадрнтъ е получалъ твърде
голямо разширение. Населе
нието годишно се увеличава
съ 9 % , а въ периферията
еж образувана нови четири
квартала.
НОВИТЕ квартали, а тава
ожщо и отаритЬ еж биле на
ново прегрупирани и вомтш*
тери въ единъ новъ планъ.
Планътъ е балъ оъетавенъ
отъ проф. инж. Хермавъ Дасевъ. Янвенъ е получилъ пър
ва премия въ конкурса въ
рави&ръ на 700,000 дева
ваши пари.

КъщитЬ-бурдеи въ
Белгия.

Общинския съветъ на градъ
Моясъ (Белгия) е приелъ
предложението на кмета по
отношение
вехигионичнигЬ
кжщурки, обявени ва такива
отъ специалната комисия. Все
ки отопанинъ, който ваеиа
з а д ъ л ж е н и е т о , че ще
събори кжщурката си, полу
чава едяа оума отъ 5 - 6000
Варненско Градско Общинско Управление
франка. За да вЪма пречки
отъ страва на държавата, тия
пари ще се даватъ въ фор
мата на ипотека срещу ме за придошлите храни отъ коля въ Варнев. общ житна боров
стото Собственика ва местото
Отъ 16 до 20 XII 1930 год.
требва да представи удосто
Средната ЮО-хъ Чиолото
верение, че притежава 1500
цена ва
франка,
г
' Ввдъ ва хранвтъ*
хевтолит. ЕИДОГр, иа коляо
\ ' ' *
'1
а
Новъ учили щенъ аа*
ритб '•
, лева
лея»
*
конъ въ нивейцарня

УчелнщнатаГвъвраоть, коя
то става1) задъУ&йелна вапса
лото и града се счита' отъ
седмата до шеонадеоетата.
Освобождаването на 15 го
дишва въврасть се допуща
като изключение, обаче ора
дружево оъ големи затрудне
ния. Възрастьта отъ 5 до 7
— Чикайте де, ве искамъ години е овободва отъ учи
пари отъ Ваоъ, За цената ва лищни задължения, обаче дър
истинските бнеери ще взема жаввта е единствена властна
н^що друго, да речемъ махъкъ да разпорежда оъ тоаи въпобовпавъ съ диамавти ржченъ рооъ. Всека учителка забавач*
часовникъ за жепа ми така ка е длъжна да притежава
че, тя ще вма огърлицата и двпломъ, Въ забавачниците
подаръкъ чаоовяикъ ва нова ож забранени воъкакви се*
ршвпи занимания, а се прегодина, разбирате ли ?
поржчватъ само детски игри.
— Равбирамъ во. . •.
— Какво но има туна'? То Градовете се задължаватъ да
ва е една хубава сделка за увеличатъ училищата аа анор
Ваоъ. Вяе ще оаечелате двой мално развитите в аакъсиели
но и тройно, Първо тия би* въ своето развитие деца. За
оерн еж платени веднажъ, момичетата на възрасть отъ
спечелихте отъ тйхъ. Второ 15 до 16 год. ое предназна
давамъ Ви бисерите сега по чава специално занятие, свър
ефтеао и трето безъ това Ще зано оъ домакинетао. На мом
оиечелпгЬ отъ часовника. четата отъ тази възрасть се
Какво има да мислите? Тука /преподава теоретически . и
практически занятия по буи^ма никакво но 1
— Да, бихъ го направплъ баратво, градпнеретао, гладе
не на дрехи, грижи за бодно. . ,
— Пакъ оъ вашето но. . , ни На и т^мъ подобни,
Най- пооле кажете, какво е
това но? . . .
*
— Съ удоволствие бихъ се
* •
съглаоолъ ва предложението
Министеротвото па Търго
Ви, но вма едва малка нео- вията, Нромишленоотьта и
предолима пръчка.
Труда известява, че по съоб
— Каква е тази неопредо щение на Царската Българска
лота пречка?
Легация въ ВДш-радъ отъ 6
— Госпожата Ви още пре того, на 30. X. т. г. е билъ
ди три месеци направи СА- обвародванъ
допъзпителеяъ
щото предложение. Опърли протоколъ къмъ Полско Югоцата е оъ фалшиви бисери. славяшки търговски договоръ,
Но ватова пъкъ тя ще Ви оъ който се правятъ нЪкой
изненада съ хубавъ подаръкъ изменения, а именно:
за новата година,
1. ОпредЪлатъ ое следните
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Варненско Градско Общинско Управление.

Сведения
За извършената работа въ Санитарното отделение и клоновете
отъ 22 до 28 XII 1930 год.
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11 Строителство въ наше време,
Въ този отделъ ще излагатъ •
големи
строителни фирми*
Такава ще се състои въ Бер*
В. Съвременно жилище.
лннъ отъ 9 МаЙ д о 9 Лв*
Ще бждатъ показани типови
и нормени жилища, както се
густъ 1931 год.
отъ общини, държави
РаботитЬ по подготовката на строятъ
и
строителни
групи.
гол-Ьмата международна строи
Г,
Ново
строителство.
**
телна изложба, която ще се
Въ
този
отд-Ълъ
ще
бждатъ
състои презъ 1931 г, въ Бер- представени индустриите за =
линъ, напредватъ твърде бър-, строителни материали и строи* _
же. Това обширно изложение) телни машини.
звсегащо вс-Ько строителство Д. Специална изложба за зеял&*ш
и свързаните съ него области,
дплеко строителство, . Ш
ще стане въ голенигв градски
Ще съдържа образцови по- щ
изложбени хали и изложбена стройни
нзъ всички отрасли •
открита площь на Каизердамъ
земледелнето. Селски кж- Г
въ Берлинъ подъ ржководст* иа
домове за землед%лскц *
вото на берлинското градско щи,
рабстикци, градинарски по- ™
бюро за изложби, панаири и стройни,
постройки за птнце- •
туризъмъ. Строителната из въдство. краввретво
пр. Пру- щ
ложба ще обхваща следнитв ското Министерство иза
Зенле- а
отдали.
д-Ьйие, Държ. Имоти и Гора
А. Международното изложениеще покаже на този отд*лъ адна специална изложба за ти* •
за храдоетроътелство и лсилищно
пови поселища.
'-•••.,, •
дп,АО,
Въ този отд^лъ ще участ*
Освенъ горнитв ще има от* щ
ватъ съ свои изложения ре- дйли за пжтестроителстао, га* „
днщ държави, между които и ражостроителство и др. Едио* з
Янглив, Холандия, Чехослова временно съ изложбата ще са ~
кия, Унгария, Пмерикв, Фран показватъ строителни филми, •
ция, Русия, Югославия, Индия ще се държотъ реферати и =
и ду. Въ връзка съ това изло обяснителни сказки къмъ из*
жение и презъ времетраенето ложенията.
му въ Берлинъ ще се състоятъ
Различни германски и мене*
конгреси на „1п1егпатлопа1.Кеае* дународни строителни съюзи
гиИоа 1*оп и на 1п1егпаИопа1ег еж определили конгресите си
УегЬапЛ Ьег ^оЬпипдз^езев'' за.по време на изложбата въ
Бгрлннъ.
.. . .,
Ргаактагй а/М,

ВЪНШЕН! ОТДЬЛЪ Строително изложба

йлактионг.

Когато презъ тихата де
кемврийска нощь, преди 1930
«* одиви, се родилъ на земята
* Зинъ Божий, Гоеаодъ нашъ
в
1исуоъ Хриотисъ, раждането
Л1
Му било съпроводено оъ не•'з >бикновени събития. На не* >еоа™ се явила нова, необиал шовена звезда, а ввбеевото
* юинство, ев. ангели, пйяди
'•' нлкеетвевия химнъ: „С7*а<?а
и
1 п висшият Богу, и на ле*
0 пята миръ, между чотцитгъ
3 благоволения]' Олъ -тогава и
№ днесъ тоя божествввъ химнъ
Зй
1 шедневпо ев възглася отъ хри
,У1 лиянекптт. църкви, хиляди
1Д|
сриотиявски проповедници го-'°>юрятъ върху тоя хпмнъ отъ
та гьрковнит-Ь аивоии, отъ най
февни времена и до сега; а
С >то, че отъ мивалото столетие
°*1 до днооъ * се изредиха и
* язреждатъ конференции, въ
които влиоатъ цвйтътъ на
™ цевилизовавите народи, конив
1реренцпв свътоки и църков>-* ай, идевлътъ на които е: да
е
"ве тури край на кръвопроКВИТНЙГЬ, жеотоки и разориа> гелви вой ви ва народните и
и
да поотжпп онова мечтаво отъ
Т|
пророка Йоан царство, щото
:»о мечозетп, да се прековат* на
юп орала и, копията на сърпове:
и народъ срещу народъ да не
"ь дигне мтъ и вече да се не
, учатг на война (Ио. 2:4),
8
Ще ваотжпи ли никога то!То иа мечтано отъ пророка Иеая
-У време? Съ положнтелнооть мо^ же да се отговори, че никога
Ж,2 на тоя грфщенъ овЬтъ, който
-!_ опоредъ думите на апостола
XI Йоана Богослова, „ « зло ле^жи*,
мггръ, братство и раз;вд бирателотво никога вЪма да
еаотдпи между нагодете. За
•о*
що? ватова, че до като въ

БрбЙ 2Й(* и ЛМ

Варненски оощансй вестник*

едни <
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Санит. отдел.
23 31 19
1 общ. амбул. 55 64 65
П общ. амбул. 1 2 1 8 11
//
III общ амбул. 16 18,
|
IV общ, омб.
6 35 2 1
_
Дезинф. стан, „ - )
10116* 1 — - —
1
Диспвнсеръ
— 77,
7 2 34
Общ. М . домъ ^^ 32 98
**
2
1
1
Нач. общ. евнг служба: Др ъ Мартевъ

-

1'.

контангентн за вноса огъ Юго
Сухи сливи — 8000 •
славия въ Полша:
Орехи
' — 800 „
Пшенично брашво 1500 т,
Консерви отъ варива и
Сважи ябълки — 1000 , рибена паста
— 200 ,
Сливи, круши,' череши, ка
Сливовица
— 1200 •
Мараокивъ
—
Ю,
йсии, праскови и дави 300 ,
Вино
— 5000 9
Свежо грозде — ЮОО ж
Сушени ябълки, круша, ка
Консерви отъ риби БОО п
йсии, пряоковн, вишни 300 *
Килими
— 60 т,

