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Лоигпа! с1е 1а тигпараШе с!е Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе огПае! с!е 1а танче с!е Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 2 лева
Лбонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца — 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2"5Олв. на кв.см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
<— Варна.

VIII Варненска международна мостренна
изложба
За осми пжть вече въ Варна се откри
ва международна мострена изложба. И
тая година, отъ 13 августъ до 3 септемврий градътъ Варна показва своитгъ сто
пански възможности и традицията да
бжде стопанско сргьдище, износенъ и вносенъ пунктъ, излазъ на цгъло едно народно
стопанство и огнище на стопански идеи,
както далечъ въ миналото.
Варненската международна мострена из
ложба е блгьстящиятъ доказъ и белегъ на
силно уязвена търговски отъ нещастния
изходъ на войната Варна, да се справи съ
тежкиттъ условия на сегашното време и
да върви въ кракъ съ общия подемъ на бъл
гарското производство и размпна.
Градътъ Варна е люлката на тая из
ложба, тя е приютява, тя й дава своето
име, за да излгьзе на. показъ предъ между
народния обмгьнъ, купувачъ и производителъ.
Осемгодишното съществуване на тая
мострена изложба е едно завършено дгьло,
единъ проправенъ пять, указатель на твор
чески сили, организация, умгьние и градив
на воля на производители, търговци и за
наятчии.
Узаконена като международна следъ голгъми усилия, мостренната изложба издига

града ни предъ очитгь на външния свр>тъ и но
си неговото име далече задъ границитгъна
родината. Тя показва на далечнитп> кон
суматори и народи стопанския обликъ и
скрити сили на българския народъ и го
поставя наредъ съ другитп национални
стопанства на равна нота.
Градътъ Варна даде всичкото си съ
действие и улеснение на устроителитгъ
на изложбата — Варненската Търговско
Индустриална Камара и други стопански
деятели.
И тия усилия дадоха голгьмъ резултатъ.
Тая година вече изложбата притежа
ва първия свой собственъ павилионъ, \-та
изложбена палата, построена тази пала
та въ приморската градина и тя е пър
вото собствено огнище, което приютява
това голпмо стопанско и градско дгьло.
Новиятъ павилионъ е началото на
единъ градивенъ устремъ, съ който Варнен. ската международна мострена изложба
ще се издигне по-вече и по-вече, ще стане
синонимъ на голгьма стопанска манифеста
ция и на естрада, отъ кждето Варна ще
сочи на показъ своето търговско и обмгьннно значение, което тя по силата на ге
ографски условия има вече щъли три хи
ляди години.
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ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА
VIII. ВИРНЕШ МЕЩШРОДНД ИЗЛОЖБА
На 13 августъ т. г. неделя биде открита У-та
варненска международна изложба.
Още отъ рано сутриньта многоброенъ народъ
се отправи за новата изложбена палата »Князъ_
Симеонъ ТърновскиУ№ш щьше Да се извърши
^откриването. Новата палата"1е построеца_тая-година
презъ м. ддний-44-юлий7_въ~Усйленъ темпъ, на една
отъ~~210СГкв. м., съ две голъми отдъления — хали
и~йма~внушителенъ видъ. До нея е построенъ и
селско-стопански дворъ, съ всички производствени
пристройки и селска кжша, подобрена и устроена
въ най-хигиениченъ видъ за показъ.
Изложбената папзта!^гь_начапдто^з^Щ1Ш^Щ^--~
ската—градина7"гдето започва ^булевардъ Царица
Йоана (бивше Евксиноградскб шосе) й стоящото ;
насреща, отъ другата страна на булеварда, Търгов
ско училище, сжщо превърнато въ И-а изложбена
палата, еж празднично окичени.
Централната палата е украсена много добре;
на предната й часть еж поставени две големи
сполучливо нарисувани картини, представляващи
замаха и устрема, съ който работи и твори българинътъ, здравите му мишци и устремениять погледъ
къмъ светлото българско бждеще.
Една почетна рота моряци, заедно съ флот
ската музика, б е заела мъстото си. Въ 10 часа
подъ тържествените звуци на музиката, пристигна
ха знамената на разните родолюбиви, културнопросвътни и стопански оргаоизации.
Въ 10 часа, 20 минути започна водосветътъ,
отслуженъ отъ Н. Високопреосвещенство Митрополитъ Иосифъ заедно съ духовенството и кате
дралния хоръ.
Между официалните лица бъха м-рътъ на
търговията г. Илия Кожухаровъ, началникътъ на
гарнизона г. ген. лейтенантъ Поповъ, контръ-адмиралъ г. Ив. Вариклечковъ, областниятъ директоръ
г. Н. Шумеловъ, кметътъ на града г. инж\ Янко
Мустаковъ, полиц.комендантьх.Борисъ Германовъ,
полскиятъ пълном. м-ръ въ София г. А. Тарновски
председательть на В. Т. И. Камара г. Боянъ Абаджиевъ, народните представители Хр. Мирски, П.
Стояновъ, Ник. Стамболиевъ, Ил. Радевъ, област
ниятъ полицейски началникъ г. Корановъ помощникъ-кметоветъ- г. Н. П. Димитровъ и К. Миневъ,
цъттата управа на изложбата, начело съ глав. секр.
на Т. И. Камара г. Л. Вълкановъ г. Гаговъ, Бяновъ,
Пасаровъ и др. и разни представители на стопански
организации и гости.
Следъ водосвета произнесе слово митрополити
Иосифъ.
М-рътъ на търговията г. И. Кожухаровъ
откри изложбата като между другото каза:
ДруднитБ условия при които се постави
първоначално индустриализирането на нашата
страна, не можаха да попръчать за създаването
на българската самобитна индустрия, а търговията
заема все по-гол-Ьма и по-широка область въ
вжтрешния животь на страната, докато нейнитв
постижения, вънъ отъ граници-тв на България, из
несоха въ далечни страни благодатните произве

дения на българската земя. Изграждането на на
шето народно стопанство, поставено на задачи,
необходими за неговото правилно развитие има
нужда отъ почини както тази на

варненската международна
мостренна изложба.
Тя не само дава възможность да се хвърли
погледъ върху изминатия пжть въ трупане на
стопански блага, не само ни улеснява да видимъ
успехите, но сжщевремннно ни дава възможность
да се изправимъ за едно благородно и мирно
съревнувание въ областьта на стопанството наредъ
съ народи, които иматъ стара стопанска култура.
Следъ министра, председателстъ на Варн. Т.
И. Камара и сжщевременно председательтъ на
изложбения комитетъ
г-нъ Б о я н ъ А б а д ж и е в ъ
очерта проявитв и постиженията на варненската
международна изложба, като изтъкна между дру
гото:
„Варненската международна изложба по яръкъ
начинъ показва развитието на ОТДЪЛНИТБ браншои чрезъ това върши ефикасна

пропаганда на българската трудоспособность.
Тя дава възможность на ржководителитЬ на
стопанския животь да видятъ резултатите отъ своподкрепа и покровителствени м-ърки".
Кметътъ на града,
г-нъ инженеръ Янко Мустаковъ
каза между другото:
Откриването на ежегодната международна
мострена изложба въ нашия градъ е голъмъ праздникъ за насъ. Особено отварянето на тазигодишната осма по редъ изложба е единъ радостенъ
факть въ живота на Варна, защото днесъ се зарегистрира и една решителна крачка напредъ въ
усъвършенствуването и разрастването на Варнен
ската международна изложба. Новопостроената
панаирна палата е едно събитие за насъ, което ни
изпълва съ твърда въра и съ големи надежди за
по-добри дни на нашия градъ.
Още презъ м. априлъ 1937 г. . управлението
на общината съ съзнанието за голъмата стопанска
роля, която се отрежда на Варненската междуна
родна мострена изложба, реши да отстжпи на панаирния комитетъ за използуване една значителна
часть отъ най-голъмата ценность, която градъть,
общината и гражданството притежавать — приморс
ката градина. Една плоскость отъ 56ООО кв. метра
се постави на разположение за бждещето и пра
вилно развитие и разрастване на изложбата.
Предъ вида на новопостроената величествена
палата, която заема 2000 кв. м. застроена плоскость
и началото на други постройки съ сжщото предназначенеие и гражданството и общинскиять съ-
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ветъ еж щастливи, че чрезъ тази жертва се трасира
пжтя, вече сигуренъ и опредъленъ къмъ неспиренъ
възходъ на Варненската международна мострена
изложба.
Откриването на тазигодишната осма поредъ
Варненска международна мострена изложба ме
кара да се замисля за славното търговско минало
на нашия хубавъ градъ и ме изпълва съ твърда
та въра, че това минало неминудмо какъ ще се
върне."
**
Изложбата се посещава извънредно много»
масово.
Четири павилиона — палати я поематъ.

Въ централната-1-та„Князъ Симеонъ Тър
новски" еж изложени машинарии и автомобилни
— самоходни превозни сръдства, произвеждани
напълно или отчасти въ България и въ Варна —
„Херкулесъ" — Варна — Аспарухово — каросерийна
фабрика; Г. Балабански — Горня-Оръховица — дву
колки; Йончо Берберовъ — София — мотоцикле
ти и оржжия; инж. Л. Божковъ — София — вен
тилатори, машинни ключове, мелници, менгемета,
крикове и др.; „Вулканъ" Я. Д. Варна: лъярски и
ламаринени издълия; Ж. Дълчевъ — Победа—Шуменъ: казани; Енгибаровъ — Варна, — печки и
готварски машини; Държавни мини „Перникъ";
Хр.
Михаиловъ — Плъвенъ — нафтови мотори;
„Нетри" Л. Д. — София: пишущи машини, смътачни
машини, велосипеди, моторетки; Г, Парашкевовъ
— Варна — електромотори, колбасарски машини
и др. Филипъ Филиповъ А. Д. София — електри
чески прибори; Кооперация „Черно море" — Варна
— водопроводни арматури, индустриални машини
и др. и др.
Изложени еж и индустриални машини отъ
германски фабрики като „Хашенауеръ Дортмундъ,
Хенкелсъ" — Солингенъ, „Торпедо Верке"— Франкфуртъ на Майнъ и др.
Въ Н-та Палата еж изложени самоходи
(автомобили) начело съ „Байрише Моторъ-Верке
а. д. Мюнхенъ и др.

Въ |||-та изложбена палата, вместваща се
въ Варненското Търговско Училище еж изложени
ржчни произведения на българското занаятчийско
производство, като най-едрите отъ тЬхъ еж меоеЛИТБ, КИЛИМИТЕ, релефни карти, ортопедика, кера
мика, еждове, текстилни произведения и др.
Изложени еж и книги отъ голъмото българ
ско Книгоиздателство „Хемусъ" — София и други
български издателства.
Отлично впечатление правятъ ржчнйте приложно-художествени предмети изработени отъ въз
питаниците на 1-во българско училище за прилож
ни изкуства въ София „Иза" — произведения деко
ративни керамични, текстилни, пластични.
Сжщо добро впечатление правятъ и художествено-приложнитъ декоративни рисунки на Йор
данка Узунова — художествено ателие — София
ул. Бълчевъ 23.

Въ 1У-та изложбена палата—1-ва сръдищна
прогимназия се съдържатъ земедълски произведения
жита, варива, ловни, риболовни, горски произве
дение, животни, разстителность, уреди, орждия и
евчива.
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]а пропагандата на летовището
Отдавна европейските страни, а сжщо и аме
риканските държави се убедиха въ голЪмата полезность на Есперанто поради обстоятелството, че
издадените на тоя езикъ книжнина намира широ
ко разпространение по всички населени мъста и
започнаха да издаватъ проспекти за своите ку
рорти, панаири и изложби въ международенъ мащабъ, покрай другите езици и на Есперанто.
Такива проспекти издадоха Франция за па
рижкото изложение, панаира въ Лионъ и др. Шве
ция, Югославия, Лихтенщайнъ, Бразилия и други.
Всички проспекти еж изящно издадени и споредъ
последните изисквания на техниката и печата.
Миналата година дирекцията на курортитъ
въ Норвегия уреди първо по рода си конкурсъ за
пропаганда за своята литература, курорти и спорть
— чрезъ Есперанто. Списанието „Оз1о ^еппе С1ке"
напечати три статии на Есперанто. Тоя брой се
разпространи, изпрати до есперантисти въ целия
свътъ съ молба щото тия статии да бждатъ преве
дени на националните езици и напечатани въ
местната преса въ съответните страни. Комисия
отъ жури определи и раздаде петь хубави премиинагради. Отъ България участвува въ тоя конкурсъ
нашия съгражданинъ Георги Н. Сапунджиевъ, библиотекарь при Варненската градска библиотека,
който е превелъ и отпечаталъ тия статии въ вест
ниците: „Черно Море", „Спорть" и „Слово".
Трудътъ и участието му бидоха правилно
оценени и той получи трета премия и благодарст
вено писмо.
Дирекцията на Варненското курортно бюро
реши да устрои съвместно съ Българския Есперантски Съюзъ въ София и местното есперантско
дружество подобенъ конкурсъ за пропаганда на
Варна и околностите, въ списанието „Ви1дага ЕзрегапКзго" брой 8-9, 1938 год. се напечатаха четири
стати: Варна; Варна като търговски и промишленъ градъ; Варна като курортъ; и ОКОЛНОСТИТБ
на Вярна.
Тоя брой биде изпратенъ по всички градове
въ Европа и Лмерика гдето има есперантски дру
жества съ молба за съдействие за пропагандиране
на нашия приморски край — Царицата на Черно
море — Варна. Надъваме се, че конкурсъть ще
бжде приключенъ успешно и при други случаи
пакъ ще занимаемъ нашитъ читатели съ пос
тигнатите резултати.

Статистически сведения
з а м е с е ц ъ Дприпъ 1 9 3 9 г о д .

Санитарно отделение - днеппмееръ за гръдеболмн
Първоначално прегледани: Мжже 12. же
ни 11, всичко 31. Посещения при лекаря, 128,
посещения на лъкарь по домовете нъма, посеще
ния на сестри по домоветъ 75.
Изпратени на лъчение въ санаториуми:
Троянъ 2, Дръново нема, Търговище 2, Варна 1,
Пещера 1, и Искрецъ 1.
Отъ санит. отделение

т
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Варненската градска общ. библиотека
презъ 1-то полугодие 1939 г.
За 1-то полугодие на текущата година Варнен
ската градска общинска библиотека е увеличила
своето книжно богатство съ 963 тома книги, дуб
ликати, вестници, списания, ржкописи, картини и пр.
Общото число на томовете достига до 46720. Гра
мадната часть отъ новопридобититъ книги еж по
дарени, една незначителна часть купени. Подарили
еж книги: Тодоръ Дечковъ, Моись Вайсъ, г-жа
Василка Япостолъ Савова, Карнеджиева дотация,
Ялександъръ Маноловъ, инж. Халачевъ, Ялоизъ
Бьолхаръ, Никола Георгиевъ, Кръстю Д. Кръстевъ,
Петъръ Стояновъ, Б. 3. К. Банка, Л. Щеревъ, Зора
Младенова — Димчева, Ив. Джабаровъ, Ник. Гр.
Николиевъ, Ялександъръ Вичевъ, Василка Иванова
Георгиева, Курортна дирекция, Слава Щиплиева,
Евг. К. Тодоровъ, д-во „Майка", 'Йорданъ Черкезовъ, Петъръ Георгиевъ, В. Узловъ, Френски институатъ София и др.
Презъ 1-то полугодие еж посетили библиоте
ката 33123 души и еж били раздадени за четене
18203 тома книги.
По характеръ раздадените се разпредълятъ
на: общи съчинения, периодически печатъ 2392
тома, философия 129, религия 19, обществени
науки 554, езикознание 31, положителни, науки 106,
приложени науки 171, изкуства 82, художествена
литература 13634, история, география и биография
1175.
Най много^сж четени книгите на Джекъ Лондонъ, Йорданъ Йовковъ, Ив. Вазовъ, Зола и др.

Месечно сведение
за извършената работа презъ месецъ Май
1939 година въ Варненски общински
„Майчинъ домъ"
Движение на болнитЬ: Ямбулаторно прег
ледани 123; гражданки 121, селянки 2. Останали
на лечение 33; освободени отъ бременность 28,
други болести 5.
Всички родени деца: Мжжки 17, женски 11,
всичко 28.
Мжртво родени: Мжжки 1, женски 1,всич. 2.
Близнаци умрели въ послед. нъма.
Съ заплащане 23, безъ заплащане 97, фонд-6
О. О. — 3 , всичко 123.
Лежащи болни: Гражданки 32, селянки 1,
всичко 33. Нормални раждения 24, ненормални
раждения 4, операции 11, други болести 5, смжртни случаи нъма. Приходъ отъ такси за лекуване
6,610 лева, общо средно 1 боленъ струва на
„Майчинъ домъ" 125 лева.
Лежащите. болни е ж лекувани за смътна:
Съ заплащане 6, безъ заплащане 24, фондъ О.О. — 3.

Библиотеката ги притежава въ по единъ, два или
най-много три екземпляри. Яко ги имаше въ по
вече екземпляри, то тъ биха се чели нъколко пжти
повече изобщо читающата публика има свои вкусо
ве и тя търси автори и книги, каквито библиотека
та притежава, а притежава такива, каквито съ го
дини никой не потърсва.
Забелязва се едно увеличение на четците отъ
по-висока възрасть и търсене на сериозна литера
тура отъ видни варненци, които се занимаватъ съ
научни въпроси като Я. И. Мановъ, д-ръ П. Д.
Скорчевъ, Л. Ставрева, М. Матеевъ, Д. Симеоновъ,
Д-ръ Ст. Стояновъ, Ц. Калянджиевъ, Д-ръ Паунчевъ,
Д-ръ Тодоръ Стояновъ, Ст. Дичевъ и др.
Поради друга небиблиотечна работа, научната
работа по класификация и каталогиз"ация на книгите
значително изостана.
Можаха да се при готвятъ
само 420 фиша.
Подвързани бъха 316 нови книги, стегнати и
поправени, 346 стари книги, неподвързанитъ томове
възлизатъ на 8500 тома.
Отъ френския институтъ въ София бидоха
изпратени на нъколко варненски библиотеки ПЖБМИ
партиди подарени книги. Варненската не получи
отъ тъхъ. Само напоследъкъ, по препоржка на проф.
Янтоанъ се изпращатъ даромъ две френски спи
сания „Мапе Оа^ге" и.„Магсп". Нужно е подновя
ване на много книги, закупуване на нови, а така
сжщо и нови фишове и каталожни приспособления.

СВЕДЕНИЕ
презъ месецъ Май 1 9 3 9 година

Денностьта на д ш н т * здравни станции въ гр. Варна
(безъ кв. Асвдхово)
Въ града: I. станция Д-ръ Ватевъ, II. станция
Д-ръ Ян. Гололина, IV, станция ул. Неофитъ Бозвели № 60.
Селски: I. станция Галата, II. станция Царе
во, III. станция Надежда, IV. Звездица.
Новозаписани деца 82, новозаписани бре
менни 19.
Прегледи въ станциигЬ: Деца 1102, бре
менни. 55.
..-_ Посещения по д о м о в е т е : Отъ лекарката
137, отъ сестрите 339. Здравни беседи и демон
страции: отъ лекарката 9.
° т п У с н а т а помощь на 406 майки: Млъко
соп
ЬйО литри, захарь 138 кгр., брашно 19-500, грисъ
90, оризъ 0-500, фиде 13, Сапунъ 173750, рибено
масло 0-750, пеленки 196 броя, ризки 44, кошчета
Ь, вехти дрешки 13, регЬузш агтеггаеПз 17*250 кгр.
Н-къ станциитв Д - р ъ Н. Василева

Брой 9

„ВЯРНЕНСКИ

Чистотата на града
Изрядната чистота въ дома на всеки човекъ
и въ общожитията, въ градовете е основно усло
вие отъ здравеопазенъ характеръ и пръвъ признакъ на истинска култура.
Безъ фанатично подържане на чистотата,
животътъ въ големите градове, дето еж струпани.де
сятки, стотици, милиони души, биха билъ просто невъзможенъ и непоносимъ,
Затова и съвременните градоустройствени
системи поставятъ въ средището, въ изходната точ
ка на всички планове, съоржжения ЦЕЛЯЩИ прочи
стването и измиването на улици, площади, сборни
места, сгради и т. н.
Варненската община е вземала винаги найпълнитъ м^рки за поддържане на здравеопазната
и градоизчистителна система и е създала улици,
площади, тротоари, които еж гордость за Варна и
за българската веществена култура.
Яко обаче има нъщо което още повече да
се полага надъ всички грижи въ тая посока, то е
повече отъ за всеки другъ български градъ, нуж
дата да се постави нашия градъ по чистота нарав
но съ европейските дори по високо отъ твхъ, за
щото отъ тъхъ идатъ често, летовници, които на
отиване тръбва да отнесатъ съ себе си най-отлични
спомени и впечатления.
Единъ лътовишенъ градъ - требва да бжде
идеално чиегъ.
Милиони харчи варненската община да по
държа чистота на града, съ материялни иждивяния
и подържане голъмъ персоналъ чистачи.
Срещу тия й обаче грижи, варненското граж
данство е длъжно да я подпомогне ката само по
каже и подържа единъ по-изисканъ и високъ
вкусъ и обходъ къмъ запазване обществените
м%ста чисти.
Най-отвратително впечатление прави, особенно на чужденеца плюенето, храненето и секненето по улицитъ, особенно по тротоарите и то
ва е едно голъмо въ сжщность зло. На всеки
кръстопжть, а на често подъ крайницитЬ има
отливни ями и решетки и тамъ требва да се
плюе.- Въ училищата требва да се прочетатъ на
редби въ тая смисълъ за да привикне младото
поколъние още отъ сега къмъ спазване на тия
правила.
Хвърлянето на отпадъци, книжки и други
гниещи предмети сжщо тръбва да се остава въ
поставенитв на вевкжде желвзни кошчета и пр.
Особенно требва да се пази чисто отъ плюене, хвърляне на разни, предмети при морската
градина. Тя е гостната, приемната на Варна и
колко лошо впечатление ще направи на ГОСТИТЕ,
ако е замърсена. Особенно втората часть тръб
ва да се пази зорко.
Чистотата на единъ градъ, като нашия е еждбоносенъ въпросъ и за неговото разрешение необ
ходими еж и санкции срещу ония, които не еж изра
ботили навика да бждатъ чисти за себе си и на
обществени мъста.

ВЕСТНИКЪ"

Стр. 5

Позивъ
Настава вече време, когато и у насъ въ из
вестни среди, по силата на едно по-културно съз
нание се чувствувува нуждата да се събиратъ всич
ки предмети, които могатъ да очертаятъ образа на
миналото.
Да съхраняватъ и запазятъ за ИДНИТЕ поколе
ния и за историята тия предмети, задача и оправ
дание на съществуването си еж музеите, библио
теките и архивитв.
Въ Варненската градска общинска библиоте
ка отъ нъколко години вече сжществува антикваренъ отдълъ за старопечатни български и чуж
доезични книги, за карти, картини, ржкописи, пи
сма, бележки и др.
Библиотеката отправя молба къмъ всички
граждани, особено къмъ ония, които иматъ свои
големи или малки библиотеки, кореспонденции съ
съ по-общественъ характеръ, портрети, снимки,
карти,
изгледи
пр.,
които
тъ
поради
разни причини, липса на место, удобство или други
съображения не могатъ да запазятъ у себе си,
вместо да ги унищожаватъ или да ги продаватъ на
безценница ьа циганитв, да ги предаватъ на
библиотеката за да се пазятъ тамъ въ специални
папки, досиета, кореспондентни свезки, които съ
течение на времето превръщатъ тия незначителни
може би за сегашното, въ незаменими източници
за историята, за миналото, особенно за града Варна.
Такива книги, кореспонденции, писма и пр. еж
подарили вече ПОКОЙНИТЕ граждани Кр. Ив. Мирски,
митрополить Симеонъ, Яковъ Найденовъ, Д-ръ
Янастасия Желъзкова и др.

Статистически сведения
за месецъ май 1939 година

Санитарно отделение - диспансер* за гръдоболнн
Първоначално прегледани: Мжже 99, же
ни 101, деца 52, всичко 252. Посещения при ле
каря 744, посещения на лвкарь по домоветъ 35>
посещения на сестритЬ по домоветъ 63.
Изпратени на лъчение в ъ санаториуми:
Троянъ 16, Дръново 7, Търговище 2, Варна 2
Лжджене 1, Омуртагь 9, Държ. детски епнаториумъ 2, Пловдивъ 1, Русе нвма.

СВЕДЕНИЕ
з а д е й н о с т ь т а н а г р а д с к а т а х и м и ч е с к а ла
б о р а т о р и я п р е з м е с е ц ъ Априпъ 1 9 3 9 г о д .
Презъ месецъ априлъ т. г. въ Градската хи
мическа лаборатория еж изследвани всичко 142
проби хранителни продукти, общоупотрвбими
предмети, води, технич. материали, смазочни малла и др. Отъ твхъ градската здравна служба е из
пратила 65 проби, Майчинъ домъ и град. амбула
тории 15 урини, други служби 3 проби, материал
на служба 1, Д. Д. М. Санаториумъ 3, данъчно
управление 16 и отъ частни лица еж постжпили
39 проби за изследване, за които е заплатено
4090 лв. такси въ полза на общинския здравенъ
фондъ.
Н-къ лаборат. инж. Г. Николовъ
I
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СВЕДЕНИЕ
презъ м. Априлъ 1939 година

Дейностьта на Детскнт! здравни станции въ гр. Варна
(бе» кв. Аспарухова)
Въ града: I. ст. Д-ръ Ватевъ, II. ст. Д-ръ Ян.
Головина, IV. ст. ул. Н. Бозвели 60.
Въ село: I. ст. Галата, II. ст. Царево, III. ст.
Надежда, IV. ст. Звездица.
Новозаписани деца 70, Новозаписани бремени — 17.
'
..
Прегледани въ станцията: Деца — 1024,
бремени — 47.
Посещения по домовегЬ: Отъ лекарката
61 и отъ сестрите 250.
Здравни беседи: отъ лекарката — 2.
Отпусната помощь на 320 майки: МЛ-БКО 803.500
литри, захарь 142 кгр., брашно 27'500, грисъ 40,
оризъ 50-500, фиде 14.500, риб. масло Ю'750, сапунъ 17475О, пеленки 310 броя, ризи 64, фланели
64, кошчета 5, вехти дрешки 15.
Н-къ на станц. Д-ръ Н. Василева

"

С В Е Д Е Н И Е
за дейностьта на градска здравна служба
презъ месецъ Априлъ 1 9 3 9 год.
Амбулаторна дейность: I. Амбулатория 535,
II. амбулатория 99, III. амбулатория 125, IV. амбу
латория 72, бедно у домовете 162.
Остри заразни болести: Брой на анкет.
случаи 21, обезвъшчени 208, дезинфекц. дрехи 3500,
дезинфекц. стаи 36, изкжпани 14.
Изслед. за бацилон: Тифъ 3, дифтерия 3.
Имунизирани
противъ тифъ: 1535, диф
терия н-вма.
Училища: Брой на ревизиите 20, брой на
преглед, ученици 1530.
Взети проби: Нормални 58, ,ненормални 7.
Направени санит. ревизии 60.
Сказки: Брой 2, слушатели 250. Съставени
актове 5, радио-сказки 1.
Н-къ Градска здравна служба

С В Е Д Е НИ Е
за дейностьта на Градска здравна служ
ба презъ месецъ Май 1 9 3 9 год.

Месечно сведение
за извършената работа презъ месецъ Ап
рилъ 1939 год. въ Варненски -общински
„Майчинъ домъ"
Движение на болнигв: Амбулаторно прегле
дани 100, граждани 95, селяни 5. Останали на ле
чение 34, освободени оть бременность 30, други
болести 4.
•
Всичко родени деца: Мжжки 21, женски 9,
всичко 30. Мжртво родени н-вма.
Съ заплащане 19, безъ заплащане 78 фондъ
О. О. 3, всичко 100.
Лежащи болни:
Граждани 30, селяни 4,
всичко 34.
Нормални раждения 27, ненормални раждания
3, операции 3, други болести 4, смжртни случаи
н-вма. Приходъ отъ такси за лекуване 3020 лева,
общо средно 1 боленъ струва на „Майчинъ домъ"
175 лева.
Лежащитв болни е ж лъкувани за смгБтка.
Съ заплащане 5, безъ заплащане 26 фондъ О.О. — 3:

С В Е Д Е Н И Е
за дейностьта на градската химическа ла
боратория презъ месецъ юний 1 9 3 9 год.
Презъ месецъ юний т. г. въ градската хими
ческа лаборатория еж изследвани 228 проби хра
нителни продукти, питейни, общоупотр-вбими пред
мети, технически материали и др. Отъ ТБХЪ град
ската здравна служба е изпратила — 173 проби:
(159 нормални и 21 ненормални).
Майчинъ домъ и град. амбулатории 4 урини,
други служби 3 проби, данъчното управление. 6,
Д. Д. М. санаториумъ 3 и отъ частни лица еж
постжпили 36 проби, за които е заплатено 3910
лв. такси въ полза на общинския здравенъ фондъ.
Н-къ лаборат. инж. Г. Николовъ

Амбулаторна дейность: I. Амбулатория 452,
II. амбулатория 263, III. амбулатория 186, IV амбу
латория 116, бедно у домовете 129.
Остри заразни болести: Брой на анкет,
случаи 78, обезвъсчени 848, дезинфекц. дрехи 674,
дезинфекц. стаи 38, изкжпани 22.
Изслед. за бацилон: Тифъ нъма дифте
рия 2.
Имунизи рани противъ тифъ: н-вма,
Училища: Брой на ревизиитъ 10, брой на
преглед, ученици 20.
Взети проби: Брой 69, нормални 59, ненор
мални 10. Направени санит. ревизии 90.
Сказки: Брой 10, слушатели 480. Съставени
актове 9. Радио-сказки 1.
Н-къ Град, здравна служба.

С В Е Д Е Н И Е
за дейностьта на градската здравна служ
ба презъ месецъ юний 1 9 3 9 год.
Амбулаторна дейность: I. Амбулатория 540,
II. амбулатория 270, III. амбулатория 88, IV. амбу
латория 140, бедно у домовете 91.
Остри заразни болести: Брой на анкет.
случаи 67, обезвъсчени 1082, дезинфекц. дрехи
12.750, дезинфекц. стаи 39, изкжпани 11.
Изслед. за бацилона: Тифъ н-вма,' Дифте
рия 25.
Имунизирани протифъ тифъ: Тифъ н^ма
Дифтерия н-вма.
Училища: Брой на ревизиитв 20, брой на
преглед, ученици 1770.
Взети проби: Брой 172, нормални 151, не
нормални 21. Направени санит. ревизии 93.
Сказки: Брой 4, слушатели 700. Съставени
актове 19.

Б

Р°Й 9

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Месечно сведение
за извършената работа презъ месецъ
юний 1 9 3 9 год. въ Варненски общински
„Майчинъ домъ"
Движение на болнитв: Амбулаторно пре
гледани 172: Гражданки 171, селянки 1. Останали
на лъчение 35. Освободени отъ бремен. 32, дру
ги болести 3.
Всичко родени деца: Мжжки 19, женски 13,
всичко 32.
Мъртво родени: Мжжки 1, женски 1, всичко
2. Близнаци нъма, умрели въ послед. нъма.
Съ заплащане 13, безъ заплащане 156, фондъ
О. О. 3, всичко 172.
Лежащи болни: Всичко 35, граждани 35, се
ляни нъма. Нормални раждения 29, ненормални
раждения 3, операции 7, други болести 3, смъртни
случаи нъма.
Приходъ отъ такси за лекуване 5070 лв.
Лежащи болни еж лекувани за смътна:
Съ заплащане 9, безъ заплащане 23, фондъ О. О. 3.

Стр. 7.

СВЕДЕНИЕ
За дейностьта на Градската здравна служ
ба презъ месецъ юлий 1939 год.
Ямбулаторна дейность: I. Амбулатория 571,
II. амбулатория 179, III. амбулатория нъма, IV ам
булатория 166, бедно у домоветъ 184.
Остри заразни болести: Брой на анкет.
случаи 10, обезвъсчени нъма, дезинфекц. дрехи
661, дезинфекц. стаи 11, изкжпани 3.
Изслед. за бацилон: Тифъ 1, дифтерия 8.
Имунизирани протифъ тифъ: нъма
Училища нъма.
Взети проби: Брой 34, нормални 31, ненор
мални 3. Направени санит. ревизии 119.
Сказки: Брой 1, слушатели 160. Съставени
актове 17.
Отъ Санит. отдвление

Статистически сведения
за месецъ Юлий 1939 година

С В Е Д Е Н И Е
за общинския -зестникъ м. юний 1939 год.

Дейность но д ш н т * здрав, станции въ гр. Варна
(безъ кв. Аспарухова)
Новозаписани деца 82, новозаписани бремени 30.
Прегледи въ станциить: деца 1324 бре
менни 71.
Посещения по домоветъ: Отъ лъкарката
70, отъ сестритъ 322.
Отпусната помощь на 314 майки: Млъко
673*500 литра, захарь 119 кгр. брашно 16*500 кгр.
грисъ 92 кгр., оризъ 0*500 кгр., фиде 3*500 кгр
чгапунъ 159*500 кгр., пеленки 176, ризи 36, флане
ли 36, копчета 16, количка 1.
Н-къ на станц. Д-ръ Н. Василева

Месечно сведение
за извършената работа презъ
месецъ
Юний 1 9 3 9 год. на Варненски общински
„Майчинъ домъ"

Движение на болнитъ: Амбулаторно прег
ледани 210, гражданки 210, селянки 7. Останали
на лечение 44, освободени отъ бременность 36,
Лруги болести 8.
«
.
Всичко родени деца: Мжжки 21, женски 15,
всичко 36.
$
Мжртво родени: мжжки нъ*ма, женски 2, близ
наци нъма, умр. въ послед: мжжки 1, женски нъма.
Съ заплащане 15, безъ заплащане 192, фондъ
О. О. — 3 всичко 210.
Лежащи болни: Гражданки 42, селянки 2,
всичко 44. Нормални раждания 30, ненормални
раждения 6, операции 7, други болести 8, смжртни случаи нъма. Приходъ отъ такси за лъкуване
6,510, общо сръдно 1 боленъ струва на „Май
чинъ домъ" 102 лева.
Лежащи болни еж лъкувани за смътка:
Съ заплащане 3, безъ заплащане 38, фондъ О.О. — 3.

Санитарно отделение — диспансер* за гръдоболнн
Първоначално прегледани: Мжже 84, же
ни 46, деца 43, всичко 173.
Посещения на лъкаря 599, посещение на лъкарь по домоветъ 10 Посещения на сестри по до
мовете 56.
Изпратени на лъчение въ санаториуми:
Троянъ 6, Дръново 1, Варна 2, Искрецъ 6.
Отъ Санит. отдъление

СВЕДЕНИЕ
за дейностьта на I, II и IV детски-здравносъвещателни станции въ гр. Варна, за
м е с е ц ъ Юлий 1939 год.
Новозаписани деца 90, новозаписани бре
менни 15.
Посещения въ станциите: Отъ деца 1130,
отъ бременни 40.
Посещения по -домовегв: Отъ лъкарката
79, отъ сестритъ 108. Здравни беседи отъ лъкаря. 2.
Отпусната помощь на 265 майки: Млъко
592 литри, захарь 93 кгр, брашно 11*500, грисъ 70,
оризъ 6*500, фиде 5*500, сапунъ 129, пеленки 166
броя ризки 38, фланели 38 и кошчета 8.
Н-къ на станц. Д-ръ Н. Василева

Варненска градска община
Статистически сведения за м. юни 1939 г.

Санитарно отделение - Диспансер» за гръдоболнн.
Първоначално прегледани: Мжже 389, же
ни 51, деца 46, всичко 486. Посещения при лъка
ря 366, посещения на лъкаря по домоветъ, посе
щения на сестри по домоветъ 30.
Изпратени на лечение; въ санаториуми:
Троянъ 9, Дръново 1, Търговище 3, Варна 2,
Лъдж. санаториумъ 1, Омортагь 1, Русен. болница
1, Искрецъ 6.

„ВЛРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"
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ЗАЛЕСЯВАНЕТО НА ГРАДА
Стара истина е, и тя се отъ нъколко години
насамъ все по-изпъкнато подчертава въ писанията
на специалисти и въ ежедневния печатъ, че олесяването на една страна е въ благотворно въздей
ствие върху нейния стопански и производителенъ
обликъ.
Горите задържагь влагата и подтикватъ къмъ
дъждове, а това играе грамадна роля за производ
ството на хранигв и смекчаването на климатични
те остроти.
По-рано се мислъше, че само планините
требва да бждатъ олесени, и допълнително .къмъ
ТБХЪ и квкои по-низки м^ста и селища.
Днесь се вижда ясно, че и гжсто населени
места, селища, градове сжщо се нуждаятъ отъ уси
лено и нагжстено залесяване, отъ разни съображе
ния.
Нашиятъ градъ, стои на видно мъсто по
грижитв за залесяване и въ тая область е напра
вено значително.
Но то требва да се засили още по-вече и
по-отправно и редовно.
Въ случая ще влияятъ не само по-горе съобще
ните съображения.
Има голямо значение за единъ лътовищенъ
и нерволЪчителенъ край-морски градъ гжстотата
на засадените дървета.
Съ 220,000 жители гр. Ница — едно отъ първите ле
товища на средиземно море, па и въ свъта, е така
залесена, че погледната отъ възвишенията надъ
нея, изглежда не като градъ, а като голема гра
дина.

Като успоредница по украсяването на Варна
и превръщането на лъчително мъсто, въ мъсго за
отмора, отдихъ и удоволствие презъ лътото, когато
тя
се посещава отъ хиляди и хиляди
гос
ти и летовници- тр-вбва „на пръвъ планъ да
стои и повсеместното залесяване
на всич
ки улици, площади всички мЪста, а така сжщо и
да се насърдчи и улесни залесяването на частните,
дворове и градини.
Липовитъ дръвчета, както вече това става съ
добри постили по-много улици на града, еж много из
годни за цельта. Но още по-значителни еж бръхтоветв, трепетликите и особенно вече тополите..
Единъ градъ съ много тополи, на често, по пло
щади и покрай големите пжтища, алеи и улици,
представлява н^що много привлекателно и вну
шително.
Здравеоспазването на населението е въ пръка зависимость отъ залесяването, особенно за под
растващото поколение и препречване лошото вли
яние на градските миязми. Значителните въздушни
басейни, които всеки гол-вмъ градъ требва да има,
сжщо се нуждаятъ отъ съответните площади отъ
залесяване.
Освенъ това единъ гжетъ залесенъ градъ,
прикритъ въ значителна часть съ сградите и подъ
дървета, е военно добре защитенъ и мжчно уязвимъ
отъ въздушни нападения, а съ много голяма сигурность и спасенъ срещу газови нападения.

И ]| Н 1 В Н » • ! 01ОЩННШ
Въ Държавенъ вестникъ отъ 9 мартъ, бр. 53
е публикуванъ следния

ЗАКОН"Ь
за изменение и допълнение на наредбата
за общинския налогъ.

законъ

§ 1 . Въ* буква „в"- на чл. 17, следъ думата
.канализация" се прибавятъ и думите: „за общин
ска електрическа централа, далекопроводи и благо
устройство".
Въ забележката къмъ чл. 17. годината „1940"
се заменя съ „1943".
§ 2. Въ буква „а" на пунктъ 26 отъ таблица
I между думигк „терпинеолъ* и „хелиотропинъ"
се вмъквагь думигк „цитронелолъ" и „борнеолъ".
Въ буква „б" на сжщия пунктъ 26, думата
анетиолъ, се заличава. Между думитв „бензилъ"
и „линалилъ" се вмъквагь думигЬ: „борнилъ" „терпенилъ", а думата' „фениловъ" се заменя съ „фенилетиловъ"'

Предвижда се нова буква „В" — Днетолъ —
100 клр. 15ООО лв., като буква „В" става „Г", а
буква „ Г " - „ Д " .
§ 3. Къмъ членъ 10 се прибавятъ следнитЬ
забележки:
З а б е л е ж к а I не подлежатъ на облагане по
таблица III на тоя законъ: 1) ресторантите, ГОСТИЛ
НИЦИТЕ, както и бюфетитЬ при гарите, за проиизвежданигв отъ ТБХЪ захарни изделия, съ из
ключение на сладоледа, когато последните се произвеждатъ само за консумация на хранещите се
въ горните заведения, безъ да се продаватъ навънъ и 2) мл-Бкарницитв за производство на мл-вко и оризъ.
Забележка II: Министрътъ на финансите мо
же да отсрочва плащането на патентите заменящи
общинския налогъ по таблица III къмъ този законъ.
§ 4. Разпорежданията на § 3 отъ настоящия
законъ влиза въ сила отъ 1 юлий 1939 година.
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