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ГРАДСКА

Единъ отъ общинскиттъ културни инсти
тути, който заслужава нашето просвгьтено
внимание е Общинската
библиотека.
Презъ 1935 г. броятъ на книгитть въ
градската библиотека е 34,180. Днесъ този
брой възлиза на 40,158 тома. Общиятъ приръстъ следователно въ разстояние на 2 и пол.
години е 5,978 тома. Приблизителната номи
нална стойность на това книжовно богатст
во е 6,000,000 лв. Въ библиотеката
тази
година се получаватъ 81 списания и вестници
За покупка на книги и абонаменти отъ 1935
год. до 15 май т. г. еж изразходвани
отъ
общината 78,317 лв, За сжщото време биб
лиотеката е имала 108,218 посещения, а само
читалнята за периодически печатъ — 55,184.
За сжщия периодъ отъ време еж раздадени
56,730 книги зи прочитъ. Щатниятъ персоналъ
на библиотеката се състои отъ 6 души. Уредникъ-библиотекарь
на библиотеката
е г.
*Добринъ Василевъ, който работи съ рпдко
усърдие, търпение и ентусиазъмъ.
Благодаре
ние нему библиотеката
днесъ притежава
40,000 каталожни
фишове (картони),
въ
които по азбученъ редъ е изброена
литера
турата по известни въпроси. Тази огромна
работа продължава и улеснява ученици, сту
денти, публицисти при третирането, на на
учни теми. Въ този периодъ отъ време 65
души интелектуалци еж намирали
временно
работа въ библиотеката.
Иитересътъ на публиката къмъ библио
теката е много голпмъ. За нещастие обаче,
тпената "и неудобна наета библиотечна сгра
да се явява една сжщественна пр/ьчказа ней
ния правиленъ развой. Въ близкитть години
ИВ

Огдапе оШс1е1 <1е 1а тапие Уагпа.
Цена 1 лева.
Всичко за вестника
се изпраща чрезь кметството
— Варна.

БИБЛИОТЕКА

• библиотеката ще трпбва да се приюти въ
своя собствена, строена по специаленъ планъ
сграда.
Зная, че значителна часть отъ духовния
елитъ на града смп>та, че общината проявя
ва много слабъ интересъ къмъ библиотеката.
Колко жестоко се лжжатъ тия просвптени
хора! Оня, който управлява е принуденъ да
градира нуждитп» на единъ градъ и да имъ
отдава съответния коефициентъ на задово
ляване. Нека съобща на интересуващитгь се
отъ въпроса, че общината изразходва за об
щинската си библиотека годишно: 1) персо
налъ — 200,000 лв. 2)наемъ 54,000 лв.З) ото
пление и освптление
100,000 лв., покупка
книги 30,000 лв. или всичко 384,000 лв.
Отъ 1935 г., общината пое издръжката
и на читалнята, за което плаща 18,000 лв.
наемъ
безъ отопление и оевгьтление. Не е
безинтересенъ факта, че презъ 1926 г. чита
лищното д.во е плащало абонамента на 86
периодически издания получавани отъ библи
отеката. Днесъ отъ 81 периодически издания
59 се плащатъ отъ общината, а само 12 отъ
читалищ. д-во.
•• Общинската библиотека и читалня заслужаватъ нашето внимание, защото иите
ресътъ къмъ четенето не е престаналъ въ на
шия ученолюбивъ
градъ. . Община и'частна
инициатива еж длъжни да създаватъ условия
за духовния развой на варненци. Нека до кит
ния театъръ — гордостьта на Варна — се
издигне и другиятъ културенъ храмъ въ града
ни — Варненската градска библиотека
и
читалня!
Инж. П. Куртев-ь
Пом. Кметъ

В»

Библиотеките еж мерилото за културата на единъ народъ.
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Д-ръ Ст. Ив. Стояновъ

Тсатроляото дъло въ Вирна
Историята на българския театъръ' е благодар
на работа за историкографа; защото той ще мо
же не само да хвърли светлина върху процеса на
неговото творческо развитие, но и да го уясни
като една внушителна проява на нашия духовенъ
животъ.
Настоящите бележки иматъ за цель да проследятъ бегло стжпкитъ на театралното Д-БЛО въ
Варна, отпечатани ту по-незабележимо, ту по-дъл
боко върху историческия пжть на нашия градъ,
който сждбата на българския народъ поставя че
сто въ горящия фокусъ на своите превратности.
Не може да се установи съ положителность,
дали въ Варна преди освобождението еж давани ^
театрални представления. Споредъ Г-нъ Хр. Мир
ски, по сведения, почерпани отъ кореспондецията •
на Кр. Мирски, веднага следъ освободителната
война, въ 1879 г. се е образувала българска теа
трална трупа. Сжщата трупа е представила на 10.
и 11 февруарий 1879 г. драмата >Стоянъ войвода"
съ благотворителна цель. Обаче наченкитъ на ед
на по-системна театрална дейность можемъ да
отнесемъ едва къмъ 1880-1882 п, когато любители
театрали, най-вече учители и ученици за по-про- %
дължително време палвагь огъня на Мелпомена.
Изнесените отъ ТБХЪ пиеси: „Иванку", „Скжперникътъ", „Геновева", „Ревизоръ" указватъ благо
творно влияние, чийто отгласъ долавяме въ сфор
миралата се при основаната по инициативата на Кр.
Мирски въ 1883 г. „Книжовна дружина" театрал
на трупа. Трупата е давала своите спектакли въ
несжществующата вече „Конкордия", най-старата
зала въ Варна. Подъ ръководството на Хараланъ
Янгеловъ и Д. Кирановъ еж изнесени голъмъ брой
български и преводни пиеси, между които: „Хуба
вата Сидония", „Райна Княгиня", „Покръстването
на Преславския дворъ", „Иванку", „Поевропейчването на турчина" (Войниковъ), „Ревизоръ", „По
неволя докторъ", „Хитрости скапинови" (Молиеръ).
Посещението презъ 1892 г. на създалия въ
истораята на българския театъръ епоха Софийски
театъръ „Основа" дава новъ потикъ на театралното
дъло въ града. Двадесетдневното му гостуване за
силва пробудилия се вече театраленъ интересъ и
кметътъ Кр. Мирски натоварва Ив. Кожухаровъ
отъ „Основа" да образува градски театъръ въ
Варна. Кожухаровъ успъва да изпълни възложе
ната му мисия, като привлича млади сили отъ Со
фия, между които еж: Хр. Ганчевъ, Фр. Фратевъ,
Коста Стояновъ, Кица Стоянова и др. и театърътъ
започва да функционира още сжщата година въ
новопостроената „Зала Съединение".
Въ своя репертуаръ „Варненскиятъ театъръ",
който можа да се задържи до 1897 п, изоставя
Войникова, като дава предпочитание на чуждитЬ
класически и романтични пиеси, които господствуватъ дълго време на нашата сцена.
Презъ 1898г. изниква театъратъ „Напредъкъ",
който подъ директорството на П. Преславски и
лодъ режисьорството на: Ст. Бъчваровъ, Фр. Фра
тевъ и Ив. Кожухаровъ можа да проежществува
о> известни прекжевания до 1912 г. Въ него еж
гастролирали артисти отъ други наши театри, а
сжщо така и отъ Загребъ и Любляна. Въ репер- <
туара му виждаме вече ПО-ПЖБМО разнообразие.

ВЯРНЕНСКИ НЯРОДЕНЪ ТЕЯТРЪ
Произведенията на много съвремени български и
чужди автори оживеватъ на Варненската сцена.
За тъзи освежителни' струи въ репертуарната „По
литика" не малко заслуги има и маститиятъ теа
траленъ дъецъ Матей Икономовъ, който обикаля
съ своята трупа страната и въ много отношения
се явява като новаторъ. Той скжсва съ рутината
и сближава България съ .Европа,, по чиито сцени
шедствува духътъ на новото време.
Презъ войнигъ за националното ни обедине
ние театралниятъ животъ, естествено, замира. Презъ
този „Мъртавъ периодъ" (1912-1918 г.) проблъсватъ само отдълни свътлинки. Но 1919 година съ
бужда отново жаждата за животъ и творчество.
Нови импулси и нови сили търсятъ пжтища за
проявление. Рожба на това .време е „Варненската
оперетно-драматична дружба", чието значение за
развитието на нашия театъръ и за развитието на
Българския театъръ въобще не може да бжде под
ценено. Преди всичко тукъ получиха своето сцени- .
чно кръщение актьори, които застанаха на челно
место между новата генерация театрални творци:
Вл. Трандафиловъ, Ст. Георгиевъ (оперетата), Ма
ра Тотева (покойница) и др. Съ голЪмъ успъхъ се
изнасятъ пиеситъ: „Интересътъ преди всичко" (Октавъ Мирбо), „Химна на нищетата" (София Беллая) и оперетите: „Царицата на чардаша", „Кармозинела" и др. Драматичниятъ театъръ се ржководи отъ известниятъ" театраленъ труженикъ Г. П.
Доневъ.
Както много добри начинания у насъ рухватъ
преждевременно поради слабата материална осно
ва, на която еж изградени, така и драм. — Опе
ретната дружба требваше да 'се приближи бързо
къмъ своя край. Но съ нея театралното Д-БЛО въ
Варна не умира. Общинската управа поема гри
жата за него, въ резултатъ на което на 13 февру
арий 1921' г. се основава Варненски Общински Теа
търъ. За режисьоръ се повиква Стоянъ Бъчваровъ.
Театърътъ заработва усилено; Щедрите субсидии
на общината отстраняватъ най-важната пръчка за
правилния развой на театритъ у насъ. Представе
ните пиеси: „Фарисеи" (Б. Шоу), „Врагове" (М.
Горги), „Бобровата шуба" (Хауптманъ), „Приказка
та за вълка" (Молнаръ), „Народенъ врагъ" (Ибсенъ), „Призраци", „Моралъ" (Л. Тома), „Честь"
(Зудерманъ), „Единъ царь" (Софокълъ), и много
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други показватъ, че театърътъ напълно е съзнавалъ своята мисия като куктурно-възпитателенъ институтъ.
- ,' "
Въ 1923 г. Бъчваровъ напуска театъра и ос
тавя за свой замъхтникъ Ив. Яневъ. Въ единъ кратъкъ периодъ отъ 9 години театърътъ смъня н"Бл
колко пжти ржноводителигв си. Следъ два сезона,
презъ които на варненската сцена съ успъхь се
подвизава и рускиятъ артистъ Шахатуни, Владимиръ
Теневъ отъ Народния театъръ въ София заместя
Янева; Теневъ работи само единъ сезонъ, за да отстжпи местото си пакъ на Ив. Яневъ, За кратко
време ржководството поема Г. П. Доневъ, следъ
когото се връща отново Яневъ, който въ 1932 г.
приключи дългия „Заласъединенски" периодъ отъ
развитието на театралното Д-БЛО ВЪ Варна. Ив.
Яневъ заемалъ няколко пжти ржководното мъхто
се прояви най-вече като добъръ организаторъ. Той
работи при сътрудничество на артисти, повечето
израстнали като самобитни дарования, ржководени отъ собствения си творчески устремъ. На сце
ната на „Зала Съединение" за по-дълго, или за
по-кратко време се задържатъ: Н. Гандевъ, Щ. Поповъ, П. Дуковъ, Я. Темелковъ, П. Димитровъ, Ид.
Петровъ, Хр. Диневъ, М. Богдановъ, Д. Бакаловъ,
Емилия Попова, Ст, Гандева, Е. Донсузова. М. П.
Димитрова, В. Пуховска, Р. Темелкова и др.
Започнатата презъ 1912 г. театрална сграда
презъ това време недовършена се възправя като
символъ на усилните години изживени отъ бълг.
народъ, респ. града ни. събиратъ се левчета „по
случай" и „безъ случай" и най-после следъ два
десетгодишни перипетии храмътъ на Мелпомена
израства за предназначението си. Изборътъ на ржководитель се спира пакъ на Стоянъ Бъчваровъ.
„Новиятъ" театъръ открив^ сезона на 29 ноемврий
1932 г. съ „Боряна" отъ Йорданъ Йовковъ.
; Ржководството, обаче, не оправдава направеНИГБ жертви. Въ художествено отношение театъ
рътъ не може да догони по-големи постижения,
още по-малко да ги осжществи сценично, Едно от
чуждаване на публиката следъ тригодишна дейность говори за низходящата линия на неговия
пжть. Всичко това дава поводъ да се замисли за
изграждане на театъра „отвжтре".
/
Презъ 1935 г. ржководството и артистичниятъ
персоналъ се см-внятъ. За директоръ-режисьоръ се
назначава младиятъ режисьоръ Иор. Черкезовъ.
Той усп-вва да разреши успешно възложената му
задача — подбирането на сьставъ, който да може
да се справи съ една тетрално-художесгвена дейность отъ по-гол"вмъ стилъ.
Измежду неговитв сътрудници се нареждатъ:
патриархътъ на бълг. театътъ Кр. Сарафовъ (ар
тистъ — постановчикъ), Йор. Сейковъ, Н. Икономовъ, (артистъ — постановчикъ) Ив. Кумановъ,
Коста Трандафиловъ, Итко Стояновъ, Цено Кандовъ, П. Б-влогушевъ, П. Василевъ, К. Поповъ,
впоследствие Хр. Диневъ и П. Петровъ и дамите:
П. Икономова, Ел. Хранова,, Р. Данчева, В. Куманова, С. Георгиева, Д. Попова.
Черкезовъ се проявява като режисьоръ, кой
то работи по свой стилъ — екликтиченъ по сжщество, защото използува придобивките на ре
ализма, развитъ и закрепенъ отъ московския художественъ театъръ, постояното и неизмЪното въ
класицизма, както и новите търсения и насоки
въ театъра на западъ. Като постановки, въ които
художествениятъ усътъ се допълва съ театралната
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ерудиция изпъкватъ „първитв" (П. Ю. Тодоровъ),
„Островътъ" (Братъ), „Непознатото момиче"(Молнаръ), „Сензационенъ процесъ"(Татко гладни сме),
„Една жена лжже" (Л. Фодоръ) и пр.
Подъ топлото крило на Сарафовъ не само
като постановчикъ, но и като премиеръ оживеватъ: „Гол-вмановъ", „Добре скроениятъ фракъ",
Живиятъ трупъ", Н. Икономовъ показва въ своитв
постановки: „Марионетки" „Чуждото дете" и др.
находчивость и творчески темпераментъ.
Нашити бележки стигатъ до последния театраленъ сезонъ. Той започна при твърде неблаго
приятни условия. Една по-обективна, макаръ и
схематична преценка за него, ще бжде възможна,
когато той се отдалечи переспективно отъ насъ.

Пазете книгитЪ!
Книжното производство въ България е
много ограничено. Това се дължи на негра
мотното население, което е по-вече отъ по
ловината, а освенъ това и на ВИСОКИТЕ кос
туеми цени при печатането на книги. Съчи
нения съ тиражь надъ 5000 у насъ еж рЪдки.
Нашитв български библиотеки еж изоб
що бедни. Р-БДКО има страни, гдето библиотекигв да еж така неуредени, както у насъ.
При това загубата на книги отъ нашити
библиотеки е голяма — тя се дължи на неподготвенностьта на библиотечния персоналъ,
който въ грамадното мнозинство е случаенъ,
на небрежность и главно на обсебване отъ
страна на публиката, срещу което до сега
законътъ не е рзегиралъ.
Ето защо налага се една голЪма грижа
на публиката къмъ книгитв ОТЪ обществениТБ библиотеки, особенно отъ страна на интелегентнигв и високопоставени читатели,
тъй като тъкмо ТБ най-често разхищаватъ
книжното имущество.
Връщането на заетата книга на време е
първото задължение на читателя. Пазенето й
отъ повреда, отъ зацапване е голяма необходимость.
НашитБ обществени библиотеки сжмнобедни и напоследъкъ мжчно могатъ да си
доставятъ книги.
Читающата публика ще помогне твърде
много на учрежденията и дружествата, които .
ги поддържатъ, като пазятъ извънредно гри
жливо книгитв. Съ това ще се запази за
много години напредъ едно ГОЛ-БМО нацио
нално богатство.
Добринъ Василевъ
Уредникъ на Варненската град
ска общинска библиотека.

Театърътъ е най-гояЬмото училище
въ живота.
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Почивните станции въ св. Конствнтивъ еж ли опасни
конкуренти на курортна Варна?
Отъ както се започна строежътъ на почивни
станции въ Св. Константинъ и до днесъ, било въ
пресата, било въ частни разговори, непрестанно се
подържа идеята, че тия станции едва ли не еж на
стоящите, а особенно бждащитв страшни конку
ренти за правилното курортно развитие на гр.
Варна. Нещо по-вече, нескрито се анатемосваха и
анатемосватъ виновниците за даването мъста за
строежа на въпросните почивни станции. """
Колкото и да е скръбно, требва да се под
чертае, както въ много случаи, така и въ настоя
щия, проявлението на нашата национална черта,
че бързаме въ критиките и преценките си. Безъ да имаме намерение да обиждаме ко
гото и да е, по силата на самата истина, требва
да изнесемъ следующето положение: никой отъ
ония, които еж загрижени и обезпокоени, че тамъ
около Св- Константинъ се надига единъ опасенъ
конкурентъ на Варна, не си е напралилъ труда
да проучи отъ респективните лица и институти, до
колко този страхъ е оправданъ. Предположенията
никога не еж били основа на здрави заключения,
ТБ най-малко въ случая почиватъ на Н^БЩО реално
и за това, тревогата надавана тъй систематично,
ще се види, че се дължи на недоразумение, следъ
посочването на самата действителность, която е
предметь на настоящите редове.
Държавата и редицата организации въ лице
то на своите представители, имать големата отговорность да се грижать наредъ съ създаването на
редъ удобства въ живота на отдълния гражданинъ,
на първо место да се грижать за неговото здраве.
Безъ морално и физически здравъ гражданинъ,
нъма напредъкъ. Тъкмо тази максима е била като
ржководно начало на онези, които еж прегърнали
благородната инициатива да се загрижатъ за на
родното здраве и еж поискали да построять ПО
ЧИВНИТЕ станции, чрезъ които да закрепять духа
и върата на оная категория държавни и общински
служители и бащи на крайно бедни деца, които
никога на свои средства не биха могли да закре
пять своето или на децата си здраве, при едно ле
туване по брега на вълшебното Черно море съ
златистия му пъськъ и чародейна сила -на възду
ха и слънчевитъ лжчи.
Преди всичко оть 12 почивни станции, бол
шинството еж детски. Софийското й Русенското
училищни настоятелства водять на своя смътка за
летуване изключително бедни деца. Желъзничаритв правятъ това срещу м и н и м а л н а такса.
Чиновническото дружество и Кооперативенъ ратникъ приематъ деца оть разни обществени ср-вди.
Въ пощенската почивна станция лътуватъ винаги
въ големото си болшинство чиновници съ запла
ти подъ 2000 лв. Я въ това болшинство голъмия
процентъ еж дребни служащи, които ако не имъ
се дава безплатна квартира и крайно евтина хра
на, биха гледали варненските брегове по картич^
китв. Въ сжщата категория тръбва да се причис
ли и студентската почивна станция, защото и тамъ
ЛЪТОВНИЦИТБ студенти безъ даваната имъ евтиния,
биха познавали Варна по онова, което еж учили

Въ военната почивна станция лътуватъ мак
симално презъ сезона 180 — 200 души, а въ учи
лищната каса 250 — 300 души.
Въ почивната станция на Варненската общи
на лътуватъ сжщо 250 — 300 души. Тази станция
има своето голъмо преимущество, като единъ
обектъ на пропаганда въ Полша. При разни слу
чаи — не за да лътуватъ — тамъ еж идвали мно
го видни поляци, които ставать искрени доброволци
за пропагандиране изобщо на варненския курортъ.
Так"а сложенъ въпросътъ очевидно е, че трево
гата на нъкои наши съграждани за надигащъ се
нъкакъвъ опасенъ конкурентъ при „Св. констан
тинъ", е неоправдана. Да се забелъжи, , че презъ
1936 г. има зарегистрирани 19247 лътовници, отъ
които само 900 еж лътували въ ПОЧИВНИТЕ станции.
При това не тр-вбва да се забрави едно дру
го положение. Непосредствено до района на „Св.
Константинъ" и въ самия районъ има много част
ни места напълно подходящи за построяване на
лвтовищни сгради.
Кой и въ името на какво би се противопоставилъ, ако се яви нъкое частно лице или сдру
жение и пристжпи да строи хотелъ, почивна стан
ция, вили и др.?
,
Л такива случаи вече има: това стори Габров
ската Популярна Банка; а утре ще го сторятъ и
Русенскитв девическа и мжжка гимназии, защото
закупиха частни мъста.
Върно е, че общината има вече строго уста
новено становище за да не дава свои мъста за
строежъ на почивни станции.
Обаче, когато има причини и условия, мимо
разнитв пожелания, строежитв около Св. Констан
тинъ на законно основание могать спокойно да се
продължатъ на частни мъста.
Да не се забрави друга една възможност
Лко на времето общината, респективно Постоянната
комисия не б% дала мътта за почивни станции, не
е ли явно, че инициаторитъ за строежа на такива
станции, движени отъ голъмото чувство да отговорятъ на една вече назръла нужда, щъха да отидать по останалия черноморски бръгъ.
,
Кой щеше да загуби тогава? »;
Още друго — не е ли Св. Константинъ Варна
и Варна Св. Константинъ?
.
Нека се има предвидъ, че местата еж дадени
подъ наемъ за почивни станции на въчно ползу
ване и че Общината има оть тъхъ годишенъ при-
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Ст. Лефтеровъ
учитель

Ролята на йпрА л!шища
Днесъ, повече отъ когато и да било,
организираното общество е проникнато отъ
съзнание, че тръбва да се създадатъ найблагоприятни условия за тълесното и • духов
но формиране на младото поколение.
Държавата, общината, обществени фак
тори и личната инициатива се стремятъ да
направятъ отъ децата — утрешни граждани,
носители на материални и духовни ценности
въ живота.
Но,-за да се постигне това нуждно е,
планомерна целесъобразна дейность, която
да обхваща тъхниятъ животъ въ училището
и вънъ отъ него.
Този сложенъ общественъ, жилищенъ и
училищенъ животъ, сръдъ който се проявява
нашето дете и свързаните съ това послед
ствия изискватъ отъ него премного изразход
ване на жизнена енергия, което става за
смътка'на тълесното му и душевно здраве.
Картината на детството у насъ, въпр-Ьки
положенигБ грижи, е нерадостна.
Вследствие нехигиеничнитъ училищни
помъчцения, строени'по стари планове, безъ
огледъ на нуждната' квадратура и кубатура
на кластнигЬ стаи, голъмъ брой деца страдатъ отъ рахитизъмъ, сколиоза, туберкулоза
И др. болести.
Паралелно съ усиления строежъ отъ4
страна на общинскитв в л а с т и
на
удобни и хигиенични училищни Сгради, напоследъкъ . бързо се развиватъ и даватъ
поразителни резултати детскитъ лътовища.
Наистина, нъма нъщо по хубаво отъ това
да изтръгнешъ децата отъ отрицателнитв
градски условия и макаръ за 1 — 2 месеца
да ги поставишъ въ обстановка на изобиленъ
целебенгь въздухъ, слънце, просторъ и сво
бода,; умЪренъ умственъ и физически трудъ,
кждето се формиратъ навици, които оставятъ
незаличими следи за винаги.
Лътовището е едно малко, идеално об
щежитие. Въ него ВСБКИ има право, но има
и задължения, които требва' да изпълнява
най-добросъвестно.; Егоизъмъ, грубостьта и
лошитЬ навици тукъ изчезватъ.
По нашиятъ вълшебенъ морски брътъ,
лвте изникватъ добре организирани детски
лътовища. Това еж плодъ на организиранитБ
усилия на общини и разни комитети за лътни ученически лътовища.
(следва на страница б-та)
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Варна
ВзрЪна въ морските, простори
съ въра въ свойта бжднина,
вихренъ устремъ не притвори
въ мракъ предъ вражата злина
и съ полета на орлитъ
мощна своя пжть поде,
безъ да трепне предъ мъглитв
и на страсти отдаде.
Гледай! дивна "хубавица
кипри се на морски бръгъ,
Варна — морската царица,
гордо въе роденъ стягъ.
И ме гали чутна хубость,
спомня славнигБ дтзди,
що съ възторгъ и намъ за радость
тукъ сломиха рой беди.
Отлетяватъ въковет-Б
и разказватъ въ моя гледъ
на Милеть старъ синоветв
съ взоръ и устремъ смълъ напредъ,
гдето Хемусъ се сродява
съ златокласна равнина,
и морето поздравява
съ миръ въ лазурна ширина.
Бирено предъ менъ изреждатъ
въковеть зной и хладъ
и предъ погледа повеждал»
богатири славни въ рать,
начело имъ вождътъ властенъ,
гордъ и славенъ господарь . . .
Но вследи ги сгань вбъсена —
мрака възвиси за царь:
Огънь, СБЧЬ, раздоръ не спрвха
наследений твърдъ полетъ,
и надеждитв горвха
съ въра въ устрема напредъ.
Гръйна слънце и разпръсна
мракъ, заблуда безъ ответъ,
за животъ новъ пакъ възкръсна
Варна съ мждъръ святъ заветъ.
И морето, и простора
пращатъ ней свътлина.
Вижда съ въра въвъ лазура
свойта свътла бжднина.
ЕМ. МУТЯФОВЪ

Варна е българскиятъ
Палермо, посетете го!
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Влияние на дишането
върху бЪлигЬ дробеве
Нко има Н-БЩО, което да уврежда диха
телната система-и да я предразполага къмъ
заболявания, това е занемарЪване на ди
шането. Ако има истинско ср-Бдство за оз
дравяване на заболялит-в 'бъ\пи дробове и да
ги запази отъ заболя-ане, това еж дихателнитЬ гимнастики. Затова ТБ СЖ наречени
още броня противъ туберкулозата.
Най-често . заболяване на дробоветв, (
изобщо най-честото тежко ^боледуване на чо
века, е туберкулозата. Тя атакува предимно
децата, и въ тази възрасть е най-изцерима.
Презъ периода на пубертета, ЧОВ-БКЪ е сжщо
предрасположенъ на туберкулозна заболява
ния. Б-влодробната туберкулози се причинява
отъ коховия бацилъ, който вир-ве предимно
въ онъзи части на дрзбз, кждето има помалко достжпъ на въздухъ — въ по-вечето случаи въ върховетв на дробоветв, ко
ито се намиратъ подъ й задъ ключицата.
Много ръдко срещаме туберкулоза въ долнята часть на дроба. На мъстото кждето е
Въ нашата хубава странаежщо имаме образ
цови лътовища по планинскитв курортни мъсга, на чело на които стоятъ, като ржководигели видчи общественици.
Ние, варненци, нъмаме ' постоянно лътовище за деца. Въ това отношение еж ни
изпреварили по-малки градове. Нашитв деца
еж принудени да лътуватъ често пжти въ
неудобни и непригодни помещения, които
ежегодно промвнятъ.
< . .
Нуждно е, Варна да създаде постоянно
лътовище за своитв деца съ всички необхо
дими изисквиния за здравето имъ.
Похвална е инициативата на председа
теля на лътнитъ ученически колонии г. Куртеъ
който назначи комисия и която избра м-всто
за строежъ на лътовищна сграда.
Я за успъха и добритв резултати отъ
летуването отъ голямо значение еж качест
вата на ДЛЪЖНОСТНИТЕ лица: лекаря, управи
теля, ржководителитБ, които тръва дабждатъ
проникнати отъ обичь къмъ децата и добре
запознати съ организацията на летовищата.
Като имаме предвидъ, че въ комитета на
ЛЪТНИТБ ученически колонии влизатъ компететни личности, изпълнени съ желание да
.тластнатъ нашитв деца къмъ по-радостенъ.
слънчевъ животъ, ние дълбоко върваме, че
Варна, въ най-скоро време ще построи за
ТБХЪ изискано въ вегвко отношение лътовище.
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попадналъ бацилътъ се образува т. н. Кпб1спепНаШде5 ОемеЬе*) съ която организмътъ се
бори срещу бацила. При лошъ случай се раз
вива гноенъ процесъ — при благоприятенъ
мъстото се калцифицира. Б-влодробната ту
беркулоза е едно обществено зло, което би
могло, при една правилна и навременна гим
настика на дишането, да се намали цо минимумъ. Дълбоко вдишване и издишване
значи пречистване на дробоветв съ въздухъ,
насищането имъ съ кръвь, както и изтласква
не на всички болестотворни бацили. Дробо
ве, които еж правили дълбоки дишания на
открито, въ ТБХЪ туберкулозни бацили не
намиратъ почва да се развиватъ. Да дишаме
дълбоко значи да се браниме срещу туберку
лозата. Сжщо така и много други гръдни
болести, като астмата могатъ чрезъ дълбоко
дишане, главно издишване, успъшно да се
отстранятъ. Имаме ли случай на астма или
туберкулозни заболявания, то бихме могли да
допринесемъ много за оздравяването имъ
чрезъ подходящи за болния дихателни упраж
нения. При това ще тр-вбва да отбележимъ
колко много вр-вдно е, ако пушачътъ, преди
дълбокото вдишване, заедно съ въздуха, вдиш
ва и пушека отъ своята цигара. Това инхалиране на дробоветв съ тютюневия пушекъ е
безкрайно вреденъ навикъ.
. Ясно Ге, че. редовното систематическо
гимнастикуване на дишането е една повеля
за вевки разуменъ човъкъ. И като имаме
предвидъ колко малко еж разбрали смисъла
на дишането и колко малко еж упражнявани
въ изкуството д а дишатъ, не можемъ освенъ дебело да подчертаемъ, че особенно при
децата, тр-вбва да насадимъ навика къмъ
основно изучване и упражняване на тъй
важното за здравето — дишане,
* Тъканъ въ която се образуватъ многоброй
ни пъпчици наречени „туберкулии".
Д-ръ КИРИЛЪ ЙОРДННОВЪ
училищенъ лЪкарь — Варна.

Варна е градътъ на
слънцето, посете го
за да закрепите тяло
то и духатъ си!
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ЛЪТОВИЩЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ
Професоръ Балабановъ справедливо на
рече Варна градътъ на слънцето.
Природата е била щедра къмъ черно
морската красавица: въ нея ласкитъ на слън
цето съ изобилни, въздухътъ — чистъ, а мо
рето изпълнено съ чаръ и красота.
' Презъ лътото хиляди чужденци и бъл
гари намирачъ отдихъ, , покой, и бодрость
край брътътъ на стариятъ Одесусъ.
Тази година морскигв бани се откриха
малко по-рано: топлитъ на 17 май, а студенигЬ на 18 сжщия месецъ.
Хубавигв слънчеви дни. привлякоха на
плажа първит-в лътовници.
По настоящемъ се кжпятъ ежедневно въ
морето надъ 100 души.
Ще минатъ още дни и плажътъ ще по
чернее отъ обгорелитв твла на кжпящигв се.
Градътъ на слънцето ще се съживи и
морето ще.запве свойтв волни пъхни, източ
ници на красота, здраве и младость.
*

Българскиятъ Палермо привлича годиш
но нъколко хиляди чужденци.
Пристигнаха вече първигв гости: една
група чехски артисти отъ Прага.
Тв ще останатъ презъ цвлото лъто край
хубавия бр-Бгъ на „Св. Константинъ".
*

Курортната дирекция прави всичко възможно
да рекламира Варна не само въ чужбина, но
и въ вътрешностьта на страната.
По всички български влакове тази годи
на ще бждатъ сложени хубави пейзажи илю
стриращи прелъститв на Черноморската ца
рица.
г
Ще се поставятъ художествени реклам
ни плакати открояващи ЖИВОПИСНИТЕ варнен
ски брътове, бани й околности, и по всички
български гари.
Похвална е инициативата да се разши
ри главния входъ на морската градина съ
още две странични врати.
Това ще позволи и при най-голъмата на
валица движението да бжде- свободно.
На челно мъчгго пръдъ главния входъ
ще бждатъ поставени плакати съ надписи:
„Варна ви предлага: въздухъ, море, слън
ц е и грозде" . . .
Тази година Варненската община е ре
шила да украси нъкои отъ улицитъ близо
до морската градина, алеитв на сжщата и
онъзи край морскигв бани съ зеленина, кра
сиви цвътя и пълзящи треви.

Красивъ кжгъ Отъ Варненското
крайбрежие
Окрасени еж вече съ художествени фи
гури отъ цвътя алеитъ на булевартъ „Слив
ница".
Т Б представляватъ една чудесна гледка
за окото.
, Започнато е сжщо украсяването на але
итв при морскигв бани,
*

Тязи дни ще бждатъ * пуснати отъ Ку
рортната дирекция една серия художествени
картички — репродукции отъ художника
Иванъ Христовъ.
КартичкигБ илюстрирвать изгледи отъ
морскигв бани, Аладжа монастиръ, Яспаруховата кула и прелъстнитъ морски брътове.
Т Б СЖ изработени на трицвътенъ печатъ
въ нашата държавна печатница.

ЩУ[" Морето носи тиха радость за душата,
сила и енергия за тялото. Поемете поне
веднажъ съ пълни гърди аромата на соле
ната влага и вие ще почувствувате какъ
тЬпото ви настойчиво жадува за златните
ласки на слънцето и за нежнигЬ целувки
на морския вЪтрецъ!
Морето е златна люлка за душата. При
него ние забравяме скръбьта и неволята!
Морето е източникъ на здраве!
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„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Брой 5.

ИЗЪ КУЛТУРНИЯ ЖИВОТЪ НА ВАРНА
Заслужено чествуване
Всеуважаван и я т ъ и всеобичанъ маститъ бъл
гарски и е р а р х ъ
Варненски и Пре
славски митрополитъ . Симеонъ е
единъ отъ най-гоЛ-БМИГБ наши беззаветни деятели и
борци за нашата
политическа и ду
ховна
независимость.
Той е ж и в а т а
история на българ
ския народъ, съвъчггьта на българ
ската душа и стълбътъ на родната ни
църква.
Пжтьтъ на ДБДО Симеона е много дълъгъ:
той започва отъ ТЪМНИТЕ дни на нашето

робство и минава отсамъ предвла на нашето
освобождение и възраждане.
Маститиятъ старецъ носи въ своята голЪма и велика.душа СЬЛЗИГБ И възторзитънп българския народъ, той преживя много
горчиви български дни и има щастието да
види България въ ДНИГБ на своя културенъ
и духовенъ напредъкъ.'
На 23 май българскиятъ народъ чествува
98-та годишнина на дЪдо Симеона, той засвидетелстува своята,дълбока- почить и обичь
къмъ стария иерархъ.
По този случай въ Варна се у с т р о и
скромно тържество на великия и свять ста
рецъ. Присжтствуваха и голяма часть отъ
членоветв на Съюза на техническия периодиченъ печатъ въ България. Дъ\цо Симеонъ
бъ- провъзгласенъ за почетенъ членъ; на
сжщия.
Поклонъ предъ свътлата осанка 'на всеобичния свять старецъ.

XР ОНИКА
която се
На 29 т. и. въ заседателната
зала на Варненската търговска камара, при
подобающа тьржественость, се откри, първото
заседание на Варненския общински съветъ.
Отслуженъ бъ водосвъчъ отъ Епископъ Яндрей, който пожела творческа дейность на
всички, като ги благослови. Кмета на града
г. инж. Мустаковъ направи кратко експозе,
въ, което изтъкна значението иа общинскитБ
съвети и се спръ- обширно върху предстояЩИГБ мероприятия, които лрецстоятъ да се
реализиратъ. На експозето на г. кмета, отъ
името на всички общински съветници отго
вори г Петъръ Стояновъ.
ПОСТРОЙКата н а новата модерна
кланица въ Варна върви усилено. Предполага
се, чедо края на текущата година ще бжде
привършена грубата конструкция, включително
и покрива, безъ мазилката. Идната година
ще се извърши монтирането на машинигв и
най-кжсно презъ м. септемврий кланицата ще
бжде пустната въ действие.

забранява хвърлянето по тротоаритй
и улицитв амбалажни хартии, остатъци отъ
плодове, кесии отъ бонбони, цигарени и
кибритени кутии, и др. Забранява се сжщо
замърсяването на улицитъ отъ каруци, които
носятъ варь, бои и пр„ а така сжщо и ХО'
денето по естествена нужда вънъ отъ опред-Бленйтъ- мътта. За изпълнението на горнигв
наредби ще се следи най строго и 'нарушителитв ще бждатъ наказвани съ парични глоби.

Варненската община е издала
заповъ\ць, съ която налага редица мЪрки за
запазване чистотата на града и общественото
здраве. Издадена е сжщо друга запов-вдь, съ

Моменть при полагане на тржби въ водопр. Батова- Варна

