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Казахме вече въ последния
брой на вестника, че по ини
циативата на настоятелството
на Дружеството се състоя
учредително събрание отъ гру
па дружествени членове лозари. въ което по законния редъ
се образува проектираната ло
зарска кооперация подъ име

то: Варненска Лозарска

Кооперация №скеп».

Уставътъ на кооперацията веч е е изработенъ и представенъ
на окръжния !сждъ за утвър
ждение.
Съгласно устава целите на
кооперацията еж:
1) Да групира производите
лите лозари отъ гр. Варна за
съвместно сътрудничество въ
областьта на производството,
преработката и продажбата на
техните произведения;
2) Да работи и подпомага
създаването на благоприятни
условия за поощрение и ра
звитие на лозарството и ово
щарството въ града;
3) Да доставя на членовете
Си доброкачествени и евтини
облагородени лози, плодни дръ
вчета и гладъкъ лозовъ материалъ за подложки и др;
4) Да имъ доставя евтинъ
и леснодостъпенъ кредитъ;
5) Да имъ дава нуждните
познания по модерното лозар
ство, овощарство и др.;
6) Да улеснява и извършва
продажбата на произведенията
имъ и организира постоянни
економии за членовете си;
7) Да съдействува за създа
ване поминъкъ на жителите
отъ гр. Варна чрезъ производ
ство и продажбата на лозар
ски и овощарски произведе
ния.
Същевременно еж избрани
управител енъ и контроленъ
съвети въ съставъ:
Управителенъ съветъ: Пред
седател ь X. Коста динъ Ивановъ, подпредеедатель: Каамфилъ Погонатовъ, секреарь: Василъ Ортодоксовъ,
домакннъ:Лефтеръ Топаловъ,
касиеръ: Панайотъ Златевъ

?

Въ миналия брой на вестника
писахме, че на балканския полуостровъ на е могла да се об
разува епна трайна мошна дър
тава съ еднакви политически,
економически и културни инте
реси, при всичко че това би
било отъ голЯма полза за на
селението на полуострова. Пре
чела на това отчасти конфи
гурацията Яа полуострова, а
още повече геогрцфическото по
ложение; ТждЯва водятъ пжтиша за Язия и отъ Язия; тукъ
еж нахлували и се настанявали
много нации съ разни цивили
зации, които еж имали много
малко общо помежду си и не
еж могли да разбератъ своя
обшъ интересъ.
Турците еж владели цЯлия
полуостровъ 400 — 500 години,
а пнесъ още се намиратъ въ
техните ржие такива важни
места и пунктове като Одринъ
и Цариградъ, безъ които полуостровътъ не може да представява едно пълно цело. Евро
пейската дипломация нЯма смЯтка да преминатъ тЯзи мЯста на
една евентуална голема феде
ративна, чисто балканска дър
жава. Но ако бапканскитЯ на
роди бЯха разбрали своитЯ
общи интереси, то биха могли

да1образуватъ поне една економическа уния съ обши мита
спрЯмо другитЯ държави и съ
взаимно гарантиране на нацио
нални свободи въ всЯка една
балканска автономна държави
ца), Началото на епно такова
балканско разбирателство биха
могли да дадатъ две славянски
държави: Югославия и Бъл
гария. Яко можаха да образуватъ * триедина държава сър
бите, хърватитЯ, словиниитЯ и
черногорцитЯ, то защо да не
сключи съ тЯхъ България поне
економическа уния, за да се
улесни поне економически обмЯнъ между дветЯ държави.
България и Югославия въ.ВСЕ
КИ случай иматъ нЯщо повече
общо помежду си отколкото
пругитЯ нации и държави1).
Къмъ тЯхния економически
съюзъ биха могли да се при
сьЬдинятъ отпосле сжшо на
ефномическа база Гърция, Ром&нйя' и даже Турция', въпреки
старитЯ вражди помежду имъ,
Економическото споразумение
би се почувствувало въ скоро
време навсЯкжде и то би дало
поводъ и желание за оше по*
тЯсно сближение. Особенно въ
такива критически времена,
каквото е днешното време, то
би донесло значително економическо облекчение за населе
нието отъ цЯлия полуостровъ
и то не би се самоизтребявало
и разорявало, както това става
сега.
ГолЯма истина е казалъ още
преди балканската война голЯ
мия виенски вестникъ „Neue
freie Presse", че христианскитЯ
народи на балканския полу
островъ най-много сами еж ви
новни за своитЯ страдания и
нещастия, поради своитЯ не
съгласия, вражди и зависти.
Балканския въпросъ се пред
ставлява въ двоенъ видъ: Бал
канския въпросъ специално за
балканскитЯ народи и балкан
ския въпросъ за голЯмить империалистични държави. Въ
първия случай мжчнотията се
състои въ това като какъ би
могло да се доде до споразу
мението между балканскитЯ на
роди, толкова нуждно и по
лезно за всЯки единъ отъ тЯхъ,

БрОЯ
1 ЛВ.

Въ втория случай, когато настжпи споразумението между
отдЯлнитЯ балкански народи,
въпросътъ ще се разреши мно
го лесно самъ по себе си. ГолЯмитЯ държави ще бждать
принудени да респектиратъ бал
канския полуостровъ и ще третиратъ съ него по всички акту
ални жизнени въпроси, както
тЯ се третиратъ изобщо между
самитЯтЯхъ. Тогава всички вкупомъ ще си намерятъ своето
мЯсто и нЯма да бжде тъй, че
всички да се намиратъ въ про
тивни лагери или да не знаятъ
кжде да се обърнатъ и какво
и отъ кого собствено да искатъ.
Но ще ли настане това блаженно време? Ше ли се издигнатъ балканскитЯ народи до
тая височина, когато ще изоставятъ своитЯ дребнави амби
ции и претенции и да разбе
ратъ, че при взаимнитЯ отстжпки всЯки отъ тЯхъ ще пе
чели много повече, отколкото
ще губи?
Я. Р.

Курортни грешки.

Вестниците беха съобщили нови
ната, че въ поемните условия за
отдаване на предприемачъ експло
атацията на морското казино общи
ната била предвидела клаузата, че
презъ времето на евентуалните го
дишни музикални тържества никаква
музика не бива да свири въ гради
ната предъ казиното и че предпри
емачите противъ това — и споредъ
насъ справедливо — протестирали.
Ний много добре разбираме мо
тивите на общината защо предвижда
подобни, макаръ неуместни, клаузи.
Общината чакъ сега най-сетне, следъ
толкова години практика, е разбрала,
че неколко настанени почти на едно
и също место на близки разстояния
заведения, си пречатъ взаимно и че
отъ смешенията на музиките се получаватъ не музикални тържества и
не приятни концерти, а нещо по
добно на панаирска свирня. Но
и съветници: Василъ Димовъ
правъ ще бжде всеки наематель на
и Георги Шишмановъ
казиното, защото при краткия вар
Контроленъ съветъ: предненски курортъ, кога и колко може
седатель: Георги Маневъ, седа се спечели, ако презъ целата
кретарь: Тодоръ Доневъ и
седмица въ най-големия разгаръ на
сезона му се отнеме възможностьта
ч л е н ъ : Яни Николовъ.
*
*
да разполага съ музика по своето
*
усмотрение.
Презъ месеца приети нови
Въпросътъ обаче не е тамъ, кой
членове 12. Умоляватъ се
въ дадения случай може и требва
тЯзи отъ тЯхъ, които до се
да бжде удовлетворенъ. Важното е
да се разбере поне сега, че нашия
га не е ж уредили вноскитЯ
курортъ се уреждаше безъ планъ
да сторятъ това въ най-скои че сега се явяватъ последствията
ро време, за да б ж д а т ъ ре
1) Каквито концепции можемъ и да има
отъ грешките.
Безъ да обмисли доме
за
славянската
идея,
неоспоримъ
фактъ
,
_
довно вписани по книгитЯ е, че чувството на племенното родство I б_Р е Общината
построи преди ГОДИНИ
между славянитЬ и нуждата отъ елзвян
на дружеството.
летния театъръ (NB. до сега неската взанмность еж съществували отдав покритъ). Следъ това върху ме
*
*
на (VIII в.) и не еж угасвали до днесъ.
*
Признава го даже полякът.., известния стото на съборената барака (стария
Въ благотворител. фондъ младъ слависть dr. Henryk Balowskl (Wza- бюфетъ) се построи длъгнесто, снаб
jemnosci stowlanskie, Problemy polityczne 1 дено съ много кумини и прозорци,
при дружеств. каса презъ kulturalne
wprzeszlosci t terazniejszoscl —
безъ да се вземе въ съобра
текущия месецъ еж постж- Варшава 1930 r.)i а известно е, че поля- казино
жение, че наблизо има вече поцигЬ
по
известни
причини
не
сеувличатъ
пили 203 лева или всичко лесно отъ разни слов*н»филствв.
строенъ лЯтния театъръ и че въ
1075 лева.

Стр 2

„Варненски Коренякъ*

известни случаи двете здания ще си който да извърши въ споразумението телность. каквито представлява един
пречатъ. Забравила е общината тъй съ общината всичко изцело, а не ствената по хубосгь по целото край
също да земе предъ видъ, че бли на части, и тогава по-лесно би се брежие на Балканския полуостровъ
зо до първите две здания останаха разбрало, кое на какво место и Приморска градина; съ своите богати
неотчуждени места около „Гроздъ" какъ требва да се построи или уре съ плодоносни лози и овощни дър
и „Елитъ" (златна котва), които тъй ди, за да ие иречи едното на дру вета лозя, на които великолепните
също ще искатъ да иматъ СВОИТЕ гото. Не е все едно и какво да пили, старинните кьошкьове и скром
музики или джазъ-банди. Тогава по бъде казиното или какъвъ да бжде ни хижи придаватъ особена красота;
сетителите на едно отъ горните 4 летния театъръ и пр. Не по-малко своя величественъ и монументаленъ
заведения, както и случайните посе важенъ е и въпросътъ за експлоа царски палатъ „Евксиноградъ", своя
тители на свободната на близо часть тацията на казиното. Тя требва да хубавъ летовищенъ монастиръ „Св.
отъ градината, ще бжцатъ щастливи се ръководи отъ единъ спеаиалистъ Константинъ" и стариненъ „Аладжада се наслаждаватъ едновременно отъ съ опитна прислуга, каквито у насъ монаегиръ", живописните .Галата*
четиритехъ музики! Ето до кзкъвъ липсватъ. Тогава биха престанали съ фара и „Пейнирджикъ" ; своите
абсурдъ се дохожда, когато добре оплаквания противъ предприемачите, много и много още други, една отъ
не се обмисли нещо предзерително. които се повтарягь всека година и друга по-хубави, изъ околностьта на
града местности; съ всичко това
Ний вече веднъжъ изтъкнахме въ подбивагь реномето на курорта.
твърдя,
какво право е казано, ча
какво се състои грешката, а днесъ
Но днесъ всичко е късно. За да
гр.
Варна
.съчетава всички преле
по случгя требва да я повторимъ. се поправятъ грешките нуждни еж
Нашата община не е до тамъ състоя големи капитали за да се срине сти на морето и земята" и че, спотелна за да уреди курорта въ по- всичко това, кое го съ толкова трудъ редъ мнението на некои чужденци,
„подобенъ курортъ не може да се
големъ мащабъ и безъ грешки. За е било изградено.
нам-ври въ никой немски или холан
подобно уреждане нуждни беха ка
питали и опитенъ предприемачъ,
Мириамъ. дски курортъ", та Варна заслужено
ще носи името „ Р и в и е р а н а Б а л к а н и т е * или, по-скоро, . П е р л а 
та на б ъ л г а р с к а т а Р и в и е р а
Д-ръ К. Караднсовъ.
и на Б а л к а н с к и я полуостровъ!"

Курортна Варна
Съ разрешението на автора препечатваме
настоящата
ценна научно —. популярна статия
обнародвана наскоро въ
софийския медицински вестникъ „Здраве и животъЛ като мислимъ, не тя представлява голпмъ интересь както за самитп> вариенци, така и за варненаситгъ курортиста. Въ нея е
сгрупирано вь едно гтло всичко, което до сега е написано" оть
разни специалисти за морелепението въобще и за варненското
лшповище
специално.
Варненското гражданство е много задължено на д ръ 1{.
/(араджовъ, загдето тъй вещо чрезъ разпространения въ цгъла
България вестникъ рекламира нашия курортъ.
Редакцията.
Варна е единъ отъ най-старите '
градове, за да ие кажа най-стариятъ '
градъ въ България. Тя е основана
преди 2500 години пр. Хр. и, първомъ, се именувала Одесусъ, а по
сле, отъ VII стол. сл. Хр. насамъ, се
преименувала на Варна. Въ най-ста
ро време, при римляните, тя била
важенъ стратегически центъръ; въ
Вазантийската епоха заема едно
доста почтено место; но за насъ,
българите, гр. Варна играе една
почти първостепенна роля аъ исто
рията ни още отъ първите й стра
ници, а и презъ целото продълже
ние на трите български царства,
па и до днесъ, и то не само въ
военно, но и въ търговско отно
шение. А и следъ падането на отече
ството ни подь турското владичество,
тя продължава да развива своето
търговско значение, като добива,
същевременно, при редъ знамени
ти исторически събития, световно
име, като въ сражението на
полския краль Владислазъ III про
тивъ турците и неговата геройска
смърть до самия градъ, за което и
е билъ нареченъ Варненчикъ, и въ
всичките почти войни на Русия про
тивъ Турция, въ Кримската война и
пр. (К. Шкорпилъ).
Отъ многото старинни находки въ
и около гр. Варна ие може да се
заключи, дали тя е била и въ ста
ро време курортенъ градъ. Обаче,
днесъ, когато политическата съдба
на България лиши тоя градъ отъ
своя богатъ хинтерландъ и отъ възможностьта, следователно, на едно
стопанско раззитие, неговите при
родни прехъзходства и красоти, за
едно съ безценното море, му дадоха
възможность да стане първостепенна
летовна станция на Черно море и да
припечели едно отъ година на година
заслужено нарастваше реноме на
първостепененъ курортенъ градъ.
*
И твърде справедливо: съ своето
чаровно - вълшебно, засенено отъ
прекрасни стръмнини и залесени
брегове, море, чиято хладна вода
тъй енергично въздействува по це
лия сложенъ апаратъ на кожата
(д-ръ П. Скорчезъ) и злияе благо
творно и целебно върху кжпящия
се въ него човекъ, като успокоява,
отмаря нервната му система и въз
обновява, ободрява преуморения и
отпадналъ вследствие непосилния
умственъ и телесенъ трудъ, духъ и
организъмъ; съ своя чистъ, прозра-

чепъ, изпоенъ съ свежия мирисъ
(Скорчевъ) на преситеното отъ раз
твори на най лековитите соли море,
поохпадень. ободрителенъ морски
въздухь, съдържащъ по-малко въ
глена киселина, но повече озонъ,
който повдига и ускорява обме,.ата
на веществата (ц ръ Из. Теодоровъ),
та съживява и закрепва изтощение,
вследствие некоя дълга, тежка или
хроническа болесть, деца, възрастни
и старци; съ споя мекъ, приятенъ
и, при едно почти презъ целия сезонъ ведро и ясно синьо небе, по
чти свободенъ отъ вевкакви мъгли
(д ръ Ст. Поподъ). по-равномеренъ,
отколкото в ъ вжтрешностьта на
страната, клнматъ, толкова презъ
лвтните, колкото и презъ есенните
месеци, при които колебанията на
температурата иматъ толкова големо значение за слабите и болните
(д-ръ Теодоровъ), които особено повдигатъ и засилватъ; сь своето ве
село, ярко и силно греещо южно
слънце, на което увеличените ултра
виолетови и намалените топлинни и
светлинни лъчи не презатоплюватъ,
а се преобразяватъ „въ едно мощно
лвчебно средство" (д-ръ Иордановъ), сгреваще настинали организ
ми, излекува що възпалителни про
цеси и болестни отлъчвания и оздра
вяващи разни живенични, скрофулозни и туберкулозни заболявания;
съ саоя величественъ и обширенъ
плзжъ, на който кристалниятъ ситенъ пъсъкъ, сгренъ и обеззаразенъ
(д-ръ Скорчевъ) отъ силното слън
це, топли и загрева лековито и раз
движва, като по чудо, отдавна забо
лели, болезнени, мжчнолодвижни,
па даже и закоравели вече стави и
краищници; съ СВОИТЕ разположени
по самия брегъ великолепни и со
лидни, каквито, п о архитектура,
строежъ и изящество, едаа ли има и
въ най - реномираните европейски
морски курорти, а, наверно, никъде
изъ такивато на Балканския полу
островъ, сгради на морски бани, въ
които съ инсталирани, съ всички
удобства и комфорти, топли морски
бани, съ вани и басейни, гдето все
ки може да се освежава, лекува и
си отпочива презъ всеко време на
деня, па даже и до късна вечерь;
съ своята, нвй-после, красива и див
на гледка на морските красоти и
чаровното морско крайбрежие, по
които си почиватъ очите и душата
на човека (д-ръ Скорчевъ); своята
разкошна природа и' богата расти-
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ливъ на кръвь въ черния дробъ у
диспепгиците, хемороиди, хрониче
ски запекъ, литиазиси (песъкъ или
камъни въ черния дробъ, бжбрецигЬ
и пр.). П р о т и в о у к а з а н а е за
страдащите отъ захарна болесть
(диабетъ). Градъ Варна, съ своите
толкова многочислени и изобилно
плодоносни лозя, може напълно да
удовлетвори и тая нужда на подле
жащите на това лечение, сезонътъ
на което, по едно щастливо съвпа
дение, е сжщепременно* и оня на
морските бани и на курорта въ Вар
на въобще. За повече сведения вър
ху гроздол+зчеиието препращаме чи
тателите си къмъ едноименната ни
статия въ сп. .Здраве и Живогь",
бр. 5 отъ 2. XI. 1930 год.

V. Градъ Варна, най-после споредъ лекарите ни, г. г. д-ръ А. Кур.
тевъ и д-ръ П. Скорчевъ, е „найп о д х о д я щ а т а п о ч и в н а стан
ция" за страдащите отъ физическа,
умствена и духовна преумора. Ето
какво, по тоя поводъ, пише изве
стната полска писателка, г-жа Ядвига Грудзинска: „Благословенъ е
* *
I този градъ, където всички преумо
рени, изтощени отъ всекидневния
*
трудъ
и отровечи отъ въздуха но
Въпреки че гореописаните по
дробно лечебни фактори на Вар големия градъ организми ще нвмъненския курортъ давагь отчасти да рятъ забрава и оздравяне подъ
се разбере, какви именно болести и влиянието на южното слънце," чуд
страдания може той да лекува или ното море и свежия въздухъ!"
*. *
облекчава, ние все пакъ считаме за
*
нуждно да определимъ още по точ
Въ една послецующа статия ние
но и гс-подробно, за знание на
ония, които възнамеряватъ да го ще изложимъ начина — техниката,
посетя гъ, поотделно кой отъ тия по която можа и требва дв се из*
ползуватъ тия толкова различни лъфактори кои болести лекува:
I. К л и м а т о т е р а п и я и а е р о - чебни фактори на града Варна. А
т е р а п и я (климатолвчение и въз- сега, за -да приключимъ тая си и тъй
духолечение): слаботелесните; стра дълга вече статия, ще кажемъ, въ
дащите отъ преумора, рахитизъмъ, заключение, че съ пълно право арскрофула, анемия, лимфатизъмъ, на хятекгътъ г. Д. Дабковъ преди две
следствена слабость; отъ възпаление години още, въ края на една своя
на трахеобронхитичните жлези, ма статия за гр. Варна, „Елате въ Вар
гарешка кашлица, белодробни не- на", се провикна съ думите на без
дооздравели болести; отъ всевъз смъртния Алеко: .Който посмее,
можни туберкулозни на костите, нека ми спомене за Швейцария"...
жлезите, кожата, перитонеума (извънъ острия периодъ, но по въз
можность, въ началото), заболява
Общинския съветникъ г.,ДръК.
ния отъ артритизъмъ, ревматизмъ.
Свракоаъ
беше обнародвалъ въ ме
П р о т и в о у к а з а н а е за ОЧНИТЕ
стния вестникъ „Варненски Новини"
и ушните страдания.
II. Т а л а с о т е р а п и я («.орелеча- некои интересни данни за новосгькние): страдащите отъ лимфатизмъ, мената опера въ Варна като прибаскрофула, ж.:ззи, местни туберку вилъ къмъ техъ своето • мнение за
лозни заболявания, възпаления на възможностьта на съществуванието
костите (остеити, живеница), на кост на варненската опера. Споредъ све
ната обвивка (периостеити), хрони денията на Д-ръ Свраковъ (те еж,
чески артритизъмъ; отъ болестите на разбира се, достоверни) операта е
обмената (подагра, затлъстяване, за дала презъ изтеклата 1930 год. само
харна болесть); отъ разширение на 8 представления т. е. по 1 предста
вените; безплодните млади жени, вление на 45 дни и е инкасирала:
неправилни периоди на жени и моми 1) отъ дадените представления 98,000
(отежтетвие или трудно идване на лева или средно 12,250 лева на едно
периода); болните отъ всекакви представление; 2) отъ общинския
възпаления и страдания на матката бирникъ беха изтеглени 70,000 лв.;
и нейните придатъци, матъчни кръ- 3) освенъ това общината е изплати
вотечения, невралгии на половите ла възнаграждения на двама певци
органи и всекакви последствия отъ 48,000 лв.; 4) отъ заемъ еж постъ
боледуване или повреждане на жен пили 12,000 лева или всичко еж поските полови органи; лекета, оста стжпили въ касата на операта 181,000
нали отъ бременности или дълго упо лева. Горната сума обаче не е стиг
требление на арсеника или отъ нала за покриването на всички раз
слънце (д-ръ Ст. Поповъ). — Про- ходи и за това касата на операта е
т и в о у к а з а н а е з а страдащите отъ оставила дългъ отъ 25,000 лева —
сърдце, ревматизъмъ, нефритъ, брои- значи всечо едно представление стру
хитъ, астма, емфиземв, нервна въз- ваше 25,750 лева.
будимость, белодробна туберкулоза
Вече самата приведена сметка как
съ треска, очни и ушни болести въ то я изложилъ Д-ръ Свраковъ гово
острия имъ периодъ; старците. — ри най красноречиво доколко има
За деца слаби, деликатни, нервни, въ Варна почва за 'една по-солидна
лесно настиващи добри еж хладките опера. Преди всичко цифрите еж
морски бани.
смешно малки; съ такива дребни
Ш. Х е л и о т е р а п и я (Слънцеле- пера работа не се върши. Предпочение): страдащите отъ бавна хро ложимъ, че въ новия театръ отъ са
ническа туберкулоза, трахеобронхи мите представления ще постъпи
тичните жлези, туберкулоза на грък тройно по-голема сума (около 300000
ляна (ларинкса), на бъбреците, пле лева) то и тая сума ще се окаже
врата (плевритъ), перитонеума (пе- мапка срещу увеличените сжщевреритонитъ, особено съ воднянка), вън менно разноски.
шна или хирургическа туберкулоза, *¥ И ний подобно както Д-ръ Свра
туберкулозенъ
лъжеревматизъмъ; ковъ не отричаме значението на опе
отъ разни нетуберкулозни язви рата за културното повдигане на
(вследствие разширение на вените, града, но твърдимъ наедно съ Д-ръ
замръзване, гангрена, бавно зараст Свраковъ, че тя за сега е луксъ,
ващи язви), конвалесцентите отъ особенно за варненската община,
разни болести, слабите деца, хро която не може да плаща редовно
ническите резматици (заравяне въ чиновническия персоналъ.
песъка), страдащите просто отъ
Впрочемъ и въ другите провиннерви.
ционални градове операта не би мо
IV. С т а ф и л о т е р а п и я (гроздо- гла да се поддържа. Въ такива грат
лечение); страдащите отъ артрити дозе требва да има доста милион**"
зъмъ съ всичките му проявления, и рантиери, които би се решили да
затлъстяване, подагра, диспепсия я подържагъ, а такива градове на
вследствие леность на червата, при- всекжде съ редкость!
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„Варненски Коренякъ"
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Вързване, съ което се избегва кър
шенето, за което видехме, че не е
Климатическите условия въ Австрия броя на взискателните консуматори
Напоследъкъ всички кинотеатри толкова полезно, се извършва кога
не поззоляпагь да се отглеждатъ е значителенъ, така щото добри де въ града ни, намалиха чувствително то вече пръчките достигатъ височи
големи количества грозде, доста сертни сортове могатъ да се харчагь цените на входните билети. И то на надъ единъ метъръ. — Вместо
тъчни за приготовление на вино и въ големи количества. Търговския както казахме, чзстните кинотеатри, да кършиме и отстраняваме върхо
за ядене въ пресно състояние. Осо агаше въ Виена г. Д ръ Ив. Дже които еж създадени единствено съ вете, кждето става образуването на
бен! ю се чувствува недостигъ на бароаъ е обнародвалъ въ плевен спекулативна цель, за печалби на захарьти, то превързваме ги така: —
пресно грозде за ядене, който се ското списание „Лозарски Прегледъ* своите стопани. Тия които плащатъ Хващаме върховете на пръчките и
внася отъ странство. При това тре (бр. 4 и 5 за 1931 год.) следната грамадни наеми за помещения, го ги прививаме на вжтре, като ги съ
бва веднага да се изтъкне, че ав таблица за внесеното презъ 1929 и леми наеми за филми — поставени бираме всички въ едно, и то въ сре
стрийския консуматоръ е взискате- 1030 годени грозде въ квинтали, за пръвъ пъть на екрана въ Варна, дата, къмъ центърътъ на лозата и
лень относно качеството и сорта, като е изчислено и процентното уча предимно звукови, похарчили не мал ги завързваме.
Превързаните така лози иматъ от
който му се поднася. Както на все- стие на всека, вносителка по отно ко средства за апарати пригодени
каде, така и въ Австрия широките шение на ЦБЛИЯ вносъ:
за текива — звукови филми, които горе изгледъ на рибарски кошъ, на
маси държатъ на низката цена, но
плащатъ и акцизъ върху цената на когото устието е поглюпено отгоре.
входните билети и обременени сь —И тукъ пакъ превързването става
1930 год.
1929 год.
какви ли на още разходи. Та тия около колътъ. Направено това, вър
о/
квинт.
°/о
квинт.
именно кинотеатри можаха да нама- ховете си стоятъ, захарьта се обра
/о
60,371
48
44,905
38 5
Унгария
лятъ цените на входните си билети, зува добре и отива въ плодътъ, отъ
39,942
34 2
31,151
25
а Държавния ученически кинотеа- което той наедрява и става соченъ
Италия
8,027
7
18,815
148
търъ, неплащащъ наемъ за театъра, и сладъкъ. — Ето вкратце онова,
Югославия
14,373
123
9,251
75
освободенъ отъ акцизъ, плащлщъ което требва да се знае при върз
България
7,940
7
3,725
31
минимални наеми за стари прожек ването на лозята, и епвзва ли се то
Испания
32
0
1,574
11
тирани вечъ въ Варна филми, не нека бждемъ уверени, че ще имаме
Гърция
1,294
1
625
05
само не стори това, но и увеличи изобиленъ и доброкачественъ плодъ.
Други
Ц Янчевъ—агрономъ.
България заема четвърто месго цените си, както за учащи се, така
Отъ горната та-чпица се вижда, че
и за граждани. Но думата съвсемъ
по
вноса
(7'5
процентъ).
Вносътъ
изъ .Зорница".
место
по
вноса
заема
Унга|
пьрво
не е за гражданите. Тв, ако жерия 48%. Презъ 1930 год. кпимати- презъ 1930 г. е билъ по-малъкъ въ лаятъ
кино, могатъ да посещаватъ
ческите условия въ Унгария бъха сравнение съ вноса презъ 1929 год. частните
кина, дори и съ по-ефтипоради
лошага
рекол"а
въ
Бълга
много благоприятни и ТБ да к>ла една
ни цени, за учащата се младежъ,
отлична и изобилна реколта, която рия (сушата), падналте градушки и обаче,
на която не се позволява
поради невъзможностьта да се кон пероноспората на некои места. И посещението
на другите кинотеатри,
сумира въ страната е требвало да малкото внесено количество не е осяенъ ученическия,
товз повише
На мнозина може би ще се пока
било
особенно
доброкачествено.
Д-ръ
бъде изнесена на всека цена. Вна
ние
на
цените
въ
тоя
последния
е
же
странно заглавието на нашата
Ив.
Джебаровъ
предупреждава,
че
сяното въ Виена отъ Унгария грозде
неоправдано, ако не и дори статия. За жалость обаче счетохме
въ по-големата си часть е отъ ви .липсата на контрола и желанието съвсемъ
Впрочемъ, сжщестоувя- за нуждно да се занимаваме именно
нени сортове известни на виенския за големи печалби на неопитни тър изнудване.
нето
на
този,
кинотеа- съ такъвъ въпросъ, когато съ него
пазарь подъ названието червено, ро говци могатъ да станатъ причиьа да търъ, като чеученическия
ли
е
съвсемъ
безъ се занимава професоръ отъ софий"
се
изгуби
единъ
много
цененъ
и
зово или бело унгарско грозде.
смисъль,
Тамъ
се
прожектиратъ,
съ ския университетъ г. Н. П. Благоевь
Улесненията, които унгарското пра доста големъ консумативенъ пазарь". много мелко изключения, сжщмтЬ
въ своето съчинение п. з. Лекции яо
Отъ
България
за
Виена
требва
да
вителство прави на експортьорите,
които се прожектиратъ и въ история на българското право. Първа
близкото географическо положение се изпраща само добра, подбрана, филми,
половина, уводш, извори, държавно прадо пазаря и изобилната реколта поз узрела здрава стока. На виенските другите, частните кинотеатри.
На бележката която се направи во — София 1926. Въ тоя учебчикъ
волиха да се продава унгарското консуматори се хареезатъ нашите
грозде на виенския пазарь на извън- сортове димятъ и афузъ-али и те на едного при входа на ученическо предназначенъ за студенти-юристи
редено низки цени, които подбиха могатъ да се продаватъ на по-висо то кино, че филмътъ, ако се не лж- „извънредния професоръ" много ра
цените на гроздето внасяни отъ дру ки цени. Поради по-големите ра жемъ, .Тройка*, не би требаало да боти прекалява въ своето възхваля
зноски при експорта ни, това послед се прожектира въ тоя кинотеатъръ, ване на турското владичество въ
ги държави.
ни се отговори, че това се изисква България, което той намира за поЗабележителенъ е силно увели но условие е много важно.
ло отъ новото време, филмътъ билъ добро и по-благотворно за българ
На
шесто
место
е
вносътъ
на
чения вносъ на грозде презъ 1930
съвремененъ. Противъ порядките на
народъ, отколкото управление
г. отъ Югославия (14'8 процентъ) Тоя гръцкото грозде (1'1 процентъ). Ми това ново време, противъ морално ския
то
на
несправедливите български
налата
година
Гърция
е
направила
силно увеличенъ вносъ се дължи на
падение и разруха, все плодъ на национални царе и че народътъ билъ
извънредно доброта реколкта и на пръвъ опитъ, но той не излезе спо- то,
ново време, и учители и роди по-доволенъ отъ турския режимъ, от
добрия смедеревски сортъ, който ве лучливъ и приключи съ загуби. Са това
тели
впелнратъ
задружна борба, колкото отъ българския. Ний оста
че си е извоювалъ добро место на мо едрия кехлибареножълтъ сортъ в'другъ, тъкмо възаученическия
кино- вяме всичко това на страна, а пре
розаки,
приличенъ
на
нашия
афузъвиенския пазарь. Тоя сортъ особентеатъръ
требва
да
се
поставятъ
на минаваме къмъ предосвободителнигЬ
но подхожда на вкуса на виенския али, можа да се задържи при сра
екрана
филми
отъ
тоя
родъ,
—
възстания въ 1876 и намесата на
внително
по-добра
даже
и
отъ
на
консуматора, а именно има тънка
филми на ново време.
Русия за освобождението на Бълга
кожа, е соченъ и има едри, добре шия афузъ-али цена.
Наистина, странна логика.
рия. Проф. Благоевъ признава, че
развити зърна въ целия гроздъ. За
Отъ всичко казано излиза, че ний
увеличение на вноса е допринесълъ варненците бихме могли да имаме
Г. Н. М-въ. въ Турция въ XVIII ст. е настанала
анархия: разни разбойнически чети
и добрия надзоръ и ржководство на
въ Виена пазарь за нашето грозде,
(кърджалии, делии) ограбвали и раекспорта отъ страна на държавата.
но требва да помнимъ, че тоя па
зорявали селското население и то е
Експорта отъ Югославия е поставенъ зарь е много взискателенъ. Еднъжъ
било принудено да бега отъ селата
на модерни начала. Гроздето се вна нашия износъ компрометиранъ, ще
въ градовете, дето се развили въ
ся въ малки кржгли члетени отъ требва редъ години да правимъ
върба кошници и тьй също мани усилия да възстановимъ изгубеното
Може би мнозина, когато проче- голема степень занаяти и търговия
пулацията на гроздето получено въ реноме.
татъ горното заглавие, ще си кажатъ: и населението бърже забогатявало.
Виена беше най-добра.
„И тая добра! Толкова години ло Разбогателото население не можало
зя отгледваме, че сега ще се учимъ да стои мирно, но гледало да се
иде Полша. Факта, че тя наема гра- да привързваме I" —- Верно е, че освободи отъ турското владичество.
ТЮТШЙЪТЪ
маденъ тютюненъ складъ въ София всека година по два-три пъти все Априлското възстание въ 1876 биде
и то за 3 години.
вързватъ лозя, но въ всеки случай наистина жестоко потушено отъ тур
Франция иде по редъ трета. До пакъ има мнозина, които правятъ ците, но следъ потушаването на това
Следъ войните въ България пър брите качества, които притежаватъ грешки, последните се отразяватъ възстание биха се появили нови ре
вия износенъ артикулъ е тютюнътъ. нашите тютюни — приятно пушене, върву плодоносенето. — Вързването волюционери и най сетне България
Въпреки общото понижение на це леко тегло — благодарение на техъ на лозята става съ цель щото да не би се освободила сама по еволюционите въ артикулите, тютюнътъ по българскиятъ тютюнъ спечели 1 си- люшка ветърътъ клонките на лоза ненъ начинъ безъ намесата на Русия.
казва една стабилность доста за гуренъ клиентъ като Франция.
та, поради което ще ги изложи, сва Русия се била намесила въ българ
видна, което се дължи на обстоя
Чехославия, особено презъ по ли на земята и изложи плодътъ на ското еволюционно освободително
телството, че тютюнътъ у носъ е следните години може особено да гниене. Отъ друга страна да не се движение за своите собствени цгли
•една реномирана стока — съ своята ни радва.
оставятъ гроздовете да се излагатъ и това се било отразило много па
ароматична есенция, която всеки ще България е чисто земледелска стра на слънцето, а бжцатъ малко на костно за националните интереси на
търси за да поправи долнокачестве на — богата съ сурови материали, в сенка запазени между листата. Върз българския народъ. Европейската ди
ните тю пони.
Чехославия е индустриална страна, ването, или първото превързване пломация разбираше много добре
България, Гърция, Турция това съ та става нужда отъ взаимно разме- става презъ м. май и то като най- целите на Русияи за това е разпокъ
производителки на истинските ори няване на артикули.
първо се извършва филизенето, по сана България на много части (С. Бъл
енталски тютюни.
Италия втора по реда си следъ сле се напръсква следъ което из- гария, Румелия, Македония и пр)
Фактъ е, че общото понижение войните, сега заема пето место, по вързва. Онова, което требва да се Ако не беше пакостната за Бълга
на цените на артикулите се е отра неже произвежда сама много повече, знае и помни при вързването на ло рия намеса на Русия, България рано
зило и върху тютюна. Така напр. отколкото внася.
зята е щото: никога да се не зате- или късно щела сама да се освобо
презъ настоящата 1930 год. се из
Австрия купува не само за свои гатъ леторастите близко една до ди и границите на освободената
несло много поЕече, отколкото презъ нужди, но значителна часгь продава друга и близко до колътъ. Стегна България би се простирали днесъ
предидущата, но на стойность много като суровъ тютюнъ на разни фа тите така леторасли се задушаватъ, отъ Тулча до Охридъ и отъ Нишъ
по-малка. Но при днешното поевти бриканти.
въ твхъ не може свободно да се до Солунъ I
няване на всички артикули, пониже
Въ Белгия се забелезва едно движи въздухътъ, поради което не
Всичко това хубаво, но ний не мо
нието на цените на тютюна отъ увеличение презъ последните години. кои отъ листата изгарятъ и плодътъ жахме да разберемъ отъ где почг.
207» е нещо нормално.
Анверсъ е големо светско приста се развива ненормално — остава професоръ положително знае, че
Като вносителка на българските нище и оттамъ нашите тютюни се дребенъ, недоразвитъ и зеленъ. Въз освободената по еволюционенъ на
тютюни Германия държи първенство, разнасятъ по целия светъ.
духътъ преминава свободно около чинъ т. е. безъ Русия България би
обаче щока изнесенъ отъ България
Холандия съ своите 2 пристанища привързаните и оставени на широко, могла да простре толкова надалечъ
за Германия отъ година на година отъ година на година ни напуща.
свободно около-' колътъ леторасли, своите граници? Какви неоспорими
намалява. Това се дължи изключи
Най-много требва да държимъ на освежава ги, а това действува много доказателства има за това? Ако г.
телно на нашите конкуренти — на Египетъ, понеже е единъ добъръ добре върху развитието на плодътъ. професорътъ предполага, че мощния
усилената пропаганда, която правятъ пазаръ: презъ нея се изпращатъ
— Когато летораслите—ластари1 е въ екоиомическо отношение българ
те по всички пътища и начини (Гър тютюните въ Индия, Китай и Япония. —се повдигагь значително се прави ски елементъ въ турската империя
ция, Турция).
Най-веренъ клиентъ на българския и второ привързване, при което се би билъ въ състояние постепенно да
спазва сжщото както при първото, си извоюва известна автономия въ
Следъ Германия нв второ место тютюнъ е Унгария.

Виенския пазарь на прЪсно грозде.

ЗЙ Ученическото mm.
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Срт. 4.
пределите на Османската империя
(може би турско-български дуализмъ),
то това въ всеки случай е само хи
потеза. И защо да не се предполо
жи, че и турската нация би могла
най-сетне да еволгоционира и какви
биха могли да бждатъ последствия
отъ това? Много рисковано е да се
предсказввтъ бждащи политически
събития. За това до негде би могло
да се приказва въ единъ политиче
ски вестникъ, но да се говори за това
по пресумпция въ единъ учебникъ
предназиаченъ за студентите, това
именно е за насъ удивително. Тогава
споредъ новото учение на почт. професоръ тържествения день на осво
бождението на България би треб
вало да се преобърне въ траурния
день, когато били погребани българ
ските национални идеали.
Ето какъ се всеватъ заблуждения
въ умовете на младото поколение.
СИГМА.

„Л-Ьтното училище."
Подъ това име се уреждатъ въ
Варна ваканционни сборища (или
както преди 15 години се наричаха
детски огнища) за деца—ученици, въ
които се прибиратъ децата за да не
скитатъ безъ контролъ по улиците
презъ време на ваканцията. Това не
е новость нито за педагогиката, ни
то за Варна и България. Ново е са
мо наименованието, което не отго
варя на цельта, която се преследва
съ детските сборища, и никъде тези
начинания не се наричатъ летни училища. Подъ това име сжществуватъ въ Америка педагогически ор
ганизации, които въ насъ съ още
непознати и които еж наистина учи
лища. Но детските сборища (или
огнища) не подхожда да носятъ та
кова име. За техъ требва да се на
мери или по весело наименование,
или да си запазятъ познатите отъ
десетилетие имена.
Когато се пише за педагогически
начинания наложително е да се
хвърля веренъ погледъ върху исто
рията на предметните институции у
насъ и въ чужбина, па и въ самия
нашъ градъ, защото миналото ни
дава поука, която ни предпазва отъ
грешки и ни налага да бъдемъ по
скромни и да зачитаме труда и уси
лията на другигв. Когато се говори
по педагогически въпроси необходи
мо е да се направятъ основни про
учвания, защото инъкъ се дохожда
до порфанации и много недомислия
и щуротии минаватъ за наука и шум
но реформаторство.
Подъ тоя знаменатель попадатъ
много писания и начинания, които
се печататъ и славославятъ тукъ и
тамъ. Педагогическото писателство
и педагогическата дейность требва
да се отличаватъ съ едно ценно ка
чество — скромность. Липсва ли на
педагога и педагогичниятъ деятель
това качество, неговата работа взе
ма рекламенъ характеръ. Когато
пъкъ къмъ това се придаде и неве
дението, повърхностното проучване
на въпросите, работата се свежда
до дилетанство, което особено въ
сферата на възпитателната и обра
зователната дейность на учителя и
гражданина довежда до вредни по
следици.
Нашата мисъль е насочена не
къмъ единичните случаи, които бе
гло ще засегнемъ тукъ, а къмъ едно
явление съ по-обширни размери и
съ не тъй радостни последствия за
нашето обществено възпитание, кое
то въ сравнение на това въ Амери
ка, Швейцария и други напреднали
държави е въ своите пелени още
Провинциалниятъ па и софийския
печатъ требва да бжде наистина
единъ разсадникъ на педагогическа
та мисъль, защото нашитв мало
бройни педагогически издания (спи
сания) не еж достъпни за широки
те маси, но това що се изнася по
вестници и други списания по педагогични теми требва да се подлага на
компетентна преценка преди да се
поднесе на печатъ.
Поводъ за да напиша тези редове
ми даватъ двете статии въ броевете
но «В, Поща" отъ 11 и 15 юний т.

Бр.
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.Следъ двадесеть годишенъ опигъ | съ разнообразенъ и полезенъ за
требваше да се убедимъ, че съвме всекиго магериалъ и ценни съвети.
стното обучение на ученици и уче Статии, които се обнародвагь въ
нички не може повече да се под списанието, се пишатъ отъ специа
държа" Доуги еж се изказали,
че да листи и агрономи; те ще Ви упжтвагь
же и въ Америка вече погтепечо се и подсещатъ какво требва да пред
премахватъ смесените училища. Мно- J приемете и работите въ градината,
зина се изказали, че момичетата j лозето, дома си, около добитъка и
требза да се обучааатъ отъ учител птиците, пчелите, при цветята си и
пр. Годишенъ абонаментъ е 50 ла.
ки, а момчетата отъ учители.
Сигурни сме, че въ Анпия и Аме плащанъ въ редакцията въ гр. В.
рика, отъ гдето се надигатъ гласо Търново.
ве противъ съвместното обучение
Може ли едио кооператив
далечъ не еж имали.такива случки, но сдружение да се занима
каквито нашиятъ училищенъ животъ ва еъ търговско епвкулатив*
изнесе въ десетгодишния нашь опитъ ИИ е$,1>яки. Върх. Касационенъ
съ съвместното възпитание,- но на Сждъ, съ решение № 423, II гр от
шата училищна власть при все това деление, отговаря отрицателно.
държи на узаконеното презъ 1919
Ето мотивите на ежда: Неколко
г. съвместно обучение въ прогимна души
събиратъ и искатъ да обра
зиите. Мислиме, че не биза да се зувал»секооперативно
Ха
затварятъ очи предъ злото. Респек сковския Окр. Съдъ сдружение.
е
отказалъ
да
тивните органи на училищната власть зарегистрира сдружението, тъй като
и главно родителско-учителските ор цельта на това кооп. сдружение е
ганизации требва да се справятъ
да върши търговия съ покуп
добре съ нашата училищна действи- била:
ка
износъ
тютюнъ. Апелативния
телность и да кажатъ своята дума Сждъ сжщонаотказалъ
регистрацията.
по тоя тъй важенъ въпросъ.
Върх.
Кае.
сждъ
като
взелъ предъ
Д-ръ Г. видъ чл. чл. 1 и 2 отъ зак.
за Кооп.
Въ броя на в. .Варненска поща"
Сдруж.
е
мотивиралъ
така
своето
ре
отъ 11 т. м е поместено едно изло
шение
:
Принципа
на
който
се
осножение за колониите за ученици отъ
ваватъ Кооперативните сдружения
варненските прогимназии. Въ тази
е
— съ малки средства членовете
дописка има неточности и непълнота,
да
си набавятъ доброкачественни
които требва да се корегиратъ. Ко
продукти
и сравнително за неголема
лониите презъ 1923 година се осно
цена,
като
спестятъ това що би поваха отъ бившия директоръ на II
лучилъ
търговеца
и посредника. Въ
Нагк.следъкъ както вестниците та
прогимназия, който и следъ това —
силата
на
този
принципъ
Кооп. Сдр.
презъ 1924/25 и 1926 г. като предсе- ка и общината много се занимаваха
еж спекулативни два за трупане
датель на комитета летни ученически съ ун:ъ мъчно разрешимия месарски не
на богатства и раздаване на голЪми
колонии ржководи успешно това въпросъ: Касапите образували ка- дивиденди,
еж такива за ефтини
дело съ много трудъ и жертви отъ сапски картель, продавали или не- продукти и а способствуване
за понегова страна. На тая страна на из продавали месо на високи цени и
животъ на членовете си. И
ложението не ще се спирамъ по въобще разигравали варненската пу сносенъ
дали те еж търговски
вече. Много по-важенъ за граждан блика. Обаче самия въпросъ не пред- на въпроса,
требва да се отговори отри
ството е въпросе: Защо пропаднаха ставява толкова трудности за разре Д-ва,
Търговските д-ва иматъ за
презъ 1927/28 и 1929 година тези шение за да бжце до.юлно и граждан цателно.
сдружаване на капитали, отъ
колонии, създадени съ толкова енту- ството и касапите. Разрешението му основа
които да си получатъ печалби, ко
сиазъмъ и трудъ и кой е виновния се намира въ ръцете на общината гато
Кооп. Сдружения организиратъ
за това, като се знае, че граждан Ако общината разреши откриването личностите
съ цель да доставятъ на
ското, постояна комисия, община и на касапски дюгени въ разни места своите членове
ефтини продукти и
на
града,
а
не
само
въ
градските
други учреждения и организации
ефгинъ
кредитъ,
коего да спо
подпомагаха това хуманно дело, до хали, тогава ще има отъ едиа страна могне въ неговото съзанятие
и домаконкуренция
между
касапите,
а
отъ
като то бе въ ржце^е на поменатия
кинство.
директоръ. Следъ неговото напу- друга публиката ще има удобство да
Съ факта че законодателя е изщане на П прогимназия и председа си набавя месо отъ гдето иска и
телството на комитета споредъ пра нема да бжце принудена да ходи вадилъ Кооп. С-ния отъ Търг. За
вилника за основните училища на отъ отдалечените места, понвкога конъ въ отделенъ законъ, показва,
лагаше се да се продължи делото зарадъ едно или половинъ кило ме че тия сдружения не еж търговски.
на колониите отъ сегашните дирек со. Това е единственото и най меро Кооп. Сдружения, безспорно извъртори на прогимназиите, но това не давното съображение, отъ което шватъ отделни търговски СДБЧКИ,
стана, и презъ 1927/28 и 1929 год. требва да се ръководи общината. като покупка на предмета за упоколониите се за.фиха. И сега единъ Верно е, че въ такъвъ случай нае требление и продаване на общо из
отъ тези директори се помирява съ мите на халите ще паднатъ и общи работените такива, но тЪ не могать
това положение и счита, че сега ко ната ще получава оть твхъ по- дз извършватъ търговия като залонните еж поставени на солидни малъкъ приходъ. Но въ замена на наятъ, т. е. посредствената цель на
основи. Не вервамъ учителството отъ това, общината излага на загуби не кооперацията да е търговията, поне
градските основни училища да спо само варненското гражданство изоб же търговията не спада въ кръга на
деля това гледище и да одобрява, що, но и нвкои частни стопани, на техните операции. Кооперациите се
когато делото на колониите, което които дюгенигв биха останали не ползватъ съ известни привилегии въ
и по правилника и по традиция е заети. А такива има и безъ това кредита, разноски и др. и ако би се
било и наасекжде е дело на учи доста. Така е впрочемъ и другаде допуснало да вършатъ търговия, то
телството и училищни настоятелства, както въ България така и въ стран гава те биха се намерили въ пода минава въ други ржце. За съжа ство и нема никакъвъ резонъ Варна благоприятно положение и отъ тър
ление училищното настоятелство въ да прави въ това отношение изклю говските д-ва и биха работили въ
ущърбъ на последните.
Варна и директорите не искаха да чение.
видятъ отъ где иде злото за коло
Молба къмъ редакцията
Културно • просвЪтенъ съниите и да не допущатъ техното
на
варненски Общински Ве
ю
з
ъ
„Стара
столица"
въ
гр.
пропадане презъ 1927—К)30 год. И
за това те еж виновни за закрива В. Търново. Въ редакцията ни се стникъ. Последния брой на Вар
получи уставъ на дружество „Обще ненския общински вестникъ отъ 12
нето на колониите.
По въпроса защо пропаднаха ко- ствени нужди и взаимно помагане" юний (1931) г. обнародва една ста
тия .Отзиви за Варна" безъ да се
КОЛОНИИГБ презъ 1927--1930 г. ще Културно просветенъ съюзъ .Стара
спомене кой е автора нз този »OTJ
столица"
въ
гр.
В.-Търново.
—
Отъ
се изкажа въ друга статия.
и огъ где статията е заета.
(Въ интереса на въпроса даваме устава му узнаваме, че то е основа зивъ"
Авторката
на тази статия е Мария
но
на
15.
IV.
1930
г.
и
че
цельта
му
гласность на горната дописка.— Ре
е: а) кулгурно-просветна и икономи Кернеръ и тя беше обнародвана въ
дакцията).
ческа дейность; б) взаимно помага преводъ отъ немския ржкописенъ
не и в) украсяване и повдигане гра оригиналъ въ нашия вестникъ още
да. За горните цели при дружеството презъ 1929 година (бр. б). Немаме
образуватъ 3 секции: 1) Култур- нищо противъ заемането отъ нашия
Противъ сьвмЪстното:о5ученне. се
но-просветна и контроль на мла- вестникъ, обаче требва да кажемъ,
Въ списанието, издавано отъ съю дежьта; 2) Здравно-курортна: хигие че споредъ приетата вестникарска
за на Швейцарските учителки — на и украса на града; 3) икономи етика не бива да се скрива нито
Lehrerinnen Zeitung, отъ 30 аагусгъ ческа — за взаимнопомощь. Всека името на автора нито да се премъл
т. г. срещаме следньото съобщение секция има свой подробенъ пра- чава източникътъ на заемането. До
противъ съвместното обучение на вилникъ.
пущаме обаче, че това е неволно
момичета и момчета отъ прогимна
опущение.
Както
се
вижда
отъ
устава,
цели
зиите. Управлението на най-големо- те на това дружество (съюзъ) въ
то секундарно училище въ Ливер- много отношения еж сходни съ це
пулъ е решило да се отделятъ за
на нашето дружество. Нашето
бъдаще начиная отъ настоящата лите
дружество
изказва къмъ търновско
Отъ сухъ брестовъ, осеновъ ма(1930 г.) учеб.ш година момчетата и то дружество
своите симпатии и по териалъ и шпертъ платъ, гардероби,
да се обучаватъ отделно отъ уче желание зп успехъ.
скринове, бюфети, нощни шкафчета,
ничките. Въ разискванията, които
еж довели до това решение на учи
Списание Стопански Прег- тоалетни маси, кревати, писалищни
лищните власти, еж биле изказани лод-ь и Домакинство. Въ гр. маси и др. съ най износни цени.
много мнения въ полза на раздел В. Търново започва своята 19-годиАсенъ Влаевъ
ното обучение и възпитание. Единъ шнина популярно месечно списание
уя, .Колони* №/*7училищенъ инспекторъ заявилъ : Стопански Прегледъ и Домакинство
Печатница «Просвещение" —• Варна.
г. за колониите и летните уч-лища.
Въ тЬзи статии се разглеждатъ тен
денциозно и неверно начинанията
за които е думата като се премълчаватъ големи е ntna на учители и
директоръ, които пъ миналото еж
основали и ржковопили колонки и
детски сборища и то безъ да еж
получавали н,ещо за своя големъ
трудъ и усилия. По това ще се повърнемъ, ако стане нужда. За сега
ще отбележимъ големата нескромность на единъ учитель да се титу
лува за .Основатель на летното
училище", за „назначенъ за винаги
отъ Министерството за ржководитель на летното училище" и самъ
да си дава атестации, че е добъръ
познавачъ на детската психология
и пр.
Детските сборища еж една необходимость и требва да се организи
ратъ смислено оть училищното на
стоятелство.
Г.

Ученическите льтнн колонни.

оиика

ттщт въпросъ въ Bops.

Склодъ зп мебш

