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Варна, 15 Януарий 1937 год.

Брой 13.
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Органъ на Културно-Просвйтиото Икономическо Дружество Варненски Коренякъ
Броя Год. абонаментъ25 лв. Редакция и администрация въ клуба Обявления се приематъ г»роя
1 ПВ.

Излиза двуседмично

— Варна, 6-й Септемврий № 29.

стоплнскя политикл
Безспорна е, че икономиче
ското и финансово изтощение
на общината ни, като стопан
ска единица, се дължи найвече на пакостните последици
отъ последната война, макаръ
и да с& изминали доста годи
ни. За заздравяването на сто
панската ни община, нуждни
см здруженитп усилия на вси
чките варненски граждани съ
тп>зи на общинската управа.
Повдигането състоянието на
общината - необходимо условие
за успешното постижение на
икономически, стопански и др.
цели —изисква редица мероприя
тия и предприятия отъ найразнообразно естество. За това
общината требва да има една
определена, споредъ местните
условия, стопаска политика,
която да излекува тази бо
Л21ШЪк .&<\ято .цткидневНО
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тощава снагата й. Минаха
онпзи времена, когато ръково
дителите на общината като
стопанска единица, не схваща
ха разумно и правилно целите
и задачите й, а обръщаха по
вечето внимание къмъ удовле
творение на властогонците.
%, П. И. Дво .Варненски Ко
ренякъ" още тогава се опълчи
противъ подобна политика, и
сочеше п&тя, по който тре
бва да се насочи политиката
на общинските р&ководители,
като стопански творци, обаче
гласътъ на Д-вото остана
гласъ въ пустинята.
Бисмаркъ бе казалъ въ една своя
, речь следната истина: основниять порокъ на общинското
управлецие се състои отчас
ти въ това, гдето управници'
те на нашите големи градо
ве се р&ководятъ отъ примесица на теория съ политика,
че тамъ не се взематъ правил
но икономическите, стопански
интереси-"
Общината, като стопанска
единица, споредъ видни поли
тико-икономисти, има своя по
литика, състояща се: а) въ
вжтреиша, когато общината
сама развива стопанска дец
ностъ; 6} въ вънгина, когато съ
разни разпоредби поставя гра
ници на дейностъта на общи
парите. 1(акъ се определя отъ
политико-икономистите сто
панската политика на една
дбщина?—Тя г сборъ ощъ сто
пански предприятия, които
иматъ за целъ да съдейству
ватъ за производството. Раз

по споразумение

1 ПВ.

ПОКЯНЯ

Поканватъ се всички членове на Д-во „Вар
пределянето и потреблението
на разни стопански блага. ненски Коренякъ", както и всички граждани да
Споредъ едни политикоиконо
мисти, които подържатъ ли посетятъ е е а д К & В Ш К а т а , която дружеството
берализма (въ икономически сми- устройва в ъ салона „Ешмедеме" на 16 януарий
сълъ на думата), тая полити
ка требва да се р&ководи из т. г. Начало 9 часа вечерьта.
ключително отъ частната предприемчивостъ, като общината
ния животъ, като отстъпи место
отстранява средостенията,
на по-млади наши съгражданки, но
пакъ продължаваше да следи раз
които среща всеки предприемвитието на тоя животъ. като не
чивъ гражданинъ. По схващания
На 2 того, въ 8 часа сутриньта, преставаше да работи, съ перо на
та на първите политико-иконо'
се представи о Господъ наша ръка, до последните си дни. Тъй
мисти, общината е едно сгодно тихо
та всеобшо уважаема съгражданка завърши своя многострадаленъ зеучреждение за осяществление Стефания Кр. Мирска, на 78 годишна менъ животъ, пъленъ съ себеотри
на социалните идеи п преобра възрасть. Покойната произхожда цания и възвишени пориви къмъ
истината и прекрасното,
зувания на новите течения, отъ родолюбивото и ученолюбиво доброто,
като
съпруга,
майка и обществеИкономови отъ гр. Разкато се счита, че общината семейство
градъ. Нейните покойни родители ничка Стефания Кр. Мирска.
е една малка държава и тре още въ половината на 19-векъ,
Тя оставя достойни дела за побва, длъжна е да даде всичко. векъ на нашето възраждане, еж се дражение на подрастващото поко
Това схващание не може да се проявили на книжовното поле съ ление, за да черпи то поука какъ
приеме, да се приложи. Зна своит-в'брошури и статии, и с ъ СЕЯ требва да служи чов%къ на своя
просвета между възраждащия народъ, особено въ преживяваното
менити ят.ъ политико-ико- ЛИ
се български народъ. Тия ценни ду- отъ насъ време нв отрицание к.ч
•ноншсмй, писашелъ П.' Болийо хбвниКачества е наследипа и тях ьсичко сойгч* и с&агЬдарно" ' ат?"^е казалъ:педна отъ най лошите ната дъщеря, покойната вече Сте мейството и обществото.
ОпЪлото и погребението на по
и опасни болести, които за- фания-.^ Следъ завършване нв пър
си образование въ койната се извърши въ неделя на
плашватъ съвременната циви воначалното
роденъ градъ, тя постъпва въ 3 того, при стечение на многоброенъ
лизация, е общинския социали- своя
Фундуклийската
девическа гимна народъ, цв-втътъ на варненското
зъмъ,и Никой не може да иска зия въ гр. Киевъ (Русия) и после гражданство, въ съборния храмъ
отъ общината всичко, чисто въ специалния педагогически курсъ, ,,Усп. Пресв. Богородици", което
по заповедъ, а требва да се по който завършила съ пълно отличие гражданство придружи тленитЪ й
останки до последното жилище и
1878 година.
вика въ помощь чаСТНИЯ ПО* презъ
Следъ завършване на гимназията съ това отдаде своята честь на ве
за
ЧИНЪ»
да улесни общината тя се връща въ своето отечество и ликата покойница.
по целесъобразенъ начинъ за за се посвещава на благородното учи
За нейния безукоризненъ и скродоволяване известни назрели телско звание. Нуждата отъ висо менъ животъ, беззаветна предако просветени лица следъ нашето ность, като съпруга, майка и общенужди и съ това ще се облек освобождение
е била твърде го- ственица говориха: въ църквата
чи и гражданството отъ те лема. И ето че
тя се поставя въ Архим. Иннокентий, а на Гробища
жките общински данъци и първите техни редове и била на та г-жа Л. Свракова, председателка
такси. По мнението на благо значена за учителка въ класното на дружеството „Майка", на което
р а зу мните
политико-ико девическо училище на нашия градъ. покойната е турила неговите осно
следъ това тя встъпила въ ви и е била една отъ преданните
номисти требва да се държи Скоро
<
бракъ съ Кръстю Ив. Мирски, все- членки.

т Стефания Кр. Мирска.

златната срЪдина между известенъ
нолюбивъ

казаните две схващания: тре
бва да се поощрява частния
починъ, който ще иде на по
мощь на общината за целите,
които преследва, а не да се за
душава, да се убива по единъ
безогледенъ начинъ. Обичаме да
верваме, че днешната управа
на общината, като стопанска
единица, ще има свое р&ковод-;
но начало златната средина—
по прилагане стопанската си
политика-

Вс^ки, който се инте
ресува за Варна, требва
да стане абонатъ на в.
„Варненски Коренякъ".
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Годишниятъ абонаментъ
на вестника е само двадесеть и петь лева.

нашъ съгражданинъ учеБогъ да я прости и нейната паи общественикъ, отдавна меть нека се предава отъ родъ въ
вече покойникъ. Тъй и двамата презъ родъ !
първите години следъ нашето осво
„Варненски Коренякъ"
бождение се проявяватъ въ нашия
градъ съ своята неуморима дейность
въ полето на народната просвета,
съ оргинална и преводна книжнина, Д-ръ П. Д. Скорчевъ.
съ многобройни статии въ вестници
и списания по живо трептещи на ГРЪЦКО-Византийското наследство въ
времето си въпроси, които и днесъ
нашия народенъ говоръ.
не с ъ загуби и своето значение.
(продължение отъ брой 12)
Покойната е въплощзвала въ сеЕдновремешните
ни красавици
бе си високи християнски доброде
тели : твърда въра, големо сми нос%ли гръцки „карфици" (карфи
рение въ обществения животъ, не — бодилъ, игла съ топка), и вравъобразимо търпение въ изпраща хели (врахион — надлакетникъ); труните й отъ Бога тежки изпитания фели" с ъ се (трюфо — гиздя; Тривъ семейния й животъ,евангелско фонъ—Гизданъ (съ „тръндафили"
добротворство, съ една речь, тя е (30 листникъ) и съ „пендари"; „кабила въ пълната смисъль на дума лесвали" с ъ се по гръцки (екалеса)
та истинска християнка, съпруга и и с ъ си пращали на заговвзни „камайка на многобройна челядь. Тъзи ниски" (каниски-он е „кошничка" съ
й качества високо я издигаха меж подаръци); „вапсвали" с ъ се тайно
ду нашето гражданство, което, це съ червила (евапса = „потопихъ"
нейки всичко това, достойно й от четката т. е. „боядисвамъ"), а не
реждаше ръководно место въ въз като днешните „кокони" явно по
никващите въ града ни просвътно- улиците, и с ъ си казвали „сполайблаготворителни заведения. Когато ти". Ние и днесъ слагаме гръцка
вече възрастьта й напредна и се „трапеза" (тетра-пезда — „четири
мейните грижи се увеличиха, тя по- нога), имаме си „трапезарии" (тралека-дека се оттегли отъ обществе пезарион), а пишемъ по вестниците
невежо ужъ по руски „столоваите".

.Варненски Коренякъ"

Стр. 2.

ржкод/Елецъ), чевгаръ (зевгари, т.
е. съ-пръгъ, „чифтъ"). Сжщо гръц
ки еж: харенъ хрисимъ, сприхавъ,
тромавъ и палавъ; нефелитъ (аноОпечалените близки на покойната
фелитос — никаквецъ, безполезенъ;
отъ тукъ ужъ порицателно: нефело
моме — никаква, негодна моме!);
спора, споренъ (спора — урожба;
СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯТЪ на всички роднини, приятели и познати, кои сеитба, семе); сюнгеръ, кухъ, тала
то съпроводиха останките й до вечното й жилище или устно, писменно зи (твласа — море), бора, порязъ
телеграфически^изказаха своите съчувствия и съ това споделиха тежка (бореас), нутявъ и лодосъ (анотия—
та имъ скръбь на скъпата и незабравима покойница.
влага; нотосъ — влаженъ юженъ
Особено благодарятъ на Варненската Общинска Управа за отре вътъръ); пайдосъ (ап-одос — отденото й почетно место за вечно жилище и за поднесения венецъ; на ходъ), иса и исо (еднакъвъ: изоВарненското Училищно Настоятелство; на Женското Д-во „Майка"; на бари, изотерми!); ала, оти, „на" ти
Д-во „Варненски Коренякъ" и на Разградската Дружба . Б е л и Ломъ" за го, ал - на го (на тон!), мигаръ (ми
издадените некролози и поднесени венци; на самейство Софийски за гар), макаръ (макари), хайде (аге
поднесения ввнецъ и проявените грижи; на Председателката на Д-во де?); камара, фенеръ, ламба, скре
„Майка" Г-жа Люба Свракова за произнесеното слово; на свещенниците и пя — лоша жена (скорпион), хиля
участвуващите при опелото и на всички културни и благотворителни да; матима (математика — наука),
дружества, на отецъ Иосифъ и на сестрите отъ френското училище, на сима, „ката" — дневенъ (кат имерини): хала (побърканъ, лудъ), харедакторите на местната преса за проявената почить и внимание.
Специална благодарность и къмъ Д-ръ Б. Хаджолянъ за прояве лосанъ, слисанъ и залисанъ; грамотенъ (грамма — писмо), старо
ните грижи и почитъ къмъ покойната.
„харо" (Харонъ); хромелъ (хиромигр. Варна, 10 I. 1937 год.
ли — ржкомелница), хума, ефиръ,
зефйръ, варка, навло (навс — кошяш^шшшаттпштштт •
рабъ), с-карида, корабъ (карави-он:
Черпимъ се съ „мастика", а за мезе ди — дървенъ кракъ), ефенди („са- лодковидна скарида, срав. лат. саси вземаме ту „лахна", ту „армия", мостоенъ", принцъ — отъ тукъ и гаЬиз срав. каравелла); хрусталъ
което е едно и също (лаханармия „автентиченъ"), тефтеръ дифтера — (крюсталлос), петало (листъ, плоч
= кисело зеле). А съ вино отиватъ кожа, съшити пергаменти; отъ тукъ ка), фиде (о-фидес: змийки, итал.
„миди* (мишче, лат. мускулусъ, НБМ. — „дифтерия!"); Фандъкчиевъ (фън- вермичелли); лехуса (лежалка); леп
мушел), „стриди" (острион — устри- дъкъ — пондики — лешници), Фу- та (малка парица); ливада (ливо —
заливамъ).
ца — аустер), ахтапод (8-кракъ) и чиджиевъ, Анахтаровъ.
античниятъ „гаросъ". Ние си гот
Многобройни гръцки думи обо
(следва)
вимъ „кефалъ" (главочъ) и „ле- значаващи предмети и нещица ние
феръ" „плакия", печемъ си на „ска употребяваме въ нашия народенъ
ра" „скумрия", „сафридъ" и „чи- говоръ. Такива е ж : кокалъ, кокич- Дръ Конст. Караджовъ
рози"; пържимъ си на „тиганъ" („то- ка, кокиче, (български е „костиче"
пилка" за масло) „тиганици", нали — „кощичи цвете" въ Шуменъ),
ваме си виното презъ гръцка „фу куча = варено жито: коматъ, клувя,
(Продължение отъ бр. 12.)
ния" (хони — „наливна"); въ гръц коремъ (корми), кила, килия, колици;
ки „хаванъ" си чукаме „кимийонъ", мустаки, мутра, муцуна; ципа, циШ. ПризнацитЪ на артериоскле„анасонъ", „пиперъ", дори и „кмин" пури (пращини), цирла (плачливо,
розата.
— А. На предсклерозйта.
и се ядосваме, че вече не еж „евти дрисливо дете); ангария, охтика
— периода преди окончателното
ни" гръцките „стафиди". Г р ъ ц к а е
(хектики), хрема (ревма-течение); настаняване на истинската артериои „пита" съ сирене (тиропита).
хлема и ламя (гърлоболъ, отъ „ле склероза, докато бжбреците еж
Гръцки еж названията на цветя ма"—гърло.а отъ тукъ; ламя—лако още почтн здрави, сир едно въз
та : кринъ, карвмфилъ, босилекъ ма, хищна), гаргара, фуска, маразъ; можно втвърдяване на бжбреците,
(василикон антима — царско цвете, фира, фирида („ниша»), колиба (ка- въпреки отежтевието на белтъкъ
употребявано въ храмове и за бал либи — покрита), темелъ; патерица, въ пикоч ьта: / ) Общи признаци: найсамиране), лай-лай кучка („аспро лу- патъ, креватъ (креветъ е "турска често, пълнокръвие, зачервено ли
луди), камилякъ, роза, мента, лянъ форма), кастанъ (кестенъ е ур. ф.); це, избликъ на здраве; сутринь,
и^^оляндро вотпиво- (корианон = герекинв и керкенезъ, герт^ъ &'
(гч? остри по темето на главата болки,
дървеничево, вонещица).
рани, значи жеравъ, сравни англ. изчезващи следъ ядене, виене на
Въ нашата кухня ние не можемъ кранъ — жеравъ и жеравоп.одобна свесть, пречерняване на очите, нос
безъ гръцките приправки: магда- машина; руски: журваль); рин-оръ ни кръвотечения; задухъ, честъ
нозъ.кромидъ, прасъ (желто-зеленъ) и орисия (отъ оризо — определямъ, бронхитъ, понекога кръвохрачене;
цвекло, целина, (селинон), оризъ, гранича; хоризонтъ!); пиронъ, три- изобилно нощно пикане, изпражне
захарь, а съ гръцки „скилиди" (ске- онъ и спарта (съ бояджийско вж- ния меки и чести; черъ дробъ,дос
лидион) отъ български чесънъ си же — „спартон" — се тегли на сте та увеличенъ; често, лекъ токъ по
набучваме печеното и като наши си ната „линия"); плака, плакенъ, пи- глезените или долните краищници;
ядемъ гръцките: лападъ, ангинари, накида, кондилъ, хараконделъ (рж- главенъ признакъ: повишено кръвно
бизеля, пъпешъ, ластаръ („власта- ко-писалка), моливъ ( = олово), те налЪгане. Въобще повишеното кръв
ри"), агорида и ангурия. Да, и ангу- традка ('четвъртита, итал. „кадра", но налегане.предпищалниятъотокъ,
рия! — чиито по-нови рожби е ж : „колла", хартия (слепка; „прото- чернодробното пърлнокръвие, вла
у русите „огурецъ", у немците коллъ": първиятъ Гзалепенъ листъ жните въ белите (|| дробове хрипове
„гурке". Съ „юзъмъ" (идиосмо — на едно еждебно дело), стихъ (ре еж признаци на^бжбречно втвъ
„сладъкъ дъхъ") и съ разни други дица), стихия.прикя, рухо, маргвритъ, рдяване.
.миродии" (миризма, мирисъ, ми сирма, спатия (мечъ),'димитено плат
Болните отъ тоя периодъ могатъ
риша, миро) ние даваме приятенъ но" (съ две нишки"); пластиръ, по чрезъ единъ строгъ режимъ да задъхъ на нашите гозби; пакъ по лилей, (поли-елеос — многосвещ- бавятъ инстинската артериосклерогръцки казваме, че ще се случи не никъ, — масленикъ), синапъ, лостъ, за или да попречатъ на*появяванещо нехубаво: „тази работа не ми прустъ (простен — преденъ), ев- то й.
мирише недобро"— „ден му миризи нухъ (леглопазачъ). Гръцки думи
Б. На истинската
артерпосклекалла". Не може кжща и "безъ: еж о щ е : балантия, сакула*"и дисаги роза: Общи ?и нервни: упадъкъ
лилавъ, скара, тиганъ, копанъ („ток- (двуторбникъ), 'мандало, самаръ и на храненето, увЪхналость на кожа
макъ" и „бутче" отъ пиле), пиро- тъй любимата ни „дипла" (гънка, та, обща бледность; повишена об
стия (пиристатис—-огнестойка), безъ сгънато на две, „дубла"; отъ тукъ ща възбудимость; лесно физиче
стипца, легенъ, стомна и стракина ди-плома": сгъната''на две „грамо ско и умствено укоряване, при вни
(отъ „острион" •— мида; „остраки- та"; носитель на такава: „дипло- мателно четене, неспособность :: ~"тъ
нос" = черупка отъ |мида съ как матъ), колла, коливо и околисвамъ умствена работа, мжчно мислене,
вато се „черпи" вода — „черепъ" !; т. е. прилепямъ* се около некого; отслабване на паметьта; тяжесть
глиненъ еждъ; „остракизмъ" т. е. пихтия (питки — замръзнало, втвър или болки въ главата, о с е я н о на
гласуване' чрезъ 1 глинени черепче- дено), китъ (морско чудовище), дел- врата, мигрени; неспокоенъ сънь,
та). „Пиле печено — на мЪсто"! ви финъ (утробникъ, срав. аделфос = кошмаръ; преходни онемявания,
ка по папагалско подражание кел- едноутробникъ = братъ), гюбре (ко- шумъ въ ушите, виене на свесть,
нерътъ, който е чулъ отъ своя просъ — лайна), сгура (скорив), ди понекога губене на съзнание; очни
гръцки събратъ „амесос" т. е. „вед каня (тикани, букв.) „чуканка", съ разстройства, внезапни кризи отъ
нага".
чукани кремъни подковано върши непълна или пълна слепота; неврал
Чрезъ гръцко посредство еж про ло), паламарка („ржкойка") прама- гии; неврастения 'при ..овишено
никнали въ нашия езикъ и доста тарь, миситинъ (посредникъ), хора кръвно налегане, отиваща до само
италиански думи като: кантаръ, та и хортувамъ, кгратия(роглю) и убийство; мравучене, одървеняване,
камбана и кжпони (кжмпони — зае каратъ (чрезъ зраб. — зърно отъ изтиване, болки.^ на краищниците.
та въ влашки и маджарски отъ рож-ковъ-кервтионъ); панаиръ (пан- Мускулни гърчейия, внезапни"сухобългарски), кандило, варелъ, лента агюрис — все-съборъ; Панагюрище; жилни отскачания въ сънь, изти
(линтеум),'гамба, пангаръ, (о^ъ „бан панегирикъ т. е. сборянска похвал ване на краищниците, изтръпване,
ка"), вира, майна, луканка, (лука- на речь); уречасвамъ, орама (гле безчувственость на некои пръсти.
нико — наденица отъ Лукания), ра дане, „пан-орама"—всегледане; срав.
2) БЪлодробни: емфизема (постоясо (разо — стриганъ гладъкъ платъ, итал. мал-оккио — лошъ погледъ). ненъ признакъ) итоксиченъ задухъ,
Съвсемъ гръцки еж: ехо, хоро, 0- достигащъ до белодробенъ отокъ
сатенъ).
хлювъ
(кохлосъ), пеши и пехота (пе- (едема); 3) Храносмилателни и ко
Некои гръцки думи еж дошли у
насъ въ потурченъ видъ: барутъ (пи- зи — по крака; прославените ма ремни: липса!на апетитъ, уригвания,
ритисъ), Бургасъ (пиргосъ — кула; кедонски „пез-етери" = пеши дру тяжесть въ стомаха, подуване на
Кулели-Бургасъ = „кулена кула"), гари), панта, пангалозинъ (хубо- корема, често чревни кръвоизлиядрамъ (драхми), кутия (кютосъ — стникъ), аргатинъ, ургя и ургетина ния; '4) Бжбречни и други: непрохоеждъ, празнина), калъпъ( калопо» (ургос — работникъ; хир-ургос — димостъ^на бжбрецигв и, впослед
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ствие задържане на хлорни съеди
нения, течности, пикочина; изобилно
и често нощно пикане. 5) Сърдечни
аортични, артерии: увеличение на
сърдцето за сметка на левата ка
мара; втвърдяване и разширение на
аортата; непостоянно кръвно нале
гане, но повишение при много на
преднала артериосклероза на аор
тата; наклонность на артериите
къмъ спазми (свивания), които се
проявяватъ чрезъ моментно виене
на свесть, главоболие, моментно за
губване на паметьта или речьта,
моментни гърчения на мускулни
групи.
IV. Видове, локализации и пред
сказание на артериосклерозата. —
Артериосклерозата бива обща, ко
гато се разпространява по всичките
или повечето артерии, и частична,
когато е ограничена въ една или
неколко само артерии. По редъ на
честотата, артериосклерозата се ло
кализира по аортата, артериите на
мозъка, на бжбреците, на сърдце
то (венечнигв артерии), на вжтр.
органи, на краищниците, особено
на долните (периодическо куцане).
Артериосклерозата е много се
риозна болесть, но има това добро,
че се развива много бавно, та желающиятъ да се лекува има доста
тъчно време да положи грижи за
нейното лекуване или, най-малко,
за спиране нейното напредване, а,
главно, за изпреварване нейните
осложнения, едно отъ друго потежки и по-опасни: мозъчно кръвоизлияние
(химиплегия, д а м л а),
гръдна ангина (жаба), сърдечна аст
ма, втвърдяване на бжбреците (уремия) отъ които винаги би могло да по
следва внезапна, било мжчителна
смърть. Най-опасни отъ техъ еж:
гръдната жаба*и мозъчното кръвоизлияние.
V. Предпазване, обща хигиена,—
Артериосклеротикътъ требва да
живее въ умеренъ климатъ, далечъ
отъ ветрове, море, на не високи
места (не по-високи отъ 500 —
800 метра надъ мор. рав.) и да пре
кара единъ, по възможность по-спокоенъ и По-безгрИженъ жйвбтъТ*да*
отбегва всекаква"преумора, вс-вкакви вълнения, усилени упражнения,
студъ, голема горещина, причини
за повишаване кръвното налегане,
да има предъ видъ, че кръвоносна
та система винаги подлежи на спа
зми, на артерно, бжбречно запушва
не, мозъчно кръвоизлияние, а покъсно и на несвиваемость (асистолия).
Артериосклеротикътъ требва ви
наги да лега рано, да става късно,
да почива на обедъ, безъ да за
спива, да прави разходки безъ да
се уморява, да отбегва всекакви
вечеринки, да си прави масажи на
твлото и^корема (пикчогонно дейст
вие). Да отбегва пушенето—да се
задоволява съ, най-много, 2-3 папироски на день, ако не може да от
викне съвсемъ; да отбегва най-гри
жливо запека чрезъ клизми (съ дър.
масло, 1-2 каф. лъж. англ. соль
въ '/4 водна чаша обикновена или
минерална вода, парвфинъ 1-2 суп.
лъж. на день). Въ случай на без
съница, да се храниЛгьвсемъ леко
вечерь, защото тя се явява у артериосклеротика вследствие храните
лно отравяне; въ случай че тя про
дължава, да се прибегне до'млеч
на диета, лаже до проста водна
диета (пикочногоненъ режимъ); въ
крвенъ случай, една капсула отъ
0-25 сантгр. УегопаЬ Тпопа!, въ една
чаша топла попарка, или една ча
ша Вгот.сНа. При силно биене на
сърдцето (особено нощно време,
при легане), студени компреси
върху предсърдечната область, по
крити съ тафта или вата, или пулверизация съ етеръ, метилъ — хлоралъ, или пъкъ стьтане сърдцето
съ специаленъ поясъ.
Артериосклеротикътъ, най-после,
требва да има известно, съ поло
жението си, занимание, защото, ако
то му позволява да бжде въ без
действие, то, твърде вероятно, той
често ще бжде обезпокояванъ отъ
скука, неврастения, осложнение отъ
нарушенъ режимъ, колебания на
кървно налегане, липса на пикочно

Брой 13
пречистване. Ако пъкъ положение
то му е по-скромно, то той ще ука
же по-големо съпротивление, ще
живее по-дълго, защото ще бжде
принуденъ да се бори за същест
вуването си. Обаче, ако тая борба
бжде тежка, артерната му система
може да пострада. Идеалътъ на
артериосклеротика требва да бъде
едно неуморяваще го физическо и
не тревожеще го морално занима
ние.
Умствената работа е най-до
брото успокоително средство за
болния отъ кръвообръщателно неравновесие.
VI. Режимътъ на артериосклеро
тика — 1) Храна. По принципъ, ве
гетарианска храна; може, обаче,
да се разреши малко месо, и то
само на обедъ, бело (кокоше, свин.
ско,
студена шунка^ па деже и
червено, добре 0 п е ч е н о (говеж Д о
овнешко), постен-ь б у л ь О Н Ъ ; п о - м а л !
ко телешко. Р и б о н е т л Ъ С т а ( Мо .
ски езикъ, калканъ), варена. Разре
шава се нишестена и тестена хра
на (фиде, макарони и т. п.), варенъ
или печенъ пресенъ зеленчукъ
картофи, особено чесънъ. Десертът
пресно сирене, кис. млеко, компоти, сладка, сладкиши, сладки пло
дове. — Да се избегватъ: пресенъ
пшениченъ хлебъ, черъ хлЪбъ (по
дува корема), дивечъ, яхнии, супи,
пражени работи, подправени ястиета, пастърми, наденици, въобще кон
сервирани меса, раци, миди.хайверъ,
пушени маринирани риби, тлъсти,
мжчносмилаеми риби (салма, щука,
скумрия), тлъстини (освенъ краве
масло), животински вътрешности
(бжбреии, мозъкъ, черъ дробъ: предизвикватъ спазми на периферните
артерии); солени и кисели (произходящи отъ соль) работи (кис. зе
ле, краставици, туршии); спаржи,
гжби (мжчносмилаеми), зеле, сухъ
бобъ, грахъ, бакла (годуватъ сто
маха) киселецъ, зеленъ бобъ. Мал
ко соль, малко^ядене (по-малко на
ивколко пжти презъ деня), малко
течности (чорба, вода и пр. всичко
най-много 1 ^ литъръ на день). ни
каква вода 'презъ време на ядене. I
Никакви чорбести, водни и соусови
ядения. Разрешаватъ се минерални I
води, млеко (по-скоро кис. мл%ко, I
съвсемъ малко вино съ повече вода,
по-добре топълъ* чай отъ лайкучка,
липовъ цветъ, върбинки. Никакви
газирани води, силенъ чай или ка
фе.—Вслучай на белтъкопикане, задухъ, първомъ денемъ, а после и
нощемъ, повишено кръвно налегане! строгъ вегетериански режимъ,
ограничение на течность, безеолно
ядене.
VII. ЛЪчение. — Да се избегватъ
всички ония, поменати по-рано,
причини, предизвикващи артериосклерозата: 'излишъкъ въ храненето,*пиенето особено никакви спирт
ни питиета, пушене и пр. — Като
лекарства: на първо место глйдъ,
въпреки че не се знае още добре
неговото действие: споредъ едни,
той намалявалъ артерното напрягане,
втвърдяването на артериите,
лепкавостьта на кръвьта; споредъ
други, повишавалъ отслабващата
съ напредването на възрастьта дейность на щитовидната жлеза, която
предизвиква обмената на вещества
та и подобряване кръвоснабдяването*на тъканите; споредъ тр-:,; по
било сигурно, че той разширявалъ
кръвоносните еждове; после: калци
еви соли,стрихнинъ, въ постепенно
увеличаващи се дози, впръскване
собствена кръвъ въ мускулите на
т е лото и редъ други лекарства,
които може да предпише я само лекарьгъ. следъ едно щателно пре
глеждане на болния.—На края, ще
спомена леченето на артериосклерозата чрезъ редовното (консуми
ране на чесъна, било суровъ, било
киснатъ въ спиртъ, за което лече
ние писахъ пръвъ азъ пакъ въ в.
„Варненски Коренякъ", преди 7 го
дини, и въ .Здраве и животъ", вслед
ствие което^ имахъ удоволствието
да прочета въ в.*'„Миръ" отзиви
за излекуване о т ъ ' него и да чуя
такиваТопДустата наГ.интелигентни
хора за сжщото!

„Варненски Коренякъ*

Високото отличие на вари. Търгов.
Училище и на Фр. Девическа Гимна
зия „Св. Андрей".
Високото отличие, заслужената
награда 01р!бте а" Ноппеиг, която
получиха Варн. Търг. Училище и
Девич. Гимназия „51:. Апсйее" и коя
то б е изпратена отъ Парижското
Д-во „Алиансъ Франсезъ" до г-нъ
председателя на местното Д-во, по
поводъ международното изложение
на изучвание френския езикъ въ
чуждите страни, учредено въ Парижъ на 26 юний т. г. до 7 юлий,
се връчиха тържественно въ приежтетвието на френския консулъ г.
Де Легъ, на некои отъ г. г. членове
на местното Д-во „Алиансъ Фран
сезъ" и други официални лица, на
учителската управа, на сестрите
отъ колежа и много други граж
дани. Ние искрено поздравляваме
тези две просветни учреждения съ
това високо отличие — 01р16те а"
Ноппеиг, което твърде р-вдко се
дава, и което въ България се по
лучи само отъ тези две учрежде
ния.
Нека кажемъ по този случай ив
колко думи. Изучването на френ
ския езикъ е последица на съзна
нието у българина, за превъзход
ството на този изященъ езикъ, на
този езикъ на Викторъ Юго, който
е „най-приятниятъ отъ всички други
езици", както се е изразилъ Б.
Латини, учитель на безсмъртния
Двнте. Една мисъль, свързана съ
цивилизацията на света, преди тя
да бжде обща, възприета отъ дру
гите народи, требва да се преобра
зи въ Франция като нова и по този
пжть да се разпространи по целия
светъ. Велики идеи, велики начала
еж'минали и минаватъ презъ Фран
ция и еж станали и ставатъ досто
яние на целия светъ, и следова
телно Франция е средище, фокусъ
на Европейската цивилизация. Въ
гения на Франция има нещо на общественость, нещо, което се раз
пространява и усвоява съ леснина и
съ бързина, нещо, което е приежще само въ -гъвкавостъта на френ"-'
ския умъ. Изящниятъ френски езикъ свързва всички народи въ
света и френскиятъ гений упражня
ва огромно влияние върху ума и
душата (на всички народи. По този
случай не можемъ да не похвалимъ дейностьтя на настоятелство
то на местното Д-во „Алиа»съ
Франсезъ" за отваряне вечерни
курсове за изучаване по единъ лесенъ начинъ френския езикъ, за
снабдяване библиотеката съ богата
френска литература, съ списания,
съ вестници. Ние не искаме да
ласкаемъ настоятелството съ тези
думи, но установяваме една истина.
Съ пристигането на новия титуляренъ френски консулъ г. Де Легъ,
дейностьта на настоятелството ще
вземе, верваме, по-големъ размеръ,
като учредява и срещи между чле
новете на Д-вото. като дава еже
месечно чай съ танци, и естестве
но съ това ще се улесни задачата
на настоятелството. Задачата на
«Алиансъ Франсезъ" е културна, а
не политическа. Културна е за опо
знаване на двата народа, за сбли
жение, за проучвание богатата ли
тература.
Я. Варналиевъ.

Училищното споразумение между
Франция и България.
Отъ 2 Януарий влиза въ сила
училищното споразумение между
Франция и България, отъ което да
ваме най-важните постановления:
Френските учебни заведения въ
България ще продължаватъ да ежществуватъ и за напредъ, като обу
чението въ твхъ по български езикъ, българска история и българ
ска "география ще става на българ
ски и е задължително за всички
деца. Числото на часовете по тези
предмети ще бжде'еднакво на ча
совете, въ които се"преподаватъ
сжщите предмети въ'българските
държавни училища.
Обучението по вероучение на
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децата отъ православното вероиз гербовия налогъ (д. в. бр. 31/12. V.
поведание ще става отъ учители 933 г.) сключването на писмени до
българи отъ сжщото вероизпове говори е задължително и тогава,
дание.
когато наемътъ е билъ уговоренъ
Назначението и подържането на за срокъ по-късъ отъ една година
учителския персиналъ въ френиски- време, ако наемътъ, пресметнатъ
те училища е подчинено на одо за една година, надвишава сумите,
брението на М-вото на народното показани въ същата алинея. Това
просвещение. Необходимиятъ над- се отнася за посетителите презъ
зоръ ще се упражнява отъ М-вото сезона на курортни м^ста и за хо
чрезъ своите органи.
тели.
Френските училища ще се освоОбгербуването на договорите за
бождаватъ и за напредъ отъ пла- наемъ става върху общата сума
щание данъкъ сгради и ще се пол- на наема за уговореното време и
зуватъ отъ облагите, дадени за гербовиятъ налогъ се плаща по почастиитЬ училища въ България.
ловинъ отъ двете страни.
Всички пособия учебни: книги и
За заварените дългосрочни едно
др. внесени само отъ чужбина, се и повече годишни наеми, писмени
освобождаватъ отъ митнически так обгербувани договори се сключватъ
си, но се подлагатъ на митнически само за ^ останалия до изтичането
прегледъ.
имъ срокъ. ако тоя срокъ е подълъгъ отъ 3 месеца отъ деня на
влизане въ сила настоящия законъ".
Л. К. Бочевъ
И сега действуващата наредбазаконъ за гербовия налогъ, която
влезе въ сила отъ 1. VII. т. г. (д.
в. бр. 105/14. V. 936 г.) също за
поведва съставянето на некои кни
Законътъ за гербовия налогъ се жа, между които еж и договорите
различава основно отъ другите фис за отдаване подъ наемъ на недви
кални закони съ особения начинъ, жими имоти, като въ чл. 30 т. 2
по който се събира гербовия на ал. III се казва, че такива договори
логъ. Данъкоплатецътъ, при дру се изразяватъ задължително пи
гите фискални закони, обикновен- смено, ако наемътъ изчисленъ ме
но подава декларация предъ ком сечно е повече отъ 1,000 лева на
петентните данъчни власти, а при месецъ. Задължително е дообгертози законъ, всеки самъ се облага. буването на края на всеко кален
Всички жители на страната еж ор дарно полугодие и мълчаливото
гани, чрезъ които държавата съ продължение на такива договори.
бира гербовия "налогъ, стига при Тия разпоредби не важатъ за пол
своите граждански и търговски от ските имоти, за хотелите и за се
ношения или при изпълнение на зонните помещения въ курортните
служебните си функции, да се по- места. Съгласно чл. 48, гербовите
ставятъ въ предвиденото отъ за марки за дообгербуване (чл. 30. т.
кона положение на задължени да 2. ал. III.) се залепватъ върху доплатятъ налога или да проследятъ, кумента^и се унищожаватъ съ тек
дали той е платенъ надлежно.
ста на датирана и подписана бе
Като се има предъ видъ, че при лежка, отъ която се*вижда за какво
нарушенията на закона за гербо еж събрани. Ако нема достатъчно
вия налогъ добросъвестностьта или место за залепване марките върху
злата умисъль еж безъ всекакво лицевата"страна на документа, до
значение, че незнанието на закона, пуща се обгербуването да се из
па силата на единъ общъ принципъ, върши на гърба, ако и тамъ н-вма
н!|<ого не извинява, ще тр-Ьбва да м-Ьсто, на приложенъ листъ.
ТЪзи категорични постанопления
оГ заключи, че всички с ъ длъжни
сами да се грижатъ, щото~действия- на наредбата - законъ за гербовия
та*имъ да еж съобразни съ изисква налогъ требва да бждатъ допъл
нията на закона, за да не се изла- нени съ разпоредбите на чл. 61
гатъ на отговорность, която не мо отъ с. законъ, споредъ който се
же никому "да прехвърлятъ. Нару смета за необгербуване несъсташенията на закона за гербовия на вянето или неиздаването на кни
логъ еж отъ углавенъ характеръ, жата, чиито съставяне или издава
а по такива нарушения всеки на- не е задължително (чл. 26 т. 1; 30
рушитель требва да понесе отго- т. 1 ал. 2, т. 2 ал. ал. 3 и 4). Тре
бва сжщо така да се добави, че
ворностьта.
По тези съображения, съ настоя се сметатъ за необгербувани и кни
щите редове, ще се спремъ съ не- жата, 'гербовите марки върху*кои
колко думи върху обгербуването то не еж унищожени или непра
на договори за отдаване подъ на- вилно унищожени и тия обгербу
емъ недвижими Гимоти, при което вани съ марки отъ образецъ, кой
еж констатирани вече много слу то не е билъ въ обръщение по
време, когато е следвало да бжчаи на""нарушение
Една" особеность, характерната датъ обгербувани. Отговорность
закона за гербовия налогъ е, че носятъ по чл. 64 отъ наредбата-засжщия по начало не заповедва съ конъ за гербовия налогъ, лица кои
ставянето на книжа и документи, а то еж съставили договорите, у кои
само обгербуването на такива, съ то се намерятъ или които си .слуставени въ изпълнение разпорежда жатъ съ техъ. Отговорностьта на
нията на други закони- И?:-:~:счение единия не покрива тази на другия—
отъ тс-зз правило се направи съ всеки отговаря и понася по-отдел
закона за изменение и допълнение но наказанието самъ за себе си.
При това нека да отбележимъ, че
закона за гербовия налогъ. — Д.
В. бр. 31 отъ 12. V. 1933 г., когато отъ гледна точка на закона за
съ § 14 — къмъ точка 6 на чл. 40 гербовия налогъ е важно, щотс. отъ
се прибави и следната нова алинея: външна страна писмения документъ
за отдаване подъ наемъ на все- да е съставенъ въ форма на перкаквн здания, етажи, апартаменти, фектенъ договоръ и де е подпистаи или незастроени места за тър санъ, безъ да има каквото и да е
говия, индустрия или за упражня значение за фиксалната отговор
ване на какво и да е занятие, ако ность правното значение на доку
уговорения годишенъ наемъ е надъ мента отъ гледна точка на граж
12.000 лв. и на всекакви жилищни данските закони. Прилагането на
помещения, които се ползуватъ са Наредбата-законъ за гербовия на
мо за"живеене, ако уговорения го логъ не се обуславя отъ възмождишенъ наемъ е надъ 18,000 лв., ностьта за страните да реализиратъ
требва задължително да се сключи като краенъ резултатъ на своята
надлежно обгербуванъ писменъ до- сделка известни договорни право
говоръ. Несключването на такъвъ е отношения, валидни напълно отъ
равносилно на меобгербуване и под гледище на гражданските закони,
лежи на'] наказание по чл. 65 бу а се подчинява на едно условие—
да има перфектни договори отъ
ква „г".
Съ закона за бюджета на дър външна страна на реквизитите на
жавата за 1933/34 г. (Д. В. бр. 63 закона за задълженията и догово
отъ 23. VI. 933 г.) се направиха рите.
съ чл. 92"следните допълнения и
Съгласно чл. 30 т. 2 ал. III отъ
пояснения: „Споредъ първата али наредбата-законъ за гербовия на
нея на § 14 отъ закона за изме логъ договорите, които ни заниманение и допълнение на закона за ватъ, подлежвтъ на съразмеренъ

Обгербуването на договори за отда
ване подъ каемъ на недвижими
имоти.
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гербовъ нологъ и се огербуввтъ съ
1% на всеки 100 лева или частьотъ
100 лева. Гербовите марки върху
тЪхъ се унищожаватъ съгласно чл.
44 отъ закона за гербовия налогъ
чрезъ еднократно или многократно
полагане върху всека отъ техъ
подписа или часть отъ него поне
на две отъ договорящите лица;
при договори, сключвани чрезъ размена на писма въ Царството, гер
бовите марки се унищожаватъ отъ
договорящето лице получитель на
писмото, съ което се приема пред
ложението, чрезъ еднократно и
многократно полагане върху всека
отъ техъ подписа му или часть отъ
него, заедно съ датата на получа
ване писмото. Това обгербуване се
извършва въ десеть дневенъ срокъ
отъ получаване писмото. Когато
получителите еж повече, доста
тъчно е, вънъ отъ датата, подписа
поне на единъ отъ техъ. Требва да
допълнимъ, че споредъ чл. 52 отъ
с. з., гербовите марки върху всекакви книжа представени за завер
ка отъ нотариуса, ако подписите
се положатъ предъ него, се уни
щожаватъ съ печата на нотариуса.
Неизпълнението на току-що посо
чените предписания на Наредбатазаконъ за гербовия налогъ влече
следъ себе си наказанието, пред
видено въ чл. 65 буква „В" отъ с.
з.—глоба равна на тройния размеръ на следващия се гербовъ на
логъ, като освенъ това се заплаща
и следуемия се гербовъ налогъ.
Нарушенията се констатиратъ
отъ длъжностни лица при изпълне
ние на служебните имъ обязаности,
съ актъ, подписанъ отъ съставите
ля и поне отъ единъ свидетель, въ
който актъ се указва времето на
съставянето му, въ какво се състои
нарушението, кои с ъ отговорните
лица, като се посочи и адреса на
последните. Яктътъ се подписва и
отъ нарушителя, ако той приежтствува (чл. 73 отъ закона за гер
бовия налогъ). За отказъ да се покажатъ на финансовите инспектори
и на об п%чените съ право на та
кива-други длъжностни лицо, кни
жата подлежащи на гербовъ на
логъ, виновните лица се наказватъ
съ глоба отъ 5,000 лв. до 100,000
лв., като независимо отъ това кни
гите се иззематъ по реда, предвиденъ въ закона за финансовата ин
спекция. Виновните се преследватъ
и еждятъ по общия редъ на нака
зателното еждопроизводство.
Споменатите нарушения и престжпления се покриватъ съ давность
съ изтичане на 5 години отъ извър
шването имъ. Вземането на самия
гербовъ налогъ се погасяване съ из
тичане на 15 години отъ .извършва
не на нарушението, съответното или
престжплението (чл. 81 отъ закона
за гербовия налогъ).
Лргосъ.

Лоши и противоздравни
навици
Нашиятъ градъ външно вече твър
де много е напредналъ въ култура
та, обаче варненци все още не могатъ да се отърсятъ отъ НБКОИ
грозни и срамни ориенталски нави
ци. Хлебътъ и разни други продук
ти, изложени за продань, които се
ядатъ тъй както се купуватъ, безъ
да бждатъ измити или сварени,
многократно се опипвать отъ все
ки купувачъ. Всеки отъ насъ виж
да и смирено гледа какъ по редъ
се опипввтъ и постисватъ отъ про
светени и непросветени купувачи
по десетина хлеба, до като се из
бере само единъ. Същите вече опипани хлебове следъ малко пов
торно се опипватъ отъ новодошли
купувачи, та редко може човъкъ
да си купи хлъбъ, който да не е
миналъ подъ пръста на нъколко
прости и непрости купувачи. Л ние
си имаме единъ неимоверно гнусенъ
навикъ да си стискаме носа съ пръ
сти и да се секнемъ на улицата и
после да отъркваме замацаните пръ
сти о гащите си. Пръсти, съ които
току що еж пипали замръсени п п д -
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мети на страдащи отъ дифтерия,
тифусъ.скарлатина, опипватъ хлвбъ,
сирене, банички, гевреци, гребатъ
скариди, маслини, бомбони. Та освенъ, че се погнусявашъ да купувашъ такъвъ опипанъ хлъбъ и
пр., а и значителна опасность е на
лице да се разнесе чрезъ такъвъ
хлъбт» и пр. зараза.
Ето защо положително общинска
та ни управа или здравната санит.
служба да отпечата надписи: „Забра
нено е да се опипва хлеба", „За
бранено е да се опипватъ продук
тите", та да се поставятъ на видно
место по фурните и др. и да се
вмени въ дългъ на хлебари и пр.
да не позволяватъ на купувачите
да опипватъ хлеба и пр. — опип
ване иначе съвсемъ безцелно. Ма
слини, скариди, бомбони и др. п. да
се гребатъ съ лопатка. Банички,
пасти и др. п. да се хващатъ съ
щипци или съ вилица.

Производството но вино въ България
презъ 1934 и 1935 год.
Родитбата на гроздето презъ
1935 год. се очакваше да бжде
много голема и произвидството на
вино много увеличено, обаче, въ
действителность, споредъ събрани
те сведения на Международното
Бюро за вино въ Парижъ, Франция,
производството на вино презъ 1935
г. е излъзло въ по-малко отъ оно
ва презъ 1934 г.
Споредъ направените изчисления
за производството на вино въ Бъл
гария презъ посочените две години
е следното:
презъ 1934 г.—2,970,000 хектолитра
. 1935 г.—1,663,000
Заслужава да се сравнятъ дан
ните на производството между от
делните държави на Балканския
полуостровъ, за да се види, колко
по-напредъ стоятъ нашите съседи,
освенъ Турция.
Югославия:
презъ 1934 г.—3861000 хектолитри.
презъ 1935 г.—3336000 хектолитри.
Гърция:
\
^презъ 1934 г.—2,790,000 хектоли|ри.

презъ 1935 г.—3,663,000 хектолитри.
Ромъния:
1.
презъ 1934 г.—8,613,000 хектолитри
презъ 1935 г.—8,019,000 хектолитри
Турция:
презъ 1934 г.—455,000 хектолитри.
презъ 1935 г.—445,000 хектолитри.
Намалението на българското про
изводство презъ 1935 г. се обясня
ва, предполагаме, съ обстоятелст
вото, че ние сме обърнали повече
внимание на износа на гроздето,
което намира добри пазари на западъ, отколкото за производството
на вино.
За това агрономството е нареди
ло, щото бждащите лозя да бж
датъ насадени само съ димиятъ,
афузъ-али и др. десертно грозде.

ЗАЩО ТАКА?
Инвалидътъ Н. х. Ст. намерилъ
на улицата бело кученце и го прибралъ у дома си. Веднага отишълъ
въ полиц. участъкъ и съобщилъ за
тази находка, гдето му се казало,
да го храни и като се яви собственикътъ на кученцето ще му запла
ти за храната. На другия день
предприемачътъ на таксата за ку
четата се явилъ и му съставилъ
актъ за укриване и му поискалъ
126 лв.—106 лв. такса и 20 лв. за
общ. подпомагане. Инвалидътъ му
възразилъ, че кученцето не е не
гово, а го е намерилъ, и го хранилъ по нвреждание на полицията
до като се яви собственикътъ. То
ва възражение не било взето подъ
внимание, нито проверено. Вслед
ствие на това, инвалидътъ подалъ
заявление, вх. № 4216 отъ 23. VII.
36 г. до общината—финансочо от
деление за отменение наредбата
на предприемача съ изложение гор
ните обстоятелства. Обаче, на на
правената справка, се оказа, че съ
резолюция е оставена молбата му
безъ последствие. Наложено е запоръ на заплатата на инвалида и
е одържано отъ него 126 лв съ
квит. № 553 отъ 11. X. 36 г„ които
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предприемвчътъ прибралъ. Сега не
можемъ да знаемъ кой е сложилъ
резолюцията .безъ последствие" на
заявлението на инвалида. Последниятъ, като вижда тази въпиюща
неспрввидливость, подава второ за
явление, тъй като първото заявле
ние не е на лице. Не е ли то у
предприемача? Второто заявление
носи сжщия вх. № 4,216. Провере
но съдържанието му чрезъ полиц.
участъкъ, яветвува, че то е верно.
Вследствие на това, нветжпва дру
га фаза: уважава се молбата на
инвалида да му се повърне сумата
126 лв. отъ предприемачътъ, защокученцето не е на инвалида.— Подобенъ единъ важенъ въпросъ
можеше още на 27. VII. 36. г. да
се разреши, ако би се обърнало
повече внимание и по-сериозно, на
заявлението като беха се искали
нуждните сведения отъ полц. уча
стъкъ. Разрешението на този въ
просъ едвамъ следъ петь месеца
добива край. Защо така?
Н. И-въ.

ХРОНИКЯ
Съболезнование
Изказваме
искреното си съболезнование къмъ
опечаленото семейство Мирски и
близки за тежката загуба, която
претърпеха въ лицето на непрежалимата покойница майка, баба Сте
ф а н и я К р . Мирска, която бе съ
трудница на вестника ни.
Миръ на духа й!
На 11. Т. М. е починалъ въ Со
фия нашия съгражданинъ ДНТОНЪ
ВорлаиОВЪ. бившъ дългогодишенъ учитепь и околийски инспекторъ, редакторъ на сп. „Педагоги
ческа практика" и ратникъ по учебното дело. Родомъ отъ гр. Тулча, той обичаше Добруджа и ра
ботеше за нея. Нашите съболезно
вания къмъ опечалените.
Н а г р а д е н а е г-жа Тодора Геор
ги Ноева, както се научаваме, отъ
Н. В. Царя съ ордена „Гражданска
признателность", II степень, за ней
ната дългогодишна
обществена
дейность, вземайки участие почти
въ всички начинания на благотворителность въ града ни; тя издаде
първия женски вестникъ въ Бълга
рия „Женски светъ", а съ сестра си
т-ца Ел. Манова редактираха при
турка .Домакиня". Поздравляаме
г-жа Ноева съ това високо заслу
жено отличие.
С ъ о б щ а в а м е на абонатите си, че
абонамента на вестника не изтече
на края на 1936 г., и че ще получатъ до изтичане на годината още
11 броя, или срещу платените 25
лева ще получатъ 24 броя.

МЪстното

Д-во „Алиансъ

ф р а н с в З Ъ " дава балъ на 23 яну
арий т. г. За тая цель по почина
на г-жа графиня и г-нъ графа де
Легъ, френския консулъ, и по по?
кана на настоятелството се събра
голема комисия за обмислюване
реда за успешния изходъ на бала.
Образуваха се неколко комисии,
на които се възложиха извест
ни задачи. Ще има котилионъ,
италиянска лотария, американско
наддаване и танци. Изглежда по
всичко, че балътъ ще излезе успешенъ и добре посетенъ,

Предпазниятъ конкордатъ.
Една поправка е била приета отъ
Министерския съветъ къмъ чл. 80
ал. 6. отъ Закона за [предпазния
конкордатъ: „Срокътъ за плащане
на първата вноска се продължава
до 31 мартъ 1937 г. за онези лица,
получили предпазенъ конкордатъ,
които установяватъ, че не еж мо
гли да я направятъ до 31 дек.
1936 г. поради това, че не еж полу
чили до тази датв припадающите
имъ се облигации."
За църковнитЪ настоятел
с т в а . Служебния периодъ на те
зи настоятелства изтече на 30 окт.
м. г., и Св. Синодъ се обърналъ
къмъ Мин. на Външните работи,
съгласно чл. 97 отъ Екз. уставъ,

да даде съгласие да се произведатъ нови избори, обаче Министер
ството е отговорило, че не могатъ
още да се произведатъ избори, а
да се продължи срокътъ. Този
срокъ е продължечъ до второ на
реждане.

Наредба за устойностьта
на общннскитЪ служители.
Изработениятъ отъ съюза на об
щинските служители проектъ за
устойностьта на общинските слу
жители е билъ вече прегледанъ
отъ надлежното министерство, кое
то по начало, е приело съ некои
допълнения наредбата, а главно се
определя ТОЧНИЯ ц е н а ъ , на кой
то да отговарятъ кандидатите за
общински служители.

Нареждане аа собственицитв на жилища въ Варна.
Кметътъ г. инж. Я. Муствковъ
издалъ заповедь, съ която се на
режда:
1. Собствениците на имоти, кои
то не еж оградени, находящи се на
югъ отъ ул. „Мария Луиза" до мо
рето (курортната часть) въ срокъ
до 1 май т. г. да си направятъ
прилични и подходящи огради.
2. Всички собственици на имоти,
предъ които тротоарите еж повре
дени или пъкъ нематъ такива, а
иматъ поставени бордюри, задължавамъ въ срокъ до 1 май т. г. да
започнатъ поставянето на тротоа
рните плочки, както и да напра
вятъ повредените такива, иначе,
това ще се извърши за гвхна
сметка отъ общината, като се задължатъ съ разноските и лихвите
на изразходваните суми.
3. Задължаватъ се собствнниците на места и сгради, чиито имоти
се отчуждватъ за улици или съ
седни дворища, когато запазватъ
материалите за себе си, следъ съ
бирането имъ да изчистватъ про
даваемите места отъ строителните
материали, камъни, пръсть и др.
като техническото отделение следъ
константирване изчистването на ме
стото ще дава ходъ на молбите
имъ за изплащане' припадающитв
имъ се суми.
На неизпълнилите ще се съставятъ актове за глобяване съгласно
чл. 42 отъ наредба-законъ за град
ските общини 1,000 лв.
Данъчни» Варненското данъчно
управление съобщава на всички
физически и юридически л и ц а
(освенъ упоменатите въ чл. 43 Нар.
Законъ за данъка върху приходите)
които отдаватъ подъ наемъ движи
ми и недвижими имоти и получаватъ приходи отъ имоти да подадатъ най-късно до 31 януарий 1937
г. декларация образецъ „Б" въВарнен. данъчно управление (|1 етажъ
архивата), за да имъ се откриятъ да
нъчни партриди.
Сроковете за плащане данъка вър
ху наемите и за въ бждаще оставатъ 20 янурий, 20 май. 20 септемт
врий.
В Ъ р н о ЛИ е , че на 27 дек. 1936.
г. една варненска гражданка се
е снабдила съ книжка за бедность,
отъ първа категория, за да вземе
дърва, които се раздаватъ отъ по
жарната команда на бедните. Тази
гражданка се разболъла и лежала
на легло. За това изпратила дъще
ря си съ една кола, като й дава
книжката за бедность и купона за
дърва; обяснява на лицето, което
е натоварено за раздаване дърва
въ пожарната команда, че майка й
е болна, лежи на легло и не може
да дойде. Лицето останало непреклоно и искадо да дойде май
ката, и отказало да даде дърва.
Дъщерята се върнала обратно безъ
дърва. Благодарение на съседите,
че дали малко дърва на болната,
за да запали печката си, че да не
зъзне,
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