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Дружест Д-ръ Ив. Теодоровъ.
аото на
„
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журналицпшмъ, въ Варна е издало изпнредно издание на своя 'орО т ъ н е к о л к о години насемъ
Недостигътъ о т ъ варь води
иш» — 'Варненски
вестникъ св пръсна слуха както в ъ са к ъ м ъ : намаляване големината
на вестницитгь, посветенъ на мата Варна, т ъ й и в ъ н ъ о т ъ на телото и на гръднря кошъ,
нашето мьтовище, Схващай- нея, че варненската вода — не к ъ м ъ раввалата на в ъ б и т е , ив
а водата вя пиене, би кривявяне на костите, англий
хм дълбоко своя дъмъ, като морската,
ла лоша, понрже съдържала ската болест ь и уголемяване на
журналисти' преди
всичко, много вкрь — В е р е н ъ ли е то- детската смъртность.
да държатъ високо факела на ви с л у г ъ ? — Отчасти да, от
К у л т у р н я я т ъ ч о в е к ъ боледу
на истината, и следъ това, части не. В е р н о е, че вррнен- ва о т ъ недостига на варь, кой
тто сгзнателни грсждани на ската вода съдържа сравнително то недостигъ иде о т ъ недостигъ
много в а р ь * ) неверно е, обаче, на варь в ъ храната и в ь воВарщ\.,да , ,дадатъ\ своята че
т я е лоша. Д о л н и т * редове
особено при ивкуствеио
кнъ аагстопанското и ико и малко равмисляне ще убедятъ датя,
обевваряване на последната
номическошовдигане на изне- читателя в ъ истиностьта на то
Рове ивучввлъ дълги години
момаща Варна въ единг мо ва твърд-ние
връвката между варното съдър
Съдържанието на варьта в ъ жание на водата ва пиене и
мент,',когато ш има найголма. нужда. отъ всички свои водата вя пиене обуславя ней вдравословното състояние и наилъ, ч е :
„твърдость," която се м*.просвгътени синове^ варненски• ната
1) Колкото по твърда е во
ри с ъ градуси : една часть варь
те журналисти съ издаването на 100,000 части вода се рав дата, телковв' по-вдрави с ъ в ъ на к този '" специаленъ
брой нява на 1°. Вода, съдържаща 15 бите. Той ивследвилъ в ъ 164
щвятъ неоценими .услум на ;*и повече грама вирь в ъ 100 ли . местности иъ Германия 88,000
титгъ )сг\раждани. ,,',:, , 8 • '' три водя, Се нарича,твърда. Н и . деца — ученици и намерилъ о т ъ
индустрията, нито '. домакин- .100 челюсти при вода:
И\>ще\ дошелг -е върховния •; то
2° твърдость здрави 1,3
ствата не сбичатъ твърда во
моментъда се •втглпи въ съ да, ВЙЩОТО при ивпаряването й
10° . .
,
6,5
тниещ.на' всички, че едно- , варьта се утайва в ъ видъ на
20° • . „
, 1 0
30° и по-горе
„ 20.
временно,.с» приятното ц по-яка кора по стените на съдо
2) КОЛКОТО ПО твърда е вода
летто^ летовника ще. намгьри в е т е , т р ъ б и т е и парните воттолкова повеч^. младежи има,
пВарКа и условУя за ефтино Гли, а в ъ химическите ваведениа та,
• освенъ това м ъ ч н о разтворими способни ва военна служба. Спопреживпване, каквито 'едва ли т е варни съединения пречатъ собностьтв аа военна служба на
(и • ,намприЯъг, на друю ]м)ьсрю на миенето, вещото едка часть родените и ж и в у щ и т е в ъ града
п Бтария. -Това тргъвва.да, о т ъ " с а п у н ъ т ъ се съединява съ ; Г о т а младежи следъ въвежда
се разбере, особено отъ ония, ., варьта и обравува неравтворимъ нето на мека водопроводна во
по отношение на предгра
тто проглушиха' свтьта, съ варовъ с а п у н ъ : „водата не се да
п е н и , " а п р и ' готвенето се об- дията съ вапавена твърда во
шмисмни .факти, че Варна е равуватъ съединения, които ва- • да се влошило на 14,5%. Р ъ с едва лц не най-скяпиякурортъ трудняпатъ варенето. Г р а х ъ т ъ т ъ т ъ "на ж и в у щ и т е в ъ града
п шта. . ••
. . -, напр. не омеква в ъ вода, съдър и п и е щ и т е мека вода' в ъ срав

Варненската вода.

ж а щ а много варь.
Това с ъ кусурите — недо
Дружеството на Варнен
с т а т ъ ц и т е на твърдата вода, но
ските , журналисти е успгьло !• химическата
индустрия не ни
да,обхване всичко,. което ин интересува; ва насъ е важно
тересува лгътовника, въ своето 'действието на твърдата вода
специално издание, което мо- върху ч о в е ш к и я органивъмъ,
же.да служи и като истински върху 8!\равословното му съ-нархчникъуа гоститгь на гррда стояние.
Преди всичко требва да се
& не»о нуждаещия се , отъ внае, че в а | ьта е съставна часть
морско лгьчение ще намгьри на нашия органивъмъ. Скелестатии "и • уплтвания
при т ъ т ъ — к о к а л и т е ни се съетот ъ превъ живота о т ъ 58°/о, а
шуването отъ специалисти яследъ
емъртьта в ъ ивсъхнало
лшрщ Агьшвнчцитгъ щг на-, състояние о т ъ 9 9 % «'арь — глав
Щятъ пълно описание на но ФОСФорнокисела''вярь Здра
мишата за ризвлгъчение и вината на к о к а л и т е и в ъ б и т е
Р<иходки, съ каквито природа- ни вависи о т ъ количеството на
варьта, която т е с ъ д ъ р ж а т ъ .
т<
* ^„надарила щедро окол
Научно докавано е, че варьта
Штьта на Варна — въобще
усилва апетита и повдига обмевСмч
*о онова, което е необхо- ната на веществата и вя това
<>Ш"да се знае отъ всички се цени високо като лечебно
•осми на нашето лптовище: средство противъ малокръвие,
изтощение и главно
инициативата на варнен- слабость,
противъ охтиката. Варьта иг
с
®тгь ни колеги е повече отъ рае обаче при охтиката не до
п
<№Шна и тя заслужава ад- толкова лечебня, колкото пред
ста.ис
Щщията на цплото граж- вярваща роля. По една
1
:
тина
в
ъ
една
гипсова
)
Фабрика
^«ство. •• '

Комисарството по прехцаната
т

° "рива последните

два велен-

а.Уови магазина в ъ събота —
, ми , именно:
-Ь «.
именно: магавинъ
магавинъ Лв
ле 95
ъ

Доорудж,. к в а р т а л ъ — ада
*Ие*о' на Ж е л е а к о Колеьъ и
««гаейнъ № 10 в ъ новия квар.Л"1 "«Д* търговското у ч и л и щ е
Алеко Димит *'•Д»нието--'на
Ровъ __. бръсняръ. Всичките
об
Щчнскн веленчукови ма|,
йни ородаватъ редовно ве.""•чувъ о т ъ общин, градини.

"е т ъ 400 работници, които ра
ботили т а м ъ 17 години, не се
равболелъ нито единъ о т ъ ох
тика. По друга една статистика
о т ъ 40824 умйрания о т ъ туберкулова се падатъ в ъ Германия
само 17 на хора, които се ванимаватъ съ печене на варь и
гипсъ.
») Варна се обслужва отъ 5 изво
ра, които се различаватъ по съдър
жанието на варьта ; твърдостьта на
водата се колебае споредъ изиорите
отъ 10 до 36°. Морската градина и
съседните части на града се ползуватъ отъ най-варовитата вода (36°).
1) Гипсъ е сЪрнокисела варь.

нение съ ж и в у щ и т е в ъ пред
градията и пиещите твърда во
да се намалилъ на 1,2 санти
метра.
3) Меките води при варене
ивтеглюватъ солите о т ъ храни
т е л н и т е вещества и то толкова
повече, колкото по-меки с ъ т е ,
и обратно прп т в ъ р д и т е води
: варьта преминава и се всмуква
о т ъ водата в ъ зарзаватите Кар, тофите напр. съдържали следъ
единъ и половина часово варе
не в ъ мека (0,8°) вода 7 2 % о т ъ
количеството на варьта, което
с ъ имали в ъ сурово състояние,
а при всренето в ъ много твър
да вода (66°) — 4 6 8 % '
О т ъ това се вижда, че овощията при варене в ъ мека водя
губятъ около ги о т ъ варьта си,
а при варене въ твърда вода
т е отлагатъ в ъ себе си до 4
п ъ т и повече вврь, отколкото
с ъ имали преди варенето, А то
ва йма извънредно -големо вначение.
Подобни ревултати се полу
чили и в ъ други страни, а имено
намерили с ъ , че при повише
ното съдържание на ьарьта в ъ
храната и водата ва пиене се
повишаватъ здравието, плодотворностьта и дълголетието на
хората. Но кой гледа на т о в а ?
„Индустрията, печалбите, поголеми дивиденди изискватъ по
гореописаните причини мека
вода, и градското население в ъ
н е к о и местности отдава варьта,
която построява костите ни, укрепява в ъ б и т е ни, усилва ко
сата н и , ванавва б е л и т е ни дро
бове о т ъ гниене, която дава
м л е к о на мнйките ни, прави
ч л е н о е на децата ни, й о н и т е
на която привеждатъ в ъ дей
ствие жлевите ни, с ъ ж и в я в а т ъ

•КУРОРТНА'.ВАРНА.

Морските бани — главния входъ.
сетивата ни и повдигатъ силата
на проивводителностьта в ъ мЪжа и жената,— жертвува всич
ко това ва печалби". (Канъ).
И т ъ й големото количество
варь в ъ варненската вода не е
недостатъкъ, а е преимущество.
Гореприведените статистически
. данни покавватъ, че меката во
да е вредна, а твърдата подевна.
Дя, ще каже н е к о й п о и н т е • лигентенъ читатель, а особено
л е к а р ь , ами артериосклероватя,
това п л а ш и л о ^ва по старите
хора ?
Действително с ъ течението
на годините кякто в ъ водопро
водите • и машинните котли
варьта се отлага в ъ видъ на яка
кяменна кора, т ъ й с ъ щ о т я се
отлага о т ъ т е л е с н и т е сокове и
на стените на кръвоносните
съдове, чргвъ което отлагане
гумиобравните и еластични с ъ 
дове се втвърдяватъ и ставатъ
чупливи. С ъ напредването на
годините напредва и чупдивостьта на съдовете, т ъ й щото
у стари хора при силни душев
ни вълнения, Физически напрежения и пр., които повдигатъ
налягането на кръвьта в ъ арте
р и и т е , се появяватъ пукнатини
въ чупливите места в ъ стените
на кръвоносните съдове и чревъ
т е х ъ кръвоивлияния в ъ окол
ната т ъ к а н ь . Ако това стане
въ мозъка, то подобно кръ
воивлияния предиввиква ударъ
— аноплексия, о т ъ която т ъ й
се страхуватъ старите хора.
Но това отлагане, както е на
учно докавано, не иде нито о т ъ
варьта на храната, нито ' о т ъ
оная на водата, а се обравува
о т ъ варьта на т ъ к а н и т е , която
варь, независимо о т ъ варьта на
храната и водата, преминава
о т ъ богати с ъ варъ тъкани,
особено о т ъ костите в ъ стени
т е ва артерийите. Статисти
ката потвърдя ва това, като по
казва, че в ъ местности съ го
л е м о съдържание в я р ь . в ъ поч
вата и водата апоплектическите
удари се появяватъ не по често,
н даже по редко, отколкото в ъ
местности с ъ съвършено мека
вода. А освенъ това отлагането
на варьта пъ стените на кръ
воносните съдове не е, както
погрешно се мисли, причина, а
е следствие на болесть, то е
благотворно предварваще сред
с.тво противъ грозящата болест
на катастрофа. Както
чревъ
постоянното триене на водата
т р ъ б и т е на водопровЪдите ни
отаватъ не плътни и требва да

се аапояватъ, т ъ й с л щ о чревъ
кръвообращението се ивхабя
ватъ кръвоносните съдове; и
т ъ й като остаряващия органи
въмъ не може като младия да
вамести ивтритите места с ъ
новообрввувкние на клетки, т е 
лото праща варь, ва да се цементиратъ
протриващите св
места. Страшната артериосклерова е не болесть, а самопомощь на т е л о т о противъ аастрашаввщето пукане на арте
' р и и т е Да наричаме артериоскдеровата болесть, е с ъ щ о т ъ й
превратно, като да обвиняваме
к р ъ п к и т е на панталоните в ъ
това, че панталоните с ъ скъса
ни. Швенингеръ, прочутиятъ
л е к а р ь на Бисмарка, е к а в я л ъ :
.Артериосклероватя е болесть
на старостьта, която требва на
всекиго да пожелаваме", а а що
то като, еакърпва изхабените
кръвоносни
съдове, про
дължава живота. И т ъ й , стари
хора, не се страхувайте о т ъ
артериосклероватя, а разберете,
че т я е признакъ на остарява
' не и на цементнране ивстритит е , ивтьнчените места в ъ сте
н и т е на кръвоносните съдове,
и помнете, че това цементнра
не е толкова вдраво, щото при
прввиленъ, спокоенъ, хигиениченъ животъ ще можете чревъ
него да се наслаждавате о т ъ
живота още дълги години. И
вие почитаеми читатели, не се
бойте о т ъ сравнително многото
варь съдържаща варненската во
да : т я нк е лоша, а е добра и
принася не вреда, а полза.
'
'
Ориенталска изложба въ
Прага.
По инициативата на управле
нието на П р а ж к и т е мострени
панаири превъ прслетьта на
1930 год. се проектира урежда
нето на една голема ориентал
ска ивложба в ъ Прага, В ь найбливките дни ще бъде предлож е и ъ на правителстлото на
Чехословашката република под
ходящия меморандумъ. В ъ о с ъ щуствяванието на тави изложба
по всека вероятность ще взематъ участие: града
Прага,
П р а ж к и т е мострени панаири, а
вероятно и правителството. Въ
Изложбата ще ввематъ участиа
и други държави, като Персия
и др. Въ чужбина — главно
пъ Германия и в ъ Франция се
и роя ява особенъ
интереоъ
к ъ м ъ проектираната изложба,
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Стр. 2

Търговия, стопанство а=
; индустрия.''' )

Д ръ Ал. Недплковг,
Управитель-.тЬкарь на Държ. Детски
Морски Оанаториумъ край гр. Варна.

ДЪРЖАВНИЯ ДЕТСКИ МОРСКИ САНАТОРИУМ*
и неговото значение ва лекуване хирургич
ната туберкулоза
Въ 1935 г. се"тури началото
на първия детски морски санг.ториумъ въ гр. Варна. Първи
те неколко години санаториу
ма временно се поместваше
въ бараките на Варненската
карантина и въ Декеровите
бараки при монастиря „Св Кон
стантинъ*, а,отъ 1909 г. се за
почна сегашната постройка на
санаториума. , Голема заслуга
за постройката и уредбата на
сегашния санаториумъ има по
койната българска царица Еле~
онора, отъ чиито лични сред
ства еж построени и две отъ
помещенията.
Санаториума е разположенъ
въ единъ отъ най-живописните
кътове на нашето Черномор
ско крайбрежие. Той заема се
вероизточния жгълъ на единъ
плосъкъ запивъ, който започва
отъ монастиря „Св. Константинъ и има около Г/а клм.
дължина. Залива притежава
20—30 м. широка пясъчна иви
ца отъ дребнозърнестъ белъ
и чистъ песъкъ. Морското дъ
но постепенно се вдълбочана
и се състои отъ също такъвъ ;
песъкъ. Околната местность
терасовидно се спуща къмъ
морето, като горните й скло
нове е к обраснали съ низка
гора и храсталаци, задъ които'1'*
се простиратъ ниви, ливади и
лозя. Отъ къмъ северъ райо
на на санаториума е защйтенъ
отъ голи ,и' покрити съ лозя й
ниви височини, отъ запздъ — :
също, а отъ къмъ югоизтокъ
се открива омайна гледка къмъ
морската ширина, Добруджан
ския край ! и носъ Калиакра;
Климатичните условия на'мест- •
ноствта напълно отговарятъ
за една' климатична станция.'Зимата й умерено студенг; малоснежна, "пролетьта хладна,"
а летото й есеньта се отлича "
ватъ съ ясно й слънчево небе,
умерена топлина,1 влвжность и,
периодични морски ветрове и
бризи; на кзито главно се дъл'••
жи чистотата и прохладата на
въздуха. Зимно време преобла 1 •
даватУ' морени и западни вет
рове, които понижааатъ тем
пературата и съставляватъ глав
на пречка за използуването на
въ!душн"ото и слънчево п&;-'
куввне.'
'" '« :: ' '-'"•
Зданията на санаториума, по-';
тънали въ зеленина; отстоятъ
оть'брега наоколо 4 0 - 5 0 м. и
се огличазатъ сЪсвоя оригиналенъ български монастир
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ски стилъ. Постройките с ъ
двуетажни, обърнати къмъ мо
рето, югозападно, и отпредъ
еж снабдени съ широки бъл
гарски чардаци — т е р а с и за
слънчеви оззрявания. Спалните
помещения с ъ просторни, ви
соки. светли, съ изобил-нъ
въздухъ и разсеяна светлина.
Къмъ встки дортуаръ има от
делна умивалня съ емайлирани
умивалници, снабдени съ топ
ла и студена вода, модерни
нуждници. Централно парно
отопление, модерно водоснаб
дяване и канализащ я, душови
бани, собствена електрическа
инсталация,
дезинфекционна
служба и др. т. приспособле
ния.
Зйдъ главното здание на са
наториума се простира красиво
планиранъ и посадецъ съ де
коративни и др. дръвчета и
храсти паркъ, въ който има
неколко борови и широколист
ни горички. Отъ 4 - 5 години
е уредено при санаториума
малко модерно стопенство съ
краварникъ, свинарникъ, ко
кошарникъ, торище, зеленчу
кова градина, овещне градина,
американско лозе, пчелникъ,.
парници, ливади, фуражни ни
ви и др. т. Общото землище е
150 декара.
•
Въ лечебно отношение стъ
година на година се урежда
и снабдява съ всички необхо
дими приспособления и инста
лации за рационалното леку
ване на болните (операционна
зала, превръзна, инструменти,
светлолечебенъ кабинетъ, ла
боратория и пп:) Инвентаря на
санаториума, е също добре
подреденъ и постоянно се по
пълва. г; Чувствува , се, обачг,
липсата отъ Ре..тгентовъ ка
бинетъ, к о й т о е една отъ найсъществените нужди за едно
лечебно заведение за хирур
гична туберкулоза. Искаме да
верваме, че държавата ще на <
прави и тая жертва», за да из
дигне ; санаториума, до- равнежа
на европейските санаториуми
и въ научно, и въ лечебно от
ношение,, Безспсрно,
предстоятъ още редица пресбразо-.
вания, ала н въ сегашния си
видъ санаториума представля
ва гордость и честь ъа нашата
бедна страна. .... ;
Морските детски санаториу
ми еж предназначени за леку
ване на слаб«, малокръвни, те
лесно недоразвити й рахитич-

ни деца, които представляватъ засегната отъ туберкулозната
най добра почва за посажда зараза. На второ место идатъ
щото и развоя на туберкулоз случаите съ явно изразена ту
беркулоза на лимфния апаратъ.
ната зараза.
А м е р и к а н с к а експозиция
Къмъ
последните се отнася и
Детската възрасть представ
при и з л о ж б а т а на модерна»
скр
ф/лозата.
Оть
костните
лява най-благоприятни условия
та т ъ р г о в и я в ъ гр. Бърно.'
за посеването и за развея на заболевания най много случаи
Въ чужбина се проявява го,
се
падатъ
на
туберкулозата
на
туберкулозата. Проникналата
лемъ
интересъ къмъ ивложбац
по единъ или други пъть за гръбначния стълбъ, а отъ став- на модерната търговия, коат.}
н
1те
заболевания.
—
на
тазо
раза се загнездва най-първо
ще б*.де уредена отъ 3,август»
въ лимфните жлези, а по къс бедрената става, коленото и до 15 септемврий 1929 год, в*
по
редко
на
другите
стави.
но се разнася заедно съ кръвьта
гр Бърно. Сега вече се явяват»
по гЬлото и споредъ силата на Отъ година на година се уве интересанти пр, всички отдедд
личава
не
само
броя
на
постъ
заразата и съпротивата на оо->
и отъ всички , етрани. Въ по*
гачизъма се посажда въ тоя пилите болни (отъ 39 за 1905 следно време е пристигнало «а,
г.
до
11»9
—
за
1928
г.),
но
се
или оня органъ. Това е втория
явление от» Министерството а*
стадий, или така нар. Х>рушчна увеличава прогресивно с ъ щ о и вемледелието .на Североамери.
числото
на
хирургичните
ту
туберкулоза. Хирургичната ту
канските Съединени Щати, Коберкулоза е местно хронично беркулозни ззболевачия. Една
голема
бройка
отъ
последни
ето жилав да и влага мостра'
заболеване било на кожата
т
е
съставляватъ
заболеванията
отъ североемериканскй памукъ.
и подкожната тъкань, било на
лимфния апаратъ. било на к о с , на перитониалната- ;ципа ( ^ б . Съ организирането на тави ви.
тите или ставите, бито на бъб перитонити), които въ нашия са ложба е натоваренъ представи
реците или половите орган", наториумъ с ъ дали най добъръ теля на -същото министерство
било на ципата, която покри лечебенъ резулгатъ. Всичко г-нъ Холтъ отъ Хавръ и тьр.
ва червата и коремните орга това показва, какво санаториу говското атвше при Американ
ни (перитонити). Най-често се ма е придобилъ.вече достаго ското генерално консулство въ
среща туберкулозното възпа лема изаестнос-ь и добро име, Прага. Необходимата , за тов»
ление на гръбначните преш ' каго въ него постъпватъ бол площь е вапавена.
нели (спондилитъ), а отъ став ни деца отъ всички краища;
ните заболевания— това на на отечеството нй и предимно Участието на Япония въ
П р а ж к и т е мострени (
тазобедрената става (кочеитъ) отъ бедните слоеве на.-насе->
панаири.
и колЪтото. Течението на бо --пението (85 90°/о отъ лекува-,
Съювътъ на Японските тьр.
лестния процесъ е бавно, и то НИТИ СЪ б е д н и ) ;
ва дава възможность да се
Преминалите презъ санато-. говско-индустрйални камари, по
подпе могне бербйта на с рга- риума деца получаватъ пра-, предложение на- предсегатедя
низма съ туберкулозната за вилно физично възпитание, при на японско чехословашката тър.
раза чрезъ едни Или други ле- добивате здравно хигиенни на- говска асоцивция въ гр. Осацъ
чебни мерки. Туберкулозата не в» ци, приучаватъ се къмъ те
г нъ Инабати, който същевре
е местно га даденъ органъ са лесна - чистота, закаляв&не на менно е председатель на Япон
мо заболеване, а болесть на т%лото и ръчна ребота. Огъ ската търговско индустриална
целкя организъмъ, и « поради : четири години въ санаториума, камара въ гр. Освцъ, е ьвелъ
тева климатичното и санато се култивира у децата ръчния ' решение да отпустне една субриално лекуване е основата трудъ не само като възпита
оидия на японските индустриг:
на съвременното гротивотубер- телко. средство,, средство за 'ялци и експортьори, ва.да вее.
:
кулозно лечениз.
развлечение и развитие на матъ колективно участие на
Главните начала за лекуване ержчность, но и като лечебенъ пролетния мостренъ панаиръ
на туберкулората с ъ климатич факторъ, особено у заковани въ Прага превъ 1930 год. 1^'нъ"
ио и диетс-хитенично мъчение, те къмъ леглото деца, стра
Инабати въвнамерява по въвсир. подходна храна, въздуш дащи отъ хирургична туберку можность да ивпрати на тангоно, слънчево и водолечение, лоза. Отъ .изработените отъ
дишвия есененъ панаиръ въ
подпомогнати отъ специални болните деца предмети, некои.*,
ортопедични, пемещни сред> отъ които иматъ художествена Прага главния еекретвръ н»
ства (гипсови и рруги имобили- стойность. се уреди лотария,,: осацкята търговска камара гнъ'
зационни апьратк) Морския и която заедно сь,- продадените Такаянагеу, който е и главен*
планинския , климатъ даватъ предмети е, дала до сега, по-.1 директоръ на Осацката Япон
най добри услооия за лЪкуване вече отъ 50 000 лв. доходъ, ско чехословашката търговска
на х рургичната туб^ркулезв. предназначен* за инсталация- асоциация, ва да предприеме
• въ Прага необходимите пред
л
Презъ 18 годишното сжще на топли морски бани при са-, .варителни мЬрки.
ствуване на санаториума с ъ наториума. •. •... ' •„•..', ••.•; ., ••,,..->
лекувани 6805 дена, стъ които
Редомъ съ физичното разви-.: нуждната висота и умственото
с ъ озгравели 4246 или' 62.2%- тие не по-малко внимание е развитие,. на децата. По тоя
а излезли съ под брение 2180 обърнато • въ санаториума на начинъ Държ. Детски Морски
деца, или 3?.9°/о. Това ще ка умственото-и: норалноточ въз Санаториумъ, закелявейки и
же. че 94°/о отъ постъпилите питание на децата. Отъ не
закрепвайки здравето на : пред
деца с ъ оздревЪли или полу колкогодини е създадена дет разположените къмъ туберку
чили подобрение. Безъ подоб ска» юношеска и за възрастни лоза деца и лекувайки пра
рение с ъ изписани само 266 библиотека: отъ 1200 ьомера. вилно носителите на едни или
д е ц е . т . е. 3.9°/о, а с ъ умрЪ.>и книги, добре, подбрани, подре- > други хирургични туберкулоз
всичко 13 д?ца, което дава дени и подвързрни отъ.самите ни огнища, пренася една'нео
г-лвамъ 1.9°/оо СМЪРТНССТЬ •,
дец-ч Чрезъ подходни беседи, ценима заслуга къмъ отечест-;
Най-големъ бре й отъ леку четива, зобави и умствени заг., вото, като запазва и изгражда
ваните деца съставлявпгь лим нятия, ръководени оть назна здравето на -подрастващите
•фатичните деца съ недоразви чения за тая цель;. персоналъ поколения, въ чиито ряце ще
то телелужение и отпаднала "(възпитателна, и надзирателки бъде поверейа съдбата и бла
охрана, една часть отъ които съ-завършено гимназиално.об- ; госъстоянието на нашия нае застрашената другата вече разование), са; поддържа на, родъ и на нашата родина. «.

I I III 411IIIII III 111..ШИ Щ Н И Щ

Д-ръ Ст Т. Попов-ь,
Нкушеръ-гинекологь

КУРОРТНА ВАРНА.
Моята дель е да дамъ,, още
единъ васлуженъ прегледъ на
Варненекптл климатическа стан
ция,*) която поради сьоя до ви ;
сока степе <ь целебен* климатъ,
лечебни морски топли и сту
дени бани,' требва да е още по.
доб|.е поа\|..та както о т ъ , бол
ните, так* и отъ нуждаещия
се отъ пълна, почивка българ
ски елптъ.
По своя мвкъ и приятенъ
климатъ, но ясното и епньо
небе, по сноето по силно гре
еще слънце, по своите почти
беаъ мъглл Дни, ио своя хубаиъ плязкь, равкгшна приро
да, комф.ртъ студени и топ
ли мор«ки бани, на които могатъ.да ви.иждчгъ много евро
пейски рен< мирани курорти, по
своите ч и с и и хубави, а даже
некои и китониранн улици, по
своя ефгинъ животь и редъ

много други, условия, нашия
край е крайно пригодеиъ ва
морски курорта.
Варна става все повече единъ
епропейски курорт ъ. И чехословаци, и поляци, и немци, и
ромъни, а даже и . турци отъ
Турция тукъ иавличатъ нкй., голема полза ва болестите си
и си отпочиватъ най добре.
Тукъ, гдето севона ва морч
. ските бани е по дълъгъ, отко-*кото по другите ни черномор
ски места, гдето г1и превъ виматя морския ни бре.-ъ е на
дарен* съ мекъ климата, гдето
слънцето не отслабва, гдето поч
ти нима студени ветрове, гдето
снегъ вали много редко и, акч
това се случи, никога нв се за
държа — топи се, — тукъ ела
ботелесните, болните, нужда
ещите се отъ морски климагь,
изморените нервно и стари хо
ра могатъ да намерягъ най го•> Гл, брошурата ми .Курортна лемата полва.
Варна,"' издание на Варн. Градско
Общ. Управление 1925 год.
Тукъ се лекуватъ най-добрв
^^щдзяшштшшкмшшш?.,

болестит-Ь на рквмената на ве
ществата (подагра, вахарна бо
лесть, затлъстяване, малокръвиь и пр.). •_....
.
Нашиятъ край е „Отечеетното на децата" съ скроФули, рахитиама, ЛИМФЧТИВМЙ, всичките

видове хирургическа туберкулова (костни, етапни, ЛИМФНИ и др.)

Тукъ е местото особенно ва
няшата българка, която съ непуванъ уепехъ ликува болести
т-Ь на половите си органи( а
именно:
а) Разширение на вените,:
вследствие въвпнлсние, придоби
то отъ пометвне, или раждане,
иии отъ артериосклеровата на
кръвоносните съдове (флеритъ,
тромбова, периодическо н ; куцваие и пр.). ,
. ,-,
Образувалите се инфилтра
ции омекнатъ, и нормалното
кръвообращение нъ артериите,
вените и лимФатичните съдо
не се въвтанонява бърво.
б) Бевплодни«е млади жени.
в) Анемията, длъжима на -пометана или ражднне/
г) Аменореята (отсътствие на
периоди у младите жени).
д) Аменореята у момичетата,
отъ каквато и да е степень, а

собено пъкъ, ако причината на
равстроеното вдраве е дизмено
реята или менореята.
е) Дивменореята (трудното
идване на периода) придрулеено
много често съ болки, особено
пъкъ', ако е вследствие хронич
но възпаление ва матката въ
много нерг-овни жени.
ж) Въвпаленйе на мчточната
шийка, придружена- съ ивобил, на левкорея (б4ло течение) ко\ето се случи* най често въ лим
Фатичните жени.
в) Хеморагичните метрити "
: при голема, мека матка и мека
шийка.
и) Въ недостатъчно съврате-.'
ните матки, оствнвла такава
,нри раждане или помятане
к) Въ равните стари метри
ти, ивкрйвьни матка съ или
бевъ етрастване маткати къмъ
бливкоетоящите имъ въ басейна
органи.
V
л) Въ скоро изгасналото във
, паление на маточните анекси
(яйчниците или тръбите) или
пъ хроническото имъ въвпале
ние (иелвиперитонити) съ сра*
;
• стване. '
'I
м) Метрорагната , (необикно
веното маточно кръвотечение),

причннено' отъ Фиброматовни
матки (нараствания ьъ матката), равииввщи се бавно; метророгиите, причинени отъ ФИброми въ критическата въврасть на жената, и нв позволя
ващи да се онериратъ.
н) Невралгиите! причинеия
отъ въвпаление на половите
органи.
о) Лъ-исливотО заболяване пл
черния дробъ, причинено отъ
продължителното боледуване на
половите органи въ малкия
басеинъп) Мукомамбрановния анте-,
ритъ, причиненъ отъ повреж
дане на половите органи въ
тавътъ (басеинътъ).
р) Половата, недъгавость у.
жената.
е) Ивглсналия туберкуловенъ
перитонитъ у жената. ;,
т) .Лекетата по лицето (1асЬез
ай гаввеигв). Останки отъ бре
менооти или ьекоя ..маточна
повреда, както и лекетата от*
продължителното употребление
на арсеникъ; или "лекетата от*
слънцето се лекуватъ съ много
добри реаултати въ морските
бани, .,,;
', ',...,-..
,','• ,.-.
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Варненски общински вестнякъ

бшрсКадаа ливкрашура. О Б Щ И Н С К И
Който се интересува отъ ли- бъде живъ отглпсъ'на сънесть
ПТТ.

III.

Л«г.л

.

*

х

Стр. 8

СЪВЕТЪ
,

II извъкредк-: сесия, държана на 20 и 21 ючин 1929 г.
тературата, отъ нейния раввой та и съзнанието на народа То
„ цъвтеж-ь/ който търси храна требва да има строга органиЧептртъкъ, 20 IV 1929 х
Д.Янакиевг, Менъ м и п а ,» своята душа, той ще е ва- чеека.връвка съ него, да е отДнесъ следъ обедъ общпн- прави отрадно впечатление
6вла»ал*{ че никога нашата равъ на неговите, мисли, на
литература не е вила въ та- неговите чувства и копне жи
ския оъветъ бе овпканъ на товп, което г. Г. Телбивонъ
къв* (иъчителенъ застой, както
Ве Р но е, че' културната жет- извънредна сесия за равглеж- каза. Онова, коото г. Гвчевъ
днес*. Огь н*колко години ва на нашия нвродъ е далечна
дане некои поемни условия и кава, бе въ негова пояпа.
въвможность на бъдещето Чер
в»самъ т я прилича на ивворъ,
търгове. На заседанието при- Менъ ми прави впечатление,
от*-гдето.'иииеой не черпи вода
новемътъ не е раворанъ. Обър
„ да утоля,жаждата си.
нати с ъ само неколко лехи, но сжтствуваха 26 души общ. че г. Телбивовъ говори съ
Стотици печатни трудове съ още по-в-Ьрно е, че, ва да 6ж съветници Кмета откри ввое- ' некакво чувство п иска да
години' етоятъ наредени въ депгь духовенъ и еъвестенъ данието въ 4 , 15.чаоа. Про права декларация. Но авъ
книжарниците и" чакатъ тър представитель, потребно е тър
пеливо ' края на преброените пеливо ивучяпне на неговата четенъ бе протокола на ва като членъ на вемледелския
седанията отъ I извънредна 01юзъ, оъ който скъсвхъ на
'т дни, бевъ некой да : е>, до култура-Йитъ и нрави.
сесия, държана на 29 и 30 принципна
почва,
защото
("т*л*'.да гр.ррелисти .поне...А
Тяя връвка се налага ня мла
колко има и такива, които въ дите,,наши писатели. И т е м м Преди дневния редъ ваяввхъ, чо огмъ за черноОАКОПИСЪ съ десетки години
'
трудовия схгозъ и когато потребва да я съвнаятъ и да се взе думата
ле*втъ на масата 1 ' па автора нърнатъ вх простото живилище
е х ъ тоаи
Авр.
Гачевъ.
Днесъ
въ
наапгажиментъ, койяиъ, бевъ' да < вйдято > с»ет-*лъ на н«родния творчески ДУХЪ.
шата отрапа нема свобода, а т о с е съпровождаше съ много
двиь. Освенъ книгите, същата
Възвръщането къмъ народа
имаекономичеоказависимоеть. грижи, авъ го оъветвахъ. И
.„сть иматъ и литературните требва да бжде но еинтетиченъ
сега
виждвмъ, че ние имаме
.списания и листове, които уми
а не пр аналитиченъ пъть. То Популярната банка се намира
^ратъ още въ своя вародишъ требва дя се корени въ пп прос въ ръцете на шепа квпита- Р»бста съ едно момче, и ние
като еднодневки^
тото отношение къмъ света, из листи. Ние имахме неколко м н о г о съжаля* аме, че той
Въ областьта на българската живяваният» требва да станатъ
души отъ нашата група чле- м о ж а * а влезе въ една тъй
литература; едва можемъ да по-дълбоки и с ъ по-широка ду
поеочимъ неколко работника, ховна амплитуда. Също въпло-, новв на популярната ванва. оервовна листа.
Телбшовъ. Не е верно! не
които св радватъ на свои чи щаванията нн художествените Но те беха ваставени дя на
татели,1Мновинството еж пре концепции требва дя се предп- пуснатъ. Те издадоха пиомено е верно! Азъ нема да бъда
небрегнати, ако не й вабравени
ватъ въ една по опростворена изложение противъ своеволия- грамофонъ на вашите жеТехните романи, повести, сбир форма—оная Форма,'която жи
та, които се вършатъ. въ лания.
ки се продаватъ не ва четене, вее юъ бунтовното творчество на
Д. Янакиевъ Ние оме съ
Христо Ботйовъ въ пластична-, банката. Това изложение бе
и като обвивна хартия.
Ва това има много причини: та поевия ня Пенчо Славейков-*, подписано и отъ П. Телби- едио големо презрение и вън
стопанска крива, рввнищени с б - / въ елегичн^те песни на Я«о- зовъ. Но тия капиталисти го мущенпе къмъ тови човекъ,
ществени отношения, духовенъ ровъ и Димчо Дебеляиовъ . . . заплашиха, че ще бъде из- който не можа да обуздае
мстой, социални веяния. Но
Така приближени до народ ключенъ ако не оттегли под- оамъ себе ой като човъкъ.
освенъ това, струва ; ни се, има ната душа, вякърмени отъ на
писа ой. И той измени на
Тслбизовъ. Вие продадохте
вубективенъ, параливъ.
родната гръдь младите творци
Обрявътъ на българския твор на ,н»ш*та литература ще вле- другарите ой. Ето ващо азъ нашия вемлед. съюзъ, Впе
чески духъ е вабуленъ съ еле- ятъ обновителна струя въ кул ое очитамъ ва задълженъ да подведохте нашата организаиентит* на чуждото; въ йего турно-обществения ни животъ заявя, че нашата група оста- цин й я направихте оръдие
св чувствува - една прявднина: и ще етянатъ достойни иврави- ва оъ 5 души. Гражданина на трудовата партия
липсва творчески : вамиеълъ, тели на етрчданията, болките и
Д ръ к. Свракоп. Едно за
въвремененъ духъ, оригинално, радостите на народната душа... г Телбизовъ не е отъ на
шата
група.
пнтване.
Миналата оеоия, кочисто .нащо, бевъ, влияния, въ
,
и
.
Съ
д
вултив
което да се доловятъ всички р а т ъ „ ^ е е 6 е с и в я в ; ь р ш е н я
Телбизовъ.
Авъ
благодаря
гато
отаваше
въгросъ за зарадости, трепети,- вълнения ; на
на
г
Гачевъ,
но
той
требва
меняне
на
училището
„св. НаЬишия народъ; съ една' речь, творческа личнреть ценна и ва
нейните
еъвремепици,
и
ва
да
има
едно
предъ
видъ,
че
умъ"
и
8а
уреждане
въпроса,
•д» говори, нашата епоха.
<
авъ не оъмъ членъ на тру- къде ще отидатъ децата, тукъ
Ивключенията,.. <?ж .толкова следващите поколения
'
Д.Г.
Аджемовъ.'
налко, че съвсемъ не, оборватъ
довата партия. Популярната въ общинския оъветъ св даде
тави печална истина.
банка е покровителка на бед- декларация да ое положатъ
А фактите еж. на лице. Ето,
ните, но тамъ нема комуни
много грижи за настаняване
Л. К. Яочввъ.
Да рвемемъ песните на млади
зъмъ. И ние ще клеймимъ децата. Действително въ Ара
т4 ви поет*Г.Съ какви спомени
всеко посегателство къмъ тоя ба-конакъ ое почна отроежа
гои иивеятгь т е ?, . Какви дълбоки
на общинските
инотитутъ - Варнен. Попул
на учинище.
радости.и скърби,ги свхрвватъ
приходи
банка. Азъ смея да кажа, че .
Споредъ сведенията, които
съ технотр време и съ техни
те съвременници? Каква тайна
ние
чкеновете
на
Б
Земл.
имамъ,
предвидените суми въ
Приходите на общините с ъ
ни откриватъ т е и какъвъ ду'
публично прявни и частно прав Нар съюьъ никога нема да бюджета за фондъ, поотройка
ховенъ мостъ хвърлятъ между
ни и се състоятъ споредъ т%х бъдемъ маша на вашата вар- на училища не съ внасяни
8Чера,,^несъи утре?„ ч ; , .
ното класическо деление отъ тия (еочи работи съветници), въ фонда. Кога омета г.
I Следъ. евгьртьта на Ботьовъ, данъци, берии и наеми, съвдакмета да внеое тия суми?
Яворовъ, Славейковъ отноше ден* съ общинските и др. Авъ омело вземат» [ръкави
нието на мпого писатели къмъ . специални вакони. Определяне цатв, която ми хвърлихте, но
Кмета II. Ноповъ. Що се
•айадното творчество, чревъ то начинътъ на събирането нема да бъда оръдие въ ва- отш.ся до успешния строежъ
което вабравиха народния духъ, имъ, обаче съ малки ивключе- шите ръце
на училището, то ще бъде
еъвс*мъ не е .случайно.
.
ния, (напримеръ ва връхнините,
. ;. Тукъ, между другото, требва ; дчнъка върху вивегките) е пре|Дв кажемъ, че то,се корени въ доставенъ на волята и схваща- имъ, и не остава на общинската лично правните. Въвможность
.психовата на нашето вр^ме, , нето ва цвлесъобравность на власть, освенъ да вееше гото та ва отдаването имъ на вакуп .
отъ данъчното в&чъ съществува и сега, но е
което съ единъ несъвнатъ им общинските съвети, Системите, вите данни
-|пул«ъ страстно дири ивточникъ отъ които т е требва да ивби- управлиние и да обложи и предоставено н а общинския
съветъ пълното право да при
- |иа вдъхновение' ва своята рав ратт. с ъ посочени въ чл. 100 събере гйкеите. Но йма и та
|Пъваня отъ, съмнение душа. И ал, II отъ вакоиа ва градските кива приходи, чието събиране бегне къмъ вакупната система
- |къмъ кого другиго можеше да общини, споредъ която общин- ивисква повече подготвевъ пе-р или не, ващото тя вече не е
вадължителна ва него.
-.1 "в обърне то, ако не къмъ ве- ските приходи се събиратъ или соналъ и най-главно лична ва
интересовавость
Такива
с
ъ
:
При това положение, винаги
йЛИколепното дърво на симво- направо отъ общината, или отъ
I ливна, к6ето; къмъ края на вакупвачъ по решение на об сергийно право, кариерно прано, е ва предпочитане общините
интввкпъ и др. Въ всеки случ й сами да събиратъ своите при
4 втората половииа на деветна- ЩИНСКИЯ съветъ.
добрата
Финансова органиввция ходи, когато, равбира се, ва това
^1 Десетия., векъ поникна п о д ъ .
Теви две системи не с ъ отъ
даиа
въвможносчь
поьече ва иматъ въвможность Аргументъ
Г влиянието, на Бодлера въ ва еднакво вначение, и ивбора меж
събиране на общинските при може да бъде и обстоятелство
ду техъ требва винаги да е
в | ««дво-европейск«та литература,
ходи н»право отъ общините.
то, че сумите, които данъко
'• • 0 Т 1 .
.
. 1
•„
_ •
отъ ^тьмъ
се
пренесе
и.
у ' направенъ съ огледъ на естест
платците плащатъ, ще отидатъ
Непосредственото
събиране
е
вото на самия приходъ и годивц-Ъло въ общинската каса, а
"''
Й
няччнх, къмъ който нсека об
п
,ц
Днесъ у нашите поети" ностьта на сжгцествуивщата щина требва да се стреми въп не и у вакупвйчл, който често
! м»лко ще чуете чисто българ- Финансова администрация въ реки наследеното още отъ до пъти и бевкруноленъ въ веедадена община.
|вко Въ сухите рими на «тихо
освободителната епоха, не вс*- манията си. Похватите н я
Има приходи, чието събиране кога оправдано, н е д о в е р и е нредпиемачите обикновено на; в«т*а т и
м ъ д и п с в а дълбочина на
а
-1 ^ ? ' топлота на сърдцето— направо отъ общината не със
къмъ общинската Финансова мадяватъ «ерата на данакоОцветя на народното творчество, тавляпа оеобкна трудность, нито администрация, .'вравено дори и нлятците въ вадължителноетьI"* което самобитниятъ гений пъкъ ивисква големи ^авходи въ стария течеть на чл. 100 та и справедливоетьга на пла
у,в
и и специално подготвенъ персо
. ( инл^д^
— о в о и т ^ страдания
~.г~п
ал. II отъ вакона ва градските щанията и убиватъ желанието
|с«ърби,'своята радость, рсбски
нвлъ. Такива съ,; напримеръ, общини, който предпочиташе имъ ва ивправность Тр+>6ва да
"I с и т *ги, своя коннежъ ва кръвнината и напоследъкъ, съ вакупната система и я налагаше се съвдадатъ уеловгя гражда
|в°Ленг творчески животъ, ва в'кона ва ивмйнение и лрпълне като правило. Иаклгочение се ните доброволно и добросъве
^дсвобода . . .
.
ние на вакона ва данъкъ и нравеше само ва приходите, стно да се иадължаватъ. Топа
...' Т.кипа поети с ъ живи мър- такса на хавартните и ва рав- посочени въ чл. 244 от*ь пра
е, обнче, нъвможно, кггато об
../•ВДИ. Техното дело не инте
влечение игри,* и таксите отъ вилника ва приложение 3 . Г. щините сями, чреяъ свои до
;
^Ф^оува народа. Т е хранятъ игралните предмяти по чл 89 О. Тиви система се предвижда бросъвестпи и опитни чинов
.^ввоята писателска амбиция съ Л- 10 отъ вякона ва градските ше еднакво ва всички приходи, ници, вършлтъ облагането и
^лодовете Н а подаянието.
общини, тъй като всичките ВЙ- конто могнтъ да се отдядатъ събирането — и *еалъ, къмъ
_4 Делото на истинския поктъ, ведения въ които се употребя
на търгъ. Тукъ спадаха, както който всека община требва да
^1«ато нравствена, концепция на «атъ игрални предмети, декли- частно правните, така и пуб се стреми.
рвета, требва преди всичко да, риратъ количеството и вида

Събирането

'I

пзкарвно. Училището е въ
поотройка, п никаква опаоность нема да се опре Азъ
оъмъ п о е л ъ
ангажпмептъ
предъ училищното настоятел
ство постепенно общината да
внася потребните суми. II
сега изплащането става далечъ много по-редовно отъ
колкото е можелъ дв се надевв кой и да е предпрпемачъ.
Дв ое внесе въ фондъ, това
вначи сумата да ой остане
тамъ и оигуренъ оъмъ, че нема
да може да бъде на разполо
жение на общъ оъветъ. Сега
е излишно оумата да ое внася
въ яемл. банка като фопдъ,
ввщото ивтеглянето е при
дружено оъ големи труднооги
и забавяния. Не е .излишно
да внеоемъ сумата направо
въ учил. настоятелство, п то
да прави
плащанията на
предириемача. Въ тоя смиоълъ ние помолихме мини
стерството Сега за сега ние
вадържаме сумата ое до като
не получи писмено разреше
ние отъ Миниотеротвото.
Хр. Мирски. Предвпдъ на
това, че бюджета е най впжната работа, кога миели поот.
приежтотвпе да оезира об
щинския оъветъ оъ бюджета?
Поради опешностьта на въп
роса, моля.г. кмета да отго
вори още въ днешното засе
дание.
Кмета, . Две мнения ва
важноотьта на бюджета нема
Затрудненията, които ое орещатъ при ивготвянето на
бюджета, ое отравяватъ въ
поот. прпожтотвие, и то • ое
намира въ големо ватрудне^
ние. Едната причина е, че
ние още не можемъ да ли
квидираме оъ предприятията,
които ое отдаввтъ на търгъ
— те не оъ още дадени. И
ние още не можемъ да онределпмъ приходите За големо
нещастие, така ое случи, че
сроковете на всички пред
приятия ивтичатъ прозъ м.
мартъ. За некои други при
ходи очакваме новъ законопроектъ,
Второ — новвя щатъ на
чиновниците Требва да бхдатъ клаоирани всички чи
новници. А топа поражда колоондва работа. Преди клаоирането не може дв ое опре
делятъ и равходите оъ това.
По тия две проотп, но влж
ни причини внпсането на
бюджета ще со забави Ще
ваправимъ уоилия да се внесе
въ редовната сесия превъ
ЮЛ1 Й .

Докладвани беха и утвър
дени следните търгове и по
емни условия: Търгътъ за
доставката на циментъ, поси
ните условия за отдавано на
закупчикъ налозите върху
керемидарнпците, тухларни
ците и пр., за кринина и
к а н т а р и на, ва автомоби
лите и други превозни орЬдотна; удобрени беха п докла
да Л: 1299 на технич Ди
рекция за доставката на 18
тона китопъ п асфилтъ 1 на
гопъ, спазарявано за достав
ката на дърюнъ и строше
лепъ матеркалъ за нуждите
на летния театъръ, оиазаряване за доотавката на единъ
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Отправямъ питане къмъ г. .направилъ въпросния хладил
добре.^ «Моля да ое съгласите да плащаме суми да се до
кмета,
какво'мисли да прави никъ •". отъ отаръ > матерйалъ.
оъ моето мнение, предложе върши' училището, бе повдигп.
п.
оъ
техъ и какви оа Също и пералнята е напранието да ое постави на дне- ьатъ и въ вчерашното засе
оонованията
да отоятъ на вера отъ, отаръ материалъ,
венъ редъ въ една отъ иввън дание. Кавахъ вчера, че по
който оъ течение на времето
работа
такива
чиновници.
редните сесии или въ редов стоянното приоътствие се нае отаналъ негодонъ.
Ст.
Пешевъ
прочете
име
ната сесия. Касае ое за у- дева че ще може да ое поКмета Н, Поповъ. Що ое]
ната
на
5
души
чиновници,
иражпението на бюджета. Ед орещнатъ плащанията, обаче
отнаоя
до пералнята едно отъ
ва
които
той
каза,
че
извър
но такова предложение не мо не по този начинъ, по който
миналите
пост.,; приоатствйя!
шили
злоупотребление
и
еж
же инцидентно да се повдига. игка училищното настоятелст
проучи
оъотоянието
на иерал
подведени
подъ
утлавна
отгоВие, ще имате предложение аа во, и че плащанията могатъ
нята.
Окава
се,
че
вданието;
удобрение отчета по упраж даставатъ само по ситуация. ворнооть пакъ вв иввършени
е
оъвършенно
разнебитено;
нение на бюджета. Тъкмотамъ Като . вземемъ сумата отъ злоупотребления. И омета, че
е меотото. където може да ое това училище, което сега ще ще бъде чнетъ гражданоки Ще требва да ое похарчатъ
иокажете. Моля вносителя да ое разваля, ние веднага ще дългъ да. бъдатъ уволнени сума пари, за да св ремонтира)
Петъкг, 21. VI. 929 %.
тона вдание. Водата, която- ое
се съгласи да се постави на я внесемъ и ще можемъ да незабавно. .,
,
Кмета откри заседанието, дневенъ редъ въ следващите
Кмета Е. Поповъ. Въ об ивразходва, се измъроява, раз
сключимъ единъ ваемъ отъ
следъ което св провериха при
заселения.
2 500 хил. лв Що,се отнася щиноките и държавни учреж пръова ое й омъройва место
оътотвувашите. Прочвтенъ бе
господа
общиноки то. Отъ. анкетата, която е на
Ж, Желябовъ. Ааъ мисля, че до училището въ Дамяновата дения,
и протокола на извънредната
съветници,
не
е
нещо
много правенр, ое установява, че та
нема какво да влизаме въ по махала, ще се предвиди креоесия отъ 31 м. м,
зи пералня е- била меото и
необяснимо,
че
има
подобни
лробнооти по въпроса. За да дитъ въ новия бюджетъ. Ако
Ж. Желябовг. Г да общин бъде предложението ми съглас ние можемъ да сключимъ за- чиновници. По важно е, дали некраоиви работи. По тия]
еки еъйетнпци, въ последното но оъ закона, азъ предлагямъ емъ отъ 2 500 хил лева, ще, течи чиновнипи се преолед съображения ое реши/ че пе.|
заседание на предидущия об да се впише въ дневенъ редъ можемъ да сключимъ и единъ ватъ, зоватъ ли се подъ ождъ ралнята, ако се реши да ое!
щински оъветъ беше ни пред по опещнооть, въ днешното заемъ отъ 10 мил. лева и или не. Невная, дали теви направи да не бщде тамъ.
дожено да гласуваме единъ заседание.
Хр. Мирски, Желателно е] 1"
тогава ще може да се почне чиповници иматъ дела. Зная
бюджетъ отъ 1,200 хил 'лв.,
оа<мо че) двама отъ тези чи , тови общиноки оъветъ да по
Хр. Мирски Сноредъ мое кооперативенъ етроежъ.
който шелъ да бъде взраоход- то мнение, нема никакви преч
Г Стояновъ Сметамъ, че новници съ подъ щЛкъ кон- ! сочи своето усилие да създа
ванъ за благоустройване на ки и по правилника и по за
въпроса е много вяженъ и тролъ на контрольора при об де оноопи условия на варнен
града. Тогава ние се обявих кона да се разгледа този вън
има голема отговорность. Ето щината. Въ всеки случай вер : окото гражданство.
ме противъ, защото считахме, росъ: отъ разрешението' на
Докладвано бе искането ц
защо моля да се назначи вамъ, че той е направилъ
че бюджета нема да се из
въпроса, който се повдига, ще една комисия, която да проу надлежната проверка за Янко аптечния комитвтъ да ее от
раоходва за ония цели, ва ко зависи, каква трЬбва да бъде
чи този въпросъ Тя трЬбва Михайлов^ по не вная, дали пуонатъ 120,000 лй. ва* йод
ито ни ое казваше тукъ въ дейнортьта на бъдещето управ
да намерр средства, защото делото е свършено. Не е по държане на бедноболните е
общ. оъветъ Ааъ имамъ све ление, Ние заявяваме че не
,,„••'
ако не се намерятъ такива, лучено никакво писмо., Ииаме лекарства. : .._.',„.„
дения, че отъ то8И бюджетъ сме противъ разширението ва
маса
случаи
на
оправдания.
Хр. Мирт моли: оъвеи
нема да може да ое строи. И
оъ иарасходвани оредотва не една анкета, макаръ, че ние
отореното отъ комисията ди Зяявявамъ.: категорично, че да ходатайствува предъ рео
за блатоуотройвени цели, а за участвувахме въ едно управ
никога до сега не оъ били пективното министерство й е
ее докладва на съвета.
назначаване надничари отъ ление оъ сговора. Нема фор
Кмета Н Поповъ. ' Въиро- давени подъ оъдъ чиновници, иска по законодателенъ ред'
днесъ управляващата партия. мални причини да не се слага
оътъ е много яоень. Касае се както отъ две години насамъ. изменението на чл. 108 от
За да не оотане съмнение за това предложение на резглеж
Бърно е. че пмвше забегнали. ,закона ва Народното здраве
да се намерятъ, пари.
влоупотреба оъ тия пари, азъ дане, толкова повече, че въ
1ачеьъ Държавата ' събир
Д. Янакиевъ. Когато беше Трима души откраднаха пари
моля почит, оъветъ да назна дневния редъ има точка ра ни.
въпроса за зямената на учили и забегнаха. ( Никога, обаче, данъци, 'а • не дава нищо
чи една анкетна комиоия, ко > Тукъ е въпросъ за една ан
ще „св Наумъ". тукъ се изка- контролътъ но е билъ тъй Въпроса който пОвдигаг. Мир
ято да провери, дали тия оуми, > кета, която е отделна отъ екс
ваха некои неудобства. Тогава ефииаейнъ и никога влоуао- оки е много раженъ и съве
които ние глаоувахме, ое из- позето на кмета по бюджета.
наоъ ни увериха, че такива требителиге не ож ое откри та требва, да горещи. Ет
разходватъ ва своето предна Азъ се приоъединявамъ къмъ
неудобства нема Има едно вали, както отъ 2 години на\, . требва да дадемъ всичкото сШ
значение, аащото оъмнението предложението
училище да 'ое строи. У наоъ оамъ. Когато' ое разбере, че съдействие на ония, които ги
отъ наша страна е оенователно
Авр. Гачсвъ Нашлта група остана впечатлението, че су е злоупот1)ебилъ, азъ самъ го натъ отъ' социалния бичъту;
•Д Янакиевъ. Предложението, вма една платформа, Е въ нея мата е осигурена Сега това давамъ подъ съдъ. За трите беркулозата. Съ общи усили
което правя г. Желябовъ по е поставено искането за ан за насъ е много не сигурно. случая, които изнася г. Пе ние требва да намеримъ оре*
вт проса за анкетната комисия, кетиране д е л а т а на сго- Ааъ сметамъ, че по въпроса шевъ, нека да проверя и отва.. Ние ще требва да. им
азъ отъ мое име и отъ името вориотоките управления. Пие нае требва да бъдемъ на нема да ги държа, нито 5 дадемъ « възможнооть да ' ди
на групата ни > подържамъ. искаме това предложение да ясно. Съгласенъ съмъ вие да минути, ако се установи че шатъ овгжъ въздухе*. ДокатеЙ
Самочо искамъ да не се раз
бъде пълно и за всички изберемъ една комисия; '
съ злоупотребили, и ще ви , ние удобримъ 1 бюДжета пост]
деля: ние искамо анкета ва управления на дем сговоръ.
Кмета 2Г." Итов*. Г да дадемъ овединия, колко, души приоътствие мож. да дав1
всичко, което се е.вършило Нашето предложение е да се общ. съветници, лесно* е да съ подъ съдъ. ' ; •!
отъ евгнп^игЬ оредотва. ,
отъ днешните управници Ние направи пълна анкета отъ 9 се избере комисия, но тя
Следъ това се пристъпи
Д ръ Цоневъ, Този дългъ и.
имаме много факти, които до юнпй до сега.
нема какво да проучва
къмъ разглеждане въпросите , общината не е м^ного голем'
сега още не са известни ни'
Кмета Н. Поповъ. Очевид
Свраковъ смета, че има отъ дневния редъ
Тия 120 хил. лева, естествен
общинските оъветпици.: Има; но е, че въ центъра на тая небрежноеть и нежелание.
По докладъ на чиновника ( е, че требва, да олатимъ, ;в; •1»
ше 8Лоупотреблепие на суми работа ое внася елементъ,
Кмша 11, Поповъ. Който по търговете г. Бочевъ съве
отъ чиновници, които съ ий който мъчно може да ое йз е съгласенъ съ иредложение та утвърди оледните търгове да може да върви, правилно,
бегали. За наоъ ое поражда бегне, когато на другата стра- то на г. Г. Стояновъ да се и поемай условия за билети ,. аптечната служба. Ако • ни
едио съмнение, че става нещо. на има ,шш ъ 1 Абъ • ще избере комисия, която да про те, за фото граф ярването въ • въ дейотвителность ое "вгледа]
ме въ тая цифра, ще видим
Ивразходватъ се оуми, но ние вървя по водите ви. '
уча въпроса, какъ могйтъ-да мороката градина, възложено че този разходъ , е 'иввънре,
не вниемъ,дали 1е съ оправ
Който удобрява това пред ов нвмерятъ средства и да ей на В. Аганчалъ, па игрални
дани. Ние ще требва да вна ложение за назначаване ко осигури довършването на учи*. те предмета,, за доставка на . но малъкъ.. Причината 8а у
емъ какии оъ нашите дълго мисия, която да анкетира де лището въ Араба конакъ, д\ , дървенъ стррителенъ ,, мате- ва е въ това, „че бедноболнй**
ве. къде со ивразходватъ оу лата на воачки постоянни си вдигне ръката! Болшин риадъ за нуждите., на лет. те могата. да получаватъ яЦ
мите. Има маса въпроси, ко присътствпя оть 9 юнвй -до ство. Приема се За членове театъръ и др Поискания 20- каротва оамо ако оъ гледан,
нто съ тъмаи за насъ. Може сега, да си вдигне ръката! на комисията - • Янакиевъ, хиляденъ кредитъ отъ електр- отъ общинския лекарь, Тов|
би нема нищо, но у наоъ ое Болшинство Удобрява со По Г. Стояновъ и Зл Връчковъ. дирекция за отроителенъ ма- е ограничение. ,-Това постав^
бедноболните въ едно огран:
поражда основателно съмнение. сочете членове на комисията.
Ст. Пешевъ Известно е, че териалъ се изказаха:
чение и оставатъ въ1 ръцет1
И затова кио иокаме анкета. Жеко Желябовъ, Г. Стояновъ, неколко вратно вече чиновни
Хр. Мирски. Желателно би. на тяя лекари, които едй|*
• Огь името нн нашата груиа Свраковъ, Б Гннчевъ и Д. ци извършиха злоупотребле ' било началниците, отъ които
гледатъ своята работа. Бедно!
иокпмъ да ое направи аякота Дабковъ, приематъ се.
ния и по единъ интересенъ вавйеятъ измененията, да ги болния по този начинъ бив|'
— една широка и пълна ре
Аз» с*мъ си.тсенъ въ коми начинъ избегаха .вадъ гра проучватъ своевременно и да
визия на всички дела на сията болшинството да бжде ница Известно в", че има дела ги докладватъ на цоотоянното поотавепъ въ положение;
требва да търси помощь
сговора.
на опозицията, за оа се увп> противъ чиповници. Други приоътствие. Да иокатъи пари отъ специалиста Не казвамт
Кмен-а П. Пьповъ. А«ъ мо рите, че не съмъ противъ ан оъ оъ присъди и продължа
да се ремонтира пералнята, за че общ. лекари не ож'добр^.'1
ля да «зо има предъ видъ, че петата, но сгтъ проплшъ на ватъ да иввършватъ общия. да може да се оболуйева, бед
Това ограничение требва. Л^м'1
сесията о извънредна; тя чина, по който се върши 'пши служба. Това драани граясдан- ното население .
"бъде премахнато, за. да дад«мъ,
има опредетеиъ дневеиъ редъ. работа
,. . .
огвото и дава поводъ , да се
Ав. Гачевъ се приоъ , въвможность бедноболнит-в $$Д,
И че такоиа иредложение треб
Г. Стояновъ отправя пита мисли,- че оъ средствата' на едипява къмъ мнението на търсятъ помощь тамъ, отъ кЛ^-*а
ва да бъдя поог&вено на дне не дали има суми за посре общината по скоро ое пре Мирски. — Техниците ни из- дето иматъ нужда, И 6едно6о*х#
;
венъ редъ Ако се оъгласи щане разходите по строежа следнатъ цели да ое създа ненадватъ съ въпроси пввед- ' ните да могатъ да,.получават|> Д
безплатно д4карства отъ обЩ;,|
предложательтъ това да отано на училищата въ Араба Ко- ватъ чиото партизански удоб» нажъ. Защо г. Поповъ не вптека, невавиеи»ю, отъ тов|,*чЯ*
въ редовната оеоия, немамъ накъ и Днмяновата маха.;н и отва Зная чиновници, които докладва това преда 5 години. отъ де съ получили рецепта. В!|;'гД
нищо прогпвъ да се в шиле какин меркц се взема: ъ за отоятъ на служба въ обща- Бихъ желалъ началниците по тоя смисълъ »зъ правя иредлО«,ш
,
(Следва) ^ 1 '
въ дневния родъ. Когато вие да се осигури дои8граждянето нята, микаръ и да съ злоу техническите отделения да жение.
сте нонече, вие можо да ре на тия училища.
потребили. Големо е негоду- докладватъ.
ши, е оегм ди сгане това, но
Кмета II Штвъ. Въпроса, ваието и очудването на грнжПечатница
Поповъ, н-къ на , електрич.
| — Добри Тодоровъ
уверянамъ ВИ, че не що е дали ние имаме възможнооть данотвото.
отдел, Преди 5 години ое е

транеф(н/>маторъ, възложена •
на д во Кораловагъ за 160000
лева; удобрени беха ио спе- '
циаленъ докладъ п цените за
добитите тая година колци въ
гората, по 2"50 лв и цената
на дървените въглища со
опредеш 2*50 лв. на кгр. .
Поради напреднало вроме
заседанието бе вдигнато за
утре 4 ч. ол. об при същия
диовенъ редъ.

