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Тежки години настанаха. И еснафъ, и
^търговци, и индустриалци изнемогватъ.
4 Небивала стагнация е сковала целия сто
пански и финансовъ животъ въ страната.
Еснафа едва крета, търговеца и индустриа
леца, поради намаляване до крайния предЪлъ откупателната способность у консу
матора еж отдавна фалирали, а земледелеца, вследствие обезценяване на неговото
производство* е стигналъ до печалното по
ложение да не може си искара поне онова
което е изразходвалъ за добитото произ
водство. Ето какъ се дойде до обедняването
на целия български народъ, това обедня
ване, безспорно, не може да не се отрази
и на държавните финансии. Държавата не
може да балансира бюджета, си. Всека го
дина държавния Оюджетъ приключва съ все
по-големи и по-големи дефицити, сир. да
лече не може да с ъ б е р е предвиде
ните въ бюджета приходи. Сжщото нищо
е и съ общините. Поради обедняването,
на гражданите, общините не могатъ ре
довно да събиратъ предвидените въ бюдже
та си приходи. А разходите текатъ: тръбва да се строи; требва да се поправятъ
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училища; требва да се помага на бедни и
на болни; требва да се погасяватъ дългове;
и, най-после требва да се плаща заплати
на чиновници. Отъ кжде ще се взематъ
толкова средства, ако гражданите не плащатъ задълженията си къмъ общината?
Ето защо когато хвърляме упрекъ—а
такива много често слушаме да се хвърлятъ—къмъ общината, че не вършела нищо,
требва да си зададемъ въпроса: далили сме
това, което се иска отъ насъ, за да имаме
основание да искаме отъ общината, онова,
което тя е длъжна отъ своя страна да на
прави?
Днесъ не плащатъ колкото и да еж на
малени таксите и бериите, и ония които
иматъ възможность да сторятъ това. Днесъ
всички се извиняватъ съ кризата. А не
требва да бжде така. Нуждно е да се проникнемъ дълбоко отъ съзнанието, че треб
ва да плащаме. Не сме ли проникнати отъ
това съзнание, ние вървимъ по една наклонна плоскость, която нема да ни изведе
на добъръ край.
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Майките на великите хора
Една пословица казва: .какъвто баща
та, такъвъ и синътъ*. Но като че лй по
право е да се каже.- „каквато е майката,
такъвъ е и синътъ", особено когато душа
та се отнася за великите хора. Много че
сто се казва и не напраздно, че „забеле
жителните мжже приличатъ на майките си".
Така да се твърди, имаме основание въ
биографиите на велики мжже, както отъ
стари времена, така и отъ понови. Кога
човекъ чете биографиите на прочути ора
тори, поети, учени, полководци, литератори
и др. вижда се, че детинството на тия ве
лики мжже е било подъ • нежната закрила
на майката.
Наредъ съ описанието на живота на
знаменитите мжже, въ биографиите се виж
да, какъ майките еж умеели да възпитатъ
велики хора. Едни майки се отличавали съ
силенъ умъ, други съ живость на мислите,
други — съ силна воля, възвишена душа и
въ всички случай — майките на великите
хора еж били дълбоко религиозни.
Блажени Августинъ като говори въ
своята книга „Изповедь" за майка си Моника, той трогателно възхвалява тази на
божна и свята душа. Той я описва какъ тя
раздавала милостиня, какъ постоянно оби
чала да ходи въ църква, кждето прекарва
ла цели часове въ молитва. И блажени Ав
густинъ казва: „азъ черпехъ главните съ
кровища отъ душата на майка си". Тя сла
гала малкия си още синъ на колене и бе
седвала съ него, като вдъхвала въ него лю
бовь къмъ Бога, презрение къмъ земните
блага и порока. «Нейния умъ — казва той
граничи съ гениалностьта".
Бланка Кастилска, майка на Людовика
Светии, кралъ на Франция, го възпитала въ
две чувства; „Страхъ Божий и любовь къмъ
изпълнение на длъжностите си". И презъ
царуването си Людовикъ вършилъ, това
което го научиха майка му; той благодетелствувалъ своите поданици съ щедрата си
ржка и откривалъ много благотворителни
.домове. Той хранелъ бедните при себе си
въ двореца и самъ ги гощавалъ. Придвор
ните негодували, а той имъ казвалъ: „азъ
по-предпочитамъ да харча за милостиня,
отколкото за пиршества*.
Майката на Шилера Елисавета, била

нежна и набожна жена. „Единъ пжть, пи
ше Шилеръ, кога отивахме съ майка си при
баба, тя ни поведе презъ планината. Изъ
пжтя майка ни разказваше за двамата уче
ника, които били настигнати отъ Иисуса на
пжть за Емаусъ. Думите й беха въодуше
вени и когато се изкачихме на планината,
ние бехме така развълнувани, че всички
коленичихме и почнахме да се молимъ на
Бога".
Еднажъ майка му, като видела, че Ши
леръ билъ разсеянъ, кога отивалъ да се
причасти, направила му бележка. Веднага
младиятъ поетъ отишелъ въ другата стая
и написалъ стихове въ които изразилъ вя
рата си въ Бога.
Последните думи на майка му биле:
„Господъ да те благослови, сине мой!"
Майката на Ламартинъ била добра, неж
на, и съ възвишена душа. Тя прекарвала
цели часове въ молитва. Ламартинъ въ своя
та книга .Изповедь" разправя, че майка му
така го учела. вечерно време: кому сме
длъжни за добрините съ които се ползу
ваме? — На Бога. Затова справедливо е да
Му благодаримъ за всичко което ни е далъ
днесъ". После тя коленичеше предъ легло
то, улавяше ржцете ни и бавно, полугласно
четеше молитвата, която ние повтаряхме
следъ нея, като се мжчехме да подражава
ме на гласа й.
Майките на много още велики хора, съ
подрасването на детето еж съумевали да
вложатъ въ душите на бждащите водители
на човечеството благородни и нежни чув
ства на вера и доброта. Влиянието на май
ката е било решающе. Гете казва: „Една ,
майчина дуща ме убеждаваше по-вече отъ
всички философски аргументи!
Религиозното възпитание е отъ голямо
значение за живота и характера на чове
ка. Великите майки еж чувствували това
много добре и винаги еж държели своит*
рожби близо до Бога и до църквата. На
шата църква винаги е посочвала, че децата
требва да знаятъ законъ Божий, за да бждатъ добри синове и дъщери.
Майки, водете вашите деца въ църква.
Учете ги на законъ Божии. Славата на ва
шите деца, ще бжде и ваша слава.
Свещ. Юрд. Светославовъ.
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Стр. 3

ЛЮБЕНЪ ТОНЕВЪ архитектъ и урбанистъ

Модерното градоустройство
и гр. Варна.
(Сказка изнесена на 1 септември 1931 г. въ гр. Варна).
Продължение отъ брой 259—260
Разбира се това не остава безъ да се от
рази върху здравословностьта и морала на об
ществото.
Колкото центровете еж. по гжето населени и
големи, толкозъ хигиената е по компрометирана
и мжчна за подържане. Търсеното на добри ус
ловия за животъ и прк достжпни цени предиз
виква едно обратно на досегашното движение —

именно децентрализация.
(Вижъ статистика)
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИЖЪ
Парижъ — гжетота на характеръ
1901

1906

1911

1921

.347 9

354.2

370 2

372

30 9

37.9

1926
. 333

околностит-в
26 1

27.3

45 2

Увеличение на населението 1911 — 26
Парижъ — отрицателно
непосредствена околность — 2 0 . 8 %
средна околность — 4 4 . 7 %
отдалечената и периферьялна околност 79.1 °/°
Отъ друга сграна големите разстояния и
многобройнигв жители изискватъ усъвършенству
вани и редовни превозни
ерпдства.
Резултатъ: Циркулацията става по сложна—
сжществуваните артерии еж. недостатъчни и не
отговарящи.
Най сетне множеството нужди огь чисто

социаленб характерб взиматъ по други яли по
згъстени форми. Явява се такава отъ образувани
и културни институти. Нужда отъ съответни ка
нализации, водоснабдявания, електрификации и др.
Така за парижката околность като ефектъ
°тъ децентрализацията, разходите отъ 1821 —
1926 се увеличаватъ 7 8 . 1 % — за непосредст
вените до парижъ околности
9 5 7 % — за средноотдалечените околности
1 2 3 8 % за перифериалнигЪ околности
Всичко това изисква и налага една специална

и съответна административна система.
Човъкъ би казалъ, напърви погледъ, че това
концентрирана на населението въ големите гра
дове—това индусгриализиране, довлича като по

следствие всички трудности и отрицателни страни
—безъ да допринесе полза за самото Общество
(та и това именно, по известно време предизвика
появата на течението за .ПОврбЩане КдМб зе-

мята")
Обаче, фактически ако се анализира по огь
близо, лесно ще си дадемъ сметка, че: 1) голе
мите градове еж най сигурните среди за иконо
мичния прогресъ.
Машинизирането на техниката и индустрията,
съ придружаващата ги специализация на трудътъ
въ разните клонове — увеличаватъ и усъвършенствуватъ несъмненно производство
2) Отъ друга страна, безпоренъ фактъ е, че
изтинските огнища на цивилизацията еж пакъ го
лемите градове. Винаги, центровете на науката
на изкуството и прогресъ еж те Най-големигв
и ценни, музеи, театри и научни институти еж
тамъ.
Ъ) Най сетне големите хуманитарни идеи за
политическо равенство и за свобода еж се роди
ли и заживели всредъ големите градски маси,
Френската революция стана не въ провинцията,
но въ центъра и сърдцето на Франция въ парижкит-Ь улици и отъ милионните парижани!. . .

Както виждате — градбтз сввсемб не е
злина по с&щество, обаче налаш се едно
устройство и организация разрешени по начинб да отюварятб на новия му импулез и
характерб.
Да разглеждамъ и анализирамъ всичко това,
даже схематически би било трудно. Градътъ е
такъвъ комплектъ •— такъвъ организъмъ, че ще
требва грамадно време. Азъ ще се задоволя да
Ви изтъкна само принципите и службите, които
засегать техниката—конструктивната—страна, Сб

огледв на организъма като цпло.
За по голема преданость на задачата, и за
по лесно определяне тази имено служба, ще срав
ня градътъ, съ една постройка. Всички желаемъ

и работимъ за хигиената, за красотата и удобностьта на частната си к$сща. Е добре,
не еж ли сжщит-в тези фактори, които еж, и
тргъбва да бокдатб, въ основата на градоустрой
ството? Че градътъ не е ли колективното ни жи
лище? Много ясно е, че както една кжща, така
и единъ градъ, беЗб ХШиена, безъ вода, свет-
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лина, въздухъ и др. сок необитаеми. Една кж
ща или селище безъ добро разпредшение и
лесно движение Сок невбЗМОЖНи. Въ градътъ
както въ една фябрика или работилница, вс*ко
нещо, требва да има свойто место абсолютно
точно и логично определено съ огледъ на найдобро производство и то при минимални усилия
и Жертви. Най-сетне както една кжща, така и
единъ градъ безъ естетика еж непривлекателни
и пусти, — отблъскватъ живота и го правятъ

непоносима.
Всеки отъ тези въпроси е така обемисть, чб
самичъкъ би могълъ да бжде сюжетъ на повече
сказки.
Не нуждно е да се спирамъ и доказвамъ
сжщносгьта на хишената за живота и преуспеването на индивида и колективитета но особено
следъ войната—мизерията и икономичното разо
рение еж причината щото, най-малкото и прене
брегване да се отразява съ жестоки следи. Да не
мислиме, че единствените фактори ка градската
хигиена еж скжпо коствуващигъ- канализации, шосиранета и др. подобни. Техната жизнедейность и
необходнмосгь е всекиму известна—и ако не еж
задовлетвсрени, то е главно по липса на въз
можность, по некога и отъ непредвидливость.
Ще разгледаме малко по отблизо въпросите за:
1) Ориентация на градската структура
нейните елементи,

и

2) Градската атмосфера, паркове и гжетотата
на населението.
Слънцето е единъ отъ най големите факто
ри за нашето сжществувание. Животътъ и ево
люирането на живите клетки еж тесно свързани
съ температурата, светлината и въобще съ стойностьта на получените слънчеви радиации. Огъ
друга страна, микроорганизмите—техната скорость
на размножаване, техната мощность за фермен
тацията или разрушителна дейность—еж въ преко
отношение съ количеството на разпръснатата свет
лина, се унищожаватъ за кратко време отъ прекитъ слънчеви лжчи. Известно е, че инфра чер
вените лжчи еж благоприятни за развитието на
микробите; червените и жълтите еж неутрални
въ случая; обаче ултравиолетовите (лжчи съ кжеи
вълни) еж силно вредни за развитието имъ. Мно
го ясно е, прочие, че животворната слънчева,
светлина, требва да прониква въ най-голямо изо
билие въ нашите градове, жилища и работилници.
Требва значи, улиците да иматъ такава
ориентации и ширината не само да не представ-
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ляватъ гнъзда на микроби и зарази, но да, позволяватъ на намиращите се отъ двете имъ страни
постройки да бждатъ въ най благоприятни за ос
ветление условия. Сжщо тъй формите на квар
талите требва да еж проектирани по начинъ, що- /
то повечета отъ фасадите (и до дълги) да имагь
добро изложение.
Много научни трудове се занимаватъ съ то
зи въпросъ. Множество заседания, конгреси, ра
зисквания гонятъ сжщата цель. За сега две шко
ли, съ своите интересни прецизни доказателства,
обединяватъ разнигв мнен.чя и се борятъ за пър
венство—на французитъ Веу и МагЬоиНп. Споредъ първия, улиците на които еж разположени .
дългите фасади, требва да сключватъ съ мердиана (на десно) жгълъ отъ 0 ° до 45°; —като
най-добрата е къмъ 18° до 25° (споредъ'географическато разположение на местото). А споредъ
втория, насоката требва да е между 45° и 90°
(съ най-добра къмъ 60°). Прочие, за да осигурвмъ на жилищата и селата си здравословность,
требва квартирите да еж съ продълговата форма
(правожгълникъ или др.); малката имъ страна да
бжде равна на дълбочина 'на двора, а големата
— съ подходяща насока.
С
Разбира се, за стргни съ крайни
климати, или квартали и постройки,
• И съ специално предназначение, тези
насоки ще вариратъ повече или по
Ю
малко къмъ мердияна или къмъ па
ралелите — споредъ необходимостта
№ 2.
и целите-.
Другиятъ факторъ, чието влияние е не по
малко сжществено отъ това на свътлината—това
е състоянието на въздуха. Отъ дълго време се
занимаватъ съ този въпросъ всички хигиенисти,
лекари и учени. . . и все пакъ въ големите град
ски центрове състоянието на въздуха е подъ все
ка критика.. Било съседство на индустриални за
ведения и фабрики, намиращи се на насока на
преобладвващите ветрове, било липсата на пар
кове и залесени резервни пространства, билопре'
комерно автомобилно движение или преголема
гжетота на населението, а по нъкога всичко това
заедно правятъ градската атмосфера крайно нехигиенична. Особенно големата гжетота на насе
лението—последствие отъ бойнит-Ь — причинила
жилищна криза, силно застрашава обществената
хигиена. Има градове и квартали за живеене, кждето гжетотата надминава 200, 300 и 400 ДУ"™
на хектаръ, при плачевни условия за живеене.
Има тоже такива, дета на единъ хектаръ, пар
кове и залесени пространства въ градовете се
падатъ 900, 1000 или 1300 души жители.
Следва
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Стр. 5

избягване на пожаръ
Почистване кумините.
За кумини на печки, които горятъ съ дърва
'. по два пжти БЪ годината; а за камени вжгли~
:ща на всеки два месеци по единъ пжть.
Запалените кумини могатъ да предизвикатъ
пожаръ, особено нощно време, когато всички спятъ
и нематъ възможность да забележатъ на време
пожара въ куминя, защото твърде е възможно да
е имало нъкоя пукнатина въ куминя и отъ тамъ
югьня да се разпространи въ тавана по покрива
и целата сграда. Кумините не се гасятъ съ вода,
защото при силния разгаръ водата се обръща на
пари, коиго пукатъ куминя, се гаси само чрезъ
лишаване отъ течението на въздуха, като се запушатъ всички дупки сь мокъръ парцалъ, или
се хвърли сяра на прахъ, която веднага загасява
огъня.
Ако куминя се е запалилъ и бжде угасенъ
отъ стопаните, то необходимо е да се съобщи на
пожарната команда, за да изпрати лице, което да
провери дали куминя е угасенъ напълно и да не
би да има скритъ огънь, който да причини после
пожарь на сградата.
Капаците на куминя винаги да бждатъ плът
но затворени.
Задължително е кумините да бждатъ измазани въ таваните, за да се запушатъ пукнатините
или ако има такива да може да се отбележи.
При ограждане куминя да се избирагь найдоброкачествени и изпечени тухли и оградата на
куминя требва да бжде далечъ отъ всЬкаква гре
да най-малко на 40 см.
Куминъ на дървенъ или сламенъ покривъ
требва да бжде по-високъ отъ билото, защото
искригв могатъ да падатъ върху покрива.
За да се избегне опасностьта отъ пажаръ
причиненъ отъ запалването на предмети и пр.не
обходимо е всеко семейство да съблюдава след
ните правила:
••
'
1) Да не се доближава горяща лампа до
леснозапалителни предмети, като пердета и др.
Да не се окачватъ горящи газови лампи до
дървени тавани, защото съ течение на време дър
вото ще се овжгли и ще падне заедно съ лам
пата и причини пажаръ.
2) Пукнато ламбено стъкло да не се лепи
сь цигарена книга, защото, тя ще се разлепи и
ще падне горяща на земята върху черга, рогоска
и др. и ще ги подпали.
3) Да не се разрешава на деца да пренасятъ огънь отъ една стая въ" друга или запалена
•ламба.

4) Не требва да се долива газь на неивгаСена лампа или неизтинала.
5) Де не си играятъ децата съ кибритъ, да
же да не знаятъ местото, кждето се поставя
кибрита.
6) Да не се слага кибритъ на печка или
машина.
7) Никога да не се хвърля горящъ кибритъ,
а да се огася предварително.
8) Да не се държи газь, бензинъ и спиртъ
въ стъклени сждове, а въ тенекиени.
9) Не бива да се слага задъ печките хартия,
парцали, дървета и др.
10) Никога да не се запалва печка съ газь,
спиртъ и бензинъ. Отъ такива несъобразителности
много хора еж пострадали.
11) Да не се оставягь запалени печки, ко
гато въ кжщи не остава никой.
12) Не изгасена пепель и вжглища отъ печ
ките не изхвърляйте въ двора.
13) Да не се простира пране низко надъ
печката или отворените й врата.
14) Да не се пали никакъвъ огънь въ дво
ра тамъ, кждето има складирани купи съ^евно,
слама или снопи.
15) Не пипай електрическата инсталация, а
викай специалисть.
16) Не пуши въ леглото, нито чети легналъ
при горяща газова лампа йли свещь.
17) Винаги въ двора да има по малко вода
или песъкъ,. който да поелтжи при запалване газь,
спиртъ, бензинъ, масло и др. минерални масла.
18) Въ случай на пожарь да не се губи куражъ, а пристжпва не направо къмъ гасене на
пожара съ рискъ и тогава ще успеете въ бор
бата съ огъня.
19) При случай на пожаръ добре е да се
затворятъ всички прозорци и врати, за да не прониква чистъ въздухъ въ пожара, който ще го
гасиме и да не се запълнятъ съ пушекъ изходи
те, врати и стълби за да може по лесно да се
избъга.
20) Ако се подпалятъ дрехите на човъка,
требва обезателно-да легне на земята и се тър
каля, за да изгасне или да се завие въ черга или
друго за да избегне отъ въздуха.
21) Да не се влиза въ сеновали, плевни или
тавани съ запалени св%щи, газови лампи да се
пали въ техъ кибритъ и да не се пуши цигара,
лула и др., защото въ подобни складове се на-
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миратъ най-много паяжини, които еж лесноразпространители на огъня.
22) Да не се закачатъ кандила съ въжета,
а само съ металически верижки.
23) Коледните елхи не требва да се поставятъ близо до пердета или на такова место, кждето течението на въздуха може да доближи пламака до техъ. Свещитъ на елхата подъ влия
нието на най малката светлина и топлина много
лесно може да се изкривятъ, паднатъ и подпа-
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лягь предметигв.
Требва да се помни, че изсъхналите елхвмиого лесно се подпалватъ, понеже съдържал.
смола. Бждете внимателни съ книжните фенерчетаза елхата. Изб*гваите украшенията направени отъ.
цигарени книжки.
Простъ памукъ не слагайте на елхата като>
снегъ.
Въ никой случай не слагайте на елхата къ
дето има свещички целелоидни украшения.

Търговия, стопанство и индустрия

ОграничителниЙ за вноса въ Турция
Българската Царска Легация въ Цариградъ,
съ рапорти № 2121 отъ 17.Х1 и № 2125 отъ
13.XI 1931 г., съобщава следното по вноса въ
Турция:
Споредъ единъ декретъ, Министерскиятъ съветъ е оторизиранъ да определя, съ временни
мерки за всеки месецъ, начиная отъ 16 ноември
1931 год , максималния контингентъ за вносъ на
произведения, освенъ за първични материали, кои
то еж предназначени за фабриките инсталирани
въ * Турция.
Месечените списъци за контингентите за вто
рата половина на ноември и декември ще бждатъ
веднага публикувани, въ Държавенъ вестникъ наймалко 20 дена преди влизането имъ въ сила.
Произведенията изпратени за Турция, съдър
жащи се въ списъците за контингентите, ще бж
датъ допущани за вносъ по редътъ на техното
пристигане, съ условие, че те нъма на надминатъ
контингента опредЪленъ за всъки месецъ, като
остатъкътъ надъ определения контингентъ ще бжде оставенъ за следующия месецъ, но пакъ да не
надминава определения за този месецъ контин
гентъ
Въ Държавенъ вестникъ бр. 1861 отъ 1ЛШ1
1931 г. е публикуванъ закона № 1873, който се
отнася за забраната вноса на артикули произходящи отъ държави, съ които Турция не е склю.
чила търговски договори или ;,модусъ вивенди"
или за ограничаване на вноса.
Въ чл. I на въпросния законъ се казва, че
Министерскиятъ съветъ е властенъ да разрешава
вноса, да го забранява или ограничава съ дър
жавите, които не еж сключили търговски дого
вори, иматъ или нематъ „модусъ вивенди" или
водятъ преговори за това.
Чл. 2 гласи, че правителството е власно да
забранява съвършено вноса на-известни артикули

и да го ограничава въ зависимость отъ запазва
нето на националната икономия
Въ чл. 3 ее казва, че законътъ влиза въ сила
отъ дена на публикуването му, а въ чл. 4, че о
изпълнението на този законъ е натоваренъ Мини
стерския съветъ.
Въ Д. в. бр. 1951 отъ 16X1 е обнародваяъ
правилника за мерките взети за запазване на
национата икономия.
Въ този правилникъ по специално ни инте
ресува ст. Кг 24-а отъ турската митническа та
рифа: отнася се за 300 кгр. вносъ на сирене въ
тулумъ, кашеръ, кашкавалъ „далъ", „лоръ" и„чаиръ" и др. отъ 16 ноември до края на ме
сецъ ноември.
За сжщитъ артикули за целия месецъ де
кември се разрешава 422 кгр. вносъ.
№ 283 на тарифата: 147,000 кгр. вжглиш*
(на парчета, прахъ или брикети) до края на и;
ноември и 86,500 кгр. за цълия м. декември.
Въ сжщия Държавенъ вестникъ е публику^
ванъ и декрета на Министерския съветъ, за който*
се споменава по-горе.

Резултатите отъ тазгодишния вносъ ни
българско грозде въ Австрия
Българското генерално консулство въ Виена
съобщава следното:
Пратките на десертно грозде отъ Българи»
еж вече на привършване. Неколко виенски тър
говски фирми, които еж купували на едро тази
година българско грозде се оплакватъ че и таз»
година те не еж могли да спечелятъ нищо, напрртивъ отъ некои пратки имали загуби. МеждУ
другото тЪ се оплакватъ, че много често се случ
вало, на повърхностьта на щайгите да има хубаво-
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трозде, а въ вжтрешностьта недозрело и даже
напукано и загнило, както и въ щайги отгоре
.афузъ али, а по надолу димятъ. Всичко това при
чинява намаление на цената и подбива напълно
доброто реноме на нашите сортове грозда и въ
обще зле ще се отрази на нашия експортъ на
грозде. Ако искаме да изнасяме презъ идната го
дина десертно грозде, ще требва да се прави
•строга и ефикасна контрола, за да не компроме
тираме постигнатите до сега успехи.

Външна хРОНИКА
Съединените Щати
Мерки за облекчаване стопанската криза.
Председательтъ Хувъръ е решилъ да предложи
на конгреса създаването на 12 банки за ипоте• каренъ кредитъ. Те ще извършватъ и ипотеки
върху малки жилищни сгради и ще отпускатъ
аванси на спестовнигв каси, сдруженията за ипотекаренъ кредитъ и пр. въ размЪръ на 15 хи
ляди долара срещу зглогъ. Капиталътъ ня вс%ки
една отъ гвзи банки, ще се движи между 5 и 30
милионе долара. Подписката на капитала и теку
щите опероции на банките ще бждагъ извърш
вани на идентична база съ т*зи на федералните
резервни банки, отъ които обаче, ще бждатъ не
зависими.
Председательтъ Хувъръ е на мнение, че съ
единъ капиталъ отъ 150 милиона долара тези
банки ще могатъ да финансиратъ съ единъ милиардъ и 800 милиона долара съответните ин
ститути; тъзи заеми ще облекчатъ днешното теж
ко положение и ще насърдчатъ строежите на
малките жилищни сгради. Ако първоначалния ка
питалъ не може да се покрие напълно чрезъ под
писка, привителството поема задължението да
вземе разликата.

Германия
Строителната изложба въ Берлинъ презъ
1932 гпд., както се съобщава допълнително ще
бжде открито на 1.4 май 1932 г. а ще трае до
7 августъ с. г,

Полша
Спадане въ цените на градските имоти. Въ
Центъра на големите градове спадането достига
до 6 0 % отъ предвоенните цени, а въ перифе
рията — на 4 0 % . Въ случая на принудителна
продажба редко даже се явяватъ купувачи. Това
•обстоятелство се дължало най вече на големигЪ
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данъци и особено яа запазения законъ 8а норми
ране на наемите. При това положение собствени
ците на сгради еж образували дружество за по
кровителство на своите интернси, което се при
съединило къмъ Международния съюзъ на соб
ственици на сгради, чието седалище е въ Парижъ.
Колективния договоръ въ строителните пред
приятия. Новиятъ такъвъ договоръ, сключенъ напоследъкъ между строителните предприятия и про
фесионалния съюаъ на строителните работници.
за пръвъ пжть не само урежда въпроса за над
ниците, но и гарантира количеството и качество
то на извършените работи въ разните строителни
отрасли; при това, той се сключва за три години,
като всека година презъ м. февруари, може да
претърпи известни изменения.
Полски конгресъ на благоустройство е заседавалъ напоследъкъ въ гр. Гдиния, специално за
благоустройване на тоя пристанищенъ градъ. Из
браната комисия отъ конгреса ще изработи общъ
благоустрейственъ планъ за цельта.

Русия
Най големата електрическа централа на света,
това е Днепострой, която ще доставя 2500 ми
лиона киловата. Строи се отъ американски инже
нери съ полковника Хугъ Л. Куперъ на чело, сжщиятъ, който е ржководилъ работите по строежа
на грамадния бентъ Уйлсонъ въ Мусклъ Шоалсъ
(Съед. Щати). Бентътъ на Днепрострой има 2 клм.
ширина, 6 0 8 0 м. дълбочина и воденъ падъ отъ
35 м., койго ще раздвижва 8 турбини по 85,000
к. с. съ още една турбина въ запасъ. За построй
ката му ще се употребятъ 1,150,000 м. армиранъ бетонъ. Тая електрическа централа ще об
служва разни индустрии, за които Съветите ще
пложатъ около 20 милиярда лева.

}СР0НИКЯ
ПОДАЛИ ся оставка общинските съвет
ници Георги Поповъ и Юрданъ Русчевъ.
ПРЕДУПРЕЖДАВАТЪ се гражданите,
веднага следъ като престане да вали снЪгъ,
да почистватъ тротоарите. Това е за да се
избъгватъ нещастнит-Ь случаи.
НОВИЯТЪ общински театръ е на при
вършване. Всички предприятия за доизкарването. му еж отдадени вече. Възможно е
да се забави предприятието за светлините
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ефекти. Предполага се, че че до края на
м. януари ще бжде откритъ.
КОМИСАРСТВОТО по прехраната при
общината е намаляло цената на хл$ба отъ
5 50 лева на кгр. на 5 лева.
ПОРАДИ последнитЬ бури въ морето,
вълнолома на варненското пристанище е
силно пострадалъ. Съборена е съвършено
сигнзлизаторския стълбъ. М вото на желез
ниците и пристанищата е отпуснало 18 ми
лиона лева за поправка на вълнолома.
Варна
Печатница „Войниковъ*

Телефонъ 502.
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Варненско градско обшинско управление

Обявление № 21620
гр. Варна, 21 ноемврий 1931 год.
Въ допълнение на обявление № 21144
отъ 13.Х1 1931 год.. публикувано въ Дър,
вестникъ брой 192 отъ 20 XI с. г., обявява
се на интересуюшитъ' се, че на 21 XII т.т.
до 10 часа въ Варненското окржжно да
нъчно управление, ще се произведе търгъ,
съ тайна конкуренция, за отпечатването н&
разни книжа й бланки.
Приблизителна стойность 80,000 лева.
Залогъ 10 на сто въ банково удостовере
ние и документи сагласно 3 Б О. П.
Всички разноски по публикация, гербъданъци и пр. еж за сметка на предприе
мача.
ПоемнигЪ условия се виждатъ въ об
щината.
Отъ общината.

Граждани,
четете и разпространявайте

„Ворненски Общински Вестникъ"
защото въ него се печататъ всички
наредби, правилници и разпореждания
на общината.
Годишенъ абонаментъ 50 л.

