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ГРАДСКА

ОБЩИНА

Излиаа ш&Ьш пегъ&ъ
Абонаментъ:
За година . . . .
55 лв.
За 6 месеца . . . .
30 лв.
Б р о я ! лв.

Обявления:
Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до
Официални по 2 ЛР. на кв. самт
кметството — Варна
търговски по споразумение.
Редакцията: Общинското управление, секретариата.
Бг»оя 1 лв.
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Пакз ще се понесе камбанните звзнз надз земята и облзхне сз светли на
дежди душиш на хората. Христовитгь скрижали; да нпма а.г-шость да нгьлш злоба и
коравоезрдечие, на ново ще прокзнтятз надз евгьта . . .
Щели чуятз ли човпцитп?
Ще отворятз ли тгь езрдцгто си за великото учение на боючеловгъка ?
Христосз отиде на Голгота за да изкупи гргъховеттъ на человеципь. Неговото
разпятие е символа на любовь и себежертва.
Вззкресението на богочоловгъка тргъбва до б&де вззкреесние на правдата, любовъта и милоезрдието. То тргъбва да бокде и вззкресение на свободата за всички поробени и ушетени
Учението на Храста, неговото разпятие и вззкресение е викз за правда, брат
ство и любовь лгежду хората и народитп
Има ли обаче Правда и Любовь на земята?
Днеса, хиляди хора несретничатз, лгизерствуватз. Тгь нплютз корица хлпбз, а
други тзнятз вз охолство и прзската милиони за разни суетни прищевки. Единз кзрвавз викз и на робска м&ка и.езлзи раздиря земята.
Звзнятз робски вериги и вз Тракия, Добруджа и Македония. Звзняте и тежки
репарационни вериги и взрху цплия бзлгарски народз и, чакатз великия день на правдата.
Ще ли дойде той?
Ще ли настзШятз по-свптли дни за поробенитп и бзлгарския народз?
Ще ли наст&пи мира и любовь лгежду народитп?
Века втьрваме вз по-добри бУсднини.
Близзкз е деньтз когато евгьтлината ще победи мрака и Христовото вззкресе
ние б&де вззкресение на цгьлото човпчество за единз новз животз. . .
Христосз вззкресе !
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Стр. 2
Веселина Геоовска'.'

Въснресение
Филипъ Павловъ, чиновникъ оть
шеста категория въ едно държавно
учреждение, живЬеше съвсемъ са
мотно. Намаше родители, нито род
нини. Ходеше на работа, ядеше,
сп%ше и само пон-вкога отиваше на
кино.
Единъ день, колегата му Райковъ
разправи едно свое приключение,
като между другото спомена единъ
домъ, въ който можело да се нам-врятъ момичета срещу малко пари.
Павловъ погледна мрачно колегата
си и никаква свика оть отвръщение мина по лицето му.
Следъ няколко ' дни Райковъ го
покани да отидатъ заедно. Павловъ
отказа. Но Райковъ настояваше. Тамъ
било весело—грамофонъ, танци ви
но и хубави момичета. Най-сетне
Павловъ се съгласи. Отидоха.
Късно презъ нощьта Павловъ се
завърна въ кжщи зашеметенъ оть
виното, съ едно неприятно усЬщане
оть видъното. И не стжпи втори
пжть тамъ.
Дойде Великдень. Въ самото надвечерие на Възкресението Павловъ
си спомни за оня домъ и безъ ни
какво определено желание тръгна за
тамъ. Но когато стигна до входа, той
го отмина, отиде въ близката градина
и седна на една скамейка. Беше му
тежко, мжчно. На единъ такъвъ голъмъ праздникъ немаше нито една
близка душа. Ония тамъ даваха
срещу пари. Смъхътъ,
усмивката,
милувката—всиько срещу пари. Но
требваше ли ,той да прекара съв
семъ самъ тази вечерь? Павловъ
стана. По ДЯВОЛИТЕ! Ще отиде тамъ.
И тръгна.
Надъ града се люшкаше камбаненъ звънъ, а по улицитв се дви
жеха хора. Павловъ излезе на пло
щада предъ катедралата. Спре се и
загледа СВЪТЛИГБ прозорци и позла
тените куполи, които се очертаваха
върху тъмния фонъ на пролътното
небе. Стоя тъй дълго, замисленъ.
После наведе глава и тръгна. Стига
до дома и влезе вжтре. Въ вести
бюла видъ Райковъ.
— О, Фильо, ела!—и той го въве
де въ салона и го представи на ТБзи, които не го познаваха.
Измежду новопознатитв имаше
една бледа, руса девойка, чието име
Павловъ не чу, но лицето й му бъше познато. Още щомъ я ВИДБ об
лъхна го Н-БЩО скжпо, близко, което
идеше оть далечното минало.
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ВЕЛИКДЕНЬ
Тогазъ пакъ тъй въ невъхтина премЪна,
посрещаше Великдень пролъчгьта.
Дзъ като тебъ, бЪхъ засмяна
и палава бЪхъ като всичкитЪ деца.
Отъ радость не ме свърташе на двора,
току надничахъ тайно, ВСБКИ часъ
въвъ свЪтналитБ стаи презъ прозореца
и търсвхъ кошницата съ шарени яйца.
И струваше ми се, край ГБХЪ ще видя
приклекнало съ изострени уши,
като въвъ приказкигв зайче сиво
и сЪщахъ си сърдцето да тупти.
Но знаяхъ азъ, не зайчето, а мама
ще сложи край леглото ми яйце,
и щомъ очи отворя тя засмяна
ще ме погали съ него по лицето . . .
Сега въ ОЧИГБ ТИ трепти онази радость,
която изжив-юсъ, дете, преди,
тъй както въ тебъ премина мойта младость
следъ нея грижитЬ ми, за да наследишъ.
Край тебъ години ще се нижагь устремени .-••-;
ще чезнатъ тЬ безследно въ вЪчностьта.
Ще срЪщашъ ти великдень като мене
на СВОЙТБ малки рожби съ радостьта.
Христина Стоянова

Той седна въ единъ жгъпъ и я шетката.
.
загледа. РусигЬ изопнати коси, бле
Той се приближи и я докосна»
дата кожа, малкиятъ правиленъ носъ рамото.
и острата брадичка му бъха позна
— Таня, да излеземъ отъ ту*
ти. Той напръгаше паметьта си да Още сега да излеземъ. Тръгни
си спомни откога, но не можеше. мене.
Въ това време грамофона засвири
Другитъ гледаха очудени.
нъкаква тжжна, провлечена мело
— Таня, говореше той тихо, •еА
дия. Русата девойка се възпротиви. азъ ще те изведа оть тука.
— Не, не! Свирете нъщо по-весе
Тя се повдигна и тръгна съ н
ло. Сега е Великдень.
приковала погледъ въ пода.
Павловъ трепна. Предъ него се
Изл-взоха и тръгнаха мълчали»
изправи малко, русо момиченце съ единъ до другь съ наведени глз
две плитки на рамената, превърза Нъкаква мжка притискаше гьрД»1,
ни съ сини корделки.
на Павловъ.
1
Той стана, приближи се до руса
тХ
—
Нима
е
възможно?
—
*$
та девойка и я загледа. Тя извърна
глава и го погледна. После бавно се той. Таня, малкото момиченце
се повдигна отъ местото си и за съседитБ, съ което той въ про^
жение на седемь години отиваШ
стана предъ него — слаба висока.
се връщаше отъ училище, ДиШ3^
— Танька! — пошушна той.
и сжщъ въздухъ и слуи^
Тя отстяши една крачка назадъ. единъ
на едни и сжши г
— Филю!— извика глухо и закри обясненията
тели.
Таня,
хубавото
русо м0МйЧ!(
лицето си съ ржце. Отаткпи още Це, което той обичаше
съ и*"
една крачка и се отпусна на ку- се детска душа и съ което
б*

!
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Дългътъ на всЬки гражданинъ
Макаръ и загубила единъ свои
златенъ хинтерландъ—плодоносна
Добруджа, Варна отъ нЪколко го
дини насамъ прави гигантски уси
лия по пжтя на своя културенъ и
икономически подемъ.
Наистина, нЪма българинъ, кого
то черноморската красавица да не
шгБнява съ красотата и омаята на
своята природа, красиви, модерни,
стилни морски бани, приморско ка
зино, китонирани прави улици и
още много неща които само могагь
да радватъ. Разбира се не е забра
вена и периферията. Малко-много
и тамъ е направено нещо. Нека
споменемъ и гордостьта на култур
на Варна — новата театрална сграда
и тя е вече готова. Разбира се има
още много н-вща да се желаятъ за
процъвтяването на Варна като курортъ. Много проекти, много поже
лания и за центъра на града ни и
за периферията . . .
Обаче, когато се говори за пов

ралъ стотици пжти.
Отъ оня день, когато съ сълзи на
очи се разд-влиха на гарата на мал
кия градецъ и тя отпжтува съ ро
дителите си, той я вижда едва днесъ
окаяна и омърсена.
— Таня, говори! — съ мжка изду
ма той.
Тя мълчеше. Стигнали бЪха гра
дината. ВлЪзоха и седнаха на пър
вата скамейка — до самия входъ.
— Какво да кажа? — запита тя
съ треперящъ гласъ, въ който зву
чаха груги нотки.
— Защо б-вше тамъ? Какво се е
случило съ тебъ? Кладе еж родите
лите ти?
Тя въздъхна дълбоко и закова погледъ предъ себе си.
— Язъ отдавна изгубихъ родите
лите си. Едно бедно и беззащитно
Сжщество е н-ввгашната Таня. Много
ли е нуждно за да стигна до тамъ?
Изведнажъ тя стана.
— Защо ме извика? Какво ще
правишъ съ мене?
— Таня!
— Да ме оежждашъ не можешъ,
защото и ти б-вше тамъ.
— Таня, чуй ме! Не можехъ да си
0ти
Да съ ясното съзнание, че ти ос
таваше тамъ. Нито можехъ да ос
тана ако останеше. Таня, не раз«ирашъ ли?

дигането и благоустройството на
Варна нека си припомнимъ нещо,
отъ което до голяма степень зави
си това. Нека не забравимъ, че за
да прояви една общинска управа
плодоносна културно,
стопанска
дейность, тя требва да бжде под
крепена отъ гражданите. Не може
една община да твори, щомъ ней
ните членове не си изпълняватъ
СВОИТЕ законни задължения къмъ
нея, а ТБ еж—да си плащатъ редов
но бериитЬ и данъците. Нека кажемъ и колкото и жалко да е това,
че Варненци въ това отношение не
съ добри платци. Варненската об
щина има да събира милиони ле
вове само недобори. Да не говоримъ
за другите данъци и берии, като
водно право и прочее. Това наисти
на е една печална действителность,
която требва да се поправи за до
брото на Варна, за нейното благо.
Нека бждемъ добри и редовни
платци къмъ общината. Нека не за

— Язъ не мога да остана при
тебе.
Тя се обърна и забърза по ули
цата. Той тръгна следъ нея. Тя поч
ти тичаше. На края на улицата из
веднажъ се спре. Той я настигна.
Далече нъкжде заглъхиа дванадесе
ти ударъ на часовникъ и надъ пло
щада залянъ отъ светлината на лампионитв и хилядитъ свещи държани
отъ богомолците се люшна мощно
„Христосъ възкресе".
Павловъ и Таня останаха като
приковани.
Той инстинктивно свали шапка
та си.
Тя гледаше съ широко отворени
очи, отъ които струяха сълзи. Дол
ната й устна трепереше. Изведнажъ
площадътъ се залюлЪ предъ ОЧИТБ
Й. Тя отпустна глава на рамото на
Павлозъ и заплака.
Той поглади коситЬ й.
— Таня, не плачи. Ние никога
нъма да се раздъляме. Нъма да оти
ваме тамъ. Успокой се, Таня.
Тя продължаваше да хълца тихо.
ЗлатнитЬ куполи се очертаваха
величествено на звездното небе, а
надъ площада продължаваше да се
люшка по-бедно „Христосъ Въз
кресе".
Весалина Геновска.

бравяме, че г ако ние редовно си
плащаме данъците съ това ще помогнемъ сами на себе си, Платени
те на време наши данъци и берии,
освенъ че ще улеснятъ общината
много въ нейната стопанска и фи
нансова политика, но ще и дадатъ
възможность и да построи редъ
нови чешми, улици и електрически
мрежи въ периферията. Пъкъ ще
се подпомогне Варненската община
и въ друго отношения. Редовното из
плащане на данъците ще стабили
зира и нейния бюджетъ, ще осигури
на общината възможностьта да пла
ща редовно на своя чиновнически
персоналъ, да благоустроява града,
да го издига като курортъ и пр.
Нека се проникнемъ отъ това съз
нание да бждемъ добри и редовни
платци къмъ общината. Нека си
плащаме редовно данъцитъ. Това е
дългъ на всеки гражданинъ, който
милъе и желае доброто и благоден
ствието на Варна.

.1,

V.

йзъ живото нн културни*
ивстнтутн въ града нк.
Варненската Градска Общинска
Библиотека напоследъкъ се е обо
гатила съ значително количество
ценни книги подарени отъ г. Дим.
Ралчезъ—адвокатъ—126 тома, г-жа
Донка Г. Янтовска — 92 тома, отъ
библиотеката на покойната видна
варненска гражданка д-ръ Янастасия Желъзкова, по завещание—302
тома, отъ Иванъ Г. Миневъ—8 тома,
Иванъ Беязовъ и др., всичко 528
тома, за които тя благодари найсърдечно. .
Тоя благороденъ жесгь на дари
телите, съ който библиотеката се
обогатява безвъзмездно съ книжно
имущество на стойность около 140
хиляди лева, е особенно назидателенъ въ време, когато има още
граждани, които не еж се отказали
отъ навика да крадатъ и обсебватъ
библиотечни книги, когато има още
граждани, и то за съжаление инте
лигентни и високопоставени, които
задържатъ и сега още отъ много
години насамъ, незаконно, въпреки
всъкакви правилници и предупреж
дения заети отъ ГБХЪ н-вкога книги
по единъ или другъ начинъ, или
пъкъ криятъ у себе си книги, за
които виждатъ по печатитъ, че ТБ
еж собственосгь на «библиотеката.

I ег

V.
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Изъ общинския сьветъ

Разискванията въ

обшииския съветъ по него. Решението на с ъ в е т а .

условия една „отворена врата". ;
Заседание 5 априлъ 1932 г.
бражения
на
общината
требва
да
Хр. Мирски: Общината да кю
Заседанието се откри точно въ АХЬ отстжпватъ предъ другъ единъ со- свои собствени дюгени — това трй
часа отъ смета г. Ле. Брусевъ. При- циаленъ интересъ: общината да за- ва да бжде стремлението на. в»
ежтетвуватъ почти всички г. г. об- пази едно право за себе си за да ки ни.
може да регулира ценитъ на про
щински съветници.
Оратора лансира идеята за т
П. Стояновъ: Моли пост. при- дуктите отъ първа необходимость.
Той
иска
общината
да
открие
ностройната
на една централна гойI
ежтетвие да се заинтересува и да се
ма
хала.
Общината
трвбва да <
спре по нататъшното сечене на ли ви магазини да се бори противъ регулаторъ на ценитъ на продг
пите по булевардите и на мЪстото евентуалното противодействие на ТИТБ отъ първа необходимость и»
на отсечените такива да се посеятъ месаритв.
Дяк. Япакиезъ: Всички дюгени това иска общината ни запази пра
нови.
требва
да бждатъ експлоатирани вото да открие нвколко нови мага
Кмета Ас. Брусекъ: Вземаме си
само
отъ
общината. Обявявамъ се зини, разбира се ако се окаже ну»
бележка и ще направимъ потреб
решително
противъ искането да се да отъ такивз.
ното.
Д-ръ Неновъ: Ск/кпотията «
постави
клауза
въ поемнитв усло
Удобриха се нЪколко поемни увия
споредъ
която
да
не
се
откриотъ
спекулата, а не отъ наемни
словия, следъ което започнаха деобщината трвбва да се бори среи}
батитв по гсЬкои изменения въ по- вагь други дюгени въ града.
Моето закключение е: въ всички спекулата и затова тя требва да е
емнитЬ условия за отдаване подъ
квартали да има месарски дюгени. запази правото да открива новия»,
наемъ на халитв.
П. Стояновъ: Нека се остави газини.
Произведения търгъ за отдаване
На края се формулира следни
общински месарски магазини не се едно позорче за да може пост. прие състоялъ, по неявяване на конку ежтетвие да се бори противъ евен предложение, което бв прието от»
ренти. Месаритъ искать да знаятъ туалното картелиране на месаритв. съвета.
дали презъ наемния перионъ общи Общината сама тръбва да експлоа
До сега открититв месарски»
ната ще има право да открива нови тира месарскитв магазини.
газини
оставатъ и за въ бждДО
Н. Поповъ се обявява противъ
месарски магазини.
Пост.
приежтетвие
си запазва Щ
Кмета помоли г. г. общинските безраборното откриване на нови
вото,
при
нужда,
да
откриеой
съветници да се изкажатъ по този магазини.
най-много
три
дгагена.
П.
Панайотосъ:
общината
да
въпросъ.
Следъ това се разгледаха н&»
Дам. Кековъ иска откритите отнеме частнитв месарски магазини
текущи
въпроси и кмета обяви»
и
тя
да
ги
отдава
подъ
наемъ.
вече месарски магазини въ крайИ той е за оставяне въ поемнитв седанието за закрито.
нитЪ квартали да останатъ и за въ
бящаще, но да се подобрять въ хи
гиенично отношение. Може да се
и нарастналъ на повече отъ 1.50°.
•ВШЩ!.Ш111ТШШ<Р лева,
открие най-много единъ магазинъ
е още твърде малъкъ за
въ Табаханата.
Дружеството за Покровителство може да се довърши п0СТР°х1;
Ст.
Ще, трвбва
да
- - Савовъ:
--.
.. се на СЛБПИГБ въ България, стремейки на дома. Необходима е подкр*_:
тури край вече на откриването на се да направи отъ елвпия равно- на държавата, постоянните окр^
нови месарски дюгени по фискални правенъ и работоспособенъ членъ ни комисии, градскитв и селски»
причини и въ интереса на община- на обществото, е зспочнало стрежа щипи и нзй-после лептата на всв.
та. Общината да построи свои дю- на единъ Домъ сь модерно инста- съзнателенъ и просввтекъ бъот
гени въ кварталите и тя да ги от- лирани 'работилници» въ които ски гражданинъ, защото това еР
дава подъ наемъ.
постепенно елвпитв да получатъед- ло всенародно.
*
Предложи да се упомене въ пое- На практическа за живота имъ подСчитайки, че поощряването
мнитв условия, че нвма да се от- готовка. Домътъ се строи на отпус- елвпия въ труда и отстранят"'
криватъ други дюгени презъ наем- натото за цельта общинско мвсто му отъ уронващата човъшкото *
НИ
въ
Г,Пе^°ДЪ^
Р а й о н а н а Ш " то Районнно кмет- стоинство просия, е общъ гра*»
Ж . Желябов-ъ: Откриването на ство, София, на една площь отъ 730 ски дългъ, настоятелството на ш
нови магазини, требва да бжде из- кв. м. (сутеренъ и 3 етажа). Домътъ жеството горещо апелира «*
ключително право на общината. Об- ще дава ежегодно приють на около всички благосклонно да се отзо»
щината ще си запази правото да 60 души възрастни слепи, които ще на молбата и изпратять еднокр*"
открива нови магазини кждето се се обучавать и специализирать въ помощь на адресъ- канцелария":
чувствува нужда отъ такива.
разнитв достжпни за твхъ занаяти д-вото ул. Маринъ
Дриновъ №8
на кооперативни начала ще се София,
Ан. Явковъ: Въпросьтъ за месо- и
- —
- - ' тел. №к 411, или напраа "
то интересува твърде много граж пласира ТЕХНИЯ трудъ. За реализи- се внесе въ мвстния клонъ « *
данството. Подържамъ предложе рането на това културно и хуманно Банка, на името на фонда »№*
нието на Ж. Желябовъ — общината начинание дружеството е открило работилници за елвпитв ВЪ Р »
да има право да открива нови дю- при Българската Зем. Банка фондъ рия", като копието отъ вносния ^
тяни кждето стане нужда.
„Домъ и работилници за слъпи- се изпрати за сведение въ кз*цс
Д р . И е н к о в ъ : Фискалните съо- тв въ България». Фондът, мака р ъ рията Га д р у х ч ^ ъ т о .

«.иЮ+л^к.;^
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Здравна просвета.

Я ВЕЩЕСГВЯТЯ
въ детския организъмъ
Количеството на хрянителнитя ве•щества, необходими за подържане
равновесие въ обмъната на веще
ствата въ възрастния организъмъ,
т. е. това положение, при което ко
личеството на веществата, които по-стжпватъ въ организъма, се равняватъ на ТБЗИ, които се разходватъ.
Съвършено друго яче стои въпроса
-съ растящия детски организъмъ.
Тука е необходимо всъжога положителенъ балансъ при обмъката на
веществата.
Растежътъ означава увеличаване
числото на клеткигЬ. Организъмътъ
се увеличава въ тегло. Постоянно се
образуватъ нови вещества въ тъкаНИТБ. Всвка тъкань се увеличава.
Тъй като никое вещество не може
да се образува отъ нищо, то всеки
разходъ на вещества при растене
требва да бжде набавенъ чрезъ
храната.
Възрастниятъ ЧОВ-БКЪ сжщо така
не се явява напълно завършено образувание. Въ него ОТДЕЛНИТЕ клет
ки сжщо така постепено се образу
ватъ, но съ изключение на образу
валата се мастна тъкань. Останали
те клетки се образуватъ за попъл
ване и заместване на сжществуваЛИТБ по-рано клетки, съ изключение
функцията на ПОЛОВИТЕ жлези. Въ
време на бременость организмътъ
на майката взема повече храна, от•колкото въ обикновено време, тъй
като той трвбва да доставя храни• нителни вещества не само за себе
си, но и за бързо растящия орга
низъмъ, който изисква голямо коли
чество строителенъ материалъ.
Въ: периода на бременность се
започва функцията на млечнитЬ
жлези, които започватъ отделянето
на мл-вко. То съдържа: опред-Ьленъ
видъ белтъчни вещества: казеиногенъ, албуминъ, глобулинъ и др.,
Масти и вжглеводи, млъчна захарь,
а така сжщо и минерални вещества,
вевкога въ опредълени отношения.
Забележително е това, че вевки
видъ животно има мл^ко съ опреДЪленъ съставъ. Съ това обстоятел• ство се обяснява трудностьта да се
замени майчиното МЛБКО.
Щ е разгледаме храненето на рас
тящия организъмъ. Въ време на
•своето сжществузане въ утробата
на майка си организмътъ получава
'Поср-Бдствомъ своята кръвоносна сис

тема, безъ съмнение, сжщитв ТБЗИ
хранителни материали, съ каквито и
възрастнияъ човъкъ доволствува
СВОИТБ клетки. За образуване веще
ствата на клеткитв и за възникване
на ОТДБЛНИТБ органи, а сжщо така
и за образуване на инкрети и сек
рети служатъгроздозата захарь, мас
лени киселини, глицеринъ, амино
киселини, минерални вещестза, вода
и кислородъ. Извършватъ се сжщо
така и енергични окислителни про
цеси, при които се ОТДЕЛЯ свободна
енергия, която организма използува.
Следъ раждане живото сжщество
отъ единъ пжть попада при съвър
шено променени условия, настжпва
първото вдишване, пръвъ пжть се
разширязатъ бълитБ дробове, като
възприематъ кислородъ и ОТДБЛЯТЪ
вжглена киселина. Кржгътъ за обмя
ната на веществата въ много отно
шения се изменя. За храна започва
да служи млекото, което попада въ
хранопровода. Веднага следъ това
започватъ своята работа храносми
лателните ферменти. Въ стомаха
млекото, подъ влияние на сирищния
ферментъ, се разделя на твърда
часть, на смъсь отъ мазнини съ казеина и течна часть така наречена
— плазма, която съдържа въ разтворъ останалата часть белтъчни и
минерални вещества, млечна захарь,
лимонова киселина и т. н. Особено
голъмо значение има оная часть
отъ мл-вкото, която се пресича въ
твърдо състояние. Тя позволява на
стомашния сокъ да извърши своята
работа. Лко не ставаше пресичане
на млъкото, то би преминало изцъло безъ задържане въ червата. Ор
ганизмътъ получава доста продъл
жително време потръбната за него
вото развитие храна по нормаленъ
пжть. Храносмилателната система
ВСЕКИ день извършва една и сжща
работа, разлага едни и сжщи със
тавни части на МЛЕКОТО. ДО като
майката има достатъчно мл-вко, нвма за какво да се безпокоимъ. Ако
то недостига или пъкъ отежтетвува,
тогава настжпватъ особено голъми
грижи. Може да се вземе мл-вко
отъ другъ произходъ, да се раздъли
или добави къмъ майчиното мл^ко
и да се напрааи до колкото е въз
можно подхорно по съставъ на май
чиното млъжо, обаче всичко това
требва да стане само въ краенъ

случай. Смъртностьта на кърмаче
тата е много голъма. При правилно
хранене много отъ кърмачетата би
ха се спасили. Кърменето се явява
дългъ на всЬка майка, но се случватъ изключителни случаи, при кои
то лБкарьтъ не позволява това. Из
вестна е опасностьта, която се явява
при разстройство на правилното
хранене на кърмачетата. Когато май
ката не може да кърми и необходимостьта да се замени кърменето
съ н4що друго, требва основно да
се проучи въпроса, съ какво имен
но да се замени, тъй като трЪбва
да се има предвидъ, че съ вкарва
нето на несъответни вещества, храносмилателниятъ каналъ на кърма
чето се застава да върши работа не
по силитй си.
Поддържането и усилването СИЛИ
ТЕ на нацията настоятелно изисквагь
такова възпитание на девиците —
бждащи майки, при което ТБ ще
могатъ въ последствие да приготвятъ рационална храна за своето
семейство и ум-вло да хранятъ и
отгледатъ кърмачетата.
Кърменето на децата трае около
9 месеци. Споредъ по НОВИТБ наб
людения, може още отъ 7 меседъ
да се даватъ въ видъ на допълни
телно ядене; овощия, картофено пю
ре и др. При това вегвкога трьбва
да се има предвидъ, че само мле
кото въ последствие не може да се
яви като пълноцена храна. То съ
държа извънредно малко количест
во Ж^Л-БЗО, така че, при продължи
телно хранене съ едно само млъко,
се появяватъ различни разстройства
въ организма—появява се недостатъкъ отъ хемоглобинъ въ кръвьта,
ако се държатъ много дълго време
на едно само млъко. Яко започнемъ
да хрзнимъ детето съ овощия, ще
дадемъ на храносмилателните ор
гани съвършено нова задаче. Въ
стомаха и черзата изведнажъ ще се
появятъ нови вещества. Макаръ че
въ края на краищата отъ органи
ческите съставни части на храната
се образуватъ сжщитв ТБЗИ строи
телни Еещества, каквито и при МЛ-Бкото, обаче^промежугьчнктБ стадии
тукъ еж съвършено други. Въ така
ва храна ОТДЪЛНИТБ незни съставни
части се намиратъ въ друго коли
чествено съотношение, отколкотопри млекото. Организмътъ трзбва.
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Заветенъ паметникъ
на Н. Мухтаровъ
По поводъ р-Ьщението № 295
на общ. съветъ въ заседанието
му на 16 юлий 1931 г. протоколъ № 23 г-нъ Кмета издаде
заповЪдь,
съ която назна
чи комисия въ съставъ общин.
съветници: Хр Мирски, Ж. Желябовъ и инж. Зл. Ст. Бръчковъ за да се занимае съ жал
бата на г. Н. Мухтаровъ (ЯсЬ~
ня) вх. № 34369 отъ 1930 год.
съ тая жалба той искаше да се
прегледа изработената отъ него
скулптурна работа, която той
нарича зазЪтенъ паметникъ"
за древната Бъвгария и за жи
вущите тогава дейци не умирающи.
Макаръ, че комисията не мо
жа да се събере въ пълния си
съставъ понеже първите дзама,
ангажирани, като нар. предста
вители, отсжтствуваха често
отъ града. Лично азъ посетихъ
кжщата на 7 септември 1931 г.
на казания мой съгражданинъ,
за да разгледамъ това, що той
беше направилъ въ дворътъ си.
Г-нъ Д. Н. Мухтаровъ си е
билъ задалъ задачата да пред
стави релефно и фигуративно,
по свое разбиране, редица ис
торически събития отъ минало
време, като се е ползувалъ въ
голяма часть и отъ домашните
записки на покойния си бзща
Никола С. Мухтаровъ (С. Асънови).

Той неуморно, собственно
ржчно и безшумно е работилъ
на този „заветенъ паметникъ*,
както самъ твърди, въ продъл
жение на 34 год. Той още и
днесъ съ упорито усилие про
дължава да допълня казаната
си скулптурна работа. Стекли
те се, обаче, обстоятелства,
следъ общоевропейската ката
строфална война, еж му попре
чили да довърши по-рано това
свое дело и го свърже съ ис
тичането на 50 тъхъ години отъ
Освобождението на Родината
ни отъ петвековното турско
робство.
Самъ г. Д Н. Мухтаровъ не
е скулпторъ, за да има осно
вание за една строга критика
въ художественна смисъль на
думата върху направената отъ
него, обаче прави впечатление,
че той въодушевенъ отъ тра
дицията на своя родъ и увлеченъ отъ историческите съби
тия на България, които той е
изучавалъ по нашата Българ
ска история е взелъ неотклон
но решение, а то се е налага
ло, както твърди, по заветъ на
баща си. Независимо отъ тона
той ми заяви, че имало запис
ка отъ покойния му баща въ
смисъль, синътъ му да изготви
предметния паметникъ и да го
остави въ завещание на съоте
чествениците си и за техно

да се приспособи къмъ новата хра
на. Това особено лесно се отдава,
ако новата храна се дава постепен
но, като се оставя дълго време мпЬкото като нейна главна съставна
часть, като съ увеличаване дажбата
на новата храна се намалява тази
на млекото. Въ състава на [смесе
ната храна МЛЕКОТО ДЪЛГО време се
явява още ценна спомагателна със
тавна часть.
Развиващиять се младъ организъмъ често пжти изпитва гладъ, Н-Б-

що което показва на голямата по
требности отъ хранителни вещества.
Здравото дете постоянно.иска храна.
Увеличаване на храненето е необ
ходимо не само за растенето, но и
за попълване разхода на енергията.
Здравото дете не може да стои спо
койно, то е извънредно деятелно,
скача и играе. Нему е потребна
енергия и за поддържане топлинно
то равновесие въ организма.
Илия Цоневъ

назидание.

Вгледахъ се въ работата на
г. Мухтаровъ и благодарение
на многото отделни надписи к;
кратки изложения за фигура.
тивното значение на предмети.
те стана ми ясно, каква е била
интимната му мисъль. Очудищ
неговото самолюбие и воля дак
реализира идеята си за той
миниатюренъ музей, тай коти
той лично е схващала смиеш
на разнитп сабития и както
спореда скулптурската си про
ва, е употребила значително вр1
те за до ил1в даде израза, ма
каръ и съвсемъ фигуративно
и съ отделни обяснения напи
сани на циментови плочки за
по-лесно резбиране, на онова,:
което той е искалъ да изрази..
Направи ми сжщо впечатле
ние, че той умело е използу;
валъ цимента въ комбинация
съ железния тель за да изра
боти разните малки фигури в
други предмети, та благодаре
ние на доброкачествените свой
ства на цимента, не еж се раз
рушили. Делата му ргботз се
намира на открито и, и заека
една часть отъ дворътъ около
35 кв. «. и въ това състояние
е изложена зиме и лете на ат
мосферните влияния — каТ!)
дъждъ, мразъ и пр. и въпреки
това, тя се е запазила до сега
добре.
Мисля, че създаденото от>
г. Д. Н. Мухтаровъ е-единъи*
ненъ трудъ за назидание к»
младото българско поколение»
защото то има нужда да се
запознае по-отблизо съ историята на българския народъ к,
защото то требва да се влюби
въ българската история, Ла *
изучи добре и да извлече поу®
отъ нея за бйдащето. Така то
ще обикне родината си и Ше
може да цени нейните качест
ва, като ще се стреми да Р3'
боти за постигането на ре№<
законность и социална солйдарность въ нея, а паралели?
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Търговии, стопанство и индустрия.
Италия. Националната фашистка
Българското генерално кон
-федерация на хлъбаритв устройва сулство, Виена съобщава че при
презъ м. юний т. г. въ Болония меж- вноса на зърнени храни въ Австрия
. дународна изложба, на която ще ще се събира вносно мито и обобждатъ представени:
ротенъ данъкъ за ВСБКИ 100 кгр.
1. Всички видове машини и при пшеница по 11 зл. корони = на
способления по хлъбарството 'упо 15.84 авст. шилинга, вмъсто 10 зл.
требявани въ цЪлия свътъ, както и корони. Митото и оборотния данъкъ
изложба на машини за приготовле за ржжьта се намалява на 8 зл. ко
рони =11.з2 австр. шилинга вмъсто
ние на хранителни теста ;
2. Междунироденъ технико - нау- 10 зл. корони.
ченъ конгресъ по хлъбопроизводМърката е взета за да се понижи
•ството;
цената на ржжьта въ Австрия, като
3. Международна изложба на раз се улесни вноса й.
ни качества хл-вбъ, произвеждани
Статистическите таблици, пуб
въ ц^лия свЪтъ и
ликувани отъ управлението на Со
4. Народна изложба и конкурсъ лунската Свободна зона, за 1931 .г.
на разнокачеттвенитБ видове хлъбъ, се получиха въ Камарата. Дадени
произвежданъ въ разнитв провин еж осемъ таблици: 1) една за дви
жение на вноса, 2) друга за движе
ции на Италия.
Желателно е устройването на ма нието на износа, 3) вносъ-износа по
сово посещение отъ страна на бъл- месеци, 4) за количеството натова
.гарскитЬ хл^бари на горната хпЬ- рени вагони, по месеци, 5) за дви
жението на параходите въ солун
барска международна изложба.
Дания. Съгласно наредбата отъ ското пристанище, б) за СТОКИТЕ вне
1 февруарий 1932 година, вноса на сени отъ Югославия, 7) за внесени
-стоки и цености въ Дания може да живи животни, едри, дребни и пти
става само следъ получаването на ци и '., 8) сравнитесна таблица за
разрешение отъ Народната банка, вносъ-износа презъ периода 1928—
въ смисъль, че такъвъ вносъ не 1931 год.
Отъ внесеиитв общо 443,299 тона
пречи на девизните интереси на
разни стоки;на България се падать
тЗанката.
•
•'
Народната банка може да позво 747 тоиа (зеленчуци, тютюнъ, бобъ,
ли вноса и безъ въпросното разре брашно, пшеница и живи животни,
шение, само въ случаите когато е циментъ, захаръ и захарни изделия),
докаказано, че вноса става възъ респективните цифри за износъсж:
основа на сключена сделка и поето 3862885 тона и 57 тона. За Бълга
задължение за СТОКИТЕ преди 1 фев рия еж изнесени оть свободната
зона; риби и хайвери, маслини, же
руарий 1932 год.
Испания. Съгласно наредбата на лезария, бои, химически произведе
правителството обнародвана въ Ис ния и пам. прежди, на обща тяпанския държавенъ вестникъ отъ жесть 57 тона.
2.Н. т. г. вноса на замразени меса
До месецъ априлъ ще става съ
гласно постановленията на наред
бите отъ 29 септемврий и 2 декемврий 1931 год.

Редакцията на Ваю§*еке§ш общии. весткикъ
честити ншаднтатеимтмзси м на ВармекскктЪ
граждани ев^тянтЬ ХрнетоЕН гщаздинци.
съ това постигането на едно
'благоденствие за съотечестве
ниците си безъ разлика на
•съсловия и класи
Ето защо заслужено е да се
заинтересуватъ нашити лг&ро.Давни фактори, цивилни и воен
ни, да проучатъ създаденото

отъ г. Д. Н Мухтароьъ— АсЬновъ, да го подложат ъ на по
добаваща критика и следъ това,
да направятъ възможното за
довършване на едно подобно
интересно дЪло.
Инж Зл. Бръчковъ.

Стр-7

Контролиране продажните
цени на продуктите.
Главното комисарство по продо
волствието е издало следното окржжно до общинските комисари въ
градоветЬ на царството:
София. Констатира се, че комисарскитв заповеди на много мъста
изъ Царството не се спазватъ.
Общинските органи, които ся; и
продоволствени, не извършватъ не
обходимите ревизии и не прилагатъ
санкциите на закона. По тази при
чина много оть продуктите се продавать надъ определените въ нормированитв заповеди цени.
Ето защо, се наложи Главното Ко
мисарство чрезъ своитЬ органи да
произведе пръка контрола и тамъ
кждето:
а) бжде констатирано че СТОКИТЕ
еж не етикетирани, въпреки запов-Ьдь № 721 отъ 6 октомврий н. г.,
да потърси отговорностьта, както на
нарушителя, така и на продоволствениятъ органъ, на който е било
възложено да приложи казаната заповъдь.
б) въ случай на етикетирани съ
цени по високи отъ тия определени
съ заповедите на местните коми
сари или при констатиране на про
дажби съ крайно установени па
зарни цени надъ нормиранитв да
се състави акть не само на прови
неното лице, но и на продоволствениять органъ, който е търпелъ съз
даденото положение и съ своето
бездействие и небрежность е станалъ причина да се затвърдятъ по
високи пазарни цени. За такива
случаи е приложенъ чл. 14 отъ за
кона за облекчение продоволствие
то и намаление на скжпотията пред
вижда щъ за недобръсъвестность или
небрежность наказание до 1 година
затворъ и глоба до 10000 лева.
Като вменявамъ въ дългъ на об
щинските комисари изпълнението
горното приканвамъ да организирать общественъ контролъ надъ
нормиранитЬ цени, съгласно на
редбата № 69 § 17 Държ. вестнииъ
брой 138. Отъ полза е, пред-БлнитБ
цени на дребно да бждатъ афиши
рани на видни м^ста въ държавНИТБ и обществени учреждения. Сжщо така, да се обявятъ въ учебните
заведения за знание на учащата се
младежь, като наредъ съ другите
народополезни инициативи, може
да бжде поставени и въ услуга на
идеята за обществениять контролъвърху ценитв отъ първа необходимость най-малкото чрезъ знанието*
на тия цени.
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Стр. 8

Преименовани с
следнитЪ улици на Варна
1. Яраба конакъ се преименова
Неофитъ Бозвели
2. Врда се преименова Скайлеръ
3. Батай

„

Маламиръ

4. Батова
„
Попъ Харитонъ
5. Богданова часть -се преименова
Кн. Дондуковъ
6. Богданова часть се преименова Преспа
7. Богомилъ се преименова Дебъръ
8. Гургулятъ и Бургасъ се преименоватъ
Царь Симеонъ
9. Витраеова се преименова Ив. Вазовъ
10. Видинъ се преименова Канлж-дере
11. Веслецъ часть се преименова Петлешковъ
12. Венчанъ и доп. Стремска се преименова
Никола Кжнезъ
13. Дринова се преименова Бачо Киро
14. Добри Чинтуловъ се преименова
Никола Даскаловъ
15. Житна се преименова Омортагъ
16. Златица
„
Ст. Богориди
17. Зелено дърво се преименова
Стоянъ х. Ивановъ
18. Каменарска се преим. Авксенти Велешки
19. Кокарджа и часть Чирпанъ се преименова
Илар. Макариополски
20. Княжеска се преим. Князъ Длександъръ
21. Крива и Магазинна се включватъ
въ Козлудуй
22. Кумани се преименова Св. Атанасъ
23. Каналска се преим. Царь Освоводитель
24. Калонъ се преимен. Царь Страцимиръ
25. Линия XII се преим. Ангелъ Георгиевъ
26. Лозарска се преименова
Константинъ Стоиловъ
27. Малка Преславска се преимен. Мусала
28. Малка Търговска се вкл. въ Търговска
29. Омортагъ (Мортагонъ) се преим. Ивайло
30. Периологь се преим. Презвитеръ Козма
.31. Парушева
„
Царь Крумъ
32. Попова
„
Гургулятъ
33. Португалска се преименова
Черноризецъ Храбъръ
34. Радина се преименова Драганъ Цанковъ
35. Родопи се преименова Плиска
36. Св. Атанасъ се преим. Графъ Игнатиевъ
37. Св. Марина се преим. Иванъ Екзархъ
38. Соколска се преим. Павелъ Милюковъ

39 Св. Параскева се преименова
40
41
42
43
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.

Парашкева Николау
Сливенъ се преименова Пиротъ
Саидова
,,
Ст. Стамболовъ
Северна
„
Санъ-Стефано
Солунска се преименова
Царь Ив. Александъръ
Успенска и Чепино се преименоватъ
Царь Калоянъ
Храбъръ се преим. Ген. Протогеровъ
Харчева
„
Марко Балабановъ
Хайдушка
„
Околчица
Царь Крумъ (7 и 8 линии) се преим.
Алекс. Василевъ
Чакжрова се включва въ Воденъ
Шопска се преим. Петко Каравеловъ
Ямболъ
„ преименова
Солунъ Парчевичъ
Ив. Вазовъ се

!

Варненско Градско Общинско Управление *

№ 7389.
Ф. Варна, 21 апрнлъ 1932 г.
Въ допълнение нз обявление № 6654
отъ 11 IV 1932 г, публикувано въ Държавенъ вестникъ брой 16 отъ 20 IV. с. г, обя
вява се на интересующитЪ се, че на 3 Ут.
г. до 10 часа въ Варненското окръжно да
нъчно управление ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ доставката на 33 чифта ботуши.
Приблизителна цена 23,100 лв. Залогь
10 на сто въ банково удостоверение и до
кументи съгласно закона за Б. О. П.
Всички разноски по публикация,гмрбъ»
данъци и пр. еж за смътка на предприемача.
ПоемнитЪ условия се видатъ въ общи
ната.

Отъ общината.

Печатница „Войниковъ" — Ваота

