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Лоигпа! с!е 1а тигнараШе йе Уагпа
Варненската градска
пИздава
з д а в а варненската
градска община
оощиг — Огдапе огНае! де 1а пийпе де Уагпа.
птипя
нпннтеть.
Цена 1 левъ
Излиза двуседмично"—редактира комитегь
Абонаментъ за България:
ОБЯВЛЕНИЯ:
Всичко за вестника
за година — 50 лв.
официални по 2*50 лв. на кв.см.
се изпраща
чрезь кметството
л
за б месеца—30 лв.
търговски — по споразумение
— Варна.

Царе» и народъ празднуватъ
Никога българскиятъ народъ не е почувствувалъ по свгьтла. радость въ душата
си и никога той не е билъ по щастливъ
отъ този день, въ който на родното ни
небе изгргь лъчезарната звезда на Прести•лонасленика Негово Височество Симеонъ,
князъ Търновски.
По цгълата ни бащиния, тамъ кждето
живгъятъ и туптятъ български сърдца
раждането на Престолонаследника стана
надежда за едно по свгътло бждеще щвпра
за величието на България.
Съ еднаква радость и възсторгъ българ
скиятъ народъ отпразднува ^на 14 септемврий за пръвъ пжть и именния день на
малкия князъ. Презъ хубавата септемврий
ска утрина когато надъ цгьлата ни бащи
ния ее носпше възторжениятъ звънъ на
църковнитгъ камбани всички български души
шепнгъха една молитва къмъ Всевишния;
, — Господи излгьй своето милосърдие и
любовъ надъ свгътото дете на България,
надъ неговитгъ Августейши Родители, дай
имъ дългоденствие и озари цплата наша
татковина съ величие и щастие!...
Найсвптла
и най-голгьмабть радостьта на варненци, защото въ този
щастливъ день между тгьхъ бгьха и Августейшиттъ родители на малкия князъ и
тгь наедно съ тгьхъ отправиха горещи мо
литви къмъ небесния царь за да му дару
ва здраве и дългоденствие и направи днйтщ
на неговото царуване щастливи и честити
за ^цгьлата наша татковина.

Варненци никога нп>ма да забравятъ
този памятенъ день, тгь никога нгьма да
забравятъ и думитгь на Н. В. Царя които
благодаряйки на Дгьдо Симеонъ за отпра
вените му топли молитви къмъ Всевиш
ния каза:
— Подобно Симеонъ Стълпникъ, дано
и Престолонаследникътъ стане стълбъ на
който съ вгъра да се опре .цгълия български
народъ!. . .
,
Нека вгърваме, че отпразднуването на
първиятъ рожденъ день на малкия князъ
въ стария Одесусъ ще донесе честити и
щастливи дни за цгълиятъ български на
родъ и отбележи неговото царуване като.
една отъ най-златнитп епохи въ нашата
история.

Т. В. Царьть и Царицата на излизане отъ
Катедралната църква, кждето присжтствуваха
на молебена по случай първия именъ день на
Н. Ц. Височество Князъ Симеонъ. Търновски.
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Изъ бюджета на Варненската община
Създадени нови общински приходи следъ 1934 год.
Отъ 1 априлъ 1935 год. съ временна наредба
— законъ събирането на данъка върху сградите и
поземления данъкъ се прехвърли на общините.
По силата, на чл. 28 отъ наредбата-законъ за да
нъка върху сградите, обаче, общината е длъжна
да внася въ фондовете 37 на сто отъ постжпленията. Съгласно основните данъчни книги, този
облогь на Варненската община за 1937 бюджетна
година възлиза на 3,500,000 лева. Отъ тази сума
въ държавните фондове ще се внесагь 1295000 лв.
а въ касата на общината ще останатъ 2,305,000 лв.
Съ закона за бюджета на държавата за 1927-28
година на общините се даваше вториятъ размъръ
отъ данъка върху сградитЬ и държавните данъч
ни органи внасвха годишно на Варненската общи
на около 1.5ОО.ООО лв., изключая селата и недоборитв. Наистина, явява се една разлика въ повече,
въ полза на общината, но. срещу нея последната
издържа по многоброенъ персоналъ по събира
нето на данъка. Нека добавимъ сжщо, че общи
ната б е принудена да направи доста значителни
разходи за новите оценки на сградитЬ. Вследствие
спадане на цените на сградитЬ и мъстата въ мо
мента на оценката имъ отъ общинските оценител
ни комисии, отстжпването на този данъкъ на об
щините не даде очакваните резултати.
Съгласно основнитъ данъчни книги, облогътъ
на поземления данъкъ за Варненската община за
1937 бюджетна година възлиза на 650,000 лв. Двадесеть процента отъ постжпленията по този да
нъкъ, обаче, се внасятъ въ държавните фондове.
Съ наредба-законъ отъ 1936 год. на общини
т е се даде право да изразходватъ презъ 1936 и
1937 год. 50 на сто отъ постжпленията въ фондо
вете „Постройка на общинска кланица" и „Ограж
дане и уредба на пазарите", както и остатъците
отъ фонда „Обезщетение притежателите на кон
фискувано месо". Размърътъ на „кръвнината" отъ
клане на добитъкъ отъ м. априлъ, 1936 г. 6Ь увеличенъ отъ 1 лв. на всеки килограмъ месо на 1'50
лева и вноскитъ къмъ фонда „Постройка на об
щинска кланица" отъ 50 на сто бъха намалени на
20 на сто. Тези постановления на закона не еж
отъ значение, за бюджета на Варненската община
обаче, последната не може да тегли повече суми
отъ фонда „Постройка общинска кланица", поне
же е въ строежъ на нова модерна кланица.
Сжщата наредба-законъ налогъ върху плаща
ните премии на застрахователните дружества по
направените отъ ГБХЪ застраховки противъ пож а р ъ въ землището на общината за фонда „По
жарно дЬло", отъ 1С на сто бъ увеличенъ на 15
на сто. Този фондъ, обаче, може да бжде изразходванъ само за нуждите на общинската пожарна
служба.
Отъ налога, установенъ съ сжщия законъ
върху кариерните материали (камъни, пътъкъ и
чакълъ) до 5 лв. на кубически метъръ, нашата
община ще реализира до 30,000 лева.
Съ друга наредба-законъ отъ 1936 година на,
общините се даде право да събиратъ такси за
поставяне фирми, както за поправка или инстали
ране на парни и други централни отопления и
железобетонни конструкции. Тъзи такси за нашата

община съставляватъ единъ приходенъ източникъ
отъ 60,000 лв.
Като новъ приходенъ източникъ ще тръбва
да се смътне и правото на общините да прила
гате чл. 20 отъ закона на столичната община от
носно заплащането отъ гражданите стойностьта
на извършените благоустройствени работи отъ
общината. Отъ приложението на този законъ въ
бюджета на Варнен. община еж предвидени да
посгапятъ 750.000 лева.
Изброените новосъздадени общински приходни
източници еж значително по-малки въ сравнение
съ отнетитЬ следъ 1934 г., които бъха лесно и ико
номично събирани.
Не е безинтересно да добавимъ, че Варнен
ската община, въпръки грамадните си нужди да
благоустрои града по образеца на европейските
курорти не се възползувала отъ постановленията
на чл. 76 отъ наредбата-законъ за градските об
щини да създаде нови приходни източници.'Постоянното приежтетвие на общината се е въздържало
и не е последвало примъра въ това отношение на
много по-западнали градове отъ царството, ржководено изключително отъ съзнанието, че Варна
преживъва трудни моменти въ своето сжществувание и че данъчното бреме на варненци е достиг
нало своя краенъ предълъ.

Инж. П. КУртевъ
пом. кметь

ОБЩИНЯТЯ
Първиятъ и последенъ — при раждане
и при смърть — допиръ на гражданина е
съ общината. Първо понятие за граждански
порядъкъ — това е общината. Презъ цъ\пия
си животъ, при работа и бездкпие, гражданинътъ има пр-вко отношение съ общината
— тя му е необходима.
Държави еж пропаднали, губили еж сво
ята независимость — общинигв еж В-БЧНИ!
Държавата и общината еж организиранигЬ форми на общежитието.
Гражданството чувствува по-непоср-Ьдствено общината. Въ нея се отразяватъ негоВИГБ материални, културно-стопански, соци
ални и други интереси. Държавата прехвърля
много отъ СВОИТБ функции, права и задъл
жения върху общината.
Днешната община напуща границитБ и
рамкитв на класическото администриране. Тя
вм-вшателствува въ цЪпокупнитБ прояви на
СВОИТБ жители, било пр-вко или косвено и
за винаги съ една ясно опред-влена'задача:
— Материално и културно добруващъ народъ, образцова община, здрава
държава.
Д-ръ Ас Кожухаровъ
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Гроздето като лйкарство
Старото латинско наименование на гроздето
е било УШЗ шшгега.
Етимолозитъ, разтлеждайки това наименова
ние, казватъ, че то дава пълно понятие за онова
правилно схващане у римляните за ползата и зна
чението на тоя птриятно вкусенъ и хранителенъ
плодъ. Това название казватъ те, произлиза отъ
думата уНа — животъ, защото действително нъма другъ плодъ, що дава нашата земя, който да
има толкова значение за поддържане на живота.
Ето защо лъкаритъ отъ най-древни времена
еж препоржчвали гроздето за лъкуване на много
болести. Големи и прочути лъкари отъ ср-Бднитъ
въкове еж гледали на гроздовия сокъ, като на
едно много полезне- лекарство. — Едни еж го
препоржчвали за намаление на температурата у
трескавитв болни, дава ли еж и противъ--- гърлоболъ, кръвохрачене и язва въ устата; други стари
лекари еж считали гроздовия сокъ като сигурно
сръдство противъ нервни припадаци, противъ дезинтерия и като средство, което бърже намалява
жаждата; трети лъкари отъ онова време еж счи
тали гроздовия сокъ като сигурно средство про
тивъ болеститБ на черния дробъ, а Салермската
медецинска школа е препоржчвала гроздето и не
говия сокъ като отлично мочегонно и ослабително средство. По онова време лъкаритъ еж счита
ли сгжетения гроздовъ сокъ, чрезъ изпаряване до
една трета, като отлично ср-Ъдство при болеститв
на б-БлигБ дробове. Отъ черното грозде, варено
съ масло и восъкъ, презъ сръднитъ векове еж
правили помада, съ която лекували КОЖНИТЕ бо
лести на лицето.
гА сушеното грозде освободено отъ зърната
се употр-вбявало за лъкуване болъститъ на бъбре
ците, мехура, черния дробъ и гръдния кошъ.
По онова време и ЛОЗОВИТЕ листа еж се упо
требявали като лъкарство.
Въ сегашната медецинска практика, разбира
се, всички тия лекарства еж изхвърлени отъ упо
треба.
Но многобройнитЬ анализи, изучвания и кли
нични наблюдения презъ последнитъ 40 — 50 го
дини еж остановили нова метода — начинъ за
лекуване съ грозде. При системно лъкуване съ
грозде се получава: увеличение на пикочта, нама
ление на нейната кислотность, намаление на гни
енето въ червата, намаление на пикочната кисилина, засилване функцията на черния дробъ при
фабрикацията на злъчната, по-добро и засилено
храносмилане и урегулирване на редовно нормал
но ходене по голъма нужда.
Споредъ начинигв и методитв на лекуването
съ грозде теглото на едни отъ болнитв се увели
чава, а на други, се намалява. При правилно
гроздолъчение слабигв пълнеять, а страдащиТБ о г ь затлъстяване слабЪятъ.
Болестнитъ състояния, които успъшно се лъкуватъ съ грозде еж следните: малокръвие, почти
всички нервни болести, скрофулозно болни и вси
чки слабосилни подиръ прекарани разни тежки
заболявания.
Въ всичките тия случаи при редовното и
продължително ядене на грозде организма се за
силва въ всички Направления и теглото на ТБЛОТО
се повишава.

Лекуването съ грозде се препоржчва въ
всички случаи на коремно затлъстяване, на тия
що иматъ лениви черва и страдатъ отъ запичане,
които иматъ уголеменъ черенъ дробъ, хемороиди,
подагра, на тия, що страдатъ отъ писъци въ бъб
реците и черния дробъ, тия що, еж изложени по
ради професията и на живачно или оловно отра
вяне, на тия, що страдатъ отъ хронични артритични, кожни болести и най-после на хора що стра
датъ отъ хронични болести на гръдния кошъ,
включително и Н-БКОИ форми бълогръдна тубер
кулоза.
Много полезно е гроздолечението за всички
хора, които еж злоупотребявали съ месна храна,
съ спиртни питиета, за хора, що страдатъ отъ тежина въ главата, които иматъ сухеть и лепкавость
въ устата, иматъ лошъ дъхъ и които иматъ общо
телесна слабость и се усъщатъ изморени.
Гроздолечението не се прилага у лица теж
ко болни, твърде възрастни, диабетици, у болни
съ язва въ стомаха или дванадесетопръстника при
застой на стомашното сокоотдъляне, при нервнодвигателнитъ разстройства, още и при нъкои дру
ги страдания.
Гроздолъчението требва винаги да се определя
отъ лъкарь и то отъ такъвъ, който има познания
и опитность по методитъ и начините на това ле
чение. Опитниятъ лъкарь възъ основа на данните
отъ клиническото изследване, анамнезата и състо
янието на храносмилателните органи ще определи
отъ кое грозде по колко и кога да се яде друга
храна и какви други хигиенни правила тръбвв да
се спазватъ.
Лекуване съ грозде по шаблонъ, е не само
безрезултатно, но могатъ да се получатъ тъкмо
обратни резултати. Общите правила, които требва
да се спазватъ при гроздолечението еж следните:
по малко да се приема съ храната месо, да не се
пиятъ никакви спиртни питиета, да се живее кол
кото се може на чистъ въздухъ и на слънце и да
се правятъ умерени движения и разходки.
При такова лъчение гроздто се яде отъ на
чало помалко и всеки день се увеличава — 250,
400, 500 гр. и т. н. до като се стигне 1 — 2 даже
3 кгр. на день. Въ началото обикновенно дневна
та доза се раЗпредъля на три порции — първата
порция се състои отъ половината дневна доза и
се изяжда сутринь на гладно, втората четвърть
доза — единъ часъ преди объдъ и останалата
четвърть доза — сжщо единъ часъ предъ вечеря.
За слабитЬ се препоржчва повече сладкитв
сортове и тия съ тънки люспи грозде, на затлъ
стелите, за тия, които страдатъ отъ запичане и
мързеливи черва, се препоржчва гроздето да е
отъ ония сортове, които да не еж толкова- сладки
и иматъ по-дебела кожица.
Като става дума за лекуване съ грозде, тре
бва да се отбележи, че по-голъма полза се полу
чава, когато гроздето се яде на местото гдето се
ражда, та и когато времето, презъ което ще ста
ва това лъчение, се прекарва въ мъсто СЪ по
другъ и по-добъръ климатъ, отколкото тамъ, при
който се живъе постоянно, или съ други думи —
това време е по-полезно да се прекара въ лвчебно место, курортно мъсто.
(Следва на 4 страница)
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Н.ЦШУашл.№югаиеш
Къмъ първата половина на месецъ септемврий пристигна на Варненското приста
нище английския кръстосвачъ „Делхи".
Презъ десетдневното си престояване
въ ВОДИГБ на черноморската ' красавица той
създаде истинско
празднично настроение
вср-вдъ гражданството, което указа искренно
гостоприемство на представителигв на ан
глийския народъ.
Негово Величество Царьть и князъ Ки
рилъ, които презъ това време пребиваваха
въ Варна, посетиха кръстосвача посрещнати
съ тържествени почести и 21 топови салюти.
Кръстосвачътъ напусна ВОДИТБ на Вар
ненския заливъ на 18 септемврий.

Н. В. Царьть на борда на „Делхи" въ момен
та когато се ржкува съ коменданта на кръстосвача г. кап. 1р. Фаркуаръ Смить. Задъ Царя
еж. князъ Кирилъ, генер. Поповъ, контъръадмиралъ Вариклечковъ и полков. Жечевъ.

Разменени телеграми

Нареждане за държането

м е ж д у Н. В. Царя и кмета на града.

на непълнолетни?!» младежи

На отправенигв поздравления по случай
именния день на престолонаследника Князъ
Симеонъ Търновски, Н. В. Царьть е благоволилъ да отговори съ следната телеграма:
Инж. Мустаковъ
кметъ на Варна
„Вамъ, на варненското гражданство и на
жителитв на присъединените къмъ Варнен
ската община села благодаря най искренно за
любезнитв поздрави и хубави пожелания,
които ми изказвате за именния день на Пре
столонаследника, и които ме трогнаха".
ЦАРЬТЪ
Освенъ това требва съ съжаление да се
констатира, че у нась на това лечение не се обръ
ща нуждното внимание нито отъ страна на прак
тикуващите лекари, нито пъкъ отъ болнигв.
Ние имаме отлични условия за успешно ле
куване съ грозде. Около много подбалкански на
ши градчета и сега вир-Ьятъ отлични сортове гроз
де за лекуване.
Повечето отъ тия мЪста еж и отлични курорти
за презъ тоя сезонъ.
Сжщо е и съ нашигв крайморски градове и
села.
Варна е единъ чудесенъ курортъ, който мо
же да се използва за гроздоявчение. ЕсеннитЬ
дни въ морската царица еж приятни и хубави.
Д-ръ Вл. Руменовъ

Началникъть на Шуменската полицейска
область е издалъ заповъ\ць, съ която забра
нява на непълнолътнитв (до 18 год.) младе
жи да посещаватъ кафенета, питейни и дру
ги заведения, съ цель да пиянствуватъ и
играятъ на хазартни игри. Съ сжщата запоВ-БДЬ се забранява и пеенето на неприлични
пъхни и неприличното държане, гдето и да
било. Освенъ това, забранява се на съдържа
те ЛИТБ на каквито и да било заведения да
допущатъ младежи да вършатъ горнитв не
пристойни деяния въ заведенията имъ.
Както на ония младежи, които не изпълняватъ настоящата запов-Ьдь, така и на
ония съдържатели на публични заведения,
които допущатъ въ последнитв непълнолет
ни младежи непридружени отъ, родителите
СИ, ще имъ се съставятъ актове, а съответНИТБ заведения — затваряни.

Стремете се чрезъ общи
усилия да изднгнемъ Вар
на за величието иа Бъл
гария! Силата ни се крие
въ безлридЪлната обичь
къмъ нашия градъ.
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Една историческа светиня
На 11 клм. северо-източнО отъ Варна се на
мира морското лътовище, тъй наречениятъ манастиръ „Св. Константинъ". Известна свътлина върху
старостьта на сжщия може да се хвърли едва въ
края на по миналата година. До тогава точни сведе
ния не е имало. До такива се добрахме по след
ния начинъ: вь двсната страна на иконостаса е
поместена храмовата икона на монастира „Св. Св.
Константинъ и Елена" въ цълъ ръстъ художеетвенна византийска живописъ; фигурите облечени въ
златни царски сакосъ и порфира. Въковетв, обаче,
еж наслоили върху тъхъ толкова много прахъ, че
едва можеше да се разпознаятъ лицата и облекло
то. Следъ грижливо почистване блъснаха фигурит ъ въ цълия си ръстъ. Въ най-долната часть на
.иконата, въ подножието на животворящия Господенъ Кръстъ, който се намира въ сръдата, между
дветъ лица, открихме доста повреденъ надписъ на
гръцки езикъ, отъ който можахме да прочетемъ
следното: „Поради силенъ страхъ на християните....
въ Цариградъ 1713 година". По всъка въроятность
иконата е била изработена въ Цариградъ и следъ
това пренесена и поставена на иконостаса въ ма
настирската църква.
Освенъ тоя манастиръ покрай варненското
крайбръжие еж сжществували и други. Единъ отъ
ТБХЪ е манастирътъ „св. вмч. Димитрий" въ дво
реца Евксиноградъ, който служи за дворцова църк
ва. Другитъ два: „св. Яни" (рожденство на св. Иоанна Предтеча), който се намиралъ около почивна
та станция на телеграфо-пощйнци и „св. Николай",
който се намиралъ въ мъстностьта „Три кладенци",
до вилата на г. Д. Станчовъ, а днесъ не сжществува.
Около манастира „св. Константинъ" по-рано
е сжществувала гжета, непроходима гора. Интерес
ни сведения за манастира дава рускиятъ пжтешественикъ и историкъ Викторъ Тепляковъ въ своята
книга „Писма изъ Болгарш", издадена въ гр" Мос
ква презъ 1837 година.
Ето ще пише той: „Ходихъ въ манастира св.
Константинъ", отстоящъ на Юверстиотъ В а р н а . . .
Не далечъ отъ една чешма по пжтя нъкакъвъ пастиръ пасЬше биволи . . . той тананикаше нъкаква,
пъсень . . . Мелодията бъ ту весела, ту печална,
мелодия на българска пъсень. Подъ кждравия му
калпакъ се показваше лице съ атлетически черти.
Това бъ една отъ ония масивни фигури на бълга
ри. Моятъ преводачъ запита българина, колко ча
са има още до манастира. Суха,' монтонна фигура
ме посрещна (въ манастира). Задъ монаха следва
ше едно малко б ъ л г а р ч е . . . Храмътъ „св. Конствнтнъ" е сжщо така мраченъ, беденъ и тъсенъ,
както и всички български църкви".
Монастирътъ е силно пострадалъ презъ Рускотурската война въ 1828—1829 година е билъ съ
вършено разрушенъ преди още Варна да е била
превзета отъ рускитъ войски. Впоследствие, споредъ свидетелствуването на стари варнески граж
дани, той наново билъ възобновенъ отъ двамата
братя монаси, Теодосий и Ягапий Кантарджиеви,
ромомъ отъ гр. В. Търново. Понеже ний българитъ не сме имали още наша самостоятелна цър
ква, а сме се намирали подъ духовното ведомство
н а Цириградския патриархъ, затова по : натагьщнитЬ гръцки митрополити/ Ето защо, последнитв, за
издръжката, снабдяването съ имоти и стопанисва

нето му еж отправяли пастирски послания до хри
стияните (безразлично отъ каква народность) на
варненската епархия и еж апелирали за помощи,
каквито.населението е давало. (Такива послания се
съхраняватъ въ архива на Варненския народенъ
археологически музей). Отъ приходите му се по
магало за постройка на църкви въ селата на Вар
ненска околия, за издръжка на училищата въ гра
да, помагало се е на населението безъ разлика на
народность при обществени бедствия и пр.
„Манастирътъ", ако и да се е наричалъ така.
следъ неговото възобновяване въ строго канониченъ смисълъ не отговарялъ на това название, по
неже въ него никога не е имало установено ма
настирско братство следъ неговото възобновяване.
Той се е управлявалъ отъ единъ областенъ съветъ
— „Идаре меджлиси", въ който еж влизали първенцитъ отъ Варна и с. Царево (Кестричъ), между
които е имало и чисти българи. За извършване
на богуслужението е имало или постоянно духовно
лице, н^що като „игуменъ", или се редували све
щеници отъ града и Царево. Още въ турско вре
ме той е служилъ за летовище на варненскитъ
чорбаджии, които еж наемали стаи и еж прекар
вали лътото тамъ, подъ звуковете на латерни,
песни и веселби.
На 11 августъ ст. ст. 1897 г., вследствие голъмото наводнение, църквицата сградитв и чешма.
та бъха съвършено разрушени. Впоследствие постепено се възобновяваха.
Въ 1872 год. — обявяването на „българска
та схизма" отъ страна на Фенерската патриаршия,
—. манастирътъ е билъ общо притежание на хри
стиянското население въ околията, понеже билъ
строенъ съ негови средства. Следъ обявяването на
схизма", управата на монастира, съ неговиятъ инвентаръ, мина подъ ведомството на тъй наречена
та гръцка вероизповедна община" въ гр. Варна.
Това положение е траяло до 1891 год„ когато бивша
та Варненска окржжна постоянн комисия б е за
вела грижданско д^ло предъ бившия Варненски
окржженъ еждъ за присвояване на манастира отъ
гръцката община кото общественъ имотъ. Окржжниятъ еждъ отхвърлилъ тоя искъ на постоянната
комисия, която не доволна отъ това решение го
обжалва предъ Русенския апелативепъ еждъ. Последниятъ разгледалъ делото и съ решение № 176
се проиинесълъ въ полза на комисията. Противна
та страна недоволна отъ това решение, обжалва
ла го предъ Върховия оасационенъ еждъ. Тоя последниятъ съ решение № 380 отч. 2 октомврий1898
год., касиралъ решението на ЯпелативнИятъ еждъ,
като повърналъ дълото за ново разглеждане и при
другъ съставъ. На 29 и 30 декемврий 1898 год.
Япелативниятъ еждъ съ решение №225 наново отмънилъ решението на Окржжния еждъ и призналъ
правото на бившата Варненска комисия. Оттогава
манастирътъ съ неговитъ имоти миналъ въ владе
нието и стопанисване на Окржжната постоянна
комисия, а сега, следъ закриването й, въ владение
на Варнен. община.
Днесъ тоя манастиръ — лътовище съ своитъ
великолепни сгради и красива градина, хубаво
слънце и приятенъ морски въздухъ, крисгаленъ
целебенъ морски пъсъкъ, студени и топли морски
бани и грижигв на общината да го постави нарав-
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Морето и детето
Единъ авторъ б ъ казалъ, че най-красивото и
най-нежно цвъте въ вселената е детето, което тръбва да бжде обкржжено съ милувки, внимание и
грижи, които напълно заслужава и отъ които се
нуждае.
За правилния растежъ и развой на детския
организъмъ еж потребни: .въздухъ, слънце, вода,
движение и подходна храна. Всичко това може да
се намери на вевкжде, ала въ най-голъма степень
ни го доставя морето. Въздухътъ е храна, необходимъ за ВСБКО жи
во сжщество, ала
още
по-необходимъ е за растя
щия и боленъ ор
ганизъмъ. Всички
жизнени процеси
въ организма се
извършватъ подъ
влияние на кисло
рода, поглъщанъ
отъ въздуха, и еж
окислителни или
горителни проце
си. Интензивностьта на химичното
горение, разпаданието на хранител
ните вещества и
сьзижданието на
нови тъкани зависятъ въ голъма
степень отъ чисто
тата и съдържа
нието на кислорода въ въздуха. Въ разтящия дет
ски организъмъ всички процеси на хранение и
творба на нови тъкани се извършатъ съ по-голъма
сила.
Слънцето е най-мощния двигатель въ приро
дата, отъ който зависи и се поддържа живота въ
вселенната. Слънчевите лжчи съдържате топлинна
химична и др. видове енергии, които по своята сжщина и действие еж сжщо такава храна, както и
въздухътъ. Лжчистата енергия, изпущана отъ слън
цето и другите небесни светила, разсеяна изъ ат
мосферата, участвува въ създаването и поддържа
нето на живота въ всемира. Безъ слънчевата сила
животътъ отдавна би изчезналъ и неминуемо ще
изгасне на земята заедно съ последния слънчевъ
лжчъ.
Лжчистата енергия гали и храни всички зем
ни сжщества. Презъ кожата и кожните кървоносни еждове тя прониква въ кръвьта и се разнася
по цялото ГБЛО. Подъ влиянието на погълната слън
чева енергия отъ кръвните елементи се извършватъ
въ организъма всички ония процеси, отъ които за
виси животътъ и правилния развой на човъшкия
организъмъ. Дейната слънчева енергия подтиква и
регулира жизнените процеси, подбодрява и стиму
лира нервната система, поощрява и засилва дейностьта на кръвотворнитв органи, на всички дру
гитв органии жлези. Съставатъ на кръвьта се по
добрява — увеличава се броя на червените кръвни
телца и твхното багрилно вещестио, а бълитв кръв
ни елементи придобивате* по-голъ-ма мощности за
защита и борба срещу заразните начала.

Първото действие на слънчевите лжчи се
"проявявате върху кожата, която е органъ не само
за защита отъ вънкашнитв влияния, не само за
уевтъ и чувствени възприемания, за излжчвание
отъ твлото на отпадъците отъ жизнените процеси,
но и като органъ съ вжтрешна отлжчка. Подъ вли
яние на слънчевите лжчи въ кожата се образува
оня витаминъ, отъ който зависи усвояването и задържанието на варовнитв и фосфорни соли въ
организъма — растежътъ на тъпото.
Слънцето изпраща къмъ земното кълбо своите
животворни лжчи, които, минавайки презъ атмос
ферното пространство се поглъщатъ и губятъ часть
отъ своята дейна енергия. По тая причина ВИСОКИ
ТЕ планински мЪста получаватъ в ъ по-голъма сте
пень пръка слънчева свътлина. Приморските мест
ности, благодарение отразяването на слънчевите
лжчи отъ морската повърхнина и крайбръжнитв
пъсъци, възстановявате загубената лжчиста енер
гия, чрезъ отразената и разсеяна слънчева свът
лина. Морскиятъ въздухъ обогатенъ съ дейна раз
съяна слънчева свътлина, се отличава съ идеална
та си чистота. Той съдържа сравнитално по-малко
микроби отколкото градския и полския въздухъ.
Това се обяснява съ обеззаразителното действие
на светлината, и съ богатството на морската ат
мосфера съ кислородъ, озонъ, йодъ и др. дейни
елементи. Въ време на морските вълнежи и подъ
влияние на морскитъ ветрове въ въздуха се съдър
жатъ разсеяни капчици морска вода, които при
вдъхванието и поглъщанието оказватъ ' цълебно
действие.
При морето дишането става по-леко и подълбоко, защото намиращия се подъ високо наля
гане морски въздухъ прониква до най-отдалеченитъ въздухоносни белодробни мехурчета.
Цълото наше черноморско крайбръжие а осо
бено Варненското притежава ценни здравно-лвчебни свойства, поради което тръбва да се усъе съ
гжета мрежа отъ лътовища за деца, учащи се и
възрастни, и съ здравно-лъчебни станции, учили
ща на открито, преванториуми и санаториуми.
При морето, и на морския брътъ и подъ животворто действие на морското слънце ще се закалява и закрепява телесното и душевното здраве
на младото потомство и по тоя начинъ ще се из
гради могжществото и културния напредъкъ на
нашето отечество.
Д-ръ Я л . Н е д ъ л к о в ъ
Упрзвитель-лЪкарь на държав.
детски морски санаториумъ
«Царица Елеонора"

(Продължение

отъ 5

страница)

но съ европейските лътовища, е едно отъ найкрасивитъ мъста на Черноморското ни крайбръ
жие, гдето човъкъ ще намъри най-добри условия
за закрепване на своето здраве.

Архимандритъ Инокентий

Печатница „Варненска Поща"
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Предъ новъ театраленъ сезонъ въ Варна
Водосвета. Словото на епископъ Андрей, кмета на града Инж.
Мустаковъ и директоръ-режнсьора Иорданъ Черкезовъ
Театърътъ е една нравствена и социална кам
бана. НейнигЬ звуци се отронватъ надъ света и
канятъ човъшкитъ души да пиятъ отъ въчнитъ
извори на правдата, красотата и любовьта".
Тази велика мисъль на голъмиятъ руски критикъ Коханъ проблесва винаги въ душата ми при
всъко влизане въ храма на Мелпомена и запал
ва въ нея пожаритъ на една все по-голъма и поголъма любовь къмъ него и наговигЬ жреци.
***
На 18 септемврий, по случай започването на
новиятъ театраленъ сезонъ се отслужи водосвегь
на сцената на Варненския народенъ театъръ.
На това скромно, но отъ голямо значение
културно тържество присжтствуваха: кмета на гра
да инж. Мустаковъ, пом. кмета Бурлаковъ, председательть на Варн. търг. инд. камара Абаджиевъ,
повечето отъ общинските съветници и много це
нители на театъра.
На сцената бъха сжщо начело сь директорърежнсьора Черкезовъ всички актриси и актйори и
техническия персоналътъ.
Водосвегьтъ се отслужи отъ епископъ Андрей
протосингелъ Догановъ и още нъколко свещеници.
За нашия театъръ се направиха много ху
бави пожелания и се казаха много хубави нъща
оть епископъ Андрей и кмета на града Инженеръ
Мустаковъ.
Негово преосвещенство пожела презъ насто
ящата година Варненския народенъ театъръ да
пръска отъ своята сцена свещените лжчи на истин
ското сценично изкуство, да залъе сь тъхъ душигЬ
на зрителигЬ и ги вдъхнови да вървятъ по слънчевитв пжтища на доброто, красотата и любовьта.
Въ едни светли рамки, които подчертаха, че
Варненската община е подкрепила театъра и ще
продължава да го подкрепя, разви своята речь
кметътъ инж. Мустаковъ.
'
Варненския народенъ театъръ заслужено по
лучава подкрепата на Варненската община. . .
Защото той както се изрази и самъ кметътъ
следъ Софийския народенъ театъръ е единъ оть
първитЪ храмове на Мелпомена, който може да
се гордъе съ своит-Ь големи технически и художе. стаени постижения, а така сжщо и съ артистич
ния съставъ.
Разбира се, за да изиграе нашиятъ театъръ
истинската си културна роля и стане храмъ на
истинското сценично изкуство той тръбва да бжде
подкрепенъ оть варненци. ...
ТЬ тръбва да обикнать театъра и да му дадать своята материална и морална подкрепа.
Защото единъ театъръ може да прогресира
толкова по вече, колкото по вече ценители има.
ВсЬко изкуство умира щомъ не се цени, « е
се търси и покрепя.
Говори сжщо и г. Черкезовъ.
Той ясно определи художественитв рамки въ
: които ще "се движи. Варненския народенъ театъръ.
ТЬзи рамки ще събератъ въ себе си актьо' рътъ и зрителя, ще хвърлятъ мосгь между тЬхнитЬ
сьрдца и ще ги направятъ близки.
Варненския народенъ театъръ ще бжде живъ:

той ще живъе за зрителя и ще принадлежи на
него. Това не значи, разбира се, че театърътъ ще
се нагажда, а указание, че той ще върви въ унисонъ съ времето си, ще стане огледало въ което
ние ще виждаме себе си, болкитъ си, пороцитъси
и добродетелите си и ще очистимъ градината на
душата си отъ всички плевели, които задушаватъ
тамъ нежнитъ цвътя на красотата и доброто.
***
Театърътъ е храмъ на културата. Колкото ние
го посещаваме по често, толкова по силно пламватъ въ душитв ни пламъцитъ на познанието и
просветата.
Варненци требва да обикнать своя културенъ
храмъ и ценятъ по вече жрецитъ които свещен одействуватъ въ него. . .
Защото само така Варна ще се гордее съ
единъ истински художественъ театъръ.
Димитъръ
Аджемовъ

Варненски народенъ театъръ

Сшро-бшоршн народенъ театъръ
По починъ на съюза на артистигЬ, създаденъ е съ заповъ\ць на Министерството на
просвътата Северо-български народенъ теа
търъ, който ще има за седалища градовегвШуменъ и Пл-ввенъ и за районъ областитъ
на тия градове. За директоръ-режисьоръ на
тоя театъръ е назначенъ г-нъ Ив. Яневъ,
който вече е подбралъ персонала и започ
нат» репетиции, като въ началото на октомврий ще открие сезона си въ Шуменъ съ
пиесата „Баща и синове". Яртистичниятъ
персоналъ е добре подбранъ, а за редовни
гастрольори еж ангажирани г. г. Кр. Сарафовъ, Ст. Бъчваровъ и Б. Михайловъ.
Иванъ Яневъ е познатъ като даровить
и крайно добросъвестенъ и трудолюбивъ ратникъ въ областьта на театралното дъ\ло. При
най-невъзможни условия той ржководи въ
Варна театъра съ.усгфсь.

Стр.
Изъ

8.

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

културния животъ на Варна

ПРЕДЪ НОВИЯ СЕЗОЙЪ
на Варненския Народенъ театъръ

Това, което обуславя успъха на единъ театъръ,
е главно живиятъ материалъ — артистите. Добриятъ артистъ и на най-скромната естрада може да
ни завладее съ ролята си. И най-лошата пиеса
изнесена отъ добри артисти, пакъ се понася, ко
гато обратното — най-добрата пиеса, изнесена ло
шо, е нетърпима.
И затова, когато искаме да кажемъ няколко
думи за предстоящия новъ сезонъ на Варненския
Народенъ театъръ, ние ще се спремъ главно на
неговия съставъ, който, нека заявимъ предвари
телно, е отлично подбранъ.
Съставътъ на Варненския Народенъ театъръ
за сезона 1937-38 годииа, вдъхва пълно доверие
за истински художествени постижения. Освенъ поз.натитв отлични артисти отъ миналогодишния се
зонъ — като Иванъ Кумановъ, П. Кючуковъ, Цено Кандовъ, Веса Куманова, Елена Хранова и пр.
въ новия съставъ на театъра еж ангажирани: Ни
кола Икономовъ, ^Атанасъ Христовъ, Любенъ Поповъ, К. Хаджиминевъ, Ид. Петровъ, Пена Иконо
мова, Надя Станиславска, Райна Петрова, Емилия
Яворска.
НБКОЙ ОТЪ новит% артисти еж се явявали и
другъ пжть на варненската сцена и еж оставили
отлични впечатления.
Никола Икономовъ
е оставилъ незаличими следи съ висо
ко художествените
си дарования. Него
вата другарка П.
Икономова — сжщо
А Надя Станиславска
бъ обикната искренно отъ целата пуб
лика за топлата й
и сърдечна игра. Отъ
И. Петровъ има ос
тавени дъбоки образ
ци, художествено въз
произведени. Съвсемъ новитъ хора,
§ИмЙГ&КМЙ
които ще излъзатъ
Иорданъ Черкезовъ
на варненската сце
на, съ достойнство Директоръ-режисьорь на Варненския
народенъ театъръ
ще заематъ мъсто
наравно съ даровитигв си другари. Лтанасъ Хрис
товъ е дългогодишенъ превъзходенъ артистъ, работилъ въ столичните театри П.' К. Стойчевъ, Свободенъ, Одеонъ и д р . Любенъ Поповъ е една отъ
най-голЬмитЬ артистични фигури въ «провинцията
извикващъ всъкога възторгъ съ художествената си
игра, а К. Хаджиминевъ е единъ отъ нъколцината
които заедно съ Ив. Димовъ и покойннятъ Паскалъ Дуковъ завършиха тригодишната школа на
Н. О. Масалитиновъ и. се наредиха въ ранга на
най-добритъ ни артисти. Той е работилъ. въ театритЬ П. К. Стойчевъ, Одеонъ и др., а презъ пос
ледния сезонъ -!— въ Бургазкия общински театъръ
Райна Петрова е едно ръдко дарование, която
всъкога е извиквала възторгъ съ милата си, прав-

Брой 12.

ХРОНИКА
ПОЧИНа на 12 септемврий въ града
ни свещеникъ Христо попъ Стефановъ, баща
на много заслужилия бившъ кметъ на Варна
и известенъ общественикъ — адвоката Ни
кола Поповъ. Покойниятъ е роденъ въ Ма
кедония, билъ е активенъ участникъ въ на
шити борби за църковна и политическа сво
бода, ; а така сжщо и дълги години свеще*
никъ въ варненско. Миръ на праха му.
ВарнеНСКОТО
градско обищнеко
управление предупреждава гражданството, че
е забранено да се цепятъ дърва по китонирани, павирани и новошосирани улици. За
бранено е да се спиратъ и чакатъ файтони
и каруци върху китонирани улици. Абсолют
но е забравено да се пробиватъ бордюритв.
На нарушителитъ ще се съставятъ актове за
глобяване.
Н а 1 7 СептеМВРИЙ Варненския На
роденъ Театъръ игра съ голъмъ успъхъ пре
миерата „Свещениятъ пламъкъм въ честь на
гоствуващигв английски офицери отъ „Делхи".
На премиерата приежтетвуваха управителя на
двореца г. Мумджиевъ, генералъ Поповъ,
контра-адмиралътъ Вариклечковъ, капитана на
„Делхи" Фаркуаръ Смидтъ, кметъть инж. Я.
Мустаковъ, пом. кметовегв и множество др.
официални лица и видни граждани. ГОСТИТЕ
останаха извънредно много доволни отъ доб
рото изпълнение на пиесата и хубавата игра
на артистигБ.
З а Д а Се Д а д е възможности на Варненскитв граждани да използуватъ студените
и топли морски бани презъ следсезона, Ку
рортната Дирекция е направила следнитЬ
намаления: топли морски бани 15 и 10 лв.,
студени бани I кл. 10 лв. и II кл. 5 лв., об
ща съблъкалня 3 лв., студенти и ученици 3
л в , а отъ 1. X. ТОПЛИТБ бани 12 и 8 лв.
Таксите на хотела при мон. Св. Константинъ
еж намалени съ .50 на сто..

дива и високо художествена игра, а Емилия Явор^
ска е дългогодишна школувана и съ всички данни
на добра актриса.
Съ тоя живъ материалъ, единъ художественъ
творецъ като г. Черкезовъ, енергията и познанията,
на когото еж добре известни на варненци, и.при
техническите условия които варненската сцена —
най-добрата следъ тая на Софийския народенъ те
атъръ, — ние сме уверени, че презъ предстоящия
сезонъ той ще издигне ВарнейскИя народенъ теа
търъ" на такава висота,; ^ е с ъ доетбйнствр!«. да./<ь^
•перничи на Софийския..
И. А. Волний

