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f АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВЪ
— «Едина голтьмб дбнерз се изкърти изз род
ната земя», бгьха пбрвитгь горестни думи на Н. В.
Преосвещенство Митрополита, Стефат, казани ми
нута следб издиханието на лгаститиятз бвлгаринб и
дбрживникб.
Залтзе една юлтьлш свтьтла звезда отб нашето
родно небе, ще добавимъ ние
Да. Залгъзе звезда
, ^ ц^цИШИ ИЦЦ^ЦДЦМЦ
та тогава, когато
страдалната ни Ро
L
дина илмше най-много
нужда отб свгьтлина,
тогава когато на обе
ь
днялата ни и огънала
се отб разочерования
и горчивини нация трън
ливия и стръменъ лакатушащз вз мрака на
незнайното
бзкдаще
п&ть, бть тъй потртьбна благодатната й све
тлина.
Роденъ на 30 ноемврий 1866 г. вб недра
та на поробена Маке
дония— гр. Р/ьсенб, по
време кошто едва проблпсваха пзрвитгь изкрици за народното ни опомнюване, Андрей Ляпчевъ усеща у себе пламъка на любещб родината си синъ и чрезб мощното ор&жие на
просветата се втурва да й служи. Средното си обра
зование той добива въ Битоля, Солунъ и Пловдивз,
а висшето по дзржавни науки. и финансии — вз
Цюрихб и Парижб.
.,-••
-..<"'.
Искренз приятелз на народа, убеденб и пламененъ конституционерб, той бзрзо бива изведенз на
чело вз пзрвитть редове на демократическата пар

тия и презз 1908 г. вз кабинета на г. Ал. Малиново
бть министзрб на земледгьлието а после и на желтзницитгь. Той е едине отб голтмитгь виновници за
откупването на източнитгь желгьзници. •"
Презб 1918 t. пакб въ кабинета на i. Малиново
бгь министърб на финансиитть. На нею и само на не
говия авторитете се дължи Солунското премирие
съ съглашенскитть войски което ни избави отъ маса
неприятности и погролш при нашедствието имъ вб
наша земя.
На 4 януарий 1926 год. той стана министврбпредседатель и министъръ на в$стрешнитть работи
и запази този си пость до 26 юний 1931 t
Отъ 1908 г. до последната си минута той бтьше неприк&снато народенъ представитель и като
такбвз, той си бгь извоювалб прозвище на.мастито
и тактичечз държавникъ.
Заболгьлъ още като лгинистърб-председатель во
себеотрицателния си стремежъ да служи на Отече
ството си, Андрей Ляпчевъ, следб две годишна борба
въ Германия съ нападналата го болесть, се завърна
сломенб вече отъ нея, за да склопи очи въ България,
на която той тъй беззаветно и сз любовь служи
цтлб четвбртз вгькв.
На 6 т. м. вб 7 ча<а и 32 м. той склопи за
винаги очи, нап$ствайки до последния си часб околни
и приятели да служатб честно и неуморно на Бблгария.
Прощавайки се сз приятелитгь си, той имз за
веща да следватз курса на разбирателството и на
всеотдайното дгьло на Отечеството за извоюване
по щастливи б&днини.
Андрей Ляпчевб бгь голгьма политическа фигура
и той оставя дблбока и незаличима брезда въ на
шата политическа история.
Мирз на праха му и впчна лгу пал1еть..
Б. Д. Генчево

Ср-Ьдни пазарни цени на едро, общо въ Царството,
по години и месеци
Т е к с т и л н и материални и п р о и з в е д е н и я
1

Години
и
месеци

Вълна
мъхтна, не
прана

к и Л О Г I» а м -ь

Памукъ
суровъ

Вълнени
Пашкули прежди (бъл
гарско флан.
сурови
к-во)
Л

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
I
II
Ш
IV
V
VI

е

1
Памучни
прежди
в

Каботъ

м е т т» Р ть
Басма

Вълненъ
платъ
(мъхтно ка
чество)

£1

63-38
6071
67-72
74-72
55-24
43-13
41-12

63-32
54-43
61*86
67-88
46-00
33-28
2731

91-65
91-18
77-68
79-21
3096
30-15
31-82

225-69
232-16
231-43
237-20
228-55
17740
155-34

97-28
85-14
86-06
86-56
70-01
60-27
61-85

25-09
2373
22-63
23-14
21-85
19-61
1741

28-58
28-75
30-36
3187
30-90
29-15
27 05

33021
345-60
364-76
354-33
30557
257-73
236-83

40-98
40-98
40-85
4065
39-88
3928

28-50
28-50
29-00
31-00
32-00
33-40

—
—
—
—
—
24-90

152-08
147-27
146-59
146-50
146-36
147-08

6352
63-70
63-35
64-72
64-07
64-07

1716
17-15
17-33
17 35
17-31
17-31

2669
26-61
26-75
26-86
26-81
26-81

228-65
22842
228-48
228-32
230-89
231-02
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Грозде и гроздовъ сокъ
Питателна храна. Какъ и кои болести
лекува гроздето.
Гроздето съдържа ценни хранителни вещества
и представлява една чудесна храна за здрави и бол
ни. Гроздовата му захарь (15—20%) е най-лесно
смилаемата захарь, която бързо преминава въ
кръвьта, преработва се въ черния дробъ и служи
като горителенъ материалъ за сърдцето и муску
литъ. Най-добрата храна на сърдцето е гроздовата
захарь! Тя лъкува болни
• сърдца великолепно и
често се употръбява въ
лъчебната практика въ
видъ на инжекции или
клизми, или въ видъ на
„изкуствена кръвь" (клюкозенъ серумъ) при кръlit тоРЧв'
воизлияния, диарии и пр.
1
Когато се взема презъ
1^Ш
стомаха, тя бързо се
всмуква и действува като

ч:^,

^з-

r l^^sfe
зк&М*
пгТ
•я** 1 . Л И м * ^

'
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.. ,

ПОДКОЖНИТЕ ижекции.

Гроздовата захарь има
въ всички видове пло
дове, въ сладкитъ пове( че, а сжщо и въ меда. Въ
по-голъмо количество и

На мостика въ морските бани

в ъ много

приятна форма

Sur le pont des bains de mer Тя се взема чрезъ гроз
дето и гроздовия сокъ.
Гроздовиятъ сокъ не обременява толкова стомаха
и червата и може да ни служи при много случаи,
като „течно грозде" или .теченъ хлъбъ", дори да
зам-вства млъкото. Единъ кгр. грозде развива 700
калории, 1 литъръ гроздовъ сокъ 800, а единъ
литъръ млько 700. Винаги можемъ да си приготвимъ пръхенъ сокъ съ пресичка или чрезъ машин
ката за плодови сокове. (Такива се приготвятъ въ
гр. Казанлъкъ — справка М. Едревъ — агроном
ството).
Гроздето и гроздовиятъ сокъ съдържатъ мал
ко бълтъчни (/ 2 —1°/)• сжщо ценни хранителни соли»
витамини, ферменти, ароматни вещества и пр., което
увеличава твърде много хранителната и здраво
словната имъ стойность.
Гроздолъчението отдавна е познато въ другигБ страни. Въ страната на най-хубавитъ и сладки
грозда се въвежда едва сега. ВСБКИ може да си
го приложи въ кжщи. Употребява се по 1—3 ки
лограма дневно на няколко порции по V*—У* кило,
само грозде или съ хлъбъ и малко други продукти,
споредъ случая. Вмъсто гроздето може да се употръби и гроздовия сокъ — пръсенъ, пастьоризиранъ или сгжстенъ съ вакумъ, но не и пресъченъ
съ химикали — бензоатъ, салицилатъ и др. Истин
ско течно грозде е пръсния сокъ! Съ него се л е 
кува запека, стомашни катери, язва, чернодробни и
бжбречни болести, подагра, ревматизъмъ, главоболъ,
сърдечни страдания и др. При заразнитъ болести
съ висока температура (тифусъ, пневмония, скар
латина, инфлуенца и пр.) гроздовиятъ сокъ е ценно
питие и храна, която укрепва и засилва, храни и
възражда организма. То замества млъкото, което

убива апетита, сжщо и разнить бульони, които
болнигв не обичатъ да взематъ. Сокътъ може да
се смъсва съ лимоновъ, портокаловъ, ябълковъ
и пр.
И така, споредъ случая, тръбвз да се упо
треби грозде или гроздовъ сокъ, но сезонътъ да
не се пропуща и всъки нуждаещъ се отъ гроздолъчение да го приложи незабавно.
Д-ръ Н. Станчевъ, София.

По случай именния день на
Н. В. Царицата еж разменени
следнитъ телеграми:
Панайотовъ—Градски кметъ
Варна
Кричимъ.
Искренно благодаря Вамъ, на граж
данството и на общинския съветъ за
любезнигв приветствия и пожелания,
които ми изказахте за имения ми день.
Йоана.

София — Двореца.
Нейно Величество
ЦЪлото Варнен. гражданство днесъ
празднува именния день на Ваше Вели
чество, любимата Царица на българския
народъ.
По този случай отъ името на граж
данството, на Общинския съветъ и отъ
мое име поднасямъ на Ваше Величест
во най-сърдечни поздравления и благопожелания за дълъгъ и щастливъ
животъ.
Кметъ П. Панайотовъ.

Окржжно библиотечна сбирка
На 5 и б т. м. се състоя въ града ни въ зала
„Съединение" традиционната есенна сбирка на
окржжния читалищенъ съюзъ. Присжтствуваха де
легати отъ почти всички 149 читалища въ окржга
и освенъ това много гости отъ града.
Рефератигв, изнесени съ компетентность, ве
щина и увлекателно слово на г. проф. Ц. Кален-^
джиевъ и Ст. Чолаковъ, на г. Катели Поповъ н*
Никола Моневъ бьха изслушани съ голъмъ^^йтересъ и акламации, защото засягащи актуе»Йи просвътни и стопански проблеми, идатъ н*бреме да
отговарятъ на духовната нужда на^/^ирокитв на
родни маси.
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Около Варна — Rux alentours de Varna

Станцията на без

Station de la Т.* S. F.

жичния тедеграфъ

dans laforteresse

въ турското укре

Turque prf s du village

пление до с. Франга

Franga
tbac^^5£SS^^t-V^^.>S^x&as.,-

',

Г.ЯШЁЙ

Д-ръ П. Д. Скорчевъ

Прнносъ къмъ усъвършенствуването на морското летовище Варне
Общо е мнението че Варна има всички при
родни заложби за да стане едно първокласно мор- ско летовище съ всеевропейска известность. Обаче
безспорно е, че само съ природни прелести не
може всичко да се постигне. Необходими еж за
такава цель големи парични средства, а не помалко и една висока обща култура на население
и управа. Но тъкмо тия две основни условия ние
не притежаваме и наверно за дълго не ще ги
имаме.
Ето защо преди да се заловимъ да чертаемъ
общия планъ за бждната уредба на нашето морско
летовище, ние требва преди всичко да решимъ
въпроса.
М о ж е м ъ ли да с ъ з д а д е м ъ с ъ домашни
с р е д с т в а о т ъ Варна модерно морско лЬтовище въ великоевроиейска смисъль?
На лице ли еж у насъ условията за да съз
дадемъ лътовище, което да привлича и да задо
воли богати чужденци?
Моето мнъние е, че на тия въпроси ние тръба
безъ колебание да отговоримъ отрицателно. За
щото ние не притежаваме за сега нищо освънъ
едни голи бани, море, слънце и хубаво побрЪжие.
И друго нищо за нуждите и изискванията на бо
гати европейци. Нито тъпкалото на терасата, нито
клатливите маси и столове на морската градина съ
мръсно сервираните си сладоледи, нито жилищ
ните и хотелски неудобства на нашия беденъ градъ
когатъ да бждатъ примамка за по-богати и кул
турни чужденци. Ние не можемъ да имъ създадемъ
никакви развлечения, въ време на дъждъ ние не
можемъ да ги въведемъ дори и въ най-скроменъ
курсалъ, ние не можемъ да имъ дадемъ и една
най-обикновена читалня.
И наистина, ние виждаме, че няколкото хи
ляди чехи, немци, унгарци и поляци, които идватъ
да лътуватъ тука не принадлежатъ дори и къмъ
срЪднята имотна класа въ своето отечество, а мно
зинството отъ тъхъ еж дребни чиновници съ силно
ограничени средства.
Ние не тръба да надценяваме действител
ността, а тръба ясно да разберемъ, че

В а р н а м о ж е да б ж д е л е т о в и щ е с а м о о т ъ
втора категория — за срЪднйо з а м о ж н и на
шенци и чужденци.
Само за твърде далечно'бждаще, когато на
шата страна ще стжпи здраво на краката си и ще
разцъфне стопански и културно можемъ да си позволимъ по-смъла и високопарна фантазия относно
световната слава на Варна като великолепно мор
ско летовище.
Оставяйки на страна големански бл-Ьнове и
увлечения, ние тръбва да се стремимъ да създа
демъ отъ Варна едно спретнато и комфортно л е 
товище, което да задоволи вкусоветъ и нуждите на
една прилична и културна публика отъ чужденци
и нашенци. За да може да се развие Варна въ та
кова лътовище необходимо е, покрай многото други
препоржки и нововъведения да се иматъ за ржководство и следните предложения: на първо мъсто—
цЬлото побр-Ьжие на варненския заливъ о т ъ
санатория д о н о с ъ Галата т р е б в а да б ж д е
въ владение и в ъ грижитъ на варненската
община.
Само притежавайки побр-вжището на целия
заливъ Варна ще може да има единъ цълостенъ
планъ и ще успъе съразмерно да разхвърли своите
грижи за залесяване, водоснабдяване, укрепяване
и разхубавяване на бръта, за застрояването и бла
гоустройството на цялото тъй вълшебно по при
рода бръговище Галатенскиятъ хребетъ ще тръба
да се залеси и да се превърне въ единъ естественъ
паркъ. Той тръба въ най-близко бждаще да стане
ефтено и леснодостжпно излетно мъсто, снабдено
съ хотели и ресторанти. Защото масивътъ Галата
съ своите скалисти височини, съ своите урви и
долища, съ своите високи поляни и величествени
гледки и къмъ открито море и къмъ мирните води
на езерото, сияещи подъ пламтящото небе при за•""Ьзъ — слънце е единъ малъкъ надморски светъ,.
чийто прелести ние още недостатъчно ценимъ.
Варненскиятъ п л а ж ъ се слави съ своя
чистъ и ситенъ кварцовъ п е с ъ к ъ и с ъ чистото си
и бавно вцълбочаващо се дъно. свободно отъ
опасни изненади. Обаче плажътъ на баните, който
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ние предоставяме на ХИЛЯДИТЕ лътовници ДОШЛИ
въ Варна единствено заради морските бани е съвсемъ недостатъченъ, той е твърде късъ. Ето защо
банскиятъ плажъ тръба да се разшири и къмъ
вълнолома — тукъ той е по-добъръ и водата е да
леко навжтре- въ морето плитка — и къмъ лътния
пристанъ. Ако вече презъ последнитъ лъга плажътъ се чувствуваше тъй много недостатъченъ,
Какво ще бжде, когато при подобрено лътовище и
.при по изгодни стопански условия Варна почне да
се посещава отъ двойно по-вече гости?
Практиката да с е раздаватъ между при
стана и вълнолома собствени плажове на
разни колонии и организации е нерационална
и тръбва да с е изостави о щ е п р е з ъ идното
лЪто. Защото Варна не тръба да бжде лътовище
за разни колонии на слъпи и глухи, на бъдни уче
ници и на благодетелски организации. За всички
тия колонии има достатъчно мъсто въ другитъ на
ши морски лътовища като Гйозекенъ, Янхиало,
Созополъ. Гръхота е да се даватъ цъли парцели
отъ най-хубавия плажъ на колонии съ 20—30 деца,
които не се нуждаятъ за своето морелъчение отъ
лукса и шума на варненското лътовище, дето ТБ
еж принудени да прекарватъ голЪма часть отъ де
нонощието въ града при лоши жилищни условия.
Не бива за угода главно на ржководителитъ на
такива колонии да жертвува Варна своето плажово
богатство, което тя може и тръбва да използува
твърде доходно за нуждитъ на СВОИТЕ добре пла
щащи лътовници. Пъкъ и другитъ ни по-второстепени морски лътовища не бива да се пренебръгватъ, а тъкмо къмъ тъхъ тръба да се отправятъ
ученическитъ колонии и благодетелнитъ органи
зации.
МорскитЪ бани еж наистина гордость за
Варна. Обаче ТБ еж недостатъчни, кабинитъ еж
твърде малко за да задоволятъ гол-вмата навалица
презъ лътото. По плажа къмъ вълнолома тръба
да се поставятъ леки дъсчени кабини, или плат
нени шатри, въ които бануващитъ да се събличатъ.
Банската прислуга тръбва да бжде добре платена
и подбрана, а бакшишитъ тръба безпощадно
да> с е премахнать, защото тъ водятъ до скан
дална търговия съ кабинитъ. Навредъ да се ока-
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чатъ надписи на няколко езици, съ които най-не
двусмислено да се забрани всъкакъвъ бакшишъ на
прислугата.
Въ мжжкото и въ женското отдъление на банитъ тръба да се уредятъ душови бани съ топла
сладка вода. По 10—15 душове въ отдъление еж
достатъчни за да могатъ лътовницитъ да се изкжпватъ съ сапунъ. Липсата на ефгени и хигие
нични топли сладководни бани се чувствува отъ
всички лътовници твърде зле и не бива да се от
лага по-вече тъхното създаване.
За да може плажътъ да се продължи до въл.
нолома и да се използува и отъ т. наречената подобра публика наложително е щото въ нак-скоро
време устието на градската клоака да се от
веде далеко навжре въ морето, къмъ края на въл
нолома. Отъ какво грамадно значение за хигие
ната и чистотата на банския ни районъ е часъ поскоро да се справимъ съ това зло е твърде ясно
за всъкиго за да не става нужда отъ доказателства.
За да се засилятъ лъчебнитъ възможности на
нашето лътовище тръба да се уреди единъ ф и з и кално-терапевтиченъ институтъ — най-добре
при банитъ, снабденъ съ всички снаряжения за
хидротерапия, електротерапия, механотерапия, ма
сажи и др. съ подготвенъ за цельта лекарски и
помощенъ персоналъ. Само въ такъвъ случай ще
могатъ да се привлекать по-голъмъ брой болни,
които ПО край море и слънце ще намърятъ и подходно физикално лъкуване. Въ такъвъ случай Варна
съ право ще носи прозвището курортъ.
Общинската управа тръба да издържа спе
циално подготвенъ за банитЬ свой постояненъ лъкарь, който ще завежда здравнолъчебната служба
при банитъ, ще опжтва болнитв, ще изучва индикациитъ и резултатите на нашето морелъчение й
ще има санитарния надзоръ върху банския районъ.
Този лъкарь — таласотерапевтъ ще тръба да об
ходи и проучи съответнитъ морски лътовището и
курорти въ Европа.
Градътъ Варна наложително се нуждае въ
най-близко време да се снабди съ една централна
баня съ всички модерни бански снаряжения, съ
вани, душове, парно и топловъздушно отдъление,
басейни Една плавалия съ морска вода ще бжде
тъкмо на мъсто въ една варненска централна баня.
За напредъ несъмнено ще се наложи да удължимъ
лътовищния сезонъ, който ще започва въ началото
на юний и ще трае поне до ноемврий. Обаче безъ
подобна баня за удължаване на сезона мжчно мо
же да се мисли.
На морската градина тръбва да се даде
по-вече морски характеръ. Въ сегашния си видъ
тя е по-скоро „континентална" градина и градинскиятъ животъ въ нея е съсръдоточенъ въ цен
тралната алея, отъ която морето не се вижда. ОткрититБ гледки къмъ него сега като че ли нарочно
се прикриватъ съ бързорасла бръгова растителность — дори и на откритата площь срещу пътния
пристанъ. — Цълото побръжие отъ казиното до
гробищата тръбва да се освободи за една набръжна
алея. Можемъ да се надъваме, че въ близко време
ще се наложи измъстянето на всички гробища и
освободената имъ площь ще се превърне въ паркъ.
— Набр-вжната алея въ лозята ще тръба още зна
чително да се разшири и да се продължи чакъ до
Траката. Изобщо за да имаме изящна уредба и
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добра грижа за нашите градини и паркове необходимъ ни е единъ архитектъ-градинарь, спе
циално школувалъ и обходилъ европейските ку
рорти и паркове. Стръмното брътовище на мор
ската градина и онова на лозята е единъ крайно
благодаренъ обектъ за творчески приумици и архипостижения на единъ художникъ—архитектъ—гратектурни динарь.
Стопанството св. Константинъ е единъ
кжтъ, който може и треба да се превърне въ край
морски рай. Единъ добре обмисленъ планъ за
бждащето преобразяване на стопанството, при съ
действието на вещи техници ще тури началото на
единъ прелестенъ тихъ курортъ съ гол-вмо бждаще. Зеленчуковите градини ще се махнатъ и на
местото имъ ще изникнатъ паркове, игрища и фон
тани. Никакви продавания и п о д а р я в а н и я въ райо
на на стопанството не бива повече да се правятъ.
С ъ раздаването на мгЬста за почивни д о м о в е
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тръба вече окончателно д а с е скжса. Колкото
и да еж допринесли за разхубавяването на мъстностьта ПОЧИВНИТЕ станции отсамъ санатория, все
пакъ rfe еж една пречка за свободното развитие и
използуване на стопанственото землище. Практи
ката да се привличатъ чужденци, като се подаряватъ на чужди д ъ р ж а в и д о р и и г р а д о в е места
за построяване на собствени почивни домове е па
костна и напълно безполезна. Сега цълото побр%жище е заето и обсебено отъ почивните станции,
плажътъ е недостжпенъ за други и когато св. Кон
стантинъ привлече по-многобройни летовници rfc
ще се чувствуватъ неприятно стеснени въ своите
движения край самото море. — Хълмищата задъ
сегашните почивни станции могатъ да се превърнатъ въ прекрасенъ паркъ и вълшебни места за
разходка съ широка гледка къмъ морето.
Следва

Телеграфни, телефонни, пощенски, колетни, записки такси и пр.
1.
2.
3.
4.

Такса на дума за телеграма
1'—
За бланка и разписка, на телеграма
0'50
Минимална такса за телеграма
11"—
Поздравителни телеграми за именни дни,
Н. Г., кол. и великденски праздници
съ 50% намаление, но най-малко
6"—
5. За преписъ?отъ телеграма за сжщия градъ 10'—
6. Съобщаване телеграма по телефона
5'—
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II. Телефонни такси.
За градски разговоръ до. 3 минути отъ
публични телефонни постове съ або
нати и обратно
2"—
За отъ градски мрежи едноименни гари
5'—
За междуградски разговори въ сжщата
околия
10*—
За междуградски разговори въ сжщия
окржгъ
15'—
За междуградски разговори въ съседни
окржзи
25"—
За междуградски разговори въ неежеедни
окржзи
35"—
За междуградски разговори между 21 и
7 ч. съ 40% намаление, а такива меж
ду редакции на в-ци и кореспонденти
между 1 2 и 14 ч. и 19 и 8 ч.—съ 50%
намаление.
III. Пощенски такси.
Затворени писма до 20 гр.
Неплатени и недоплатени
Писма за сжщия градъ
Визитни карти, известия за раждане, женидба, смърть, покани за събрания
Отворени, прости и илюстровани писма
В-ци, списания по единично, до 50 гр.
Двойни броеве
Вестници на връзка до 100 гр
Списания на връзки за всеки брой по
Печатни произведения, дълови книжа,
фактури, образци отъ стоки до 100 гр.
Такса за покана за в-ци и списания е ка
то оная на вестника или списанието

2'—
4*—
1'—
0'50
1"—
010
0*20
0*20
0*10
0'30

12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

За препоржка и обратна разписка по
Писма „по нароченъ"—двойна такса на
писмото като препоржчано
Писма „до поискване", допълнително по
Такси за справки
IV. Колетни такси.
до 3 кгр. въ сжщия окржгъ
до 3 кгр. въ съседния окожгъ
до 3 кгр. презъ съседенъ окржгъ
3—5 кгр. въ сжщия окржгъ
3—5 кгр. въ съседния окржгъ
3—5 кгр. презъ съседния окржгъ
5—10 кгр. въ сжщия окржгъ
5—10 кгр. въ съседния окржгъ
5—10 кгр. презъ съсед, окржгъ
10—15 кгр. въ сжщия окржгъ
10—15 кгр. въ съседния окржгъ
10 — 15 кгр. въ презъ съсед. отер.
15—20 кгр. въ сжщия окржгъ
15—20 кгр. въ съседния окржгъ
15—20 кгр. въ презъ съсед. окр.
надъ 60 см. до 1 м. дължина

2'—

1•—
4—

Колетъ
4'—
Колетъ
6—
Колетъ
8—
Колетъ
8—
Колетъ
12 —
Колетъ
16 —
Колетъ
12 •—
Колетъ
18 —
Колетъ
24
Колетъ
16 —
Колетъ
24 —
Колетъ
32 —
Колетъ
40 —
Колетъ
60 —
Колетъ
80-—
Колетъ
още
10%
Руло до 2 м.
сжщо
За доставка на колетъ вкжщи на кгр. по 0-50
Пощенска декларация и разписка
1-—
Обявена стойность на 500 лв. и дробъ
У—
Обявена стойность отъ 500—1000 лв.
5-—
•

—

Отдълението за акцизите съ окр. № 22050
отъ 1 т. м. е дало допълнителни подробни настав
ления по проверката и измерването на всички ос
танали отъ миналите години вина и ракии в ъ з ъ
основа на пададенитЬ за тази цець декларации
отъ производителите, като за ония количества,
които не се намиратъ на лице и не се докаже с ъ
нуждния документъ, че данъка е заплатенъ се
пристжпва къмъ принудително събиране на данъка.
Това се извършва възъ основа § 15 „б" отъ за
кона за изменение и допълнение на закона за ак
цизите и пр. Д. В. брой 10 отъ 13 VI т. г.
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Едннъ църковенъ инцидентъ плодъ на провъзгласената
отъ Цариградската
1
патриаршия-шша )
(Изъ архива на варнен. народ, музей).
Следъ провъзгласяване отъ страна Цариград
ската патриаршия на схизмата не редко еж ставали
инциденти между българи и гърци въ ония гра
дове, дето имало българско и гръцко духовенство.
Последното не признавало действителностьта на та
йнствата, дори и на неповтаряемите, извършвани
отъ българското духовенство, като схизматично,
повтаряло ги и съ това предизвиквало разни инци
денти. Такъвъ е случаятъ за който ще говоримъ
подолу.
Варненскиятъ руски вице-консулъ съ писмо
№ 13 отъ 5 февруарий 1875 г. донася на русен
ския генераленъ консулъ следното:
М. Г.
Ялександъръ Никаноровичъ,
Имамъ честь да донеса на Ваше Превъзходи
телство, че миналата неделя, свещеникътъ на бъл
гарския параклисъ въ Варна о. Иванъ, по незнание,
кръстилъ повторно младенецъ отъ мжжки полъ,
кръстенъ вече два дни по-рано въ единъ отъ гръц
ките градски храмове.
Презъ миналата година българинътъ Калинооглу се ожени за варненка. Венчането се извър
шило въ гръцката църква. Преди два месеиа имъ
се родилъ синъ. Между съпрузите се почналъ споръ
относно храмь, въ който требва да се извърши
тайнството кръщение Мжжътъ настоявалъ детето
да се кръсти въ българския параклисъ отъ бъл
гарски свещеникъ, жената, напротивъ, искала да
се кръсти отъ въ единъ гръцките храмове.
Въ отежтетвието на мжжа, въ миналия петъкъ,
младенецътъ билъ кръстенъ отъ гръцкия свеще
никъ въ енорийската църква Панагя (Св. Богоро
дица). Въ ежбота Преосвящениятъ Калиникъ поканилъ при себе си Калиноглу и го съветвалъ
да не тревожи понататъкъ съ своите настоявания
съпругата, указвайки му, между прочемъ, на онова,
че Вселенската Църква гледа на българите, които
не признаватъ надъ себе си духовната власть на
Патриарха, като на схизматици. Тукъ между пока
нения и владиката се завързало едно малко състе
зание. Следва да се забележи, че майката на Ка
линоглу е настояща гъркиня, царигражданка, и че
синъ й Никола добре владъе гръцки езикъ. Той
възразилъ на Преосвещения, че за него думата
схизма е непонятна, и като е билъ канонархъ и
пЪвецъ, въ продължение на две години, при цър
квата Св. Николай въ Псоматея — Цариградъ, той
ВИД-БЛЪ, че въ йерархическия редъпри Екзархията
се пази сжщия, който и въ Патриаршията, и че Екзархътъ не отрича върху себе си първенството на
Вселенския патриархъ прибавяйки, че бидейки до
бре запознатъ съ богослужението, което се извърш
ва, както въ гръцките църкви, така и въ българ
ските, той не намира решително никаква разлика
нито въ молитвите и славословията, нито въ чиноположенията и доколкото всичко това неизменно
пазятъ българите, то той ги признава за право
славни, вследствие на което н*Ьма да отстжпи отъ
желанието си да кръсти своя синъ при българите.
Преосвящениятъ му казалъ, че въ такъвъ случай,
') Материали за историята на гр. Варна.

нема да има нито сина, нито жената (вероятно
намекналъ за разводъ). Калиноглу излезълъ отъ
владиката по-вече отколкото тревоженъ.
Въ неделя той грабналъ отъ ржцете на май
ката детето и го занелъ въ българския параклисъ
въ това време, когато свещеникътъ ш,елъ да кръ
щава друго новородено дете и кръстилъ двата
младенци наедно.
Въ време извършван^ на тайнството кръще
ние владиката пратилъ да уведомятъ българския
свещеникъ, че детето е кръстено, но изпратениятъ
влизайки въ двора на параклиса срещналъ позна
тия нему баща на детето Калиноглу, на когото и
съобщилъ поржчката на владиката. f\ той отъ своя
страна не съобщилъ нищо за това на свещеника
Ивана.
Тоя е първия случай на повторно кръщение
на дете извършенъ въ българския параклисъ.
Между другото, обаче, българските свещеници посочватъ на неколко подобни повтаряне на кръще
ния извършвани отъ страна на гръцките свеще
ници надъ младенци кръстени отъ български све
щеници.
Ярхим. Иннокентий

Оргинизнрене ветеринарното д!ло
Новиятъ законопроект/ъ на ветеринар
ното отделение
Съ закриването на Постоянните комисии, ве
теринарното лечебно дело въ страната требваше
да се поеме изключително отъ м-вото на земледелието. Нуждите, обаче, наложиха замислянето на
единъ специаленъ законопроектъ, съ който да се
разреши най-правилно проблемата за организира
не ветеринарното лечебно дело у насъ.
Ветеринарното отделение при министерството
на земледелието вече усилено работи този зако
нопроектъ. Основните му постановления се свеждатъ предимно до начините на безплатно лекува
не домашния добитъкъ, строежи на лечебници въ
духа на изискванията на времето и др.
Законопроектътъ наскоро ше бжде оконча
телно готовъ и ще бжде внесенъ въ Народното
събрание.
Заклани животни въ Варнннската общинска
кланица п р е з ъ м-цъ октомврий т. г.
1. Едъръ рогатъ добитъкъ 1089 гл. 139823 кгр.
2. Дребенъ „
„
4607 „
59066 »
3. Свини
328 „
30045 .
Всичко 6024 гл. 228934 кгр.
Отъ горните, намерени болни и унищожени:
1. Отъ туберкулоза едри 8 глави
980 кгр.
2. Отъ Съпремия
„ 1 глава
120 „
3. Отъ Трихина една свиня
58 „
4. Отъ Цистицеюкусъ 1 свиня
56 ,
5. Отъ Кахекция 2 овце
18 .
6. Отъ Лгония 1 теле
74 „
Унищожени всичко 14 глави 1306 кгр.
Допуснати за консумация 6010 гл. 227628 кгр.
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ЛвтувалитБ презъ този сезонъ чужденци въ Варна
Презъ този сезонъ начиная отъ 19.V1 въ Варна еж лътували следнитв чужденци:
(Продължение отъ миналия брой)
136.
137
138.
139.
140.

Танцошъ Францъ — Будапеща
Леонардъ Имерихъ — Будапеща
Иосифъ Херинингъ — Виена
Лудвикъ Нансъ съ семейството си—Букурещъ
Сери Жозефъ съ семейството си —
Колийнъ (Чехия)
141. Фрачискъ Нехиба — Прага
142. Лнтонъ Ялмеръ — Прага
143. Стесия Евраимъ Габезниха — Телъ Лвивъ
144. Ема Котукесъ — Телъ Лвивъ
145. Юдита Яковлиева — Телъ Лвивъ
146. Клара Голденбергъ — Букурещъ
147. Иоханъ Денчъ — Виена
148. Октавиянъ Мошоско •— Балчикъ
149. Лшиле Георгъ Сидерикъ — Цариградъ
150. Вилхелмина Ганилъ — Тулча
151. Димитръ М. Николовъ — Тулча
152. Тереза Лммонтъ — Остеришъ
153. Ллоиза Лдолфъ Краусъ — Виена
154. Нобертъ Мехи Всинертъ -Коженица (Полша)
155. Георгъ Попа — Букурещъ
156. Вилхелмъ Лубертъ — Бърно
157. Зезекиня Татянова — Варшава
158. Сайбе Вахитъ — Цариградъ
159. Султана Ионеску — Букурещъ
160. Юлиусъ Тикани — Бърно
161. Жоржъ Файферъ — Будапеща
162. Валтеръ Хербертъ — Сибиу (Ромжния)
163. Юлия Хесъ — Сибиу (Ромжния)
164. Яртуръ Зигмундъ - Матрай
165. Сара Леви — Цариградъ
166. Лрмине Джазмаджиянъ — Парижъ
167. Мария Братункова — Прага
168. Ионъ Лбрамовичъ — Букурещъ
169. Ерна Розенбергъ — Прага
170. Д-ръ Ллоисъ Шпицъ — Бърно
171. Симеонъ Скиаръ съ съпругата си —
Вирзакъ (Банатъ)
172. Едуардъ Хофманъ съ съпругата си —; Прага
173. Иозефъ Лгетеръ — Прага
174. Рудолфъ Рада — Прага
175. Зделекъ Миретски — Прага
176. Лдолфъ М. Магбоханъ — Прага
177. Иозефъ Пашничекъ — Прага
178. Каренъ Маковитски — Прага
179. Иозефъ Коукалъ — Прага
180. Зденекъ Нешецъ — Прага
181. Максимилиянъ Бинтеръ —• Шьонберъ (Чехия)
182. Вилеемъ Дьорфлеръ съ спругата си —
Карлзбатъ
183. Иосифъ Кавка съ съпругата си — Колинъ
(Чехия)
184. Людвикъ Д-ръ Соевински съ съпругата си —
Виена
185. Иоханъ Паа съ съпругата си — Виена
186. Грьоринъ Марковъ — Прага
187. Мелитина Суха — Прага
188. Ллфредъ Рюкауфъ — Чехска Липа (Чехия)
189. Бедрихъ Хаскъ — Бърно
190. Петръ Хиба — Бърно
191. Емма Киршмаеръ — Виена
192. Клара Шродеръ — Виена

193. Д-ръ Густавъ Герстендорферъ съ съпругата си
'
— Виена
194. Вилхелмъ Ферберъ съ съпругата си — Виена
195. RH-Ъ Лндреевичъ Путчисъ — Тисовеиъ (Чехия)
196. Халилъ Халилъ съ съпругата си—Цариградъ
197. Ибрямъ Сенихъ съ съпругата си—Цариградъ
198. Лхмедъ Мехмедъ — Цариградъ
199. Себастиянъ Дидерихъ — Виена
200. Оскаръ Зириусъ — Братислава
201. Вацлавъ Хруба — Оломоуцъ (Чехия)
202. Иржи Хуранъ съ сестра си — Дашице (Чехия)
203. Иосефъ Костронъ — Оломоуцъ (Чехия)
204. Йоана Фира — Букурещъ
205. Вилхелмъ Мауреръ — Грацъ
206 Юлия Цепенка — Виена
Следва

Новата сточна тарифа на
Б. Д. Ж.
Наскоро влъзе въ сила новата тарифа
за превозъ на стоки по Б. Д. Ж., която отм-внява
и замънява сегашната тарифа за превозъ на живи
животни, стоки и мъртавци съ гол-вма и малка
бързина по нормалнигв и ГБСНОПЖТНИ линии отъ
15 ноемврий 1926 г., заедно съ деветьтв й допъл
нения и всички запов-вди, тарифни известия, на
ставления и предписания по тълкуването и прила
гането на тази тарифа.
Новата тарифа се нарича «Тарифа за пре
возъ на стоки по Б. Д. Ж.".
Първата часть на тарифата съдържа поста
новленията, класификацията и азбучника.
Втората часть съдържа таблицигв съ единичНИГБ такси на редовната тарифа и изключителната
тарифа.
Освенъ това къмъ тарифата е изработено и
едно приложение, което съдържа особени условия
и намаление такси за превозъ на нъкои предмети
въ вжтрешно съобщение при износъ и при транзитъ.

ЛичнитЪ и ипотечни заеми
Внесенъ е въ Нар. събрание законопроектъ,
споредъ чл. 1 на който отъ облагитъ на закона
отъ 1927 г. ще се ползуватъ и доброволците отъ
д-во «Сливница".
До 31 декемврий 1929 г. заемигв отпуснати
по закона отъ 1927 г. еж безлихвени и всички
внесени или удържани суми за лихви се приспадатъ отъ капитала.
Съ сжщигв облекчения се ползуватъ и бъжанцигв, получили заемъ за обзавеждане, ако не
еж се ползували отъ закона за селско-стопанското
настаняване на бЪжанцитъу като изплащатъ заемитв си въ срокъ отъ 10 години, считанъ отъ 1
януарий 1930 г.
Българската землед. банка въ никой случай
не връща платенигв лихви на ликвидирани заеми
или на такива, които биха се ликвидирали следъ
приспадането отъ капитала на тоя на внесенигв и
удържани лихви.
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КрасотитЬ около Варна
Les environs pittoresques de Varna

Яладжа-Монастиръ
Le monastere d'flladja

ХРОНИКА
В ъ с в р ъ з к а съ утвърждаването бюджета за
1933,934 финан година Кмета г П. Ю. Панайотовъ
придруженъ отъ Държав. подконтрольоръ г. Ил.
Христовъ на 5 т. м. вечерьта отпжтува за сто
лицата.
^ За свой замъстникъ е сставилъ пом. кмета г.
Ч. Иордановъ.
Промъни. Съ заповъдь № 164 § 5 отъ б т. м.
досегашния Началникъ на Гражданското отделе
ние г. Никола Халачевъ е уволненъ и на негово
мъсто е назначенъ г. Хр. Кировъ бившъ дългогодишенъ учитель и членъ отъ Висшия учебенъ
съветъ при Министерството на просвещението.
Денатурирането на спирта за горене, за
напредъ ще става вмъсто съ 0.50 на сто съ 0 25
на сто кремонъ апдехитъ, като другитв денатура
та оставатъ сжщигЬ и въ сжщото количество, как
то до сега.
Постъпления отъ изпъл. дъла. Презъ из
теклия месецъ октомврии т. г. въ общинската каса
еж постжпили 32,363 лв. отъ разни общински из
пълнители дъла.

Брой 331 — 332

Наши артисти

Г-нъ Стоянъ Бъчваровъ
Дйректоръ-Режисьоръ на Вариен. Общин. Театъръ

С п о р е д ъ сведения отъ нашия генераленъ
консулъ въ Дрезденъ, пристигналото на тамошния
пазаръ българско десертно грозде „Яфузъ-али"
било пласирано по 56—50 марки — бруто за нето,
докато италиянското грозде, пласирано презъ сж
щото време, получило цена отъ 36—38 марки —
бруто за нето.
Данъкъ върху сградигЬ. Идищата финан.
1934-35 год. изтича петгодишния облагателенъ периодъ за данъкъ върху сградитЬ. Започва новиятъ облагателенъ периодъ, въ който тръбваше
да се извършатъ нови оценки на сградите. Както
се съобщи неофициално отъ М-вото на финансите
и за новия периодъ ще останатъ сжщитъ оценки
на сградитъ.
Кариернитъ метериали за индустриални
цели. Всички индустриални предприятия, които не
се ползуватъ съ облаги по закона за насърдчение
на мъстната индустрия плащаха въ по-голЪмъ размъръ наемно право върху взетитъ отъ тъхъ ка
риерни материали Министерството на търговията
въ съгласие съ заинтересуваните обшини е дало
съгласието си наемното право да бжде намалено.
Печатница „Еолниковъ" — Варна. Тел. № 502
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Брой 331—332

Полезни съвети
— Н е трЬбва при покупко продажбите да
се скрива отъ цената на имота, защото ако е
скрита повече г ,отъ половината му цена/ продава-,
чътъ има.право да иска унищожение на продаж- ,
бата. Лко се заведе д/Ьло за изкупуване, и сждътъ
реше да се изкупи имота, той ще бжде платенъ по г
цената посочена въ нотариалния актъ. Значи има
редъ последствия отъ скриване на цената, които
требва да се отбъгватъ.

ни книжа, отъ текущи-сметки, тантиемйте и рен
тите се облагатъ съ 10 на сто данъкъ.

— ' П о стария законъ (чл. 33) пжтната тего
ба се плащаше отъ всички мжже до 55 год. имъ
възрасть. Сега възрастьта е намалена на * 50 год.
Отъ тази, възрасть нагоре се освобождаватъ отъ
пжтна тегоба. Пжтната тегоба е лична и натурална.
Това ще рече, че тя требва да бжде отбита лично
отъ тегобаря, и неможе да се отбива нито отъ
слугите му, нито отъ наети отъ него лица, нито
да се извърши отъ предприемачъ, както до сега
можеше. Допуща се само да се отработи пжтната
тегоба отъ членовете на семейството единъ вместо
другъ.
- •
-

— Годишната такса върХу надписите, която
се събира отъ общините съгласно чл. 88 п. 10 отъ
закона за градските общини и чл. 67 п. 10 отъ
закона за селските общини се изчислява въ раз
меръ 2 и половина на сто вместо 5 на сто върху
данъка занятие и върху дружествата.

— С ъ г л а с н о чл. 89 п. 1 отъ Зак. за град
ските общини, „сергийното право" може да се съ
бира само отъ стоки, които се продаватъ на ули
ците, площадите или пазарищата. Отъ мелниците
и гарите, щомъ не спадатъ . къмъ тия мъста/ и
щомъ общината не позволява да се продаватъ
тамъ разни стоки, не може да се събира кринина.
— Таксата водно право се определя съраз
мерно изразходваното количество вода и следова
телно всека община е длъжна да вземе мерки
при съвременните технически условия за точното
измерване изразходваното количество вода и съ
образно съ това да определи таксата водно право
за да не се водятъ излишни спорове относно раз
мера.
— Винаги, когато се пренася ракия безъ
преносително, има отговорность, безразлично отъ
кого се пренася тя, за какво е предназначена (да
ли за продань или да се прибере у производите
ля), отъ какво е произведена — дали отъ свои
материали, или е купена. Требва да има преноси
телно свидетелство, даже и когато се пренася соб
ствена ракия отъ едно населено место въ друго
т. е. отъ едно селище въ друго.
•
— Наказанията за заловени въ таенъ вносъ
отъ чуждестраненъ произходъ предмети, подлежа
щи на акцизъ се налагатъ отъ митниците, а не
отъ данъчната власть.
— З а п л а т и т е на чиновниците могатъ да се
секвестиратъ само въ определениятъ по закона
размеръ. Не може да се удържа отъ заплатата поголема часть отъ тази, която е предвидена въ за
кона. Тия правила се отнасятъ и до служащи въ
държавните и общински учреждения, така и до
всички чиновници и служащи, както въ тия учреж
дения, така и при обществените, частните учреж
дения и частните лица.
,
— ПриходитЬ отъ капитали лихви отъ вло
гове, отъ заеми, отъ сконтови операции, отъ цен

— Притежатель на платежна заповедь, коя
то не се изплаща поради липса на пари, може да
поиска дължимите отъ него данъци да бждатъ
приспаднати отъ сумата по платежната заповедь.
Това става по реда въ наредбата публикувана в ъ
държ. в-къ бр. 117 отъ 25. V111 1932 г.

;— Право на обезщетение срещу принуди
телна безработица се добива, ако работникътъ или
служащия е билъ на работа и е участвувалъ с ъ
вноски въ фонда „Обществени осигуровки*, сметка
„безработица", най-малко петдесеть и.две седмици
презъ течение на две години.
Въ течение на една пълна година осигурениятъ има право на обезщетение най-малко за 12
седмици последователно или съ прекжсвания.
Обезщетението се равнява за безработенъ
глава на семейство на шестнадесеть лева дневно
и десеть лева дневно на всички други.

За данъка вщу зештшо
Министърътъ на финансиите г. Стефановъ е
подписалъ окръжно съ което нарежда: 1) Данъко
платците, обложени съ данъкъ занятие върху при
ходите надъ 40,000 лв., при напускане занаятите
си преди 31 декемврий еж задължени да подадатъ
декларации въ месеченъ срокъ отъ напускането,
за облагане съ данъкъ занятие върху приходите
реализирани отъ занаятията отъ началото на ка
лендарната година до деня на прекратяването на
занаятията имъ, иначе се облагатъ съ двоенъ раз
меръ. 2) Обложените съ патентъ данъкоплатци еж
длъжни да заявятъ за напускане на занаята си.
Отъ напустнали занятието си презъ дадено полу
годие и заявили на данъчния началникъ презъ<
сжщото полугодие, не следва да се събира данъкъ
(патентъ) за следващото полугодие.
3. Прекратилите занятието си презъ септемврий или мартъ еж длъжни най-късно до 1 месецъ
отъ датата на прекратяването да заявятъ въ да
нъчното управление, иначе отъ техъ се събира
патентъ и за следващото полугодие."

ТаксигЬ на тютюните събирани отъ общиг
ните при снабдяване на търговците съ прен. сви
детелства за тютюнъ съгласно окржжното № 8326
отъ 29 V. т. г. на министерството на В. Р. Н- 3 .
до окр. управления при утвърждаване на общин
ските бюджети да бждатъ максимумъ до 2 лв. за
всеко преносително свидетелство.

Брой 331—332
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Варненския общински театъръ
Огнище на всвкакъвъ културенъ подемъ и
«а всЪко просветно начало, Варна още въ първигв години следъ нашето освобождение се сдо
бива съ удобна и обширна за времето и ръстьта.
си общинска зала т. н. .Съединение", въ която
започвате да развиватъ своитъ дарования млади
и напредничави любителски градски сили, изклю
чително изъ средата на учащата се младежь и
младото ни още тогава чиновническо гвло.
Тукъ подъ низкия покривъ на зала .Съеди
нение" не ръдко еж се
изтръгвали
горестни
въздишки и лъли пото
ци топли сълзи отъ чув
ствителното варненско
гражданство предътрагичнигв картини и об
рази рисувани отъ лю
бителите ни тогава ар
тисти въ трагедиигв
Геаовева, Райна —
к н я г и н я , Иванко —
С. Георгиева (Сийка Пенкова) убиеца и др.
Тамъ б-fc първия храмъ въ който започна да
се служи на изкуството. Отъ този малъкъ маякъ
проблеснаха първигв светли лжчи на нашето
градско художествено евтиво.
Колко възторгъ и
колко радость еж из
питани тамъ отъ обича
щото напредъка нашо
гражданство слушайки
•сочни гв народни пъх
ни пвни отъ градския
хоръ или свирени отъ
тамбурашкия оркестръ.
Отъ тамъ плеада на
ши голъми днесъ на
родни артисти, музи
канти, п-ввци и компо
зитори получиха свойто
Г. ГеоргиевъСАлексан. Недковъ) н а ч а л о и п -ьр В о про
свещение.
Следвайки пжтя на прогреса, още преди
войнит-fe, гражданството и градската управа презъ
1909 г. започнаха строежа на една монументална
театрална сграда. Вой
нит-fe отвлякоха вни
манието и отнеха сред
ствата за довършва
нето на този културнопросветенъ храмъ, но
и не го отнесоха въ
прашнигв лавици на
забравата.
Тутакси следъ свър
шването на голъмата
война, колкото и по
крусено да бЪ варнен
ското гражданство, кол
Е. Громова (Мара).
кото и западнало икомически, то все пакъ

дълеше левче по левче отъ своя сухъ залъкъ за
да доизгради театъра си.
Гражданството и артистигв отъ играещия то
гава подъ режисурата на г. Ст. Бъчваровъ, Ив.
Яневъ и др. общински театъръ въ зала „Съедит
нение", неуморно трупаха тухла по тухла и греда
по греда върху недовършената театрална сграда,
докато най-после миналата година тя бъ привършена и тържествено осветена и открита.
„^
" Отъ плода на толкова
Щ Ш . № ^ Щ |
упоритъ и непосиленъ
трудъ б-fe съграденъ вто#'*
V : / Л рия по големина, красо
та, кокетство и удобства
театъръ въ България —
;Ц изникна една гордость за
Варна и за театралния
з£ ни напредъкъ.
Днесъ вече Варна стои
високо надъ общото на
родно театрално ниво не
само у насъ, но и спр-вмо още много други съ
седни намъ страни.
На варненската сцена
вече еж пиеси съ всесвътска слава отъ гениални
творци и г в се изнасятъ
Н. Гандевъ (Пенковъ).
съ вещината на опитни
и даровити майстори.
Но на варненската сцена не еж забравени и
роднитъ наши творения рисуващи далечното и
близко наше минало, нашите народни обичаи,
характеръ и духъ.
Отъ нъколко дена на нашата сцена е пиесата
ВОИНА и ХОРА — отъ г. Лука Говедаровъ.
.Безъ да претендираме за ГОЛЕМИ познавачи
на театралнто изкуство, ние намираме че тази
пиеса, имаща за сюжетъ днитЪ преди, презъ и
следъ гол-вмата общоевропейска война, дава ти
пично и реално описание на недавнашнигв наши
преживълици Въ нея, автора непристорено и на
пълно натурално рисува болкитъ и страданията
на народа ни на и задъ фронта, като описва съ
свойствена вещина и хищнигв попълзновения за
бързо забогатяване на лоши български синове —
народни изедници.
Всвки преживълъ
тия събития българинъ
въ тази тъй хубава и
висока по духъ пиеса,
намира своя образъ и
прежив-вва отново то
ва страхотно и тъй
тжжно минало.
Мечтигв на две влюt 4 Ш бени млади сърдца Александъръ Недковъ и
Сийка Пенкова (Г. Георгиевъ и С Георгие
ва) за единъ тихъ и
Керановъ (Майоръ Сзвовъ) скроменъ семвенъ животъ, се сблъскватъ съ

Стр.

тия на лЪков-врнчта: и тшеславна'Мара (Е. Гро
мова) диряща разкоша и разточителството, които
намира чрезъ брака си съ закоравялия и безсъвестенъ спекулантъ и аферистъ Страшимиръ Иончевъ (Ив. Георгиевъ) съдружникъ на подобния му
Спасъ Марковъ (Ив. Яневъ).
На бойното поле еж сжщинскигв образи на
старшия офицеръ—дружиненъкомандиръ Майоръ
Савовъ (Керановъ) и младите офицери: Петровъ
(Караламбовъ), капитанъ Денчевъ (Диневъ) под
пор. Александъръ Недковъ (Г. Георгиевъ) и др.
Тукъ е и истенския
типъ на застарелия
войникъ (Богдановъ)
съ ц-fe ата му наив
ность и простота.
Не липсва и флег
матичния и вечно ше
говито закачливъ безобиденъ типъ на дружинниялЪкарь—старъ
ергенъ (Громовъ).
На сцената е и добрия
българинъПенковъ (Н.
Гандевъ) който напълМ. Георгиевъ (згстарЪлъ запа- НО с ъ з н а в а СтрахОТЙИ-

сенъ войникъ).
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T-fe

0 т ъ преживеваща
война и нейните по
следствия и когото не блазнятъ незаконните тлъ

Б. Д, Генчевъ

Съюзъ на пострадалите отъ войнигЬ
Използувахъ пребиваването си въ Столицата
за да посетя и отчасти се запозная съ централата
на тази организацияМислехт- че на посочения ми адресъ ул. г\лабинска № 30, ще намеря една стаичка съ 2—3
най-много маси, една етажерка натрупана съ неподвързани книги и върху гЬхъ — метнати шап
ките и балтоните на председателя и секретаря.
Изкачвамъ се по стълбите на първия етажъ
и питамъ разсилния на вратите.
— Тука е, заповядайте Господине, и широко
ми отваря за да вл-вза.
БЪхъ въвгденъ въ единъ ГОЛ-БМЪ кабинетъ,
въ който не би се срамилъ да работи единъ министъръ — кабинета на председателя на съюза г.
Г. Гиздовъ.
Обяснихъ му цельта на посещението си, като
му загатнахъ че въ Варна се вдига доста шумъ
напоследъкъ около дружеството на инвалидите.
Не скрихъ, че съмъ учаегвувалъ и въ двете
войни, че съмъ виждалъ какъ млади и здрави хора
за минутка ставатъ инвалиди и че на техния съюзъ
гледамъ съ всичкото уважение, каквото заслужаватъ хора които съ радость леха кръвьта си за
Отечеството.
Следъ като ме изслуша, председателя стана
и ме покани да обходимъ всички стаи въ които ,се
п о м е щ а в а . с ъ ю з ъ т ъ . В ъ съседния му кабинетъ ме
запозна съ г-да Паскалевъ, Консуловъ и Луповъ,
членове отъ централната управа на съмзътъ. Следъ
това отъ една въ друга обходихме около десетина
стаи. Въ всички работеха по 2—3 чиновници: се
кретари, касиери, контрольори, архивари, експе

сти печалби трупани върху костите йа падащите
по бранните поля български герои.
I и !^и
По добъръ типъ на
| Ж М у , ^ . . 1
токушо завърналъ се
отъ плЪнъ тежко раненъ офицеръ капи
танъ Денчевъ (Диневъ)
не може да се търси.
г»
Въ единъ моментъ,
i'V
когато Родината ни от
ново е ухажвана отъ
V >
близки
и
далечни
чужди държавници за
да бжде привлечена
за каузите имъ, кога
Ь^л. JuJml. Ш. -A jftk.
то народътъ ни е въ-

1

t,

W

Г. Громовъ (дружинния лъкарь).

п ъ л н о

политическо

раздробление и блуждае изъ чужди за нацията
ни догми и ери, пиесата В о й н а и х о р а идва да
ни даде ценни поуки отъ недавнашното ни минало
и да ни прикани къмъ повече спокойствие, търпе
ние и единодушие.
Участвуващите артисти въ тази тъй поучител
на пиеса, напълно даватъ онова което е рисувалъ
автора и личи че и т е истенски преживЪватъ,
презъ време на играта, ролите си.
Ние идемъ да благодаримъ тъмъ и на Ди
ректора г-нъ Ст. Бъчваровъ и да имъ пожелаемъ
бодрость и успехи.
Б. Д. Генчевъ

дитори, писари, делегати на Военното м-во и пр.
Седемь-осемь пишущи машини непрекженато тра
каха.
Навсекжде редъ, порядъкъ и трудъ.
Личеше по всичко че се бърза за нещо.
Полюбопитствувахъ. — Предстоялъ конгресъ,
който тази година билъ тържественъ поради 20
годишнината отъ завършването на Балканската
война и 15 год. отъ общоевропейската.
Въ салоните и чакалната непристанно идваха
инвалиди.
По лицата на всички се четеше готовностьта
за отпразднуването на конгреса. Това беха хора
които още носеха у себе си духа на храбрия н
безгранично любещъ родината си български вой
никъ.
Върнахме се наново въ кабинета на предсе
дателя, кждето ме чакаше друга изненада:
— Жезълътъ който съюза приготвилъ да под
несе на Н. В. Царя, обсипанъ съ много скжпоценни камъни, комплектованъ отъ 4 златни пръ
стена олицетворяващи чрезъ съответни изображе
ния поробените: Македония, Добруджа, Тракия и
западните покрайнини. Съ пръсть отъ тия четири
заробени земи беше пъленъ всеки пръстенъ.
Останахъ твърде удивенъ!
Хората които войните направиха инвалиди,
вдовици, сираци и т. н. забравятъ своето нещастие
и еж се отдали на всеобщата любовь по остана
лия въ робство братъ—робъ, въ любовь и служба
на Отечество и Царь.
Какъвъ урокъ!... Какъвъ примеръ ни даватъ
те!...
Единъ народъ, който има такива синове и
дъщери, него бждащето ще възнагради.
Хвала Ви герои!
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ТЪРГОВСКИТЕ НИ ВРЪЗКИ СЪ И Т Ш Я
Срещата с ъ италиянския пратеникъ
г. Казалини
Тия дни се е състояла продължителна
среща между началника на отд-вление
„Търговия" при М-вото на търговията г.
Д-ръ Калиновъ и италианския пратеникъ
г. Казалини. ОбсИсдени с$с били вбзлюжноститть за увеличаване на нашия вноса
вб Италия. Говорено е било it за артикулитгь, които люштг да б&датб обекта
на тврювия лгежду дветгь страни.
Ще б&датв облшелени и вбзлюжноститп за създаване редовенб стокообмгьнб
Л1ежду Италия и Бвлюрия чрезб сключва
нето на редовенб търговски договоре.

Външната търговия' на България
Въчшенъ в и д ъ

Часть отъ вжтрешчостьта

За подпомогзне на безработните

п р е з ъ м. октомврий т. г.
Предварителни официални сведения
В но с ъ тъ
Презъ октомврий т. г. е възлъзълъ
на 21.595 тона различни стоки на обща
стойность 168 мил. лв., или съ 522 тона
за 13 мил.лв. въ повече отъ вноса презъ
септемврий т. г. и съ 4.298 тона за 115.3
мил. лв. въ по-малко отъ вноса презъ
месецъ октомврий 1932 г.
Износътъ
презъ месецъ октомврий т. г. е възлЪзълъ на 54.933 тона различни стоки на
обща стойность 313.7 мил. лв., или съ
6.735 тона за 54.5 мил. лв. въ повече
отъ износа презъ септемврий т. г. и съ
1.504 тона за 45.9 мил. лв. въ по-малко
отъ износа презъ м. октомври 1932 год.
Търговскиятъ балансъ
за октомврий т. г. е приключенъ съ едно
активно салдо отъ 145.7 мил. лв. срещу
76.3 мил. лв. активъ презъ сжщия ме
сецъ на миналата година. Благоприятенъ
е търговския балансъ и за изтеклитъ 10
месеца на тази година, понеже се е приключилъ съ единъ активенъ остатъкъ
отъ 432.6 мил. лв. срещу пасива отъ
261.3 мил. лв. презъ СЖЩИГБ месеци на
миналата 1932 година.

И з п о л з у в а н е н а труда и м ъ з а о б щ е с т в е н и постройки.
За да се облекчи положението на безработнитъ, отъ
една страна и за да се подпомогне строежа на обществени
сгради — отъ друга, Дирекцията на трула за напредъ ще
дава разрешение на безработни, които се ползуватъ отъ
фонда „Безработоца", да влагатъ своя трудъ за •згражд^не
на обществени постройки срещу едно малко възнагражде
ние и да продължаватъ да получаватъ следващит-fe i-.мъ се
помощи отъ Дирекцията.
Тази година е отбелезанъ първиятъ такъвь случай при
строежа на читалищна сграда въ гр Пашмакли. Въ построй
ката еж ангажирани безработни, които получаватъ своите
помощи отъ фонда при Дирекцията на труда. Срещу ТБХната работа по строежа, читалището имъ заплаща по 4— 5
•лева дневно.
Тази система занапредъ ще бжде практикувана широко.

З а к о н о п р о е к т ъ т ъ з а индустрия
та. Въ М-вото на търговията се пре
глежда за последенъ пжть г.аконопроекта за индустрията, който ще бжде
вржченъ на г министъръ Гичевъ къмъ
срЪдата на този месецъ, за да бжде
докладванъ въ министерския съветъ.
Прилагането на закона з а ф и з и 
ческото възпитание. Изпратенъ е въ
Двореца указа за одобряване на пра
вилника за прилагане закона за физи
ческото възпитание. Прилагането на за
кона ще започне въ неговата пълнота
веднага следъ одобряването на пра
вилника.
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
З а с е д а н и е на 10 октомврнй 1933 г.
Заседанието се откри въ 4 ч, и 50 м. сл.об.
К м е т а г. П. Ю. Панайотовъ докладва бюд
жета за фин. 1933—934 г. на второ четене параграфъ по параграфъ, като предварително се раз
гледа § 3. п. 1. отъ разход, часть — заплати на
общин. служащи възлизащи на 10,700,000 лв.
НаправенитЬ изменения по щатната таблица
отъ бюджет, комисия еж:
Решение на I бюджетарна комисия
Въ еждеб. отд бъ предвидена длъжностьта
пом. юристъ-консултъ, а тая на деловодителя се
съкращава.
Въ държ. контр. бЪше предвиденъ писаръ
като не се назначаватъ надничари.
*'
Въ архитек. служба — надничарите се увеличаватъ съ още единъ вм-Ьсто майсторъ-зидаръ,
понеже отъ 2 год. тази служба е незаета;
— '
Въ санитар, отд. — Длъжностьта домакинъ
—надзиратель по чистотата се преименува на заведующъ службата по чистотата;
Въ химич. лабаратория — Длъжностьта химикъ-стажантъ въ бюджета на бившия кметъ Брусевъ не е била предвидена но бюдж. комисия я
е предвидела;
Въ гор. отд. — Бюджетарната комисия е уве
личила стражаритв отъ 8 на 10 души;
Въ общ: театъръ — Предвиждатъ се 1 огняръ и 1 електро-монтьоръ, а вместо това § по
разхода за издръжка театра се намалява съответно.
Въ лозар. отд. Възстановява се длъжностьта
старши полски стражаръ.
Въ ветеринар, отд.—предвижда се на ветир.
л%кари по 1000 лв. мес. възнаграждение понеже
не имъ се разрешава частна практика.
Решение на II бюджетарна комисия
Заплатите на служащитЬ при водно-канализационното отд-Ьление се вписватъ въ бюджета
само до 1.VII. н. г. следъ която дата това отделе
ние се обособи въ отдълно.общ. стопанство, а на
служащитЬ при цв-Ьтнитъ градини и курортното
бюро се предвижда заплата само до 1. I. 1934 г.
понеже се проектира следъ тази дата тия служби
да се отд-Ьлятъ въ ОТД-БЛНО общ. стопанство;
Въ сжд. отд. — Се заличи пом. юристъ-консулта като излишна длъжность,- понеже изпълн.
д-Бла еж спръни, като си остава старото положение;
Въ държ. кентрольорство — Заличи се про
ектираната длъжность писаръ понеже следъ отдълянето на две стопанства, работата тамъ е зна•читекнр, намаляла;
,
Въ касовата служба — По сжщитъ съобра
жения длъжностьта пом. бирникъ става счетоводитель;

Въ технич. дирекция — Предвижда се единъ
раздава чъ и единъ прислужникъ които по рано
погр-БШно еж се числили въ водно-канал. отд-влБ ъ химич. лабар. — Длъжностьта химикъстажантъ се преименова на химикъ-лаборантъ;
Въ гор. отд. — На общ. лЪсничей се пред
вижда 900 лв. месечно безотчетни пари по нареж
дане на М-вото на Землед. и Държ. Имоти;
Въ лозар. отд-Ьл. — Закрива се длъжностьта
на единъ техникъ-овощаръ, а се възстановява та
зи на старши полски стражаръ;
С. Георгиевъ иска да се заличи длъжностьта
домакинъ на театра понеже е вакантна и понеже
службата му се изпълнява отъ общин. домакинъ,
на което кмета отговори че е заличена;
Д-ръ Неновъ заяви че твхната група била
противъ вевкакви съкращения и че настоява да
се възстанови химикъ-стажантъ въ химич. лабара
тория понеже ако заболеялъ химика не ще имало
кой да го замести. Той декларира че не е про
тивъ общ. интереси но че икономии можело да
се направятъ отъ друго мЪсто, като не се създаватъ безработни. Освенъ това, той предлага този
§ да се увеличи на 13 мил. лв., като заплатите
се направятъ съ минимумъ 3 хиляди и максимумъ
5 хиляди лв., на което кмета възрази че заплати
ть еж съобразно щатнитв таблици.
С Георгиевъ твърди че длъжностьта пом.
юристъ-консултъ неоснователно се закрива защото
спирането на изпъл. д-вла се отнася само за взи
мания до края на 1930 г. и че общината има маса
такива и следъ тази дата, които трЪбва да се
събиратъ;
Хр. Теохаровъ настоява да се запази счето
водителя при касата.
Хр. Мирски иска да знае при този щатенъ
персоналъ ще има ли пакъ надничари, понеже
сега е било време да се предвидятъ всички служби
за да н-Бма вече надничари, а сжщо така, намира
че персонала при финан. отд. билъ много тежъкъ.
Кмета П. Ю. Панайотовъ отговори че смЪта
да н-Бма надничари и че сега въ интереса на
службата не е направено чувствително намаление
но че за въ бждаще ще се направятъ такива като
се слеятъ н-Ькои служби.
Ж. Желябовъ. Заяви че се присъединява
къмъ това на Хр. Теохаровъ за счетоводитель при
касата.
П. Стояновъ заяви че тЬхната група подържа
мнението на бюджетарната комисия, тъй като при
наличностьта на една добре уредена противобёсна станция тукъ иЪма рискъ за химич. лаборато
рия да остане въ случай на болесть безъ химикъ.
. К м е т а обясни че се заличава химикъ-стажантъ
",а"се предвижда химикъ-лаборантъ.
•' П. Стояновъ обясни че химика за който ста-

Стр. 15

Варненски общински вестникъ

«а дума требва да бжде вишисть и истенски помощникъ на титуляра, следователно трЪбва да се
предвиди лаборантъ.
Ив. Давидовъ припомни че когато химика е
правилъ доклада си е искалъ да му се предвиди
лаборантъ-техникъ за да му помага само.
Кмета — обяви че се съгласява съ това ис
кане на химика.
Г. Вартанянъ настоява да се запази счетово
дителя при касата.
г\н. Петр о въ обясни че съ обособяването на
стопанството за вода и каналъ работата въ касата
е значително намеляла и че следвало да се направятъ тамъ и други съкращения, а така сжщо
и въ статистическото отд. кждето персонала билъ
голЪмъ.
Кмета П. Ю. Панайтовъ констатира че отъ
изказалит-fe се общински съветници еж се очерта
ли 4 предложения, които ще подложи на гласу
ване :
1. На Хр. Теохаровъ и Вартанянъ за счетоводитель при касата;
2. На Д-ръ Неновъ да не се предвиждатъ

П р е з ъ м. о к т о м в р и й т. г. е ж п о с т л ш и л и
следнитЬ суми в ъ о б щ и н с к а т а к а с а
Отъ
,
„
^
„
»
„
»
„
п
„
-.
»
„
„
„
„
„
„

Морски бани
223,824 лв.
Общин. гори
3,370 „
Цветни градини
3,075 .
Лозовъ разсадникъ
35,228 .
Скотобойната
278,912 „
Вода (недобори)
140,086 п
Каналъ (иецобори)
49,944 „
Електричество (недобори)
3,016 „
Общински оборъ
626 ,
Житна борса
36,957 „
Амбулаториите
11,620 „
Гробищата
5,460 „
Трудова повиность
37,395 .
Благоустройство
72,322 ,
СмЪть
399,233 .
Падарско право
96,680 «
Лихви
226,029 „
Наеми
206,982 „
Такси
453,176 „
Глоби
26,986 »
п
„ Помоши
5,000 „
„ Стопан. „Св. Константинъ"
10,5^9 „
, Данъци
2,703,300 „
„ Разни приходо-разходи
66,831 „
„ Якцизъ
99,135 „
. Курортъ
3,530 .
, . Предприятия
191,675 .
Всичко
5,386,958 .
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никакви съкращения като кредита по този § се
увеличи на 13 мил. лв. и като заплатите бждатъ
между 3 и 5 хил. лв.
3. На С. Георгиевъ за пом. юристъ-консултъ и
4. На бюджетарната комисия и пост, при
сутствие — да остане кредита по този § толкова
колкото е предвиденъ отъ комисията и щатнигЬ
таблици съ изм-внение само на техникъ-лаборантъ.
Ж. Желябовъ намира че предложението на
Д-ръ Неновъ относително размерить - на заплатитье незаконно и че не следва да се слага на гла
суване;
А. Гачевъ заяви че тъхъ не ги интересуватъ
буржуазнигв закони и настоява предложението
на Д-ръ Неновъ да се гласува.
Кмето П. Ю. Панайотовъ сложи на гласуване
1) предложението на Хр. Теохаровъ — болшин
ство; 2) Предложението на Д-ръ Неновъ — меншество; 3) предложението на С Георгиевъ —
меншество и 4) предложението на бюджетарната
комисия и пост, присутствие — болшинство.
Прие се § 3 п. 1. съ кредитъ 10,700,000 лв.
съгласно мнението на бюджетарната комисия.
(следва)

Варненско градско общинско управление

Обявление
№ 22262
Варна, 20 ноемврий 1933 г.
Обявява се на интересующитъ, че въ
сръда 15 того отъ 9 часа пр. объдъ въ
Варненски общински лозовъ разсадникъ ще
се произведе спазаряване продажба по до
броволно съгласие на около 6,000 кгр. гроз
де — износенъ сортъ димятъ отъ лозята на
общинския лозовъ разсадникъ и манастира
„Св. Константинъ".
Първоначална цена на килограмъ се
опредъля отъ спазарителна комисия.
За правоучаствуване 5,000 лева въ бан
ково удостоверение.
Всички разноски, като гербъ, публика
ции, данъци и пр. еж за смътка на купувача.
Отъ общината

Яьйте г р о з д е !
Пийте гроздовъ сокъ!

Молимъ г. г. абонатигЬ които не еж си изплатили абонамента, да сторятъ това при първа покана отъ натоварения общински чиновникъ.
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Обяснителни бележки
за лицата и МЕСТНОСТИТЕ на които се именуватъ улицигв въ
градъ Варна.
175. Пиротъ Градъ въ западна България при
който стана ожесточено сражение на 28.Х1.1885г.
между сърби и българи и кждъто сърбигвбяха от
блъснати.

182. П р е с в и т е р ъ Г р и г о р и й Писатель презъ
Симеоново време; надзиратель на черк. храмове.
Въ неговигЬ произведения се забелязватъ значи
телни кжсове отъ свътски характеръ.

176. Плъвенъ Градъ, при който станаха най
голъми сражения презъ освободителната война.
Тукъ има направенъ паркъ мавзолей (гробница)
на падналитъ за свободата ни.

183 П р е с в и т е р ъ Козма Писатель презъ
време на Петра и Самуила. Ревностенъ борецъ
срещу появилитЬ се въ България секти, особено
противъ богомилит-fe, ала въ произведенията му
се съдържатъ важни свидетелства и за низкото
умствено и нравствено състояние на православ
ното българ. духовенство и болярство.

177. Плиска Първа столица на България ос
нована отъ ханъ Аспаруха, северно отъ Каспичанъ. Тамъ еж разкрити основитъ на малкия и
голъмия дворецъ и на две черкви базилики.
178. Полковникъ Минковъ Командиръ на
8-й пех. Приморски на Н. Ц. В. К. М. Л. Полкъ
презъ войната 1915—18 г. съ който участвува въ
боеветъ за освобождението на гр. Добричъ и при
нощна атака водена лично отъ него при с. Геленджикъ въ която бе раненъ и впоследствие
умръ отъ усложнение на раните си въ София.
гЛктивенъ участникъ е въ боёвет-fe при Добричъ
съ успЪшнитъ действия при който и той плати
своята дань за спасяването на гр. Варна отъ не
приятелско нашедствие.
*>>Г
179. Полковникъ СвЬщаровъ Командиръ
на 8-й пех. Приморски на №-Ц. В. К. М. Л. Полкъ
презъ войната 1915—18 г. беззаветно храбъръ и
честенъ. Въ най-критичния мейентъ на генерал
ната офанзива на линията Кубадинъ — Топрахисаръ, той сполучи да извърши пробивъ въ пози
цията на противника и съ решителния ударъ
който му нанесе, да сломи неговия духъ и го обърна въ паническо бътство. Винаги въ първитъ
линии между своигЬ любими войници той падна
убитъ при с Назарча отъ кждето е пренесенъ и
погребенъ въ гр. Варна. Служилъ е дълго въ ре
довете на Приморския полкъ и умръ като такъвъ.
180. Подполковникъ А. П о п о в ъ Коман
диръ на дружина отъ 8 пех. Приморски на H. Ц.
В. К. М. Л. Полкъ въ войната 1912—13 г. безаветно храбър ь и любимъ началникъ, всъкога примъръ за подражание на своитъ подчинени. Макаръ раненъ той продължава да води своята дру
жина всЬкога пропитъ отъ истински бащински'
чувства къмъ своит-fe подчинени, загина храбро
при удара на ножъ, въ окопитъ на противника въ
боя при с. Караагачъ—Тракия.
181. П о п ъ Харитонъ Воевода отъ Търнов.
Револ. Окржгъ. При възстанието водилъ 9 дни
сражение въ Дръновския монастнръ и юнашки за
гина пъ за родината.

184. П р е с л а в ъ Стара столица на
презъ Симеоново време.

България

185. П р ъ с н а Известенъ като стара столица и
крепость на западното Българско царство 963 г.
при Царь Самуила.
186. П. Ю. Тодоровъ. (1879-1916 г.) Родомъ
отъ Елена. Съвременикъ на П. П. Славейковъ.
Като него обича народното творчество. Отъ него
черпи мотивитт5 и сюжетитЪ на СВОИГБ .идилии"
и „драми". Вг своитъ произв. той описва невиннитъ радости и скърби на селянина, неговия близъкъ до природата животъ. Произведенията му еж
написани на народенъ българ. езикъ. Умрълъ е
37 годишенъ въ чужбина.
187. Р а з г р а д ъ Градъ въ североизточна Бъл
гария съ 16,000 жители.
188. Райко Б л ъ с к о в ъ Учитель и писатель.
Издавалъ е редица .Духовни книжки" (Болградъ
1864 г. и първото българ. педагогическо списание
.училище" (въ Букурещъ и Русе), основатель на
I вългарска печатница въ Варна. Роденъ въ Шуменъ.
189. Райко Поповччъ Български писатель
и учитель — еленисть уреждалъ училища въ Котелъ и Карлово.
190. Раковски Георги Раковски роденъ въ
Котелъ. Поетъ и революционеръ. Организаторъ
на чета по нашето освобождение. Презъ 1862 г.
съ чета отъ 2000 души участвува по освобожде
нието на БЪлградъ. Починалъ въ Букурещъ 1867
година.
191. Р а д и М а в р и д о в ъ Родомъ отъ Шуменъ
единъ отъ първоначалнит-Ь дейци по възражда
нето на българщината въ Варна, училищенъ на
стоятель и пожертвуватель за подържане първото
българско училище въ Варна.

