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Страната на мировата сЬръбь

ИНДИЯ
Поглледъ върху социалното й и стопанско поло:
гкение. Една страна в ъ к о я т о с е к р ъ с т о с в а т ъ
хиляди противоречия
(Продължение отъ миналия брой)
Въ Индия ЖИВБЯТЪ две епо
хи jедновременно,
Въ селата цари мизерия. Въ
тьхь живъе 80 на сто отъ на
селението. Въ много села НБма училища. Единствено зда
ние е храмътъ, обикновено
отъ камъни. По-старите хра
мове на индусигв еж хубави
сь.редка скулптура. Храмове
те на,мохамеданите еж по-но
ви. Строени еж въ стила на
джамиите въ Мосулъ. Най-голЬмата' часть отъ населението
произвежда .оризъ и изобщо
се/занимава съ земледелие.
МжжетБ носятъ една престил
ка и най-много още една кър
па, противъ слънцето.
" Въ земледълието се работи
съ най-примитивни средства.
Доходъ малъкъ, бъднасть го
ляма. За културни и социални
нужди не се мисли. Не се мис
ли за образование и почивка.
По необходимость Доволни еж,
ако иматъ малко оризъ, за да
не умрать отъ гладъ и да
изтраятъ на глада ида. прекаратъ презъ безработицата.
Населението владее много
малко парчета земя. Страда
отъ; големи данъци. Водятъ се
продължителни и скжпи про
цеси за. земята. Важна причи
на за нерациоЯално обработ
ване на земята еж НБКОИ ре
лигиозни предписания. Запретява се да се употребяватъ за
торъ Човъшки и на НБКОИ
ЖИВОТНИ, изпражнения.
Положението на селяните
се-влошава още и за това,
защото плащатъ гол%ми-наеми
за земята (аренда) Индийското
правителство, като представи.
тель.на английската корона е
собственикъ на земята. Въ
некои места селянитв получаватъ преко земята отъ прави
телството за 30 години, но въ
голтзмата часть на Индия, усло
вията еж по-лоши. Правител
ството дава земята на едри
наематели,' така наречените
«Zemindoris". Те експлоатиратъ
ужасно селянитв при наемане
земята и плащане наемитв.
При - наемането Т Б взематъ
около три четвърти отъ наема
за.себеей. Те.сж най-безоглед

Упадъкъ отъ економически и политтчески
х а р а к т е р ъ . Е в р о п а е н а п а т ь 'Да и з г у б и с в о я
извоюванъ сувернитетъ

ЯКО европейскитБ народи и ло една все по зле сложена
водачи, не биха били трапеза. Къмъ 1875 гОдина
заслъпени отъ дребнавъ егои- Европа броеше 300 милиона
зъмъ, ТБ биха се стръснали жители. Въ 1933 година ТБ ОК
ния слой експоататори въ Ин предъ печалното и вече неда вече 800 милиона. Въ сжщото
дия. ЖИВБЯТЪ разкошно и вълечно бждаще, което ги очаква. време дветъ Америки еж уве
безделие. Т Б назначаватъ ло
Нъкога хората отъ бвлата личили населението си отъ 84
шо платени събирачи на нае
раса завладъха свъта. Европа милиона на 259 милиона жи
мите, които измжчватъ . насе
тели. Въ Азия положението; е
лението. Такива „ZenTindoris" обгърна земята съ изблика на още по-страшно. Въ петдесеть
своя
гений.
Европейски
коло
въ Индия има повече отъ 8
години 784 милиона азиатци
милиона души. Разбира се, нии цъвтвха по всички шири еж вече единъ милиардъ и
ни.
Никакви
препятствия
не
повечето отъ ТБХЪ поддържатъ
петстотинъ милиона.
правителството въ борбата му устояваха предъ бълия човъкъ.
Не тръбва да се забравя, че
Навсъкжде
той
успъ
да
си
из
противъ освободителните стре, межи на индийския народъ. \ воюва концесии и привилегии. по силата на единъ законъ,
Днесъ, този дивенъ сувер който не прави изключения,
Въ Индия се говорятъ 222
нитетъ
Европа е на лжть да числото на ражданията нама
различни езици. Но т е еж
го
изгуби,
дори въ много слу лява автоматично у интелек
главно диалекти, най-разпроиздигнатите народи.
чаи
го
е
изгубила
вече. Нача туално
страненъ езикъ е индускиятъ.
Увеличението броятъ на зем
Говорятъ го индуси и мохаме лото на нейния упадъкъ за
ното население е дело на мал
дани, но разно го пишатъ. На почна отъ войната, а продъл
югъ говорятъ езика „Телугу", жава и се ускорява отъ така ко културнитъ народи. По тази
а въ Бенгалия около 60 ми наречената „к р и з а", явление причина, не само въ Франция,
и
лиона души говорятъ бенгал едновременно отъ економичес но и аъ Германия, даже въ
ки и политически характеръ. Италия, въпреки строгитъ пред
ски.
Европа имаше нъкога без писания на Дучето, броятъ на
Около 3 милиона образова
крайно политическо влияние ' ражданията, особено, между
ни говорятъ английски.
Въ Британска Индия около по цБлата земя. Днесъ Китай, . е л и т а " на-обществото не
170 милиона души изповБдватъ Турция и Египетъ отхвърлиха отбелязва значителенъ • прог
индуска религия, около 65 ми режима на капитулациите. На ресъ. Равновесието между на
лиона души еж мохамедани, ционалните водачи въ всички селението на разнитБ държави
12 милиона души будисти, но страни подъ протекторатъ от- на земното кълбо е на пжть
главно въ Бурма, гдето ЖИ белязватъ значителни успвхи. да се наруши съвсемъ. И въ
ВБЯТЪ изолирано и безъ голъРазпритв и войнитъ между това се състои именно т о Ш
мо влияние.
европейскитБ държави разру мата опасность за Европа. Из* тънчена Гърция некога стана
Има около 5 и пол. милиона шиха окончателно тъхния пре- плячка на многобройните и
християни, най-много въ Мад- стижъ.
сурови римляни./ Необятната
Въ интелектуално отношение римска империя, неколко ввка
росъ. Около 3 милиона души
наречени „SiKhs" — т ъ еж отъ все още Европа държи първо по-късно, падна подъ ударитЬ
индуски произходъ, отхвър- МБСТО, но тя е на пжть да от- на многочисленитв, варварски
лятъ политеизма и почитьта етжпи и него. Университетско германски ^племена..
на образитв. ЖИВБЯТЪ- почти то образование е твърде мно
Все пакъ, всека надежда за
изключително въ „Пенджабъ" го засилено въ Съединенитъ
Европа
не е загубена, но тръб
„Parsen" — еж около 100ДЮ щати и-Отъ единъ ВБКЪ, ТБХ
души.- ЖИВБЯТЪ
главно въ НИТБ учени, екипирани съ мно-. ва да пристжпи незабавно къмъ
Бомбай и еж поклонници на го по-усъвършенствувани уре мерки ( за заздравяването й
Заратустра, ТБ еж предимно ди, праяятъ чудеса. Универси обнова, които се състоятъ въ:
едри търговци.
тети се отвфятъ въ Северна Методична ' организация на
Африка, въ Египетъ, въ Съюзе земледълското и индустриално
Тръбва да отбележимъ, оба, ните южноафрикански държа производство, премахване на
че, огромниятъ* брой пареи- ви. Япония води твърде интен- митническитъ прегради между
наричани прокажени, до които зивенъ интелектуаленъ животъ. европейскитБ държави и за
никой не требва да се докосва. Индия се *съ5ужда, Китай ни силване на международната
За тЬхъ „G. t.Garratte" въ съперничи еъ своята древна търговия. Унищожение на вой
своя коментаръ за Индия казва: мждрость.
ната между 6БЛИТБ. Изобщо,
„Около 60 милиона индийци
А населението на земното създаването на единъ европей
еж се изолирали отъ вевка кълбо .продължава да расте ски фронтъ срещу Азия, кон
подвижность и всека възмож- непрекженато. Ни войни, ни курентка, изобретателна, свърхность за прогресъ. Отъ ранна
гладъ, ни самоубийства не-на производителна и свърхнасемладость ТБХЪ ги учатъ, че ТБ
лена.
отблъсватъ ВСБКО общежитие и малява тъ сътрапезниците око-.
че твхното нещастие'. е след
ствие на грБховетБ имъ отъ
миналъ животъ".
Шап&арнитда
ТБХНИТБ

.

КАРЯ.МБОЛНИ, КОНТРОЛНИ,
РУСКИ и др.

СЬ МРАМОРНИ ПЯПШ
Предлага на конкурентни цени и много леки условия за
Аизплащане. Дипл. билярдна ф-ка ;,Лонгозъ" на Вл. Христовъ
jg
ул. „К. Стоиловъ" 9 — Варна
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ЕВРОПА ЗАЛЪЗВ А

-П

„С Д А Б Ч О"
С В. Басидевъ
У * - „ П р е с л а в ъ " (Срещу кафене Балканъ")
По случай настоящия-сезонъ пристигнаха последни модели меки шапки. Голвмъ изборъ отъ ученически
фуражки, детски шапки и каскети. Цени народни.
w
Елно посещение- е достатаьчено

К\
т
К
В.

„Културенъ Прегледъ"

Титусъ,
Т
итусъ, и
изобразенъ
з о б р а з е н ъ оотъ
т ъ ввеликия
е л и к и я холандски
холандски
худойшикъ, н а м ъ р е н ъ с л е д ъ дълго скитничество
На д р у г и я ^ д е н ь следъ душно признали първообраз 3
смъртьта на най-великиятъ хо- на картината.
ландски художникъ ванъ Рейнъ
Архивните изследвания устаРембрандъ (1606 — 1669 г.) новили, че шедьовъра на Ремотъ неговото ателие е изчез- бранда наскоро следъ негованало платното, отъ което ве- та смърть (въ 1680 г.) попадликиятъ художникъ никога не налъ въ картинната галерия
се разделялъ и което не про- на шведския
колекционеръ
давалъ но никаква цена, не- Иоханъ фонъ Клинъ. Въ 1754
гледайки на своята сиромашия. г. той е притежалъ на нъкоя
Това било портрета на него си r-ца фонъ Клинковегайнъ,
вия синъ Титусъ.
жителка На Померания. Оттамъ бива пренесенъ въ Бре
Изчезналъ въ 1,669 г. Въ танъ, отъ квн. Филипъ де Кетечение на три столЪтия „синътъ рамелъ. Въ 1850 г. картината
на Рембрандъ" изпиталъ раз попаднала въ ржцетЬ на г-ца
лични превратности на сждба- Манделе която се омжжила за
та. Него го намерили сега въ Нормандския текстиленъ фабВанне (Бретанъ).
рикантъ Ле Брьо, следъ което
Преди една седмица карти платното бива препродавано
ната била изпратена съ аеро- отъ ржка на ржка и дошло
планъ, отъНПарижъ въ Ам- до старата ванска фамилия,
стердамъ, кждето тя се изуча която продала сега „сина на
ва отъ холандски експерти. Рембранда" на Амстердамския
Парижките експерти едино- музей.

'

ОСПОДарКЯТЗ|&Ъ КЖЩИ
В ъ д о б р и я б р а к ъ ж е н а т а т р е б в а да б ж д е г о с п о д а р к а
в ъ кл^щата си. — Ж е н а т а т р е б в а д а р а з п о л а г а с ъ
н у ж д н о т о достойнство, и н а ч е н е е ж е н а

Жената
е призована д а '
бжде на първо мЪсто госпо
дарка въ кжщата, а чакъ
следъ това да бжде любовни
ца, домакиня, приятелка, другарь въ борбата съ живота,
майка, сътрудница, и помощ- 4
ница на мжжа. Мжжътъ (<|0J
жени за девойката, която оби
ча. Когато тази девойка стане
съпруга, мжжътъ прави едно
откритие: отношението, което
е сжщвствувало между него и
неговата годеница като девой
ка, се е напълно промънило,
откакъ тази девойка е станаланегова съпруга. И това именно
е доброто. Понеже, ако жена
та би останала девойка и само
любовница, — а повечето мжже
преди сключването на брака
виждатъ въ девойката изклю
чително любовница, — тогава
мжжътъ бързо би се наситилъ
на брака, би се разочаровалъ,
понеже би разбралъ, че той,
наистина, е търсилъ само лю
бовница, ала въ подсъзнание
то си е желалъ и много други
нЪща.

малко стои въ кжщи и. отъ
домашните работи не разбира
много. Жената като господар
ка въ кжщата е индивидуално
я р ^ ч и е . Въ това отношение
ьтъ не тр-Ьбва да се проГи. на нейния личенъ вкусъ
'и на порядкигв, които тя
въвежда, за да бжде тя огни
ще такова, каквото трЪбва да
бжде по нейнитв замисли. А
ако мжжътъ не желае да бжде
тъй, тогава неговата жена" ще
почне да се чувствува . като
чужда въ кжщата, а това е
началото на едно голЪмо не
щастие. .
Никога жената, като госпо
дарка въ кжщата не ще , из
върши нЪщо. което би било
въ ущърбъ на брачната хар
мония, а ако все пакъ неволно
стори некоя грешка или нъщо,
съ което мъжътъ не .може да
се помири, тогава с ъ благи
думи и нЪжна намеса може
на пжть д.а се разЕсрие. Тайната въ
да се постигне несравнено
могилата на поета Спенсеръ
много по-вече, отколкото съ
караници, мълчание,- ' 'упориКакто е известно до днесъ
Загадката около личностьта
тость и т. н.
на Шекспира се предполага, не се е удало да бжде намЪренъ
.. ВсЪка . жена, която обича
ржкописъ отъ
съувЪреность, че се крие в ъ нито единъ
Често преминаватъ години, своя домъ, трЪбва. да бжде
могилата на английския поетъ Шекспира.
докато мжжътъ узнае каква е господарка въ него. Тази. раСпенсеръ, който се поминалъ
. Отъ него, както и отъ Мо- въ сжщность. неговата жена. дость и власть мжжътъ требва
презъ 1593 год.
лиера еж останали единствено Години м й н а в а т ъ , докато да и позволи. Жената има своя
Спенсеръ е билъ погребанъ НБКОЛКО подписи въ официал мжжътъ се научи да цени особена религия, и вевка ре
въ вестминстерското абатство. ни документи, които подписи своята жена. Твърде често е лигия тр4бва да се почита маединъ отъ нуждно човвкъ въ живота си каръ и да не е наша. А съ
Въ деня на неговото погребе се различаватъ
ние, всички знаменити поети другъ, така напр. въ една бе да премине презъ известни из течение на времето тази рели
на времето положили въ гро лежка въ която моли единъ кушения и разочарования, та гия се възприема. Жената по
ба му по едно съчинение въ свой приятель да му услужи да се научи да цени онова своя психически
съставъ е
честь на покойния; къмъ пое- съ 30 фунта и два различни друго сжщество съ което жи- опред-влена за добро и, за
ТИГБ присъединили
своите неподхождащи единъ на другъ, вЪе. Въ щастието стойностьта създаване атмосфера на приятпортрети.
ржкописи и писателите."
не се узнава толкова добре. ность за онЪзи, които обича
Управительтъ на Вестмин- Въ първия любовенъ унесъ и уважава. Тя въ своето госпоМежду ГБХЪ, по всека вЪроятность билъ и Шекспиръ. По . стерското абатство, следъ дъл младата брачна двойка забра даруване въ кжщи не ще
този начинъ, единствения ржко- ги молби е далъ разрешение вя за всички осганали важни стигне до деспотизъмъ, • ако
писъ на Шекспира може да да отворятъ гробницата, при прояви на всекидневния жи- искрено е проникната отъ же
се намери въ камената гроб което да присжствуватъ само вотъ, който се състои отъ ланието да бжде въ нейния
Н-БКОЛКО избрани лица. '
ница.
твърде много нЪщз, а най-домъ всичко щастливо, довол
малко отъ ц%лувки и прегръдки но, спокойно и въ него да се
Жената като господарка въ живйе съ чувство на " прияткжщата
е необходимост., за •ность. А вевка жена желае то
Магазинътъ на шивашБата Кооперация
щото мжжътъ не може да за ва, защото иначе тя сама пър
държи за себе си това право, ва подава оставката ; ей ,отъ
толкова повече, че той най- това господаруване въ кжщата-.

ЗАГАДКАТА ОКОЛО ШЕНСПИРА

f

„Морски Изгревъ"
се премести на ул. „Царь Борисъ" 2
(подъ хотелъ Мусалла)

Разполага съ чисто вълнени платове за
дамско и мжйско облЬкло. Финни одеала, •
български и европейсЬси сатени за учени
чески престилки и всички видове шивашки матеI
риали при цени КОНКУРЕНТНИ
jj

H2L ВЗАИМПО.СПОМАГАТЕЛНИ КАСИ
ТРИ МЕСЕЧНО ИЗПЛШАНЕ

Рекламите въ в. „Нултуренъ Ирвгледъ" постигатъ винаги цельта си
тИултуренъ Прегледъ*

Машини

земдед^лсЬи
индустриални
и занаятчийсЕси

Мотори г - петролни нафтови и дизелови, спе-'
циални за л о д к и и г е м и и
Дараци и зжби за дараци
Мелничарски сита и всички мелничарски потр-вби
Шевни машини — ржчни и крачни
На износни цени и условия при
Акц. д-во —. Варна
ул. Царь Симеонъ 23

„Ориентъ"

Тел. 21-18

Требва ли да се отрича днешната млад?шь;
като факторъ в ъ обществения 2кивотъ? Съвременните мл:-.дейси
познаватъ сравнително добре гкивота. Противоречия и несъстоя»
телни доводи, с ъ които се отрича правото на жладег&итВ да взе*
м а т ъ активно участие Б Ъ изграждане на обществения йсивотъ
Днешната младежь не е без дит-fe, еж вяли, несъвършенни. и другото твърдение, че ттз еж си млада възрасть еж вземали
различна къмъ проявите на об
Та нали днесъ младежьта не напълно опитни въ живота. живо участие въ обществени
ществения животъ. Напротивъ, дава тонъ и животъ на всички Но тия възражения не еж още те борби и по'такъвъ начинъ
тя има своя неоспорванъ дъ\пъ културно-просветни и възпита аргументъ, който ще отрече еж калявали по-силно волята,
при изграждане културата и телни организации? Тамъ тя младежката общественость. Ето облагородявали характера и
здравия социаленъ стълбъ на привиква на редъ и дисципли; случай, при който старит-fe съ развивали интелекта.
държавата. За сьжалание оба на, става единна и действена, по гол-вмата си практика и
Доказано е чрезъ опитъ и
че, намиратъ се известни заин калява волята, облагородява опитность въ живота, ще се теоритически, че творческата
тересовани сртзди, които без чувствата и възвишава духа, притекатъ на своите по-малки самодейность на младежитЪ ги
принципно отричатъ общест възпитава въ себе си принци- събратя; -ще ги изведатъ отъ прави съ по голтзмъ духовенъ
вената сжщность и значение питЬ на единъ здрзвъ твор заблужденията и ще имъ по» обсътъ, въздействува имъ възг
на младежьта. И, за да „noflj чески и общественъ моралъ, сочатъ правия пжть на мисъль: питателно и ги -приучва ..тча
крепятъ" и „аргументиратъ" на обществена солидарность, работа и действие. Ние не любовь къмъ колектива. На,
тезите си, тези „възрастни", човещина, почина на идеиттз, омаловажаваме ролята и зна младигЬ тр-Ьбва да се даде
привеждатъ редица несъстоя безъ маска и тЬсногръдие, безъ чението на старит-fe въ ц-Ьлия възможность да почувствуватъ
телни доводи, като тия, че мла изкориствано: пакъ въ тия политико-общественъ и сто и осъзнаятъ своята обществе
дежьта била „незрела", „неу- организации младежьта се при- пански животъ на страната. Но на сила, стойность и значение,
легнала", „хвърчаща" и изоб учва къмъ колективенъ тру- въ полето на труда, билъ той за да ги- отдадатъ съ приежщащо, неспособна да води какъв- - довъ животъ. Покрай реди физически или интелектуаленъ,- та си любовь за тържеството
то и да било общественъ жи цата искания, които
предявя има мъсто за всички ония, на културата, мира, прогреса и
вотъ. Да се отричв ролята на ва тая младежь!'предъ общест които искатъ да видятъ своя демокрацията
младит-fe хора, като общест вото, покрай правата си, тя народъ изднгнатъ надъ неве
Ние' не можемъ да си предвенъ факторъ въ живота, зна знае да спазва и своите за жеството и обскурантизма, да
чи, да се не познава, както дължения, а сжщо тъй има се кжпе въ свежит% струи на ставимъ младежьта, изолирана
душата нв тия млади, така чувство и за обществената си* едно заслужено благоденствие. по единъ или другъ начинъ
Нека, като обвинявани отъ отъ общественостьта. • Такава
сжщо и цЬлата имъ психоло отговорностъ. ft само хора,
гия.
които ежотгледали въ душата по-старитЬ, имъ припомнимъ, , младежь ще бжде сь-подреза)| .Ние мислимъ, че на сжщото си тия велики добродетели, че и ние имаме хубави страни: ни криле, безъ полетъ на духа,
такава младежь
основание, съ което въ сто най-добре еж разбрали пред вЪчно младигЬ пориви, вели- бззъ устреми;
1
панския животъ не различа- назначението и мЪстото си китЪ устреми къмъ красота, съ една дума казано, ще бжде
ватъ младежьта отъ възраст срЪдъ обществото. Такива обществена справедливость и мъртва.
ните, когато е въпросъ да се съзнателни и превъзпитани въ св"Ьтлина, неугасимата жажда,
Време е вече старите —на
оползотвори труда, на сжщото единъ общественъ моралъ съ .огнения ентусиазъмъ и
основание, по причина на кое личности най-честно и съвест енергия, раздаването безъ въз шите майки и бащч — да пото тя остава безработна и без но служатъ на_ интересите на мездие и оптимизма — това дадатъ ржце на своите деца и
еж все качества, които еж при съ дружни усилия, въ трудъ
просветна, на сжщото основа народа.
тежание въ.по-голЪма степень обгеряни отъ огъня на само
ние, сь което й вменяватъ об
Значи, излиза, че младежьта,
жертвата и служба въ името
ществени задължения, тя чув като съставка на дадено об на младежь га.
на добре разбраните народни
ствува своите обществени проя щество, има свой собственъ
Дори Тургеневъ, отдЬля ба- и д е а л и , да
тръгнатъ
ви като дългъ къмъ прогре пжть на развитие, следовател щит-fe
отъ синоветЬ, на консер по пжтя на едно пълно, кул
сивната общественость. като но и свой общественъ животъ. вативното
постави вЪч- турно и стопанско възмогаане.
дългъ къмъ себе си и къмъ Тъй, че обществената функция но младото,начало
възхожцащо
нача
Зещото живи еж още и
културата. И, ако нЪкой дръз на младите има своята сила и
въчно ще живеятъ думите на
ва пон-вкога да й оспорва или значение въ целия общест ло въ живота — младежьта,
Никакви .доводи не еж въ починалия нашъ народенъ
отнема това, извоювано съ венъ животъ на дадена нацио
състояние да лишатъ младит-fe трибунъ, Проф. Д-ръ ftc. Злаv
личния прим-връ на саможерт нална единица.
отъ правото имъ да взематъ таровъ, че „Каквото младитв
вата свещенно право, споредъ
Ние не отричаме правото на активно участие въ-изграждане пожелаятъ; като съгласуватъ-и
нась, той върши най-големото
обединятъ своите усилия и
престжпление по отношение всеки, който би ни възразилъ, на обществения животъ.
че въ процеса на своето раз.
Психологията ни учи, че едни в-fepa, то ще бжде истината на
на подрастващите.
витие, при предприемане на отъ най-голтзмитЬ учени, фило утрешня день."
СъвременигЬ младежи поз- известни инициативи, младите софи, поети общественици и..
Стефанъ П. Стояновъ —'
наватъ сравнително добре жи изпадатъ често пжти въ за др. въ процеса на-своето раз
- Вихренскй
вота: съ неговите втзчни и не блуждения и грешки, вЪрно е витие, още отъ най-крехката
умолими закони, съ суровоститЬ му, изобщо, съ всичките
му лоши и добри страни. Поголемата часть отъ тия мла
ди израстватъ въ трудъ, на
полето и нивата, на лозето,
по фабрики, работилници и
станове и т. н, И въ борбата
сисъ житейските несгоди, чес
то пжти, rfe еж образецъ на
истински герои и борци въ
тоя животъ. Имаме ли право
с
а
тогава да ги обвиняваме, че се
увличали въ разни обществе
ни течения и групировки?
BcfeKH инцитатъ, всЬко д-Ьло,
лишено отъ участието на мла
П е ч а т н и ц а А. Ю, П ъ н д ъ Ь л и й с Ь и у д . „Панагюри ще" 1 — в а р я а

Тютюневата фабрикаяЩШИЧЕ'

На М. К. А в г е р и н и д и — В а р н а
явява на- г\ г. пушачитЪ, че всичкитЪ йкачест*
ва цигари е ж приготвени о т ъ х у б а в и ю ж н о ^
б ъ л г а р с Ь и т ю т ю н и ^ ^°р ^тщш1тъштщттт
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„ Културенъ Преглед?

СвЪтовни

знаменитости

Гулиемо Маркони
Почти всички големи изо успЪва да предаде известията
бретения на XX в. еж напра си на 12 клм. Следъ тия успехи
вени отъ хора, които еж били Маркони дава своето' изобре
въ началото на умственото си тение за патентъ. Двадесеть и
развитие. ^Айнщайнъ е поста- две годишниятъ момъкъ става
вилъ теорията на релативно- прочутъ за една нощь. Итастьта двадесеть годишенъ. Мла- лиянското правителство го по
диятъ лекарь Бентингъ отъ виква въ Римъ и Специя, где
Канада е открилъ, сжщо така то се уреждатъ изпращателни
младъ, средства за оборване станции подъ негово ръковод
на захарната болесть. И Гулие ство. Следъ като усптзва да
мо Маркони бъ- напълно за- приеме въ Специя известия по
вършилъ
своето
грамадно безжиченъ телеграфъ, идещи
изобретение на безжичния те- отъ единъ италиянски корабъ,
леграфъ, още като двадесеть който се намира далечъ въ
годишенъ младежь. И като морето, той отива в ъ Римъ и
двадесеть и две годишенъ не- показва своите опити предъ
новите опити били вече приз- кралското семейство. Кралица
Маргарита, майка на сегашния
JaTH и използувани.
краль се заинтересувала много
На 25 априлъ 1874 г. Марко отъ това ново изобретение.
ни се ражда въ Болоня, отъ
- Следните си успехи Маркони
баща търговецъ, италианецъ и
достигна
въ Англия. Принцъть
майка шотландка.. Двадесеть
години по-късно той познава отъ Уелсъ, по-кжено краль
вече съвсемъ добре физиката Едуардъ VII се ранява тежко
и химията и презъ една без въ крака. Принуденъ е да
сънна нощь съзнава, че е остане на яхтата си. Единъ
възможно да се предаватъ членъ отъ двореца предлага
електрически сигнали презъ да си послужатъ съ безжичния
етера отъ едно место, на друго. телеграфъ, за поддържане
Маркони самъ разправялъ, че връзка съ майката на престо
си спомнялъ винага нея нощь лонаследника. Маркони който
въ Алпите съ всичките си се намиралъ въ Англия построилъ изпращателна станция
подробности.
и поддържа така шеснадесеть
Въ Болоня измолва отъ ро дена връзка между яхтата и
дителите си две стаи, които кралския дворъ.
урежда като работилница. Тамъ
Съ тия технически изобре
постройва своигЬ апарати и тения Маркони става познатъ
прави своите опити. Неговата и на широката публика. Из
майка е първиятъ човекъ кой първо неговите опити биватъ
то вЪрва въ неговите опити, използвани отъ военната тех
и тя съумява да удобри и крити ника. Англичаните употръбяческите възражения на бащата. ватъ безжичния телеграфъ при
Презъ1894 г. една декем войната съ бурите презъ 1900 г.
врийска нощь Маркони събуж
Следната цель на Маркони
да майка си и я завежда въ е да преодолее морето. Презъ
стаята за опитите. Той я накар 1902 г. се предава първия
ва да натисне едно копче и морзовъ безжиченъ телеграфъ
на деветь метра едно звънче презъ Атлантическия океанъ.
почва да звъни. Това звънче
Презъ време на едно пре
не е свързано съ копчето.
биваване въ Америка се сре
Една година по-късно Мар ща съ Едисонъ" Тъ се сприякони прави своите опити из- теляватъ отъ първия моментъ
вънъ работилницата. Той пре и оставатъ приятели до смърдава безжични знакове до ед тьта на Едисона. Презъ 1909
но далечно невидимо разстоя година, едва двадесеть и петь
ние. Презъ 1806 година преда годишенъ получава най-голева сигнали на 3 клм. Тогава мата признателность на нау
майка му заминава съ него за ката — Нобеловата награда за
Англия, гдето му се дава въз- физика.
можность да прави опити предъ » Радиотелеграфията напредва.
пощенски чиновници. Задаватъ Всеки корабъ е снабденъ съ
му задачата да предаде сигна апаратъ. А колко е важна тази
ли отъ главната поща до прие- телеграфия за единъ параходъ
матель, уреденъ отъ него, на това се знае отъ „Титаникъ",
бръта наТемза. Пощенските гдето благодарение на радиото
чиновници му даватъ телегра еж били спасени 700 души!
ма, която той предава неза
Презъ 1914 година Маркони
бавно и която бива приета е сенаторъ. Презъ 1917 годи
безъ всекакви повтаряния.
на влиза въ италиянската ар
Веднага следъ тия официал мия като поручикъ за гене
ни опити Маркони е поканенъ ралния щабъ.
J а продължи по тоя пжть
Следъ войната построява
гредъ висши и платени инже
(Следва на 7 стр,)
нери. Младиятъ
италиянецъ

пКултуренъ Прегледъ*

Изъ н а у к а т а и йсивота.

ИИПВИ11ВИТРИНИДЕНЬ

Полковникъ К р а м п т о н ъ ,
единственъ живъ отъ помощ
ниците на Едисонъ, вече 90
годишенъ е помагалъ дейно
на гениалния изобретатель, ко
гато той е работилъ надъ
осъвършенствуването на елек
трическата лампа. Той е направилъ много за популяризи
рането на електрическото ос
вътление въ Европа, кждето
най-напредъ то е било посрещ
нато не само съ недоверие,
но и съ враждебность.
Въ разговоръ съ журналис
тите стария полковникъ разказалъ, какъ преди половинъ
векъ е поставилъ електричес
ко осветление въ Бъкингам- .
ския дворецъ. Когато кралица
Виктория видела въ полюлеите матови абажури, въ които
били поставени лампите, тя
изпаднала въ силенъ гневъ:
— Махнете веднага тази гадость1 .Светлината требва да
бжде естествена, а тукъ ВСЕКИ
ще си блъска главата, за да
разбере отъ кжде иде светли
ната.
Г
\

Въ края на краищата кра
лицата се съгласила на компромисъ: електрическите лам
пи били поставени въ полюлеигв по такъвъ начинъ, че
запазили външния видъ на
свещи. Въ тоя си видъ електри
ческото осветление сжществува и цо сега.
Полковникъ
Крамптонъ
твърди, че електрическото ос
ветление е единъ истински
царски додаръкъ за човечест
вото, което обаче, не е съумело още да го използва, както
требва. Сегашните електри
чески лампи даватъ слаба или
много силна светлина. Съставътъ на ЛЖЧИГБ имъ е вреденъ
за зрението.
— До 50 години отъ сега
нататъкъ — заключилъ Крам
птонъ — въ стените на нови
те сгради, ще се зазиждатъ
апарати, които ще разпространяватъ „дневна" светлина.
При днешното състояние на
техниката това може да се
постигне и сега, обаче пречатъ
съображения на икономии.

Първокласната семейна
пивница и караацария

[

Евксиноградъ

^сервира най-пърз окачествени напитки и р а з Гполага с ь о т л и ч н а скара, Приятна о 5 с г а н овка\
Прислуга вейсляаа и а к у р а т н а

Радио МЕНДЕ
и тази година държи
ПЪРВЕНСТВО ПО
ТОНЪ, на кжеи въл
ни и селективность.
Не купувайте апа
рати преди да по
сетите

Радио М е н д е
Цени най-износни за
Д Ъ ЯХ ОС р ОЧ Н И

из плащаая а

Прзд,сгавигелсгво з а Варна
ул. 6 С^агемврий 3
ИЗВЕСТНИЯ СПЕЦИАЛИСТЪ МАЙСТОРЪ ГЛАДАЧЪ

Ш м и д ъ Koentb
ПОЗНАТЪ ОТЪ ФИРМАТА „ В е н е ц и я " ОБЗАВЕЖДА
СЕГА НОВАТА ГЛАДАЧНИЦА И ПЕРАЧНИЦА

:Хелвеция:

ул. «Шейново 3 (срещу фриз. салонъ „Ида"),. Пере, глади
бельо, яки и всекакви ржкоделни изделия най-идеално

5

Държавата на последните амазонки
Войнствените жени въ джунглитъ. ПреживълкцитЬ на една
художничка
Въ парижките художествени
кржгове
буди необикновенъ
интересъ изложбата "Амазон
ки" на художничката Марселъ
Лефевръ, тъй като МОТИВИТЕ на
тая картинна изложба еж чер
пени отъ лични преживявания
на художничката въ девствени
те гори на Бразилия. Въ послед-..
НИГБ нъколко години Лефевръ
предприела
пжтувания изъ
Африка и южна Америка
Въ връзка съ изложбата
си художничката е разказала
предъ единъ журналистъ, какъ
е попаднала въ държавата на
последните амазонки на свъта.
Пжтувайки съ неколко йндиянци въ

непроходимите джунгли
на Бразилия
тя се срещнала внезапно съ
група индиянки, въоржжени съ
лжкове и стрели.
— Предъ мене стояха десеть
едри, съвсемъ голи индиянки,
чиито твла, отъ главата до
петитв бъха татуирани, като
държеха въ ржцетъ си лжкове
~ и стрели. Дадохъ имъ веднага
кЬколко подаръци, отъ които
едно огледалце извика необикновенна радость. МойтЬ ин
дианци влъзоха въ разговоръ
и скоро узнахъ, че сме пока
нени отъ тия забележителни
'жени, въ селото имъ всрътгъ
девствената гора. На въпроса
ми, какъ така жени еж тръг
нали на ловъ въ тая дива
мъстность, получихъ следния
, приблизителенъ отговоръ: „Ние
не сме жени, а бойци! У насъ
мжжете се занимаватъ съ гри
жите по децата^ и домакин
ството; ТБ еж длъжни да се
подчиняватъ на жените, защо
то само те носятъ оржжие,
отиватъ на ловъ и воюватъ съ
съседните племена".
Язъ разбрахъ, че случайностьта ме бъ довела при по
следното амазонско племе.

Столицата на женската
държава
Но азъ тръгваше да прежи
вея още много интересни нъща. Следъ десетдневенъ ходъ
ние стигнахме въ „Толдо",

както се наричаше това село.
До малко езерото се издигаха
постройки на колове. Една
куриерка бъ
предизвестила
нашето пристигане, затова ни
очаквашетържественъ приемъ.
Мжжете свиреха на примитив
ните си инструменти, а жените ни посрещнаха въ пълно
бойно снаряжение.
Следъ това бъ сложена праз
нична трапеза, за която бъха
изпечени нъколко маймуни.
Само жените бъха насъдали
наоколо, а мжжете прислужваха. Азъ останахъ нъколко
дни при честолюбивите амазон
ки, отредиха ми особена коли
ба и имахъ случая да чуя за
„ману" — горския духъ, кому
то ТБ се молятъ и който имъ
праща „зелената треска", коя
то ние нариичаме тропическа
треска.
Политическата организация,
ако може така да се каже, е
малко усложнена. Начело на
„Толдо" стои една стара жена,
която има видъ, че отдавна е
прехвърлила стоте години. Тя
е върховенъ еждия. Въ ВСБКО
семейство

жената е главатарь

Факултативно осигуряване ори фонда 0 J .
Съгл. гл. 1 ал. И .3. О. О.
самостоятелните
занаятчии,
търговци, земледелци и сво
бодни професии, които нъматъ
годишенъ доходъ по големъ
отъ 50,000 лв., а сжщо и слу
жителите при държавните и
изборни учреждения, . могатъ
да бждатъ осигурени по нъкои
видове отъ изброените осигу
ровки, ако желаятъ.
Лицата, които иматъ право
да бждатъ осигурени факулта
тивно могатъ да се осигурятъ
само за случай на „болестъ и
майчинство" и „инвалидность и
старость" или по едно отъ
тия два вида осигуровки. За
случай на злополука и безра
ботица ТБ не могатъ да се
осигуряватъ. При ТБХЪ злопо
луката, що се касае за леку
ването, се третира като болесть,
ако пострадалиятъ е осигуренъ
за случай на болесть а неработоспособностьта отъ. злопо
луката се третира споредъ
правилата за обща инвалид
ность, ако лицето е осигурено
за случай на инвалидность.
Лице, което желае да бжде
факултативно осигурено подава
въ съответната Инспекция на
то Труда декларация, въ коясе съобщава по кой видъ
осигуровка иска да бжде оси-.
гурено и съ каква стойность
марки ще облепва осигурител
ната си книжка. Къмъ декла
рацията прилага удостовере
ние оть данъчната власть или
общината за своя годишенъ
доходъ,.както и удостоверение
за здравословното му състоя
ние, издадено отъ държавенъ, общински или фондовъ лъкарь.
За своя годишенъ доходъ дър
жавните х служители не пред
ставяте удостоверение а сами
те т-fe декларирать въ писме
ната декларация.

тата, безразлично по каква
причина, могатъ да. се осигу
рятъ факулативно, само ако еж
заети въ некаква стопанска
дейность, т. е. ако станатъ
занаятчии, търговци, земедълди, или занимаватъ свободна
професия. Те постжпватъ по
сжщия начинъ указанъ въ т. 4
на настоящето окржжно.
Факултативно осигурените
иматъ право на парична пот
мощь при домашно и болнич
но лечение, ако удостоверятъ,
че презъ време на боледува
нето имъ е спрела работата,
отъ която еж' се препитавали.
За всеки конкретенъ случай,
обаче, се донася до дирекция
та и се иска разрешение за
плащане на парична помощь.
Що се отнася до факултатив
но осигурените държавни и
общински служители, на техъ
се плаща парична помощь при
домашно и болнично лечение,
ако удостоверятъ, че презъ
време на боледуването, не еж
получавали заплатата си отъ
учреждението кждето служатъ.
Въ този случай за плащане на
парична помощь не се иска
разрешение отъ Дирекцията.
Факултативно|осигурените се
ползуватъ отъ курортно, лече
ние на общо основание.;.
Всеки три, месеца, се про
верява дали факултативно оси-.
турените поддържатъ, въ. редъ
осигурените си книжки., Нека
се има предъ видъ, че факулта
тивно осигурените .сжщО еж
длъжни въ началото на всека
седмица да облепватъ книж
ките ей съ марки. . Тия отъ
техъ, които не. платятъ.това
се считатъ, че^самиеж се от
казали отъ фонда О. О. и , с е
заличаватъ отъ списъка на
факултативно осигурените,: Та
кова лице може наново да с,е
осигури
факултативно само
следъ като наново попълни
условията изложени въ настоя
щето.

Ако тя очаква дете, тя отива
сама въ гората, за да. не я ,
вижда никой мжжъ, когато
страда. Щомъ, обаче, детето
се яви на бълъ светъ, мжжътъ
има върховната грижа за него
до 13 годишната му възрасть.
Въ тая възрасть момичетата
отиватъ въ единъ видъ лагеръ,
дето се обучаватъ въ употръбата на оржжие, следъ това
• получаватъ правото да си купятъ мжжъ, при което главатарьтъ на „Толдо" определя
Работници и служащи, кои
цената. Свадбенитъ тържества
траятъ, споредъ богатството на то еж били задължително оси
жената, отъ „два до петь дни. гурени и еж напуснали рабо
Смъртното
наказание не е
познато въ тая държава, за
Не правимъ реклама, а излагаме една истина
щото ако нъкой извърши н%какво тежко
престжпление,
Вашите гости ще бждатъ най-приятно изнена
той се изключва отъ селищна
дани съ шоколадовите и отъ най-различни сорто
та общность, което ще рече,
ве бонбони, ш о к о л а д и (Лешникъ, Марципанъ,
че требва да отиде самъ въ
Мока, Битеръ и специални локуми отъ единствения,
горския пущинакъ, дето за
магазинъ:
,
наказанието му ще се погрижатъ змиите и тигрите.

„БУКЕТЪ"

j^ Дамски еалонъ
1
ДАНЧО
|
с ъ о б щ а в а н а своитЗг
— Клиенти че разполага съ
I
последният модели и
—
а&урнали

1939 г.

ул. „Царь Б о р и с ъ " № 2 1
Разполага съ всички видове захарни и
ладови изделия, бисквити и др. отъ добре

шоко

р е н о м и р а н и ! * фабриЕси н а

А. М. Чальовски
Посегет-Ь да се уверите
Георги П. Божковъ

Ч е г е г е в. „ К У Л Т У Р Е Н Ъ П Р Е Г Л Е Д Ъ \

„Културенъ преглед?

Кой к о л к о с т р у в а ?

Поуки отъ Дания!

КаЬъ с е Ь о т и р а т ъ н а Н ю й о р к с к а т а б о р с а ' а в т о г р а ,
фигЬ на знаменитите наши съвременици
Въ- Ню-йоркъ сжществува това цената е спаднала.
специална борса, въ която се
Въ първите години на Рузопред^лятъ цените на само- велтъ автографа му се котиржкописи на знаменити съвре- ралъ 80 дол. Но следъ това е
меници, както това се практи- започнало „обезценяване", па
ку!а и въ фондовите борси. заря билъ наситенъ отъ твърде
По цените може да се сжди много саморжкописи и сега
за популярностьта на това или може да се получи за 25 дол.
онова лице.
Когато Леонъ Блумъ и Антони
1
Най-високи цени се даватъ Идткнъ б£ха на власть ТЪХНИГБ
за саморжкописигЬ на днеш автографи струваха по 60 до
ните диктатори. Автографътъ лари. По настоящемъ гЬхната
на Хитлеръ се цени въ настоя цена е спаднала до 5 долари.
щия моментъ 100 долара; Му
Единствени затвърдени и
солини — 75 дол.; Кемалъ Ата- установени -цени иматъ двата
тюркъ — 60 дол. Едно време саморжкописи на папа Пий XI
за саморжкописа нт Сталинъ — 50 долари и на Махатма
еж давали 200 дол.; но следъ Ганди — 30 долари.

Т У Л ИЕМ Q МАРКОНИ
(Продължение
инструментъ, който променя
частния животъ на мнозина.
Съ него се прави .политичес
ка пропаганда. Това е радио
апарата. ВсЬки приема това
изобретение, като Н-БЩО съвсемъ естествено. Презъ 1921 г.
се дава въ Лондонъ първия
радиоконцертъ.
Презъ 1930 год. 'Маркони
открива въ Сидней, Австралия,
една изложба,' И докато "се на,мира още на яхтата си, „Електтра*,тойнагисва едно копче и
целия градъ се осветлява фее
рично.
Още презъ 1927 год. краль

отъ 5-та стр.)
Емануилъ го повишава въ
рангъ маркизъ а презъ 1930
год. става председатель на Ака о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
демията на науките и членъ
на големия фашистки съветъ.
Последните години Маркони
се е занимавалъ съ изобрете
нието на лжчи, чрезъ които
ул. „Царь Борисъ". 9
могатъ да се спиратъ кораби,
които се намиратъ на далечно
разстояние.
р а з п о л а г а съ големъ изборъ отъ 'новопристигнали
И тоя голЪмъ изобретатель, .
п о с л е д н и л ю д е л и за дамски, мжжки и детски
както мнозина други не е вече
горни дрехи
между живите,
П о с е т е т е з а д а с е увЪрите'1
Може да се каже, че следъ
0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО
Мусолини той б е . най-видната
личность въ Италия.

Известната модна дреханица

;П л о в д и в ъ:
на Бр. Мандилови

1

••••••••••••^••••••••••ф

Очида
ВСЪКИ ПРЕДПОЧИТА ДА
СИ КУПУВА ОЧИЛА С Ъ
НАЙ-ГОЛЪМО ДОВЪРИЕ
ОТЪ
ОПТИЧЕСКИЯ

J

ма.ГАзанъ
А л б е р т ъ Я. Мосачо
у л . „ Ц а р ь Б о р и с ъ " 15

•
•

•
•

•
•••••••••••••••••••••••

К

Известното модно крояческо ателие на Ц

Иванъ И! Колевъ
ул. Воденъ и Царь Борисъ (до маг. Художник ъ)
Р а з п о л а г а съ"най»новйгВ английски и ф р з н с Ь и
г&урнали з а сезона. Изработва по в к у с а н а
клиента. Поставя винаги най«доброкачествени
материали

пНулшуренъ Прегледъ"'

Работилница за
точени листа и
реномирана Кадайфъ
ЕДИНСТВЕНЪ ВЪ ГРАДА
'ДОБРОКАЧЕСТВЕНА СТОКА БР. МИХАЙЛОВИ
ул. „27 юлий" тел. 26-03 (до ателие „Прогресъ")

Преди д а с и К у п и т е
и л и п о р ж ч а т е КИЛИМИ

ф
А Защото е най-стария оптически магазинъ въ града и
J 'винаги разполага на складъ съ първокачествени стъкла
J
Цайсъ и най-нови модели рамки
•
Д е н и п о д ъ всВЕсаЬва ЕсонЕсуренаия

I

Чаплинъ

въ ролята на Хитлеръ
Знаменитиятъ американски
Дания има ОКОЛО 3 милиона
киноартистъ
Чарли Чаплинъ,
население, половината отъ на
въ
единъ
разговоръ
съ журна
шето. Пространство три пжти
по малйо отъ нашето (около листите, е заявилъ, че възна
40,000 кв. км.). Занятие главно мерява да играе въ ролята на
земледъчлие и скотовъдство. Хитлеръ, въ единъ свой предПовечето отъ населението съ стоящъ комически филмъ.
— Азъ считамъ, — казалъ
по нЪколко десетки декари на
Чаплинъ,
че имамъ пълното
семейство.
право да подражавамъ ХитлеИнтелигентниятъ датски се ра, така*както той отдавна ми
лянинъ типизира производст заимствува моите мустаци и
вото си по видъ и качество, се гордее съ те*ъ предъ це
употребява машини и за мал лия светъ.
ките стопанства. Вживтзлъ се
М а г а з и н ъ т * н а шиваш
въ истинското кооперативно
ката
кооперация „ВДорсЕси
дело.
Изгр-З&въ* се премести на
Кравата на датския образо- ул. .Царь Борисъ* № 12 подъ
ванъ селянинъ е дала презъ хотелъ Мусалла и разполага
1934 год. средно 3,200 литри съ ч и с т о в ъ л н е н и п л а <
млеко (презъ 1870 — 1350 л.). Т о в е за дамско и мжжко
Малката
Дания е изнесла облекло, ф и н н и о д е а л а ,
презъ сжщата година 150,000 б ъ л г а р с Е с и и е в р о п е й '
килограма масло. Дания е оте с к и с а т е н и , за ученически
чество на народните универ-. престилки и в с и ч Ь и ви»
ситети.
д.ове ш и в а ш Е с и м а т е 
р и а л и при цени конкурентни

х

отъ видове, каквито желаете: ПЕРСИЙСКИ, КОТЛЕНСКИ,
ЧИПРОВСКИ, ПИРОТСКИ и др. посетете килимарскатакжща
БР. Н. БОЯДЖИЕВИ УЛ. ЦАРЬ БОРИСЪ 26, до бирария
„Кристалъ", кждето ща намерите най-големъ изборъ.
КАЧЕСТВО НЕНАДМИНАТО И ГАРАНТИРАНО

Реномираното крояческо
ателие

..X о л и в у д ъ
задъ църквата (»Св. Никола")
РАЗПОЛАГА СЪ НАЙ-НОВИТЪ ПАРИЖКИ МОДЕЛИ ЗА
СЕЗОНА, ИЗРАБОТКА ЕЛЕГАНТНА И по ВКУСА НА
КЛИЕНТА

7

Съкровищата на Китай
се разпродаватъ въ Европа

ПРЕГЛЕАЬ
РедаКция и администрация у л . „ К а в а л а " № 5
Годишенъ абонаментъ 100 лв.

Реклами по споразумение

Планинска страна ли е България?
Обикновено се говори и пи
ше, че България е планинска
страна. Обаче, споредъ професоръ Ив. Батаклиевъ отъ Со
фийския уииверситетъ, Бълга
рия е повече полска (равнина)
отколкото планинска страна.
Наистина, споредъ неточни из
мервания (картини съ масшабъ 1:126000), отъ 103,146 кв. клм.
пространство на ц-вла Бълга
рия, 40,532 кв. 'клм. или 40 на
сто. еж полета и равнини, а
62,614 или 60 на сто — плани
ни, обаче това не е доказа
телство че България е повече
планинска страна. Яко измер
ването на планинитъ и равни
ните стане на точна карта съ
по едра м-Ърка (съ маещабъ
150,000 или 1:40,000), площьта
на полетата, ако не е повече
отъ планинската площь не ще
е по малка отъ нея. Но въпросъть за повърхностьта на
България, въ връзка съ който
еж плодородието и културата
на страната, е свързанъ и съ
въпроса за надморската висо
чина. Обикновено неравнигЬ
земи съ височини повече отъ
300 метра се числятъ къмъ
планинит-fe, но страни, каквато
е България, дето има полета
съ 550 м. (софийското) и дори
съ 950 м. (самоковското) надъ
морското равнище дето въ
пояса съ 300 — 500 м. над
морска височина има ниви и
тамъ еж нашите най-хубави
лозя, розови градини и.пр. —
естествено е, че земята съ
надморска височина до 500 м.
не може да се взима за пла
нинска.
Ето защо, ако счетемъ земя
та съ надморска височина до
500 метра за полска, а надъ
500 м. за планинска, тогава

ПРИ МАГАЗИНЪ

66,584 кв. клм. или 65 на сто
(близо две трети) отъ Бълга
рия е полска, а' само 36,562
кв. клм. или 35 на сто (кржгло една трета) е планинска.
Но ако това е пресилено, каз
ва проф. Батаклиевъ, най-мал
ко требва да се приеме, че
България е толкова планин
ска земя, колкотб и. полска,
но не повече планинска.

НАШИ
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Военнитв действия въ Китай
еж поставили въ опасность художественитъсъкровища на Ки
тай, ценностьта на Които е ко*
лосална.
Въ последно време китайско
то правителство е започнало
да изнася тия ежкровища пре
димно въ Англия. Ценни кера
мични произведения отъ китай
ски стариненъ фарфоръ, кар
тини на коприна отъ прочути
китайски художници, а така
сжщо и златни и сребърни

монети, които досега еж се
пазили въ нумизматическигЬ
колекции на Нанкингъ.
Много предмети ще бжда-rv
продадени на търгъ за да*- се
даде възможность на китай
ското правителство да плати"
военните поржчки, който е
направило въ Европа. Китай
ското правителство очаква да
получи отъ тая продажба не
по-малко отъ 300 , милиона
китайски долари.

Домътъ на Марсилсш водолазъ
Столътъ, на който той седи,
Марсилския водолазъ Жанъ
Негри познава дъното на ста* реликва на „Никола Паке".
рото пристанище по-добре отъ грамаденъ пжтнически пара
колкото улиците на своя ро- ходъ, който потъналъ край
брега на МароКо, преди 5 год;
денъ градъ.
ВсЬки пжть, когато Негри пепелница, джезве и кутия за
изследва потънали параходи, захарь — споменъ отъ ката
той прибира съ себе си, отъ строфата „Поля лека" — изгвхъ за споменъ нЪкой инте- горелъ презъ 1929 год; единъ
ресенъ предметъ. И за 20 го звънецъ за Bpata — изваденъ
дишните си подводни стран- отъ „Калбанъ", който се е
ствувания, водолазътъ е при- разбилъ въ скалите на Паркеготвилъ колекция оть тЬзи рола.
находки, въ своята квартира;
Въ градината предъ кжщчч-^
Барометьрътъ който виси на ката на водолаза Негри, нъяа;
стената, въ столовата му, е • никакво дърво или растени|"|
r
взелъотъ „Нумидий" потъналъ Тукъ лежатъ фантастични 'W
щи:
котви,
вериги,
спасителни
въ Жолете, презъ 1928 год;
наредъ съ него на стената пояси, параходни винтове. ..
чука часовникъ. Водолазътъ Всвка, оть ,тия вещи — свидего намерилъ въ капитанската телстзуаа мор:ките катастро
каюта на „Сандерсъ*"'потънапъ фи, последни останали споме
ни оть потьнали параходи.
презъ 1933 год.

Ка&ъ с е с г а в а м и д и о н е р ъ ?
Ямериканскиятъ журналистъ дължение на 8 месеца и сега
,и драматургъ, Робертъ Шер се цъзобновява наново. Въоб
вудъ, е станалъ милионеръ, ще' въ Англия на пиесата еж
благодарение на единствената приежетвузали, около 6ОО.003
Скица отъ Ял. Добриновъ своя пиеса „Раятъ на идиота" посетители.
Въ течение на две години тая
Шервудъ ежеседмично попиеса не е елвзла отъ сцената лучавалъ отъ 300 до 400 фун;
Шервудъ е спечелилъ повече та стерлинги, когато пиесата
отъ единъ^милионъ долари.
се играла въ Лондонъ. Сега
Нашиятъ гол-Ьмъ актьоръ
Въ Ню-Иоркъ на пиесата той е продалъ пиесата с и , за
чийто 25 годишенъ сцениченъ
юбилей ще се отпразднува въ приежетвували близо единъ , 160,000 долара, за да бжде по
* v
Варна на 16 XII т. г., подъ милионъ зрители и съ толкова ставена на филмъ.
Сюжетътъ на „Раятъ нз
покровителството на г. Минист- била посетена презъ време на
идиота" "билъ разказанъ на
ра на народното просвещение провинциалната й обиколка.
Шервуда отънЪкой си пжтКогато
пиесата
е
била
от
и уредбата на общограждански,
к-тетъ" подъ председателството купена отъ единъ известенъ никъ отъ параходъ, съ когрт^
английски театраленъ дирек- пжтували наедно. Този човека
на кмета г. инж. Мустаковъ.
торъ за да я постави на лон дошълъ да прекара известно
донската сцена, той и авторътъ време въ единъ китайски градъ
предполагали, че пиесата ще наедно съ нЪколко чужденци
се задържи само за около 10 и то презъ време когато ки
пжти, но въ Лондонъ тя безъ тайците влезли въ бой съ
прекжевания се играла въ про японците.

г. Иванъ Кумановъ

:Златното зайче
Б л а д и с л а в ъ ЦанГсовъ
уд. ,Владвслав£"
щенам*рите пълна гадангериа прн
досгжпни пени
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„Култургнъ прегледь*

