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Всичко що се
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ИЗДАВЯ ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВС/БКА СЖБОТА

-м Трюджета на об- Д«ръ Д. Вербевъ - Варнен. окр
научни познания и морал
.... «пче. - шината за 1929ни,
етични и религиозни
Й29-1930 Г- НЗО фияан. годи•ПГВИИЪ на е вече окончапринципи заложени дъл
118110000 телно приетъ от
боко въ ума и сърдцето
; общинския съветъ на III чете
му
отъ вещия закрилникъ
не» и вЬроятно най>кхсно до на Съюза за закрила на детето.
— съзнателната и будна
края на текущия м-цъ ще бжГодините следъ войни смекчаване резуктатитъ- на часть на обществото.
де дтвърденъ ьтъ надлежните предизвикаха у всички това зло влияние и за оттЬпо-висши инстанции. Мой
Закрилата на детето
се балансира както следва:
народи едно особеенно на- , страняванетЬ на причини требва да обхваща физи
Федовенъ приходъ 51,035,860прягане
лв
на умствените им те, които ГЙ предизвикват ческата конегрунция на не
.извънр. приходъ 25,090,780 лв
и
физически
сили, за да Единъ "отъ] въпросите съ говото крехко тело и сла
:
или всичко, приходъ и разходъ
възп
новятъ
разрушенията
които специалистите апе бата му духовна организа
7б,д9е,140 леда. Миналого
причинени отъ тоя стра- лираха къмъ вниманвето и ция
дишния бюджетъ на община
шенъ урагенъ.
та Възлизаше на 86.280А08
подкрепата на обществото
Паралелно съ грижите
слв. приход» и разходъ. Разли Тия разрушения и опус-. е въпроса за закрилата на за неговото физическо раз
ката произлиза , отъ заема,
I
тошения б-Ьха значителни децата.
витие да върви неговото
който бЬ сключенъ отъ фонда
И
действително
нашето
и
можеха
да
доведатъ
наобразование
и да крепне
обществени осигуровки за по
родите
къмъ
катастрсфзлдете
беше
най-онеправда
неговото
възпитание.
'
стройка на баня и който още
не е отпуснатъ. €дно отъни пропасти, а нЪкои *да- но, отрнтнатЬ и изоставеРазвивайки по отделно
• главттЬ > разходни пера въ
же, както това стана съ но на сждб?|та.
тия фактори, като се усил: новия бюджетъ е помощьта,
Господаря заеждбините ватъ едните за сметка на
северната ведика сгавянкоято общината отпуща ска
на държава, бъчса люш- на страната ни на утреш другите, давтъ винаги от
училищното настоятелство
нати въ пропастьта. Има ния день, гьсредоточено рицателни резултати. Да
— €,500,000 лв. Както е из
ше злини очебийни: това на най-възв лшената лю- дадемъ само здраво тело
вестно училищното настоя
телство не разполаеасъ соб
еж хилядит^ инвалиди си бовь — маЙ1ината. Кжде на едно дете безъ да го
ствени имоти, и почти цЬлараци и вдовици, това еж се крие тоя абсурдъ, то обучишъ и възпиташъ —
та издръжка на училищата
грозно фотиворечие? значн да създадешъ един
въ града е легнала върху об:разрушените села и гра ва
Ето
въпрост надъ който уличенъ типъ, който е
дове,
това
еж
откъснатите
щината. Мази сума ако и
се
иска
най сериозна об- способенъ само да руши
нуждитЬ нвщ* училищатаотъвътелото на малката ро
мисленесть,4
съ..~лълното~ -и разсипва,- безъ ра е -спо
Варна да сж< много голи ми,
дина.области и, предадени
"отпустнатсгуа време, е доссъзнание
наютговорностьсобенъ да създава нещо
за компенсаяия. на победи
тотцчно да посрещне предта,
която
нйе
всички
нополезно.
Още по-опасно е
видсНртЬ отъ училищнототеля,
на това еж раззтроени симъ, като съвременници да създадешъ един здрав
те търговски международг
стоятелство разходи. Освенъ
* това;за извънредни нуждини—връзки ипазарииредъ предъ идните пололения организъмъ, да го наси;АГ. постройка на училището
*още други очебийни явле и историята |и на когото тишъ съ сухи научни поз
,.ЦарьХимеонъ въ сзвънредниния. Но войните донесоха ний требва гда дадемъ е- нания безъ да го одухот" тЬ разходи е предвидена су
и други, по-малко очебий динъ реаленъ, достатъчно воришъ съ възпитание емата 3 милиона лева, която
ни, по-прикрити, но за то задоволителенъ н иосящъ тично, религиозно и стро
ще по*тжпи отъ заема, кой•шсссключва отъ фонда Жо-ва по-коварни и по-опасни добри разултати отговоръ. го морално. Ще получишъ
Ние требва да отгово- единъ здраво биче укра
лоперативенъ строежъ насъ
у- своите последици зли
.щлища. Сжщо така предвиримъ
съ всички наши сред сено съ острите рога на
ни,.
които широките
денъ е въ новия бюджетъ маси
и на
ства,
сили и ^възможности знанието, нойто ще изпол
дългътъ на\ общината къмъ не могатъ така лес за да удовлетвори мъ тия зува тия свои качества и,
но да обърнатъ внимание
училищното настоятелство,
произлизащъ отъ миноли го
то, да ги преценятъ и да въпиющи и грозно стър органи само да руши и
дини на сума. единъ милионъ
взематъ на време мерки чащи нужди. Една отъ твори злини.
лева. Я тази .сума училищза предотвратяването имъ. първите задави е тая: какъ
Забелеавало се е у наното настоятелство ще мо
да
запазимъ
децата
—
на
зи
едно общо увлечение
же да. употреби за свои изВъ числото на тия при шето младо поколение от да се даватъ широки на
крити злини еж морална
вънредни нижди. увеличение
на такситЬ и бериитЬ за та
тепоквара на население- физическо израждане и мо учни познания на нашите
кущата финансова година. то,
не физическото изтощение рална поквара. Ако това деца, като за техното фи
е предвидено —тЬ оставатъ
и намаление на съпроти не-съумеемъ? да сторимъ зическо опазЕа не се взе
схщитЬ.$акто въ миналого
вата на организма на ши въ най-скоро| време и то маха извънредно слаби и
дишния бюджетъ. бързи, радикални и е ефикасни мерки, а възпи
:1
слоеве на народа съ
С» гласуването на вюджероките
•
фикасни
средства рискува танието съЕсемъ почти за
Ш се дава пълна възмож-къмъ разниттз заболева- ме да разклатимъ устоите немарено.
*
ния въ грамадната детска върху които [се гради на
ностЬ на пост. присжтствие
Така е било и у другите
даотпочне маса предириятия
смъртность.
нЬкои отъ. които останахаНа тия и още редъ зли шия националенъ животъ народи.
Всеки като пбразмисли до
Имаме само една малка
недовъртени само поради т0*
ни специалистите обърна бре, ще разбере, че това ча.ть отъ нашите деца и
ва, че общината хЬмаше глаха внимание и насочиха не е ригориченъ приемъ, значителна ЧЕСТЬ ОТЪ на
суванъ и утвърдснъ бюджетъ.
всичката мощь на своите а гола и реална действи- шата младежь, която по
\Въ връзка съ това отъ нЬзнания
и опитность къмъ телность.
'
колко дни заседава техничес
специални причини попа
кия съветъ при общината,
даше въ учебни заведения
•Какъ
требва
да
се
зак
подъпредседателството на
и инсуитути кждето на
ри
лятъ
нашите
деца?
ме, възможность да се спремъ
•*» кмета. Мъй ще има да се
другъ
пжшь
за
да
изтъкнемъ
тия два последни фактора
Подъ
думата
закрила
ние
занимае, кои благоустройст
ролята която би могла датребва да разбираме въз се даваше значително вни
вени работи трЬбва да бжобщината и въ бор
датъ , започнати^ Съветаизиграе
е
действието на всички об- мание и се ппсгещаваха
бата прошивъ бозработииата
взелъ единодушно решение,
щественни фактори, кои завидни усилиа Думата е
и тежката стопанска и ико
предъ видъ на голЬмата безномическа криза въ Варна.то създаватъ;едно завър за воените училища и ка
равотииа и тежката стопан
Важното
въ случая е, че пое
шено и солидно физичес зармите. Но за големонаска и финансова криза благо-.•
присжтствие-обми
УстроОственитЬ работитояното
да
ни
човешко съ ше съжаление тия инсти
не и морално
продължатъ до тогава до сля
ка този въпросъ и търси щество
годно? самостойно туции се премахнаха следъ
задоволително разре
то'времето позволява да говото
се
да
влезе
въ ;редовете на войните, пенеже нашите
мзвърщатъ. резпорно това
шение.
, •. , ,
нашето
съзнателно
граж победители знаях* по каРешение на техническия съ
Взети еж всички мЬрки бю
•чъвъ начинъ да уязвятъи
ветъ е отъ голЬмо значение
данство
и
да
води
страна
джета за идната финансова
&щото то ще създаде рабогодина 19301931 година да та ни къмъ ; напредъкъ,1 разстроятъ всички източ
маЪнаЧнШлкосшошинъ бед
състабенъ и гдасуванъ
култура и бтагоденствие, ници за национална мощь
ни, варненски граждани. лбжде
° време
на
за
да
може
отъ
1
използувайки арсенала от и укоряость
»• шози. въпросъ, ниеще амааприлъ да влезе въ сила:
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Броя 1 левъ

Нашите семейно възпитатевни усети еж таърде
слаби и ефемгрни. Детето
преминева следните ета
пи: семейството, основно
то училище, гимназия а
по некога и университетъ
Въ всички тия свои етапи
то получава познания.Вли ш
зайки въ живота то про
дължава да се учи волно
и незолно. Следователно
образованието му започна
то на учикищната скамей
ка продължава и въ по
нататъшния му самостся*
теленъ граждански живот.
Какво става обаче съ не
говото морално възпита
ние. Въ семейството по
лученото възпитание е
твърде проблематично, а
последователните етапи
не само, че не затвърдяватъ тия слабички начен
ки на възпртаиието, но
почти ги съвъгшенно затриватъ. Младежа влиза
въ живота — посведнияе
безпощаденъ и той не са*
мо че не може въ него да
продължи възпитанието
си, както това става съ
неговото образование, но
той тамъ тъй да се каже
се де възпитава.
Обучението въ училища
та не отговаря напълно
на изискванията на живо
та. Схоластика и излишни
предмети очрупватъ мозъ
ка на нашия ученикъ иученички. Не малко масти
ло е изхабено отъ писате
ли и журналисти по тия
наболели въпроси — но
време е вече отъ ново да
се премине къмъ дело
щомъ това зло е вече тъй
нарастнало и очебиюще.
Тъкмо на време се под
хвана инициативата за съ
здаването на съюза за за
крила на детето, които
требва да обхване физи
ческата и морална закри
ла на детето, като за цел
та се конституиратъ две
главни секции: първата
отъ техъ ще се грижи за
закрилата на физияеското
състояние и развитие на
детето.
За-лостигането на тази
цель необходимо е създа
ването и подържането на
прегефраните отъ наукатв
и живота институции ка
то се следва за техното
правилно и успешно фун
кциониране,
Главните и най-необхо
дими институти за еднаефикасна работа въ това
напргеление еж:
Добре научно уреденъ и
обслужванъ майчинъ домъ
съ коисултациенна стан-
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<за бременните. Закшага на детето требва
да започне отъ момента
на неговото зачатие.
Почувствувала се бремена бждащата майка тре
бва до се обърне къмъ
консултационата станция,
гдето ще бжде подложена
на щателно изследване от
специалиста лекаря, като
ще й се внуши периоди
чески да се явява на прегледъ за да се следи хо
да на развитието на пло
да и приспособяването и
подготовката на организ
ма къмъ носенето и пред
стоящия актъ за ражда
нето на плода. По тоя наяинъ ще бжцатъ предуп
редени всички възможни
и допустими изненади, ко
ито често завършватъ 'ка
тастрофално за плода или
за майката или и за еди
ния и другия заедно.
Съ това се обхваща фи
зическо медицинската стра
на нд въпроса за закрила
та на майката, като на по
следната споредъ обстоятевствата ще се предло
жи да дойде за раждане
въ майчинъ домъ.
Бждащата майка свик
нала « опознала се съ
лекаря й другия пеосоналъ на станциите, безъ
сввнъ и съмнение, съ готовность ще дойде въ ро
дилното отделение увере
на, че поверява сждбата
си и тая на бждащата си
рожба" въ добри ржце;
Едновременно съ тази
работа, консултационната
станция има да извърши
една друга и отъ гол-Ьмо
социално значение работа
гдето ще се и наложи осезатевната помощь на съюзаГч това е въпроса за
широкото разпространение
на помятания, за изкоре
няването на които се иска
широка обществена под
крепа — насочвана пра
вилно отъ определено ме
сто. — Тукъ ще изникне
и въпроса за незаконните
раждания. Но съ всичко
гореизложено дзлечъ не
се изчерпватъ задачите
На единъ съюзъ за закри
ла на децата.
Възпитанието на детето
въ дома му и въ учили. щето е едча огромна по
своето значение пр:блема
върху която требва да се
работи съ мобилизиране
силите на всички компе
тентни лица и организа
ции.
Съюза требва да вземе
инициативата за систематизиракято на плана по
моралното възпитание на
децата и неговото умело
и уиорно^рилагане.
Сухата нзучна дисцип
лина подъ каквато и фор
ма да бжде поднасяна —
тя се усвояве отъ детето
I или отъ негозия мозькъ,
| но неговзта крехка душа
остава
неудозлетворена
тъй като~тя търси мистицизъмъ и романтизмъ за
да насити и допълни оно
ва ксето му е дала наука
/ .
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Варненски общински вестникъ
та за да асимилира всич
ко—въ една цела и здра
ва система — която ще го
ржководи въ неговия бждащъ общественъ животъ.
А често каква душевна
храна е бивала поднасяна
за крехката, податлива и
впечатлителна душа. Ние.
бехме свидетели на гол*Ьмото и широко разпростарнение на революцион
ните идеи между учащите
се. Друга една часть отъ
учащата се младежь оста
нала неудовлетворена —
потърси такава или въ
развратъ или въ куршумъ
— епидемията, отъ само
убийства не е случайно
явление — а се дължи на
напластилите с е гореиз
ложени причини.
Не му е местсто да се
спираме върху грамадното
значение на религията вър
ху възпитанието на наро
дите и частно детето, но
налага се дългъ на съю
за да подеме този въпросъ и да наложи въвеж
дането; на религиозното
възпитание въ училищата
да свърже училището съ
църквата тая велика и не
изчерпаема съкровищница
Нека не се забравяГ че
своята духовна и физичес
ка самостоятелность ние
дължимъ на Неуморната
работа на нашите цър
ковни дейци създали и
ржководили нашите учи
лища и учители презъ
петвековното 'ни робство.
Детето требва да бжде
заинтересувано въ^ъзтановяването си историчес
кото ни минало, като се
впрегне да работи въ то
ва направление. Едната
отъ най-добрите форми
за работа удовлетворя юща
и увличаща младежьта еж
музиките- и сбирките. Всеко селище има своя исто
рически развой, свои даже
светли и мрачни.
Всеко селище е дало
жертви и участници въ
славните боеве^а оежшествяване на националните
ни идеали. Историята на
селището заедно съ тия
на доблестнигв
бойци тре
бва да бждо1 възтановенъ
въ подобни музеи, въ съ
бирането и уредбата на
които, требва да бжде вп
регната млчдежьта.
Града Варна скоро ще
навърши 2500 години отъ
основаването си. Где е жи
вия музей, где еж надпи
сите на исторически ули
ци, площади и домове, где
еж ликовете на историче
ски личности, редена, жи
вели, работили за .трапа,
за народа* ни и т. н. Ето
работа, която може да одухотвори и възпламени
душата на • младежа и да
го отклони отъ разруши
телни идеи, като създаде
отъ него добъръ и възпитанъ гражданинъ.
Борба съ порнографията
взила широки разклонения
е наложителна — тя тро
ви душата на детето, тя
възбужда неговия слабъ
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още половъ 'инстинктъ и Д.ръ П. Сиопенски
осквернява неговото въоб
ражение. Съюза за закри
ла на децата е който ще
въ делото по закрилата на детето
поведе тази борба съ про
Всеко
родено невинно териални условия, окрд.
сти и ефикасни средства
И има още редъ общест сжщество има право да жи жаваши майката, ;не щ6
вени злини, които ще съ- вее и ние сме длъжни да види Божия светь нито
ставятъ предметъ на дей- употребимъ всичките си майчина милувка нито да.
сили за да направимъ еж- же ония общественни гри.
ность за съюза.
които полагатъ хуман.
Всичко това отбелезано ществуванието и разви жи
ните
организации и които
ще чака своето разреше тието му правилно и целе ще останатъ
неприложени,
ние отъ съю^а за закрила съобразно.
Нима
ние
не знаемъ че
Това е дългъ на всеки
на децата, и
действителность
Но требва^ да се има цивилизованъ человекъ, суровата
често
като
облак>
предъ видъ]* резултатна на всеки достоенъ граж се надвесвачеренъ
нвдъ
нещастработа въ тока направле данинъ и на всички мил е- ната майка, която по си
ние може да бжде извър ющи и грижаши се за лата на обстоятелствата
шена само тогава, когато преуспеваре благото на страда и заедно съ, нея и
борбата за закрила', на. на своето • отечество* и своя неродилото се още дете.
децата се поведе строго народъ.
Колко майки раждать
И когато виждаме, че
организирано и добре пре
преждевременно
поради
дварително обмислено. Та това съзнание дълбоко
своята
'
болезненоть,
оп
ктиката на (досегашните прониква въ найширокипретоварване
съ
работа
или
блгготворитеЬни дружест- *е народни маси и когато
мизерия
и
колко
деца
рбва — тукъ ^ема место — приложените целъсъобра дени на време обаче бол
те изиграха своята роль зни мероприятия |даватъ ни и хилави само увелии безъ да се отрича тех< добри резултати, неволно чаватъ бременителния коннатр огромна и полезна ни се иска да напомнимъ тигентъ на децата които
досегашна дьйноста, тукъ' ; и обърнемъ внимание на
въ областьта на общест сжществуващата голема ^се нуждвятъ. отъ общест
вената работа отъ такъвъ връзка между майчинст венни грижи. За да бжмаещабъ — накъвто се на вото и онези деца, които демъ продуктивни въ сво
лага да^се работи, то прие само следъ раждането си ите дела требвгк да взе
мите отъ до|егашнатабла- ставатъ предметъ на гри ме ме примеръ отъ Амери
готворителнесть требва ко жите полагани отъ обще ка, Западъ, Стара и Нова
ренно да бжде измененъ; ството и неговите хуман Русия. Необходимо е дасе
приложатъ грижите не са
като всеки огдЪлъ на дей-. ни организации.
Великиятъ създатель на мо по закрила; на детето
ностьта на съюза требва
да се води не отъ случай мира надари майката да но и на майката както мо
ни доброволни и откъс твори йвй-реликата, при рално, така и материално.
лечно, а отъ изпитани спе редна тайна: грижливо, съ Това ще бжде разумна
рискъ на собствения ей профилактика въ областьциалисти. Г
Баланса нр съюза треб животъ, да носи и отхрвн- ва, на тези дейность.
ва да бжде {реаленъ и ба- ва въ утробата ? си > своя 1Като обхващаме съсвозиращъ се на солидни младенецъ. Това е фунда- ите грижи ; този утробни
фондове1 и ] доходоносни менпа на който се крепи периодъ на детето ние ще
човечеството.
бжДемъ логични въ свояпредприятия! ; :; .
Не
е
ли
нашия
дългъ.
.
та задача и разумно по таНаселението .'требва да
като
създаваме
делото
го
къвъ
начинъ вдълбочимъ
бжде привлечено да под
помогне съ|оза — но не закрилата на детето да деятелностьта за закрила
случайно-; а! съ солиденъ помислимъ и за майките на детето. Съ това въ зна
доброволенъ данъкъ. За въ утробите на които жи чителна степень ще облегрезултатна фйность нала вее вече малкото сжщес чимъ държавата й общес
га се преди| всичко пълно тво което благодарение на твото отъ непродуктивенъ
обединение! на .^усилията тежките социални и ма- • трудъ н излишни разноски.
1н^таготлчаи1.ч|?ящйШ1ЯМ*лнн1(
на всички зсжществующи
благотворителна дружест Варненсно ГрадСко Общин. Управление
ва и федерирането на тия ' *<шаиишнмюштянаимя1нммн«инк
дружеотва с]ь останалите
културно прреветни, родо
любиви и спортни органи
зации па даже е необхо- ч
гр. Варна, 25..октомври 1929 год.
димъ и кофактъ съ всич
Въ допълнение на обявление № 22165
ки професионални и съотъ 18 октомври 1929 год„ публикувано
словни съюзи.
Нуждно | е една спло- въ Държавенъ вестникъ брой 1б9 отъ
теность и единно строево 929 год. обявява се на интвресуюшитгЗ
военно командуване за да
се лекуват-| успешно вси се, че на 26 ноемврий т. т. въ Варненско
чки злини разяждащи жи то окръжно данъчно управление ше се
вота на~*найеленито.
произведе търгъ сь тайна конкуренция
. Въ р а б о т а на съюза
тръбва да бждатъ привле за доставката на едйнъ паренъ валякъ
чени всички отговорни фа отъ 8 тона служебна тяжесть.
ктори, обществени дейци
Предложенията се приематъ до 16 ч.
безъ разлика на партийни
убеждения; за да се съз Залогъ въ банково удостоверение '5,000
даде, е цна ющна общест лв, Документи, съгласно 3. 6. О. П- и повена сила, която освенъ емните условия.
че ще запази нацията фи
Разноските по обгербване и заверя
зически и морално, но ще
създаде и ]>абота на мно ване договора, за публикации, за обмитзина, коитс се лутатъ безъ ване, и разни данъци с ъ за сметка на
да иматъ 1ъзможность да
приложатъ своите умстве общината, а тия за осигуровки протйвъ
ни и физичзски сили,
пожаръ, строщаване, потъване, кражби

Мойчинството и зшченшо ну

Оаявление №22736

Печ. Шояшшш
Ш е снабдени! съ най-мо. щр| ни букви- и орнвмонтв

и пр. с ъ за сметка на предприемача,
Поемните условия се получаватъ оте
техническата дирекция при общината.
ОТЪ ОБШИНЯТЯ
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Стр. 3

танището само толкова еле
ктрическа енергия, колко
то е давала преди влиза
Минаха времената, ко
нето въ сила на протоко
гато
децата не еж. пред
ла и по цена съгласно
ставлявали
ннкакра стой*
ежегодните общо бюджет
ность
и
еж
се пренасяли
ни таблици".
въ
жертва
на
разярените
СъЕетника Ст. Пешевъ:
божества-идоли;
когато са«
Съ въпроса сме сезирани
мо
бащита
е
билъ
гсспоинцидентно, безъ да го
дарь
надъ
техъ
и
майка
има въ днезкия редъ. На
истина, назначена била ко- та съ свито отъ болке и
ммс я, но не си спомшмъ любовь сърце е чакала да
да е била ауторизирана _ погледне той детето, под
отъ съвета. 2|а туй отъ хвърлено въ краката му;
формална точка не можемъ горкото дете, обречено е
да се занимаваме съ така въ жертва, ако бащата от
върне погледъ отъ него!
поставения вгпрост,
Минаха и спартанските вре
Кмета: Въпроса се ви мена, когато всички слабозира въ 1-ва точка на дне- телесни деца еж се хвър
венъ редъ. Въ| закона ни- ляли въ пропасть.
кжде не е казано, че ко
Винаги майката е била
мисията непременно треб
препълнена
съ нежность
ва да изхожда! отъ съвета
и
любовь
къмъ
чадата си,
но въ настоящия случай
но
тя
е
б-*ла
бгзпомощна
участвуватъ и < ДВЕ ма об
щински съветници По въ да ги зав?рдн. И ето нейпроса неманикакъвъспоръ ниятъ пръзъ защитникъ,
и се отнася за едно спо покровитель — Хриггосъ
разумение м жду две уч се яви въ св^та, за да съ
реждение, а не частни ли буди въ сърцата на хора
ца. Яко искате да бжде та обичь къмъ децата,
Постепено почва да се
назначена ноЕа комисия—
отдава
по гопема почить
немаме нищо противъ то
къмъ
майката
и детето, да
ва, но тя да реши въпро
се
полагатъ
по-големи
гри
са окончателно защото не
жи
за
техъ.
На
всекжде
търпи отлагане.
Съветника Хр. Мирски: се създаватъ редъ соци
Понеже това г» не е нито влни закони и мероприя
търгъ, нито поемни усдо- тия, които закрйлятъ май
РИЯ, не можемъ да го сме- ката и запазватъ здравето
таме въ т. 1 на дневния на детето. Особено големи
еж тези грижи следъ.ев
редъ.
-:}_
ропейската
война, когато
Съветника Явр. П. Га- въ всички културни
дър
чевъ. Предлагамъ да се жави се предвиждатъ
и
отложи за да бждемъ сна изразходватъ големи сред
бдени съ преписъ отъ тия ства за запазване и въз
книжа и идното заседание обновяване
на човешкия
се занимае съ въпроса.
животъ.
Съветника Зл. Бръчковъ:
Какво е направено и на?
Въпроса се слагв на чис
кво
требва да се направи
то формална почза. Тази
за
закрила
на бременната
комбинация, тъй както е
и
родилката
у насъ, знае
направена споредъ менъ е
те
вече
отъ
статията на
много благоприятна за об
почитаемия
г-нъ
Д-ръ Смо*
щината. Шокира ме само
ленски.
въпроса за срока,
Какво е нуждно за за
Съветника Ст. М. Пе
пазване
здравето на дете
шевъ; Въпроса^ сложенъ и
то?
—
преди
всичко Дет
само съ прочитане прото
кола на комисията и док ски здравно-съвещателни
лада не можемъ сега да станции, които еж найдадемъ своето мнение. За мощното средство въ бор
туй да се отложи и въ бата съ детската вмъртидния дневенъ редъ се ность, която въ Варна е
впише като отделна точ значителна — 45 на хил.
ка за да бжде обстойно Отъ 1183 рочени презъ
1928 год. деца 172 еж об
проученъ.
>
речени
погибель и еж
Дадено на1 гласуване станали нажертва
презъ
предложението на поето-. пързите дни илиощемесеци
янното приежтетвие за оживота си, жертва на
добрение протокола како на
лоши
хигиенически, екомисията отъ 22 ючрй т. г. иомически
условия и не
съ добавката. Прие се съ вежеството на
майките.
болшинство. *
Обшинския съветъ ре
ши: Одобрява протокола отнешение на търговската
на комисията отъ 22 юни часть и ще дава на при
т. г. назначена отъ г. ми станището само толкова
нистра на железниците съ елечтрическа енергия, кол
заповедь Яа 439 отъ 11. кото е давало преди вли
VI. с. г. съ предложеното зането въ сила на прото
изменение отъ кмета, при кола и по цена съглгено
ето отъ министерството, ежегодните му бюджетни
въ смисъль:
таблици.
Следватъ подписите на
„Въ случай, че центра
лата на пристанищното уп приежтетвувалите на засе
равление спре да действу данието общински съвет
ва за повече отъ три де ници.
Верно,
нонощия, Варненската гра
дска община, се счита дез- При Варненското градако
ангажирана ОУЪ уговорено общиоско управление
то въ този протоколъ по Секретарь; К. Дюлгеровъ

Обичайте децата!

Електроснабдяване на пристанището
Заседание 39. Октомврий 1929 г.
-Началника на електри сеть стотинки на киловатъ
ческото отделение инже- часъ.
неръ Д. Поповъ докг.адва
2. Електроснабдяването
протокола на комисрия ?а от на индустриалната чааь на
22 юли т, г. относно елек- пристанището що се отна;
фоснабдяването пристани ся до района на пристани
щето и взаимно спсмагане щната работилница ще се
| на машините отъ приста извършва по начало отъ
нището и тези отъ общин Варненската градска об.
ската електрическа центра при следните условия:
ла, а именно:
а) Общинета ще поста
ви
доставени отъ^ приста
Протоколъ
нищното управление кабе
Днесъ 22 юни 1929 год. ли за високо напрежение,
комисията назначена съ съ които тя ще свърже
заповъдь № 439 отъ 11 своята центргла съ единъ
юни т. г.на Господина ми- трансформаторенъ постъ,
нисфа на железниците, който ще се построи въ
пощите и телеграфа, въ района на пристанищната
съставъ: началника на Вар работилница.
ненското пристанище инб) Трансформатора ще
женеръ Боянъ Къневъ, на трансформири отъ 5000 во
чалника на ' морско-голи- лта на 220—380 Той ще
^ейската .служба Д Фи- се достави отъ Варненска
чввъ, лачалника на елек- та градска община за ней
гриче-ката служба дри ж. на сметка.
П. работилница — София
Постройката на зцанието
инже^еръ И. Гречевлаевъ.» за този постъ ще стане съ
общински съветникъ Д. Д&- общите усилия на общи
бковъ, директора на Вар ната и пристанищното уп
ненското градско електри равление.
ческо осветление нижев) Общината ще дава на
неръ Д. Поповъ и контро пристанищното управление
льора отъ бюджето кон максимално 60 киловата
тролното отделение П-Сто електрическа енергия и то
яновъ.се събра въ канце отъ изгревъ слънце до 1
ларията н а Варненското часъ преди залезъ, Презъ
пристанищно управлеж е и останалото време тя ще
изпълня?айки повеленията дава енергия само за осна заповедьта реши:
ветлителни нужди и то не
;?1.{Търговската часть на повече отъ 10 киловата.
пристанището ще се елекг) Консумираната отъ
троосветлява отъ цзнтра- пристанищното Управление
лато на пристанищното уп енергия ще се заплаща н*
равление и отъ Варнен общината по три лева и
ската градска централа, при петдесеть стотинки на ки
следните уоловия:
ловатъ часъ.
ц а), Централата на прис
"3. За отношенията меж
танището съ мзщность 65 ду пристанищното управ
киловата ще се пуща въ ление и морската поли
ходъ само презъ часовете цейска служба, що се от
когато градската електри нася до взаимното имъ под
ческа централа има най- помагане за екектроснаб
големия си товаръ.
дяването на работилници
,г Въ о станалите часове те за двете служби и за
на денонощието, пристани осветлителни цели ще се
щето ще се електроскабдя- състави очдЬленъ прото
ва отъ Варненската град колъ.
ска централа.
.
Този протоколъ се със
б) За цельта Варненска тави въ два броя и ще
та градска община ще ска влезе въ сила следъ ут
чи трансфооматорниятъ си върждаването му отъ гос
постъ № 13 съ кабела (се подина министра на желез
че 'Ие 3x16 м.м.) за 50С0 ниците, пощите и телег
волта съ пристанищната рафите. следъ като прецварително е одобренъ отъ
електрическа централа.
При сжщата ще се пос- Варненския гря дски общин
тавятъ отъ Варненската ски съветъ.
г а
Слвцъ това кмета наре
Р Дска община единъ
ди
комисията засилена съ
•рансформаторъ, кой»о дя
общински
съветници нано
трансформира тока отъ 220
во да обсжди въпроса. Ми
380 на 5000 волта.
в) Варненската градска нистерството одобри про
ббщина й пристанищното токола сжщо и едно из
Управлнние
ше си доста менение що се отнася до
в
*тъ; всека по отделно по търговската часть на спо
единъ електоомотосъ.
електромоторъ, въ разумението въ смисъль:
КсЙто ще става измерва Въ случай че централата
йте на даваната взаимно на пристанищното управ
ление спре да действува
електрическа енергия.
г
) .Електрическата енер- за повече отъ три деноно
Ги
«» която Варненската щия, Варненската градска
П^дска община ще дава община се смета дезанга119
пристанището и оная, жирана отъ уговореното
Ко
*то послецнята ще дева въ този протоколъ по от
н
а общината ще се запла- ношение на търговската
^ а по три лева и петде- часть и ще дава на прис

1

Въ здравните станции,
майки отъ всички слоеве
на обществото могатъ без
платно да потърсятъ съ
ветъ оте лекаря за хране
нето, отглеждането и въз
питанието на децата хи,
вместо да се поучаватъ
отъ невежи баби и съсед
ки. Я сиециално подготве
на сестра посетителка, ко
ято ходи по домовете, про*
дължава здравната прос
вета въ семейството, упжтВа майките и следи за из
пълнение дадените отъ ле
каря съвети.
Майчиния инстинктъ и
любовь къмъ детето от
крива скоро ползата отъ
станциите; доверието й
кг мъ лекаря и сестрата е
непоколебимо и тя редов
но донася детето си за
прегледъ, изпълнява съ
ветите, и следи за разви
тието му. Скоро нечистото
посърнало, изтощено де
тенце се връща къмъ жи
вотъ, става спокойно, пъл
ничко, хубаво. .
Въ станциите еж запи
сани вече 2600 деца, кои
то еж посетили станциите
9000 пжти. Въ скоро вре
ме всички новородени тре
бва да бждатъ обхванати
отъ контрола на станции
те. Но често пжти само съ
вети не еж достатъчни;
предъ насъ на всека крач
ка изпъкватъ картини, ко
ито налагатъ да се под
помогне и материално май
ката, да се повкрепятъ съ
повече храна нейните си
ли, за да може сама да
кърми детето си, първата
гаранция за неговото здра
ве; да облечемъ съ топли
меки дргшки голичките, да
подхрчнимъ съ подходяща
храна слабичките кърма
чета, да засилимъ съ ри
бено масло слаботелесните дечица. Ежегодно здрав
ните станции подпомагатъ
по 40 кърмачета съ мле
ко давано въ продълже
ние но 3—4, а въ некои
случаи и повече месеци,
раздввагь оибено масло на
около 200 деца, но колко
още дечица чакатъ наша
та помощь.
За това еж нуждни сред
ства .Деня на детето", да
ва възможность за трети
пжть да проявите и вашата
обичь къмъ децата, като
щедри дарители, съ което
ще осигурите съществува
нето на станциите, найважниятъ институтъ за зд
равна просвета на народа
ци; ще подпомогнете от
криването на нови станции
ще изтриете сълзите на
много бедни майки, като
спасите децата имъ отъ
гладъ, студъ и заболяване.
Дайте просторъ на ва
шата щедрость: по-благо
родна благотворителность,
отъ тая, проявена къмъ
здравето и живота на де
цата; те еж най-ценното
богатство на семейството
и на нацията.
д.ръ Н. васинев* /

Д.
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РАХИТИСЪ

Пей ЯЕОРОВЪ . . ьшл

«

*

на Върховния Касационенъ Съд*

(по
случай 15 години
Издръжка на съпругата
отъ смъртьта му).
Рахитнса е известенъ у во метто, забелезввме ед
Съпругътъ не може да
насъ подъ името англий но закъсняване въ поник-,^ Преди петнадесеть годи
Искъ за плправянв раз]
откаже
да «издържа съп
ска болесть. Болестьта се ването на зжбигЬ, често ни, кога студенияесенень
граничителната линия ме!
ругата
си,
даже
и
тогава,
среща най много въ де еж не добре формирани, втзтъръ възседналъ чер
жду дворища, която е у!
тинска възрасть, а после* асимитрични, съ много це но гривестт» конь лудо пре когато децата еж въ със тановена съ регулациоис
диците се носятъ целъ пнатини. Резците иматъ пускаше изЪ черната угарь тояние да сторятъ това
647 отъ 20. XI. 28 ния планъ- не може да С|
живогъ. Обикновено стра на свободната си псвърх- на племето ни- престана р . №
предявява въ ождилищат.
датъ децата в ь третия или ность извивка подъ фор да тупти оце едно сърце II. Г, О.
./
четвъртия месецъ до чет мата на луна. На второ Още един-. човекъ, който Издаване нотариални акто- Р.№1В2отъШ29г. 11Г.0,
ва върху общински мъсти
О.муждфниф аа »«цктмн«,)
въртата година, но най- .место срещаме силно ат беше повкканъ въ живо
държавна поща
много рахитични деца има рофирана мускулатура увИздаването отъ нотари
та
да
не
бжде
случаенъ
Лктовете отъ ПОДГОТВИ
ме къмъ края на първата личанъ далакъ, силно поуса нотариални актове на
година. Като причина на дутъ коремь. Освенъ тога музикантъ замина за ви бездомници за собственост теленъ харантеръ не ^
тая болесть, отдаватъ въ обаче, срещаме намаление наги . . . •
на общински места, даде- подеждни на Върховни*
последно време голямо на физическата и умстве^ Неумоли1ата еждба сло ии или заети за жилища административенъ еждт,
значение на хргнате, как на активность и късно ум ми тоя тае*ъ'лчовекъ, тъй требва да стйва едностра- Р. Кв 4. IV. 29 г.
то въ майката, така сжщо ствено развивие. Кожата грозенъ вт външния ,об- но, а не въ формата на
| ( В ъ р х о в н а СНЪтйй
и въ детето, защото, по- е бл^да съ тенденция ликъ, тъй| непороченъ въ
двустрани
нотариални
до"-1често^ се среща у деца, къмъ обилни из ютявания. своя метофизиченъ промипалата
Тя о-гброи последня- говори. Р. № 49-а отъ 26 Класирането при омржжищ'
хранени не съ майчино
Какво требва да правим съль.
смЬтни! палати
млечо а по искуственъ на • за да предвардймъ едно та житейска секунда въ 1. 929 г. I Г. О.
Духовниятъ
Сждъ
и
родител
гърдите
на
хероя.
Класирането
на чинов
чинъ. Следователно, при- дете отъ тая болесть? За
ската власт ь
Завесата1се
бе
спустнвчисляаатъ я къмъ оная кърмачето единствена га
ниците и служащите при
Решението на духовния сметните палати следва
група болести, известни ранция и да се кърми съ ла. Поета бе изпелъ по
подъ името авитаминози майчиното си млеко. Май следната с|| любовиа пе- сждъ, съ което се оставя да ее извършва отъ коми
до известно време детето с и и п р и п 0 С л е д н и т Ъ
.
.IV е. болести, които се ката отъ- своя страна тре сень . •. . I ;.'
р
на
грижите
иа,
майката,
^
^
ж
•
•
^
'
""
^
въ
с ъ г л а с и е ;|
дължатъ отъ липса на ви бва да употребява разно
I*
•*.'
прехвърля върху послед- м и н и с т р а н а ф и н а н с и и т |
тамини въ ежедневната образна храна и то по
Пею Яврровъ умря не
храна. Въ случая се касае възможность въ естестест- разбранъ
ната
родителската власть, р . № 4 518отъ 5. VI. 28 I
инеоцененъ. Отъ
за липса* на антирахитич- вения си видъ. Като гово
дори срещу бащати.
,.
^
л
г
ния
факторъ. А, тая гру ря за храна въ естаения тогава историята записа
1
/
Зиляатит*
иа
общ.
сяужаан
па витамини е широко за-. си видъ подразбирамъ зе -дати на много кръвь и мно
Съ
размера
на
приежи
бюджвтитъ
стжпена въ рибеното мас ленчуци и фрукти. Яко де - го безчовечность; Времето
ло, млътото, жълтъка на тето не можа да се кър. заличи огй нашето съзна дените разноски, като фа- ;. Заплатите на общ, слу
ние многВ неща, много ктически въпросъ не мо- ж и т е л и . ^ . . ^ „ , , - ^ 1
яйцата, мосото, кравешко ми,
тогава се храни съ имена. Ала то не смогна
же да се занимава въ В. б ю д ж в т а н а о6щинит*«|
то масло, пресните зелен кравешко млеко и то отъ
на този г\. ^ждъ.
чуци, пресните плодове. краза, хранена съ зелена да заличи |името
1929-30 фин. година, ако!
:
големъ
поетъ.
Нещо
по
Когато храненето нв май трева, прибавя се къмъ
* Духовниятъ сждъ, след а утвЪ рд еН ъ до 1 априлъ!
ката е едностранчиво или тая храна леки супи, съ вече : „требваше да го из- издаване на своето брако- д к 0 бюджета е билъ ут
липсва въ храната тая гру сокъ отъ месо. На по-го губимъ, за^да го намеримъ.. разводно решение, не мо- върденъ следъ 1 априлъ
1-.
* :•
па витамини, детето, кое лемите деца се дава и
же да се занимава съ въ- з а месеците дд влизане
то се кърми съ това мле яйца, месо, заленчукъ, кар
Творческото на Пею проса з а родителската в ъ с и л а н а н о в и я бюпжет
ко е изложено на тая бо тофи, оризъ, бисквити, спа- Яворовъ е изразъ на една Г. О.
власть.
отъ 1929
г,-11 служителите н-Ъматъ-щ»
За вторатаР.настанала
продай
лесть.
накъ, фрукти, брашнени безкрайна! тжга. То е по
во на
29.^заплатите,
V. 29 г. поедви
Яко и втората прОдань отъ
паднало секашъ въ чер
Главните промени при храни.
дени
^въ
него. Р.япвннр»
Ка^ЗО]
бездн^ на некакъвъ се обяви за нестанала, За кооперативното
.тая болесть еж отъ стра
Освенъ храната големо ната
не и водоснабдявана
на на костната кистема, и- значение има за по голе страшенъ |свет.ъ.. що води взискателите требва въ
Внасянето на сумиевт»
манно: имаме едно закъс мите деца прекарване по- отвъдъ времето и прост- тримесеченъ срокъ да по- приходъ на фпнповете 4а
няване на калупфикацията дълго време на открито, ранството| отвъдъ услов искатъ възлагането на и- коппео. планиране и водв'
въ костите. Значи удъл активни и пасивни движе ностите не| физичното. Сти мота върху техъ. Р. Мв снабдявани на селата ста
жава <*е времето на втвър- ния на открито. Слънчеви га се до последното стж- 11-29 г. III Г. О.
ва отъ секретарь-бирнийа
дяване костите. Те про- бани, които ще требва да пало на единъ хаотиченъ Запанитаянмт-Ь материали и нв
общината само чрезт»
светъ,
ко^то
прави
да
заобщинските складове
нължаватъ да бждатъ въ св увеличаватъ постепено,
вносенъ
листъ въ съответ
бравява,
че
поета
носеше
хрущелно състояние по- после солени .бани. Пре
Материалите, които не ните банкови кло"ове и]
топла
жажда
за
любовь/
дълго време, защото ка- карвани презъ ле тото край
еж лесно запалителни и
луневото вещество при тая морето или на високи пла- стремежъ ;къмъ добро, ис служатъ за смазване, не агемтури на Б. З.ЗБянкв,
болесть е намалено, съ 20 • дини. При липса на естес тина и вера, че копнееше се съхраняватъ въ общин Р. № 4767 отъ 14.Ш9 мг,
до 30 на сто по-малко, от твено слънце правимъ на- за нежность, като изморен ски специални складове. Какво се разбира подъ П '\
та „семейство"
колкото въ нормалните /ревания съ искуственно косачъ завеело . . ,
Р. № 98 отъ 28. 111. 29 г.
Върху тази обща анти 1ГП О.
кости. Най силно изразени слънце (кварцова лампа).
Подъ „семейство" въ ра-|
промъкни ще имаме въ- Съветва се, да се държи теза е сложено съдържа
___тшшт_т__шш_^^_ш1_ 3Ума на чл. 28 отъ закона
крайниците. защото те еж болния дълго време на нието на лириката му яс ~
„
следва да се развира оноИ ако Ботевъ е револю- ва> к о в т о в ъ наР0Д ния го*
поставени подъ влиянието легло и да му се дава по но изразено въ „Песеньта
гежестьта на те лото и 5—10 грама рибено масло на човека | изводите имат ционенъ поетъ, Вазовъ — в о р ъ с е н а р и ч а оТДБлно
дърпането на всички мус слецъ ядене съ фосфоръ. необикновена категорич- народенъ — Пею е пре орнище, т. е. съпругъ с^
димно поетъ на съкрове
кули, задтвени за гЬхъ, а
Когато обаче деформа .ность, те (ггоятъ често ка ното—на спотаяните въз своята съпруга и незадо*
тъй ката те еж размекна- цията "е дошла било на то заклеймяващи надписи
мени деца. Звдомените де
та, не могатъ да удържатъ крайниците, било на дру на трагическа непримири- дишки и нвизплакани съ цв.
които живеатъ пр
тяжестьта на тЪлото и се ги части по скелета, ле мость. Всичко друго пада лзи . . .
родителите
си, обаче при*
*. •
разкривяватъ или въ ко куването е много трудно и губейки с | въ тъмните бе
тежаватъ
свои
имоти илк
' V* *
леното, като образУаатъ дълго. Принципа, обаче, е здни на сложна безпжтиВъ днеДната българска получаватъ доходи незави.
нъчцо като буквата О или да се върне особенно край ца . . . I
лирика необходимостьта от снмо отъ тия на родите*
пъкъ ое изкривяватъ така ника въ нормалното си
Яворовъ лесно може да литй, образуватъ отделн<
въ колената, че се полу- състояние, а това се пос
Пею Яеоровъ бе истин се проследи. Преаъ нея е семейство.
чала буквата X. Благода тига съ ортопедически сре ски
поетъ! — не само по минала днешната, но тя з« глоби?» рриаремеиия**
рение на тия деформации дства. За децата изправя дарувание!
«итуачии
и по еждба запази Въ короната на родна долните крайници де нето на деформираните Стихътъ у но
него
е
жизне
Върховната Сметна Йа*
тето прохождч много къс крайници тр-вбва да се из на необхбдимость, един- ната ни поезия, най-едрия
диамантъ,
найсветлата
лата
разрешава коннретн»
но, разбира се, причините върши преди започване на ственъ езикъ на душата
•звезда,
въ
чийто
блЪсъкъ
всеки
отделенъ случай з«
5,'за това закъснение еж о училището. По отношение и съ този^ езикъ той раз
се
целнватъ
лжчите^а
удържане
на глоби за стще и болките, конто чув лекуването на рахитиса съ гърна предъ насъ тайните
всички
звезди
и
въ
чиито
роителни,
предприятия гк
ствув отъ теглото на тя медикаменти ще се иска дипли на?вжтрешния свой
багри
се
къпятъ
най-светповодъ
плещания
на прй*
лото върху долните край винаги съвета на лекаряд миръ, разкъса сърдцето си
ници на. Хаоактерн т е още то колкото е възможно по- и ни изп$ съ трепета на лите копнежи на творче- временни ситуации. Р #ски духъ . . .
5759 отъ 18 юли 1929 г
дклацратната глгвасъ сиг- скоро.
болно впфбена душа найно развити челни ябълки.
* вдъхновените си лебедови За насъ младите скъпъ ••ииишимиилшиин штятя
\ Освенъ г-ром-Ьньте въ
песни, които и днесъ треп- и великъ е Пею Яворовъ. ^ и м м . г и - м м Я | | 1 в
мтЪ, имаме промени и
Поклонь„р
%ЕЯДЛ&&.
тятъ като; ранени птички светла
паметь. № негова
.-й органи. На пър
подъ родното небе.
вестник-ь
Д. Г.' ^джемобъ. общински
п
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