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Варна, 1 май 1939 год.
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Съревнованието и съперничеството на
народите е преди всичко на стопанска и
духовна мощь.
Всички народи днесъ се стремятъ съ
всички сили да се изявятъ~с'ъ своята духЪвна мощь, съ културнитп> ценности, които
еж създали и създаватъ, за да не бждатъ
счетена отъ другите за нежизненоспособни
и по тоя начинъ да отстоятъ своята
независимостъ.
Въ тази борба участвуватъ всички
. сили. Въ нея участвуватъ и градоветгь,
общините, като основни ядки на общественъ животъ.
Наредъ съ мероприятия отъ стопан
ски и градско—устройственъ характеръ,
нашиятъ градъ Варна може да изнесе на
показъ просветно-културни институти,
които еж ценно достояние за града, за
българската култура. Съ нгъкои отъ тгьхъ
Варна се гордгье съ пълно право.
На първо мгъсто е Варненскиятъ народенъ театъръ, вторъ въ страната по
великолепно здание, техническо устройство,
артистически съставъ и художествени по
стижения. За варненския народенъ теа
търъ винаги се е давала безпристрастна
преценка и тя е била винаги благоприятна.
Втори институтъ е археологическиятъ
музей на варненското археологическо дру
жество, подпомагано и субсидирано и отъ
общината,, първиятъ у насъ по богатство
отъ къмъ предмети. Той е една редка ценностъ и~гордость за града ни. Онова, кое-.
то може да се види въ него е живо исто

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

рическо помагало за вегькиго-, за оная кои
то искатъ да изучатъ миналото на гра
да ни.
Градътъ ни се гордее и съ морската
биологическа стинция; клонъ отъ физикоматемитическия факултетъ въ софийския
университетъ, така наречения аквариумъ,
единственъ у насъ и на балканския полуостровъ научно-изпитателенъ инстититъ.
Градътъ Варна е третиятъ по голгьмина, но требва да бжде и на първите
мгьста относно културния обликъ. Освенъ
това той има и една още поголема роля
— да създаде духовенъ стражъ и фаръ за
ония, които вънъ отъ границите ни, еж
близо до насъ и се нуждаятъ отъ българ
ско слово, книги, наука и култура.
Затова и подлежатъ, за създаване въ
общи усилия за духовния ликъ на Варна и
други културни институти — едни да се
създаватъ, други да се преустрояватъ и да
се направятъ само такива, за каквито еж
създадени — защото не подхожда на кул
турните институти да бждатъ смесици
отъ противоречиви дейности.
Защото презъ летото, презъ времето
на селско-стопанския съборъ, на мострената
изложба и на летовището. Варна е втора
столица и врата на България и чужден
ците по нея требва да еждятъ и за кул
турна България, да видятъ не само веще
ствена, но и духовна България.
Така еж нуждни една постоянна ху•дожествена галерия, единъ градски етнографиченъ музей, какъвто вече Пловдивъ е
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ШШШШРОВОЛОПРШШн Древниятъ театъръ
и неговата дейность

Въ днешна Атина възобновяватъ древния гръцки
театъръ и класическата трагедия. Презъ септем
ври се сьстоятъ театралните тържества, въ полувъзобновения античенъ откритъ театъръ „Одейонъ на Херодъ Дтикусъ", въ подножението на
Органите на комисарството по прехраната за
Якрополисъ. На 17 септември м. г. биде изнесена
изтеклигЬ 10 месеца на годината еж направили
известната трагедия на Софокла „Електра". Само
всичко 12,878 ревизии, разпределени както следва:
представянето вечерно време, съ прожекторно
на хлъбари 4,587, бакали 4,325, хотели 32, ресто
освътление,
приежтетвието на съвременно облъ
ранти и гостилници 1,622, амбулантнн търговци
чена публика и новогръцкиятъ говоръ , еж беле
1325, -овощари 2,116, касапи 476 и дървари 395.
зите на сегашность. Цълото представяне на пие
Констатирани еж нарушения и еж съставени акто
сата, мизансцема, декори, костюми, траенето, безъ
ве на 291 нарушители.
междудействия, еж точно така проведени, както
Глобите се разпредълять както следва: 21 акта
е било преди близо 2500 години, въ разцвета на
на хлъбари на сума 5,100 лв., 38 на бакали—22.9СО
елинската култура.
лв., 16 дървари—7,600 лв., 43 ресторатори и гостил
ници—20,200 лв., кооперации—40 лв., 8 търговци
Трагедията, както е известно има за сюжетъ
—2,500 лв., 33 овощари и градинари—5,900 лв., 37
отмъщението на Ореста, синь на Царя Агамемколониалъ—9,800 лв., 25 амбулантни търговци—
нонъ къмъ Клитемнестра, съпруга на Агамемнона,
2,600 лв., 3 хотелиери—2,000 лв„ 5 сиренари—1,200
която е убила мжжа си съ помощьта на Егиста
лв., и 8 касапи—2,500 лв. или всичко еж съставени
и се омжжила за последния.
238 акта на сума 72,700 лв. .
Появитъ, диалозитъ и МОНОЛОЗИТЕ на артис
Комисарството е извършило нормировки на:
тите се извършватъ на проскениума. Цари едно
газь, бензинъ, ястия, питиета, сладки, обло жълазо,
благоговейно настроение, въ което
зрителя
агнешко месо, синъ камъкъ, легла въ хотели и
има много въодушевление, трепеть и непринудено
вили, сирене и много още продукти отъ първа
очарование, отъ това което се разгъва предъ
необходимость.
очитЬ му.
Комисарството по прехраната е взело, сжщо
5
Двубоятъ между Електра, сестра на Ореста
така участие въ благотворителни акции, По случай
и Клитемнестра кара слушателя на настръхва. По
Възкресение христово е раздало на бедните вар
явата на Ореста, неговото заклинание, втурванененски граждани 50.00О броя яйца. Въ деня на
то му да накаже убийците, еж моменти на
детето е организирало облепването на хльба по
вълнение.
хлЬборннцитъ сь марки, отъ която акция еж събра
ни 42,428 лв. Раздадени еж 459 кгр. хлъбъ на раз- ,
Най-силно обаче, действува речитативътъ на
нитъ благотворителни дружества.
хора отъ 36 девойки, който, както се знае, въ
елинската трагедия, замества прокобата, предри
ча нето и отежждането на еждбата.
Илюзията чрезъ тоя хоръ и чрезъ облеклото
създалъ, една удобна концертна зала, една
на действующитв лица, точно такова, какъвто е
истинска, преустроена, народна, изключи
било въ оная епоха, е пълна. Наистина предъ
телна библиотека, сь подобаваща читалня
очите възкръсва Електра, Софоклъ, който като че
ли стои възправенъ върху колонитъ на театъра,
съ подбрано персоналъ и четиво, културни
Древна Елада, древниятъ миръ, отъ който ний,
кряжоци, домъ на изкуства и пр.
съвременниците имаме толкова много да се учимъ!
Така събрани всички тия институти
* Изпълнители еж артисти отъ атинския крал
въ своята съвокупность ще издигнатъ
ски театъръ при постановка и режисьора на Д.
Варна, ще й дадатъ и духовень обликъ и
Рондирисъ. Точна и прочувствена игра давать
тогава не ще има вече поводъ да се говори, всички, особено Катина Паксину (Електра) Атанасъ Котсопулосъ (Орестъ) и др. Изгледването на
че градътъ ни е скучень въ духовно отно
трагедията, така както е изнесена е приежтетвушение,
ване на възкръсването на древностьта подъ сън
Но само общината не ще може да се ната
на Якрополисъ и Партенона, които оживЪнагърби съ тая задача. Тя тргьбва да бя- ватъ като символъ на вечното.

Какви ревизии е извършило комисарството
и копко нарушения е консгатирапо

де подпомогната отъ съотвстнитгь създа
дени вече дружества, като читалищното,
районния читалищенъ комитетъ, лигата
Варненско градско общинско управление
за курорта Варна, културния институтъ
съ обявление № 12626 отъ 20. IV. 1939 година
и др. които тргьбва да влгъзатъ въ ролята си. съобщава на всички бездомници завзели общински
Варненци работяйки за благото на
Варна, вие работите за собственото си
благо.

дворни места и не снабдени съ нотариални актове
да подадатъ заявление до общината придружено
съ общинско удостов-Брение за семейно и мате
риално положение за да бждатъ снабдени съ нота
риални актове.
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Разменени телеграми
по случай Възкресение Христово
ИНЖЕНЕРЪ МУСТАКОВЪ
ГРАДСКИ КМЕТЪ НА ВАРНА
Вамъ, на общинската управа и варнен
ското гражданство благодаря сърдечно за
хубавитп
великденски
приветствия
като
честитя на всички Ви св/ьтлитгь
христови
праздници.
ЦАРЬТЪ
СОФИЯ
ДВОРЕЦЯ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦЯРЯ
По случай свътлсто Възкресение Христово
щастливъ сьмъ оть името на Варненскигв
граждани, оть страна на общинския съветъ,
общинската управа и оть мое име, да поднеса
на Ваше Величество най-почтителни поздрав
ления и пожелания за здраве и дългоденствие на Ваше Величество и цълия царствующъ
домъ.
Варненци посрещатъ Великия Христовъ
день на будна стража на нашето Чероморие,
изпълнени съ неизмънна въра въ възкресе
нието на правдата и справедливостьта.
Да закриля Богъ и вдъхнови Ваше Вели
чество въ светото доизграждане на мощна и
благоденствующа България.
Христосъ Възкресе!
Кметъ: Инженеръ Я. МУСТЯКОВЪ

ИНЖЕНЕРЪ МУСТЯКОВЪ КМЕТЪ ВЯРНЯ
Вамъ и Варненското гражданство и об
щинския съветъ благодаря за хубавитв поже
лания. На Варна желая разцвътъ и напредъкъ.
КЬОСЕИВЯНОВЪ — М-ръ Председатель
СОФИЯ
М-ръ Председателя Д-р Георги Кьосеивановъ
Отъ името на Варненското гражданство, оть
страна на управителния съветъ. общинската управа
и отъ мое име, щастливъ съмъ да Ви поднеса, Г-нъ
Министъръ Председателю, почтителни поздравления
по случай светлото Въскресение Христово, поже
лавайки Ви лично щастие, благоденствие и неиз
черпаема енергия, за да продължите все тъй мждро
и съ държавническо проникновение Вашето дело
за всестранния възходъ на родината.
Христосъ Възкресе!
Кметъ: Инженеръ Я. МУСТЯКОВЪ

КМЕТЯ — ВЯРНЯ
На Васъ и Варненското гражданство бла
годаря за добритЬ пожелания по случай светЛИТБ Христови праздници.
Христосъ Възкресе!
Министъръ Търговията: КОЖУХЯРОВЪ
СОФИЯ
М-РЯ НЯ ТЪРГОВИЯТЯ ИЛИЯ КОЖУХЯРОВЪ
По случай светлия день на Възкресението Хри
стово, щастливъ съмъ, отъ името на Варненското
гражданство, отъ страна на общинския съветъ,
общинската управа и отъ мое име, да Ви поднеса,
Г-нъ Министре, почтителни поздравления и сър
дечни пожелания за лично щастие и благополучие
и неизчерпаема енергия, за да продължите Вашето
дъло за изграждането на нашето национално сто
панство.
Христосъ Възкресе!
Кметъ: Инженеръ Я. МУСТЯКОВЪ

До Господина
Градския общински кметъ
гр. Варна
Вамъ и всички подчинени честитя Възкре
сение Христово. Дано Богъ бди надъ Васъ и
Ви дарява здраве, дългоденствие и мждрость
въ изпълнение на служебнитЬ задачи. Дано
той ощастливи цълото българско племе съ пъл
но национално обединение.
Шуменски Обл. Директоръ: Н. ШУМЕЛОБЪ
Ш У МЕ Н Ъ
ОБЛЯСТЕНЪ ДИРЕКТОРЪ Н. ШУМЕЛОВЪ
Отъ името на Варненското гражданство, отъ
страна на общинския съветъ, общинската управа
и отъ мое име поднасямъВи, Г-нъ Директоре, поч
тителни поздравления по случай СВЪТЛИТБ христови
праздници, съ пожелания за лично щастие и благо
получие, здраве и неизчерпаема енергия, за да ра
ботите неуморно за , всестранното издигане на
Шуменска область.
Христосъ Възкресе!
Кметъ: Инженеръ Я. МУСТЯКОВЪ
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ДЕЙНОСТЬТА НА ВАРНЕНСКИЯ НАРОДЕНЪ ТЕАТЪРЪ
презъ 1938 година
Съставътъ на Варненския Народенъ театъръ
1938 г. се е комплектувалъ отъ следните четири
кетегории длъжностни лица:
1. Артисти-щатни.
2. Артисти на специални условия

3. Административенъ и технически персоналъ,
4. Времененъ персоналъ (салоненъ персоналъ).
Необходимо е да се изтъкне следното кратко
пояснение относно двете категории артисти—фи
гуриращи въ щатнигв таблици—щатни и на спе
циални условия, за да се има предъ видъ, кои еж
еднитв и кои еж другите.
Отъ момента когато Варненския Народенъ
театъръ се обособи като отделно стопанско пред
приятие при Варненската Гр. Община, по законъ,
часть отъ персонала требваше да бжде назначенъ
по щатъ. Тукъ се засътатъ повече артистите имеющи вече по голъмо число прослужени години,
отдали си на кариерата и имащи интересъ да ис-.
каратъ до край и добиятъ право на пенсия. ТБМЪ
по законъ се прйвятъ и всички законни удръжки
за пенсия.
Артистите на специални условия еж по-скоро
надничари, които по законъ не биха могли да получатъ повече отъ 100 лв. дневна надница, обаче
тЬ еж заангажирани съ договори при известни ус
ловия въ началото иа ВСБКИ театраленъ сезонъ за
до края иа сжщия и требва да се държатъ на ра-,.
бота до края на договорния периодъ, до когато и
тв сами не биха могли да напуснатъ театъра, освенъ ако биха се провинили въ деиноетьта си.което споредъ правилника да влече санкция-уволнение отъ служба.
Надничарския персоналъ е времененъ персо
налъ, съ който администрацията на театъра мани
пулира споредъ нуждата. При ваканциите и др. по
вечето отъ тоя персоналъ се разпуша и събира
наново, когато стане нужда.
Долнята таблица ще даде ясна представа
за начина по който е разпредЪленъ цълия персо
налъ на театъра въ неговия пъленъ съставъ:
Щатни Сп. усл. Наднич. Всичко
.
мжже
.3
9
—
12
л
1. Артисти:
жени
2
7
9
Всичко артисти: 5
16
—
21
2. Администр. персоналъ:
3. Технически персоналъ:
Чистачки
4. Времененъ персоналъ:
Контрольори
Разпоредители
Гардероберки
Или всичко:

4
—
—

2
—
—

,5
12
4

11
12
4

—
—
—
9

—
—
—
18

4
6
8
39

4
б
8
66

На горния персоналъ е изплатено презъ
1938 година:
1. На щатния персоналъ
686.146 лв.
2. На артиститъ по спец. условия 720.600 я
3. Надници

318.000 „

или всичко: 1.724.736 лв.
заплати и надници
— — —

Играни представления въ театъра
Презъ 1936 г. — 236 преде, СрЪд.
сборъ на предст. 3660—всичко —
1.014,573 лв.
Презъ 1937 г. — 311 предст. Ср-ьд.
сборъ на предст. 3850
—
1.198.675 лв.
Презъ 1938 г. —331 предст. Сръ\ц.
сборъ на предст. 4000
—
1.343.437 лв.
Отъ тия данни ясно личи напредъкътъ къмъ
който върви отъ няколко години насамъ нашиятъ
театъръ, благодарение на общите усилия, които
се полагатъ за неговия възходъ.
Че презъ течение на годината* се положиха
максимумъ усилия отъ всички длъжностни лица за
издигането на нашия театъръ на подобающа ви
сота, и се правлъче вниманието и интересътъ на
нашата публика въпреки бушующата парична кри
за и редъ други обстоятелства създадени отъ това
говорятъ и даннитЬ, които имаме на лице.
Презъ 1938 г. еж играли всичко 31 пиеси отъ
които 25 премиери.
Броятъ на посетителите въ театъра презъ
годината възлиза на 130.541 чоловъка.
Изнесени еж 12 музикални пиеси— 6 българ
ски и 5 детски, като средно, вевка една пиеса е
играна 10 пжти, и за да стане по-ясна за всички
деиноетьта на Варненския Народенъ театъръ презъ
течение на миналата 1938 год. щенаправимъедно
много малко сравнение съ Софийския Народенъ
Театъръ.
Варненски Народенъ театъръ, както и по
горе се спомена, е далъ 331 представления, отъ
които е получилъ приходъ около 1.4ОО.ООО лева,
като е получилъ субсидия отъ Държавата и Об
щината лсичко 900,000 съ 13О.ООО посетители. Вар
на е градъ съ 70,000 население. Театъра има 21
артисти, който играятъ 10 и пол. месеца презъ
годината.
Софийски Народенъ театъръ — е ималъ
презъ сжщото време 120,000 посетители съ 4.ООО.ООО
лв. приходъ при едно население отъ 350,000 души.
Получилъ е отъ държавата 14.ОСЮ.ООО субсидия съ
единъ съставъ отъ 60 души артисти, които игра
ятъ всичко 9 месеца.
Тъзи данни еж достатъчни за да се види ка
кви гигантски усилия се полагатъ отъ нашия артистиченъ и технически персоналъ и при какви
условия на1 работа е поставенъ да работи и да се
справя за да може да издигне театъра на необхо
димата висота.
Нашия театъръ къмъ края на годината полу
чи и една нова културна придобивка. Ангажиранъ
е известния диригентъ г.Маноловъ
къмъ театъра,
който комплектувайки единъ оркестъръ съ сили
отъ флотската музика и др. поема грижата да из
нася въ театъра музикалната часть отъ нашитв
пиеси, които влизлтъ въ репертуара на театъра и
презъ настоящата година. По тоя начинъ се смета,
че запълваме една нужда въ нашия театъръ и въ
града..
Финансово — театъра ни, общо казано ста
ва добре и ако понъкога се позабавя навремен
ното изплащане на заплатите на артиститЬ и на
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Варненско Град. Ойщнн. Упрпвшне
Техническо отделение
№ 543
гр.

Варна, 3. IV. 1939 год.

Поканватъ се заинтересованите лица, да се
явятъ въ Технич. отдъленид при Кметството за да
прегледатъ изложения на второто окончателно
изучване проекта за изменение на:
1. Уличната регулация *на индустриалните
квартали: 38, 39, 58, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, и на строителните квартали 229, 228, 227, 227
„а" 224, 753 „а", 77„а и , 221, 222, 220, 220 „а" и 765
и дворищната регулация на кварталите 753 „а",
224, 227, 228, 229, 220 и 220 „а".
2. Кварталъ 220 „а" на града за индустриаленъ
Проектътъ ще бжде изложенъ, съгласно чл.
12, 13 и 14 отъ закона за благоустройството," въ
продължение на единъ месецъ.
Въ този срокъ ще се приематъ направените
писменно по проекта отъ заинтересованите лица
възражения,
Кметъ(п) Инж. Я. ГЛустаковъ
Началникъ Тех. отдъление: (п) Инж. Л. Ст. Каровъ
Зав. Сл. Сн. Рег. и Нивелации: (п) Инж. Л. Димовъ
останалия персоналъ, както и на нъкои други ви
сящи дългове, това се дължи изключително на
обстоятелството, че понякога се случватъ месеци
съ по слаби постжпления, които- бихме баланси
рали съ постжпленията оть субсидиите. Това обаче,
за жалость не винаги може да стане на време,
понеже отпустнатата отъ Държавната субсидия е
свързана съ известни формалности и независящи
забавления. Нека също тукъ да добавимъ че до из
теглянето на общинската субсидия се прибягва при
крайно необходимъ случаи и тя се пази като дълбокъ резервъ.
'
За да се види, че субсидията не отива само
за заплати на персонала, както нъкой може да
помисли, тукъ ще съпоставимъ нъкои цифри.
Изплатени заплати и надници на
персонала презъ 1938 година
1.724.736 лв.
Приходъ отъ входни билети презъ
сжщата година
1.343.437 лв.
Отъ гардеробни такси
9О.ООО „
отъ програми и реклами
15.000 „
1
отъ наеми и непредвидени
73.000 „
Всичко приходъ:
1.521.437 лв.
Разлика недостигъ . . . 203.300 лв., която су
ма е покрита отъ отпустната Държавна и Общин
ска субсидии, възлизаща на 900,000 лв. Останалата
часть отъ субсидията възлизаща не сума 697,000
нева е употребена зд изплащане данъците, възна
гражденията на любителите и салонния персо
налъ, музиканти и др.- (около 300,000 лв. и за на
бавяне на реквизитъ, гардеробъ, материалъ за по
становки и др. необходими на театъра материали,
които еж на лице и съ които той е обогатилъ
своя гардеробъ и инвентаръ.
Въ заключение, Варненския Народенъ театъръ е единъ отъ перлите на Варненската Град
ска Община, който краси нейната корона, той и
е гордость за града и като така, тоя перлъ тръбва
добре да пазимъ всички, за да заема достойно
местото, което му е отредено.

Стр 5.

ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
отъ органитв на общинската ветери
нарна служба презъ м. мартъ 1939 год.
I. По надзора върху съестнигЬ продукти
отъ животински произходъ.

1. Въ кланицата:
Заклани еж презъ месеца въ общинската кла
ница и прегледани преди и следъ клането имъ 9,373
глави едъръ и дребенъ рогать добитъкъ и свине
Отъ които е добито 158,155 кгр. месо.
Констатирани еж следните по важни заболъвания: туберкулоза,—8 случая, трихина—1, цистицеркоза—1 и др.
Конфискувани еж по разни причини 1,039 кгр.
месо.
Допуснато е за консумация 157,116 кгр. месо.
Постжпили еж отъ кланицата всичко 399,836 лв.

2. Изъ града:
Проверено е на ВХОДНИТЕ пунктове и изъ
града млекото на 1,301 амбулантни продавачи—
отъ 5,2017 литри.
Взети еж и изследвани въ млъко—контрол
ната станция 110 проби млеко.
Конфискувани еж 24 л. млеко.
. Съставени еж 27 акта за констатиране нару
шения при амбулантна продажба на млекото.
Контролирани еж редовно всички амбулантни
продавачи на риба.
Открити еж 2 нови заведения за съестни про
дукти отъ животински произходъ.
Направени еж 876 ревизии на заведения съ
съестни продукти отъ животински произходъ, като:
месарници, колбасници, млекарници, сиренарници,
рибарници и др.
Контролирани еж всички продавачи на млечни
продукти, яйца, птици и др. на седмичните пазари.
Проверено е 3,533 кгр. внесено отъ вънъ месо
за което еж събрани 7,066 лв.
Издадени еж 87 пжтни листове за 71,089 кгр.
разни продукти отъ животински произходъ и 4
пжтни листа за животни и птици при изнасянето
имъ отъ града въ вжтрешностьта 'на страната.
Трихиноскупирани еж 12 заклани въ домовете
свине за домашно употребление.
Конфискувани еж 732 кгр. разни животински
продукти и 12 яйца.
Съставени еж 20 акта за нарушение при над
зора върху останалите съестни продукти освенъ
млъкото,
II. По борба сь заразнит*. болести, по д о 
машните. животни, пазаря за животни и д р .
Отровени еж 88 скитающи се по улиците ку
чета и котки въ връзка по борбата съ болестьта
„б-всъ" по СЖЩИТБ.

Упражняванъ е редовенъ контролъ въху па
заря за животни. На сжщия еж сключени 500 про
дажби на едъръ добитънъ, за които еж постжпили
23,724 лв. отъ интизапа. Отъ , входъ на пазаря еж
постжпили 2,782 лв.
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Културна хроника

ЗаповЪдь

На 27 мартъ т. г. въ Варненския народенъ
театъръ се състоя концертътъ на Варненската на
родна мжжка гимназия „Фердинандъ I" въ полза
на беднитв ученици при сжщата.
*
* *
На 17 априлъ въ Варненския народенъ теа
търъ се състоя симфоничния концертъ на струнния
оркестъръ при флота на Н. В. подъ диригентството
на капелмайсторъ Я. Попилиевъ.
Изпълнени бъха: увертюрата на „Еврианте"
оть Карлъ Мария фонъ Веберъ, симфоничната
поема „Нощь на голия, хълмъ" оть Модестъ П.
Мусоргски, Дивертименто въ РеМажоръ от Францъ И.
Хайдъ, и Симфоничната поема „Царь Симеонъ"
оть Хр. Ем. Маноловъ.Особенно силно впечатление съ
ценните музикални елементи и доброто изпълне
ние направи последната, въплощаваща последните
достижения на българския, музикаленъ гений и
рожба на единъ даровитъ български композиторъ
Хр. Ем. Маноловъ, когото публиката съ право на
гради съ бурни ржкоплъскания.

№ 27

*
* Варненския народенъ
На 21 априлъ т. г. *въ
театъръ биде даденъ на артиста оть сжщия Нико
ла Икономовъ бенефисъ съ . представлението на
комедията „Приюта на Магдалина" оть Давидъ
Липшицъ.
Поздравенъ за нвколко годишната си сцени
чна дейнослъ въ Варненския театъръ, оть стра.на
на артиститБ при сжщия, Никола Икономовъ бла
годари съ топли думИ на всички, които еж взели
участие по уреждане и приежтетвували на бенефиса.

Сведение
за дейностьта на градска здравна с л у ж б а
презъ м е с е ц ъ мартъ 1939. год.
Амбулаторна дейность, прегл. бедни — I. Ам
булатория 773, II. амбулатория 250, III. амбулато
рия 93, IV. амбулатория 224. Бедно у домоветв 477,
Остри заразни болести: — Брой на анкет. случаи
100, обезвъшчени н-вма, дезинфекц. дрехи 535, дезинфекц. стаи 148, изкъпани лица 60. Изслед. за
бацилон. — тифъ нъма, дифтерия 7. Имунизи
рани противъ — тифъ нъма, дифтерия н-вма.
Училища — брой на ревизиитъ 60, брой на преглед.*ученици 247. Взети проби: — брой 11, нор
мални 9, ненормални 2.
Направени санит. ре
визии 60. Сказки — брой 5, слушатели 2000.
Съставени актове 2. '
Санитарно отдЬпение — Диспансеръ за
гръдобопни. Статистически сведения
за месецъ мартъ -1939 год.
Първоначално прегледани— мжже 134,* жени
205, деца 42, всичко 381. Посещения при лвкаря
— 852, посещение на л-вкарь по домоветв — б,
посещения на сестри по домоветв 43. Изпратени
на лечение въ санаториума — Троянъ 8, Дръново
10, Търговище 3, Варна 5, Пещерь 3, Омуртагъ 5,
Държ. дет. санаториумъ 1, Искрецъ 1 и Русе 1.

гр. Варна, 11 февруарий 1939 година
. .§ 1
На основание чл. 46 оть наредбата законъ
за градските общини, възлагамъ на г. г. пом. Кметоветв да завеждать отделенията съ ВСИЧКИТЕ имъ
поддъления при : общината и управляватъ общин
ските стопански предприятия така:
п. К М Е Т А Н. Д И М И Т Р О В Ъ
1.
2.
3.
4.
дяване

Земледълско стопанско отд-вление
Ветеринарно отделение
Курортно отделение
О. С. П. за електроснабдяване, водоснаб
и канализация

п. К М Е Т А К О Н С Т А Н Т И Н Ъ МИНЕВЪ
, 1.-Санитарно отделение
2. Пожарна команда
3. Чистота
4. Комисарство по прехраната
5. Общинска библиотека
6. Училищно.настоятелство
7. О. С. П. Концесионна аптека
8. О. С. П. Варненски народенъ театъръ
ЗА СЕБЕ СИ ЗАПАЗВАМЪ
1. Ацминистративно-гражданско отделение.
.2. Финансово отделение
3. Материална служба
4. Държавно контрольорство
5. Адвокатура
6. Общински еждъ
. 7. Техническо отделение
8. Строителна дирекция „Батова—Варна"
Преписъ оть тая ми запов-Ьдь, да се изпрати
за надлежно изпълнение, а на г. Шуменския областенъ директоръ, за сведение.
Кметъ (п) И н ж . Я. Мустаковъ

Месечно сведение
за извършената работа п р е з ъ м е с е ц ъ м а р т ъ
1939 год. в ъ Варненския о б щ и н с к и
„МЯИЧИНЪ Д О М Ъ "
Д В И Ж Е Н И Е НА БОЛНИТБ
Амбулаторно прегледане: 133: — гражданки:
128, — селянки 5. Останали на лечение: 48, — ос
вободени оть бременость 46, други болести 2»
Всичко родени деца: мжжки 21, женски 26 всичко
47. Оть ТБХЪ: мъртво-родени н-вма. Близнаци:
мжжки 2, женски н-вма всичко 2. Умр-вл, въ поел.
Мжжки 2, женски н-вма всичко 2. Съ заплащане
29, безъ заплащане 91, фондъ О.О. 3 всичко 133.
ЛЕЖАЩИ БОЛНИ
Всичко 48. Гражданки 45, селянки 3. Нормални
раждания 42, ненормални раждания 4. Операции:
8, други болести 2, смжртни случаи н-вма, приходъ
оть такси за л-Ькуване 7.980 лв., общо, ср-вдно 1
боленъ струва на „Майчинъ домъ" 98 лева.
Л е ж а щ и т е , б о л н и е ж л ь к у в а н и з а смЪтка:
Съ заплащане 12, безъ заплащане 33, фондъ
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Състояние и деиносхь
на Варненската град. общ. библиотека
презъ 1938 година
На 31 декемврий 1938 г. Варненската градска
общинска библиотека брои 32,659 инвентарни
книги въ 38,838 тома, 1,280 тома дубликати и карти,
2,435 тома на културното Просвътно Читалищно
Дружество или всичко 42,553 тома. 38,838 тома
книги заедно съ подвързията еж оценени на 4,760,656
лева номинална стойность, а заедно съ останалите
тома на 5,000,000 лева номинална стойность. Мобилитъ на библиотеката еж оценени за 73,530 лева
номинална стойность, или цялото имущество на
библиотеката възлиза на 5,073,530 лева номинална
стойность. Презъ годината имуществото се е уве
личили съ 1,003 тома подарени и 471 тома купени
отъ които 80 еж получавани пълни течения на
•периодически издания или подарените възлизатъ
на 70% или общо увеличение съ 1,554 тома.
ДарйтелитЬ на книги еж били:
К а р н е д ж и е в а т а дотация въ
Америка
{14 тома) Иванъ Беязовъ (5), 441 тома подарени отъ
библиотеката на покойния митрополитъ Симеонъ
по нареждане и благоволение на разпоредителя
на неговото завещание, пок. проф. П. Никовъ, Ал.
Вичевъ 50 т. Георги Николовъ 1, Д-ръ Н. Петковъ
1, Цани Калянджиевъ 30, Петъръ Георгиевъ 32,
Никола Желъзковъ 25, Анастасъ Припряновъ 1,
Андрей Андреевъ 2, инж. Янко Зелковъ 1, Петъръ
А. Шишковъ 3, Леонъ Батъ 8, Хигинъ Пайкуричъ
3, Вълчинъ Гериловски 2, Димо МИневъ 3, пом.
кметъ П. Куртевъ 12, Иванъ Ковачевъ 13, Джовани
Калабрито 8, София Димитриева 5, Надежда' Домусчиева 1 и др.
Въ читалнята за- периодически печатъ еж по
лучавани 108 издания, отъ които 76 списания и
23 вестници. Отъ тъхъ 69 еж платени отъ библио
теката, 15 отъ културното просветно читалищно
дружество и 24 получавани безплатно.
Отъ загубенитъ преди 1928 г. томове бидоха
намерени 12.
По езици, получаваните периодични издания
се разпредълятъ така: български 96, руски 2, френ
ски 2, нъмеки 6, английски 1, есперанто1.
Подвързани сж»били въ библиотечната подвързачница 474 тома библиотечни книги на първа
втора, трета, а нъкои и четвърта подвързия (основенъ ремонтъ). Стегнати и подлепени еж били 180
тома библиотечни книги. Освенъ това еж били
подвързани 429 регистри, книги, дъла, карнетки,
листове и пр. пр. на разнитъ общински отдъления
стопанства и учреждения. Оставатъ неподвързани
още 9,100 тома.
Общо всички 38,838 тома по езици се разпре
дълятъ така: български 22,913, руски 7,465 френски
4,124, нъмеки 1,752, английски 747, италиянски 86,
арменски 416 чехеки 86, полски 51, сръбски 12,
хърватски 3, испански 2, гръцки 33, турски 27
литовски 1, еврейско-испански 1, есперанто 129,
унгарски 17, руменски4, украински 1, румънски 126,
латински 13, старогръцки 5, шведски 1, албански 1,
китайски 1, японски 1.
Стойностьта на всички закупени книги и пла^
тени абонаменти на списания е 30,413 лева. За

заплата на редовния персоналъ еж изразходвани
170,679 лева за подвързачни материали 2,780 лева
за канцеларски и мобили 800 лева за отопление
ЗООО лева, освътление 5,000 лв, наемъ на помеще
нието 54,000 или за цълата календарна година
библиотеката е костувала на общинския бюджетъ
263,672 лева,
Редовниятъ персоналъ се е състоялъ отъ 6
души, а извънредниятъ отъ 23 души (2 мжже 21
жени) които еж работили само по 10 дни ВСБКИ
отделно.
По материя 38,838 тома се разпредълятъ така
отдълъ 0—12874, 1—654, 2—586, 3—4018, 4—584,
5—833, 6—2121, 7—263, 8—12474, 9—4431.
Каталозитъ на библиотеката броятъ: систематиченъ: 28,000 фиша; предметенъ 19,000 фиша; основенъ 13,000 фиша.
Посещения: Посетена е била библиотеката
отъ 53,679 души, отъ които въ библиотеката 25295
и въ читалнята за периодиченъ печатъ 28473.
Раздадени еж били за четене 27942 тома,
отъ които за дома 19,803 и за читалнитъ 8,139.
По материя тЬ се разпредълятъ: периодични
издания, сборници; справочни —6879. философия
349, религия 30, обществени науки 1086, езикозна
ние 44, части науки 99, приложни науки 351,
изящни изкуства 128, художествена литература
17846, география и история 1490.
Художествената литература, се «разпределя на:
Българска: Четени, по броя на томовете ав
тори: Вазовъ—738, Йовковъ 482, Николай Райновъ
173, Любенъ Каравеловъ 158, Симеонъ Дановски
140, Пенчо Славейковъ 119, Елинъ-Пелинъ 116,
Антонъ Страшимйровъ'113, Яворовъ 100, Добри
Немировъ 85, Константинъ Петкановъ 83, Петъръ
Карапетровъ 81; Василъ Друмевъ 81, Фани Попова-Мутафова 81, Константинъ Величковъ71, Алеко
Константиновъ 67, Ангелъ Каралийчевъ 67, Владимиръ Поляновъ 59, Хр. Ботйовъ 59, Калина Мали
на (Рада Д. Митова) 42, Ст. Михайловски 38, Ст.
Чилингировъ 38, Чудомиръ 38, Ил. Р. Блъсковъ 36,
Цв. Минковъ 33, Ем. Кораловъ 31, Н. В. Ракитинъ
29, Д. Спространовъ 27, Петко Тодоровъ 27, Ст. Л.
Костовъ 27, Светославъ Минковъ 27, Ив. Ст. Андрейчинъ 27, Петъръ А. Шишковъ 27, Кирилъ Христовъ 27, Христо Смирненски 27, Георги Савчевъ
27, П. Р. Славейковъ 26, Аура,26, Симеонъ Андре
евъ 25, Ел. Багряна 24, Ранъ-Босилекъ 23, Добринъ
Василевъ 23, Орлинъ Василевъ 22. Йорд. Стубелъ,
22, Л. Бобевски 21, Димчо Дебеляновъ 21, Ненчо
Илиевъ 21, Ем .п. Димитровъ 20, Дим. Шишмановъ
20, Николай Лилиевъ 20, Дора Габе 20, Мих. Геор
гиевъ 22, Анна Карима 19, К. Константиновъ 18,
Дим. Бабевъ 18, Рга О1ауо1о (Райко Алексиевъ)
Григоръ Чешмеджиевъ 18, Ст. Загорчиновъ 18,
Д. Т. Калфовъ 17, Анна Каменова 17, Георги Караивановъ 17, Крумъ Кънчевъ 17, Ботю Савовъ 17»
Хр. Братановъ-Брань 16, Иванъ Кириловъ 16, Ев
гения Димитрова 16, Дим. Подвързачовъ 15, Г. С
Раковски 15, Людмилъ Стояновъ 14, Мара Белчева 13.
Атанасъ Душковъ 13, Лл. Едревъ—Вердела 12,

Стр. 8.
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Цанко Бакаловъ — Церковски 12, Яна Язова 12,
Михаилъ Кременъ 12, Матей Икономовъ 11, Ст. М. .
Поповъ 10, Веселина Геновска—Герчева, Константинъ Гължбовъ Ю, Ст. Савовъ—Фердинандъ 10,
Георги Райчевъ 9, Леонидъ Паспалеевъ 9, Денчо
Марчевски—Люляковъ 9, Владимиръ Манасйевъ 8,
Ст. Мокревъ 8, Т. Г. Влайковъ 8, Н. Фурнаджиевъ
8, Хр. Цаневъ—Борина 7, Георги Илиевъ 7, Тихомиръ-Павловъ 7, Матвей Вълевъ П.Джидровъ 7, Т.:
Хр. Дашковъ 7, Ник. Никитовъ 7, Ев. Марсъ 7, Рачо
Стояновъ, Димо, СЬровъ, Дим. Гу.ндовъ, Л. Вълчановъ, Кирилъ Грйвекъ, по 6; Ив. Кипарисовъ, К.
Сагаевъ, Ламаръ (Лалю Мариновъ) по'5; В. Каратеодоровъ, Ценко Цв-втановъ, Вичо Ивановъ, Мил
ко Неволинъ, Цвътанъ Нягуловъ, Николай К. Сред
ногорски, Тодоръ Ценковъ, Ив. Хаджимарчевъ, Боянъ
Болгаръ, Д. Аджарски, Атанасъ Далчевъ, Ст. Андрейчинъ, Д. Пантелевъ, Вл. Хр. П-Ьеевъ, Хр. Петковъ, по 4; Георги Томалевски, Дим. Талевъ Дим.
Осининъ, Гео Крънзовъ, Г. Караславовъ, Ст. Руневски, Вл. Русалиевъ, Ас. Разцвътниковъ, Хр. Радевски,
Хр. Ясеновъ, Никола Яневъ, Иванъ Яневъ, Тодоръ
Янковъ, Добри Войниковъ, Д. Панчевъ—Кардашевъ,
Дим. Ангеловъ, Т, Атанасовъ, К. Мутафовъ, по 3;
Николай Тодоровъ—Фолъ, Змей Горянинъ, Иорд.
Бадевъ, Ал. Балабановъ, Хр. Д. Бързицовъ, Ал.
Божиновъ, Бончо X. Боневъ, Ив. Балкановъ, БЗевзека, Никола Козлевъ, Тр. Куневъ, Иорд. Ковачевъ, Т. Ив. Костовъ, Ив. Калайджиевъ, Асенъ Калояновъ, Саада Йовчевъ, Ст. Савовъ—Варна, Г.
Домусчиевъ по 2 и др.
Англо - Американска литература.
Джекъ
Лондонъ 875, Майнъ Ридъ 713, Едг.;Улесъ 189,
Шекспиръ 117, Р. Хагардъ 103, Джонъ .Голсужрти ч
101, X. Бичеръ—Стоу—87,Маркъ Твенъ 87, 7г\птонъ
Синклеръ 70, Дикенсь 67 и др.
Френска—4678 тома. Жюлъ Вернъ 258, Полъ
Бурже 191, Анри Бордо 173, Е. Зола 137, Мопасанъ 128, Юго 118, Л. Жаколио 107, П. Лоти .106
А. Франсъ 83, Кл. Фареръ 73; Ед. Родъ 70, Ал.
Доде 67, Молиеръ 62, Габриелъ Фергри 61,Ал.Дюма 59, В. Маргеритъ 58, М. Прево 82, X. Мало 54
Роменъ Роланъ 53, Балзакъ 47, Колета Иверъ 55,
Рене Базенъ 42, Ж. Кеселъ 40, Ш. Шенио 39 А.
Жидъ 35, А. Таландъ 35, Фр. Мориакъ 35, А. Мороа 45, М.Беделъ 31, П. Бенуа 54, Рене Боалевъ

Брой 3

29, Ед. Естоние 28, Б. дьо Сенъ-Пиеръ 28, Г. Фло
беръ 30, Пиеръ Корнейлъ 38, Марселъ Тинеръ 24,
М. Декобра 24, Ивета Простъ 24, М. Морфи 22,
Едм. Жалу 19, А. Тьорие 19, Полъ Аданъ 19 и др.
Руска. Левъ Толстой 215. Ф. Достоевски 167,
Ив. С. Тургеневъ 119, А. С. Пушкинъ 113, Н. В.
Гололь 103, А. Чеховъ 98, М. Ю. Лермонтовъ 80,
Максимъ Горки 72, Ал. Новиковъ—Прибой 58, Ив.
Бунинъ 42, Вк. Короленко 35, Алексей Толстой—
млади 22, М. Арцибашевъ 20, Ш. Ашъ 17, А. Караваева 16, А. Купринъ 16, А Фадеевъ 15, Г. Гребенщиковъ 14, Илфъ и Петровъ 14, Ал. Ремизовъ
16, Леонидъ Андреевъ 23, и др.
НЪмска. Гьоте 110, Бр. Гримъ 80, Вики Баумъ
78, Шиллеръ 82, Ерихъ Мария. Ремаркъ 82, X. Зудерманъ 82, Стефанъ Цвайгъ 59 Вилхелмъ Хауфъ 35
Лесингъ 32 и др.
Италианска. Емилио Салгари 62, Данте 53,
Грациа Деледда 41, Едм. де Амичисъ 36 и^др.
Скандинавски: Кн. Хамсунъ 117, Иоханъ
Бойеръ 102, Зелма Лагерльофъ 62, Андерсенъ 58,
3. : Ундсетъ 48 и др.
Испанска: В. Бласко — Ибанецъ 68, Мигуелъ
Сервантесъ 62 и др.
Полска: X: Сенкевичъ 282 и др.
Елинска: Омиръ 63, Еврипидъ 42 и др.
Четени книги: Чичо Томовата колиба 87,
Жетварьтъ 86, Стихотворения на Ботйовъ 59, Чи
човци 49, Подъ Игото 38, Ямайски Марони 37,
Джери Островитянинътъ 35, Живиятъ огънь 33,
На корабшф на Васко де Гама 26, Капитанъ Немо 28, Вълнената рокля 28, Цушима 28, МжжетЬ
никога не знаятъ 27, Натрапница 27 и др.
ЗаетитЬ книги сочатъ.и числото на читатели
те. Последните се разпредЪлятъ така:
По полъ: мжже 18,076 жени 9,926.
По възрасть: отъ 8—14 год. възрасть 8,621.
4
15—20
9,438
отъ 21 нагоре
9,783
По занятие: ученици 11,312 студенти 6940
чиновници 3,480 учители 368 търговски служащи,
412 военни лица, 39 свещенници, 18 търговци, зана
ятчии и индустриалци, 845 работници 286 домаки
ни (жени) 2,128, художници 31, музиканти 12, писа
тели 18, пенсионери 300, лекари и адвокати 43,
техници 96, свободни 1614.

ХР.О Н И К А
В а р н е н с к о т о околийско д-во на общинскгв
служители на 23. т. м. въ общото събрание избра
ново настоятелство въ съставъ: инж. Янко Мустаковъ, Емилъ Ангеловъ, Трошо Трошевт^, Пегъръ
Моневъ, Димитъръ Тоневъ, Д-ръ Стефанъ Мартевъ
Надзоренъ съветъ: Георги' Вълковъ и Димигьръ
Поповъ.
Заминалъ е за Б^лградъ общинскиятъ архитекъ Г. Поповъ, който ще проучи техническите
служби въ панаира. Г. Поповъ е ржководитель на
техническата- служба при Варн. международна
изложба
В х о д ъ т ъ на морската градина ще бжде украсенъ съ гояЬми мраморни стълбове, които вечерно
време ще бждать феерично осветени. Съ'. това ще
се даде единъ завършенъ вйдъ на началрто на
градината.

В ъ д ъ р ж а в е н ъ вестникъ бр. 77 отъ 6. IV т. г.
"е публикувано постановление № 466 на Министерския съветъ, съ което се одобрява зам-вната на
три празни общински м-вста, отстжпени на държа
вата за постройка на полицейски участъци, съ
държавното место, находящо се на ул. „Шуменска"
(сегашния ололийски сждъ), което се отстжпва на
общината. По тоя начинъ общината става собствен- •
ница на споменатото мъсто, заедно съ оградата.
Така се закржглява окончателно парцела съ обща
квадратура около три декара, кждето ще се строи
бждащиятъ общински домъ.
,
Искането на общината за тази разм-вна датира
отъ 1935 година и следъ като еж били изпълнени
всички формалности, Министерскиятъ съветъ е санкч
циониралъ това искане.
*•: .
Р е д о в н а т а априлска сесия на Варненския
общински съветъ се откри на 24 т. м.

