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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Варненски Граждани!
Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля сметь и
помии.
Пазете общинските, държав
ни и частни имоти, като своите.
Предупреждавайте децата да
не чупятъ и делатъ дърветата
въ градипитъ и по тротоарите.

Строндбата на Варненския Градски
театръ.
(въ отговоръ на дописката на архитекта Лазаровъ
обнародвана въ б р . 6 4 на Варненски Търгбвски
, .
Вестникъ).

Далечъ отъ истината, обидите и
клюките, които архитектъ Лазаровъ
отправя къмъ почтения кметъ на града
Варна А. Василиевъ и архитекта на
общината, биха могли да ги засегнатъ.
ГолЪма честь би била за r-иъ Лазаровъ
да получи отговоръ, на своя пасквилъ,
отъ r-нъ Кмета; напразно ще чака такъвъ и отъ градскиятъ архитекта Те
нема да се унижатъ, за да. водятъ по
лемика съ безподобния писачъ.или да
искатъ наказанието му като обидникъ,
ала отт> уважение къмъ Варненските
граждани и вестници, въ които е по

местена въпросната дописка, градския
архитектъ ще направи официално из
ложение, по постройката на Варнен.
Град. театръ, като за сега дава след
ното опровержение:
Не съ г-нъ Кмета, нито Архитек
та на общината, инспйратори на въп
росното антрефиле, написано BV брой
2 на в. «Родина». Това обаче не ще
каже че, архитекта Лазаровъ е изпълнялъ поетите задължения съ досто
йнство, по изгражданието на това кул
турно и високо хумано дело — Вар
ненския театръ. Напротивъ «осъдител
ната небрежностьь на r-нъ Лазаровъ
блещи на всекъде, гдето се спомену
ва името му, а за Варненския театръ,
тя е нещо по вече.Това културно дело на Варнен
ските граждани, замислено още презъ
1909 год., зле бе попаднало въ ръце
те на архитектъ Лазаровъ, който съ
заблуждения, признати писменно отъ
него, сполучи да прокара проекта си
и има смелостьта да признае въ само
то начало, че той ще се наложи на
общината, къмъ която се обръща на
14-ий февруарий 1910 г. съ следното
самопризнание:.«Моя 45 дневенъ трудъ
по. приготовлението на проекта, ще
остане почти невъзнаграденъ; защото
нека го. кажа азъ работихъ за конкур
са не. съ цель да взема първата пре
мия отъ 3000 лева, а да се положа за
испълнението на постройката, като въ
'случая бравирахъ даже и Европейски-
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Съ писмо до общината отъ ,26
тЪ си колеги-конкуренти, каквито за
-юний
1913 год: той твърди, че бившия .
жалость • не -съ се явили на-конкурса.»
Кметъ
г. Церовъ и инженеръ Саламу?
, . Съ налаганието си той отиде до
ровъ
-му
били обещавали такъвъ прокрайность, като искаше да му плати
центъ
и
казва по-нататъкъ: «Предлаобщината хонораръ 1% вънъ отъ догагмъ
на
общината, за да не се губи
говорниятъ процентъ-3 й 1/2°/0. Пише
по това на лево и десно. официални и «време въ напрасни спорове, да се от
частни писма й пр., действува-, подготов- несе въпроса за. разрешение въ м-вото
лава си работата въ министерството на общите сгради!
До тогава, прочее, не очаквайте
на Обществените згради и за забелЪз-^
вание е, че навсекъде казва: «Обър отъ менъ каквато и да било работа по
нете се къмъ м-вото на Общ. >,] Сградитеатра, . . , >ь - ~ ; •: . > - 5 /
и отъ тамъ ще ви кажатъ че имамъ право».Явствува, че всичко се е свеждало
По този въпросъ- официалните доку къмъ арх. Леонкевъ и отъ насоката,
менти говорятъ много нещо. Той ми която би далъ той на въпроса, зависе :
пише по това частно на 27 юний 1913 ше облагодетелствуванието на архигод. така:
•
•.•... 'тектъ Лазаровъ, съ -плащането въ по
или
приблизително около
' «За да се разреши тоя въпросъ по вече 1%,
най-бързия начинъ, • азъ предложихъ '10000 лева' грешни общински "пари.
на общината да го отнесе въ м-вото , Леонкевъ щеше да бъде много добъръ,
на Общите сгради, защото, станови , ако бе внесълъ въпроса'въ' м-вото на
щето което общината взема по^ него Обществените сгради,' гдето г-нъ. Лаще ни увлече въ дълги и безполезни . заровъ си бе наредилъ работата и ча
пререкания». • ' <
каше само да мине преписката .презъ
.•• Щомъ изпратите тая работа на ,отворените вратйТНо Леонкевъ извър
' разрешение въ Общите сгради, ведна ши големо престъпление!,Той запази
га ще се свърши и отъ тамъ ще ви интересите на общината,, осветли г-нъ
обадятъ, че ми се следва процента за Кмета, но не така както желаеше г-нъ
административните разноски, защото ' Лазаровъ/ и въ последствие Леонкевъ
отъ тукъ
насетне ще има да се даватъ стана вече лошъ-недобъръ." •
масса! планове и книжа за работите • * По нататъкъ • въпроса се-разгледа
като: Железни.* конструкции на пок отъ специална комисия, която съ проривите, машинарии на сцената,- пар токолъ отъ 21 августъ-1913 година
ното отопление и вентилация,.
намери:
' „ .
Това ти добре знаешъ, та- нема
«Че Архитектъ Лазаровъ нема пра
нужда тебе да го излагамъ, а очаквамъ во на . по-големъ хонораръ отъ 3 й
отъ тебе само добрата грижа да "ос- 1/2%, върху стойностьта на построй
ветлишъ г. Кмета по тоя въпросъ и ката, уговоренъ въ сключения договоръ,
настоишъ часъ по-скоро да се препра между общината и.него, отъ 16'мартъ
ти въ м-вото.-- У
1912 год. п. 4. . • • . •-•
of Иначе, както го заявихъ' офици
Че претенциите на. Арх. Лазаровъ
ално, азъ спирамъ всяко по нататаш- за допълнителенъ хонораръ отъ 1 /
но грижение -за постройката на те- съ неоснователни, понеже той се е
атра».
. :
съгласилъ -безусловно "на такъвъ, въ *
На 30 ноемврий 1913 г. ми пише .размера само на 3 и 1/2%, както това1
пакъ: «За разрешението на въпроса е добре пояснено въ писмото на общ.
по хонорара, азъ предложихъ на об у-ние"подъ № 4628/1913 и .протокола
щината да възложи това на м-вото на № 12'отъ1-ий марТъ 1910 г. решение
Общите сгради, тъй като виждахъ», че № 109 на* съвета, което му е съобще
тя (общината) даваше съвсемъ своео но съ писмо >№ 3718/1912 год./ сле
бразно тълкувание на сключениямежду дователно, твърдението му; Че бившия
J
НИ-ДОГОВО~ръ». • '
''"«<.'
•*' .
. кметъ г. Церовъ билъ обещалъ такъвъ
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процентъ, - неМОЖе да се вземе въ вни-. то има голема компететность по тая
мание.
материя, установихме се само върху
Че при съществуванието на пис- изброените по-горе 6 фирми, като счи
менъ документъ-договоръ, всякакви спо таме, че конкуренцията за въ случая
рове и недоразумения се разрешаватъ е достатъчна».
отъ съдилищата, а не отъ министер
' Изглежда, че същото министерство
ството -на Обществените сгради, къмъ иска или обещава на г-нъ Лазаровъ
което арх. Лазаровъ иска да се отне услугите си. Съ това си обяснявамъ
изпратените напоследъкъ Лазарови
се въпроса».
''
Този протоколъ се възприе и у- поемни условия, съ предписание № 2538
ДОбри отъ общ, съветъ, въ заседание но то е по всека вероятность за да
то му на 3 октомврий 1913 год. и съ се «махне беля отъ глава», защото
решение № 493/83 се отхвърлиха пре безпокойствията на Лазаровъ еж мно
тенциите на г-нъ Лазаровъ. Това ре го отекчителни,-да не кажа нещо по
шение се утвърди отъ г-нъ министра вече. Не вервамъ архитектурното от
на вътрешните работи и народното деление, при м-вото на Общ. сгради,
здраве, се предписание № 4339 отъ 11 да се дерижира отъ г-нъ Лазаровъ, кой
декември 1913 год. Това е то «гриж то е добре известенъна колегите отъ
ливото отминаване» вратите на м-вото това министерство, но затова пъкъ се
на общ. сгради, отъ което г-нъ Лаза налага дългъ на м-вото да го хване за
ухото и му покаже приличното место,
ровъ плаче!
При категоричната декларация на за да нема нахалностьта за другъ пъть
г-нъ Лазаровъ, че той престава да се да говори за злоупотреблява съ името
грижи по-нататъкъ за варненския те- на това министерство.
' Общината не е отминавала никога
атръ, Градския Архитектъ Леонкевъ
требваше да изработи поемни условия вратите на М-вото на Общ. Сгради, по
за направата ^на необходимата и не- въпроси за които се иска санкцията на
отлагаема железна конструкция 'отъ последното, даже да направи това, то"
покривите. Те се изпратиха съ № 750 надлежното Министерство въ ведомстотъ-5 ноември 1913 год. за удобрение вото на което неподпада въпроса, ще
отъ общ. съветъ,- като беха прегле го изпрати по принадлежность.
Общината е ступанинъ и съглас
дани' предварително отъ специална ко
мисия и следъ-това отидоха въ м-вото но наредбите, на които г-нъ Лазаровъ
на общест. сгради за утвърждение. То обръща внимание, всичките въпроси,
ва обаче не е се харесало на г-нъ Ла въ които е ангажирано ступанстпото
заровъ и. той се провиква съ високъ и, се* разрешаватъ и удобряватъ отъ
гласъ: «Каквото да прави варненската общинския съветъ, преди да бъдатъ
община, министерството на Общ. сгра утвърдени отъ надлежния министръ.
ди нема да утвърди тези' поемни ус- f Така е и за частните постройки т. е.
ловия». Впрочемъ г-нъ- Лазаровъ и стопанина-домостроительудобрява и
другъ пъть е злоупотребявалъ съ име- следъ това се изпраща на утвържде
тб на това министерство, даже и на ние.
Общинския съветъ, или когато неотделни личности въ него. Така напримеръ: Още презъ 1910 год., когато заседава,-кмета, е властенъ да удоб
не билъ дори търгъ произведенъ за рява известни сделки, като ги полага
постройката на театра, той е искалъ предварително на рецензия отъ коми
да отиде * парното отопление,' както исии; това е негово право, отъ което
г-нъ -Лазаровъ нетребва да се ""възму
сега желЬзната конструкция; на комисионерски • начала, като Съобщава съ пис щава, пакъ и нема защо да се сърди,
мо отъ 29 ноември 1910 год.: «Въ- съ защото хубавата работа се оценява отъ
гласие съ r-нъ- архитектъ Юр. -Мила- всекого, както казва" народната пого
новъот-ъ' м-вото на Общ. сгради, кой- ворка: «добъръ конъ и подъ лошъ чулъ
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се познава». Достатъчно е мнението, 1914 гОд> Понеже варненскйт! фаждакоето той има за себе си, да е въ дЪй- "ни! Киро ПанЧевЪ) Велю Ваевъ, Морисъ
ствителность такова, тогава славата му Д. Аджемййъ, Димитръ Жековъ и Стан
не може да помрачи никаква комисия чо Шкембеджиевъ, които съ явили реи Лазаровъ ще бъде винаги масло въ дбвно на търга, произведенъ на 10 девода. Така е мислилъ г-нъ Лазаровъ кемврий 1913 год. за наемане общин
по-рано, поставенъ на тЪсно въ само ските дюгенчета на пазарния площадъ
то начало, когато Съ му казвали, че подъ № 1 отъ групата 7-гЪкъ дюГенсметките му съ фалшиви, че варнен чета и № № 11, 16, 24, 25, 2б, И Ш
ския театръ неможе да се- направи съ отъ групата 28-техъ дюгенчета, въряу
500000 лева, а ще се разходватъ най- които съ възложени никои orb тШЪ
малко 800000 лева, тогава той излиза и които въпреки че съ поканени свосъ писмо отъ 23"октомврий 1910 год. евремено следъ утвърждението на тър
га да се явятъ и сключатъ нужните
въ което казва:
договори,
обаче те и до сега не съ
«Въ оценителната ми сметка съмъ
сторили
това,
то на Основание чл. 4
поставилъ само общите количества на
разните видове работи,-защото, ако отъ общит% поемни условия и рапор
безполезно изложахъ въ нея подроб та на чиновника при търговете при
ните исчисления, то тя-сметката щеше общината вх. № 15275/1914 год.
да има изгледъ на ц%лъ томъ».
З А П О В Я Д В А М Ъ.
«За да се увери обаче общината,
За се конфискуватъ залозите на
че количествата «е сл фиктивни а сл
пай-реални, азъ изпращамъ за преглеж- горните г-да за въ полза на общин
дание отъ компетентните лица на об ската каса, както следва:
щинското у-ние, една черновка, въ ко
1. Залогътъ на Киро Панчевъ за
ято е изложено исчислението само на дюгенъ № 1 отъ групата 7-техъ дю
зидариите (каменна и тухленна)».
генчета на сума 28 лева, депозиранъ
Значи r-нъ Лазаровъ признава, че въ банково удостоверение подъ № 5266
общината има компетентни лица, кои 1913 год.
то могатъ да рецензиратъ работите
2. Залогътъ на Велю Баевъ за дю
му, а днесъ казва обратното: «Общи генъ № 11 отъ групата 28-техъ дюген
ната неможе да подлага моите работи чета на сува 20 лева, депозиранъ въ
на предварителна рецензия, отъ не банково удостоверение подъ № 541
компетентните по материята градски 1913 год.
инженери». Даже по адресъ на коми
3. Залогътъ на Велю Баевъ, за
сията изказва глупости, които си ос- дюгенъ № 16 на сума 40 лв у депози
таватъ за негова сметка. Азъ не мога ранъ въ банково удостоверение № 523
да го разбера, защо се .нервира? По 1913 год.
. .
всека вероятность требва да е изпит4. Залогътъ на Морисъ Д, Аджевалъ много «любезности», които съ го миянъ за дюгенъ № 24 на сума 20 лв.
наплашили, та иска да се извинява съ депозиранъ въ банково удостоверение
подобните имъ, за топлите морски ба № 533/1913 год'.; ни! Сполучливо сравнение и чудна ло
5. Залогътъ на Киро Панченъ за
гика, съ които ще оправдае напълно дюгенъ № 25 на сума 20 лв., депози
своите «ексъ шедьоври» по построй ранъ въ банково удостоверение №532
ката на Варненския Градски театръ. 1913 год.
6. Залогътъ на Димитръ Жековъ
следва.
за дюгенъ № 26 на сума 20 лв., депо
зиранъ въ банково удостоверерение
№ 631/1913 год. и
Общински заповеди.
7.„Залогътъ на Станчо Шкембед
ЗаповЪдь № 451 Варна, 21 юний жиевъ за дюгенъ № 28 на сума 20 лв.
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депозиранъ въ банково удостоверение
№ 629/1913 год.
Упоменатите тукъ суми да се изтеглятъ отъ Българската народна бан
ка, варненски клонъ и се внесатъ На
приХОдъ въ общинската кйеа( & сл^зде
Тбва Да ее прОиЗведатъ- нови търгове
§а е&Щитй дйгени й ако получените1
Цени CJR rio Малки за общината, раз
ликата въ по малко остава въ тяжесть
на отказалите конкуренти, съгласно
чл. 4 отъ общите поемни условия.
По единъ преписъ отъ настояща
та ми заповедъ да се връчи на въ
просните г-да сръщу подписъ на зна
ние, а на г-на Варненски окр. управитель да се изпрати за сведение.
зам. Кметъ: А. Д. Данчевъ
• Заповедъ № 493 Варна 2 юлий
1914 год. Понеже отъ Ю-й того насамъ,
по независящи отъ управлението при
чини, почнаха да се изпразватъ резервуарите на градския водопроводъ и
часть отъ самата водна мрежа въ гра
да, водопроводното отделение при об
щината се виде на ново принудено да
затваря резервуарите, за да се наби
ра въ техъ вода и да се пуска тя са
мо по 2 часа: сутрань, на обгьдъ u вечерь, за да могатъ да си точатъ отъ
нея и ония граждани, къщите на които
се намиратъ до високите части на две
те водопроводни зони.
Това се прави, защото мнозина отъ
гражданите, въпреки издадените порано отъ Кметството заповеди, продължаватъ да изтачатъ прекомерно
водата: за поливане градини, взимане
скрито вода за нови постройки, да оставятъ водата да тече въ клозетите
имъ на праздно, безъ да искатъ да
знаятъ, че града не разполага още съ
толкова изобилна изворна вода и безъ
да мислятъ още, че съ това те ставатъ причина да се лишаватъ съвършенно, отъ новата вода, гражданите,
на които къщите съ при високите
части на двете водопроводни зони.
Освенъ това нт&кои отъ граждани
те, които йматъ поставени водомери I
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въ частните си водоразклонения, се
оплакватъ, че следъ затварянието на
резервуарите, и водата на ново пустне-1
въ градския тр&бопрдвОДЪ; Ирй отваря
Нбтд^на krjdridj дкдАд 15—20 мйнутй,
вървело* сйпю^ъ^духъ; койтЬг karja %ъ
Движение стрелките на водомера, слт^
дователно безъ ia се точи вЬда, водо
мера маркиралъ известно количество
вода, като изразходвано.
За да не става нужда да се затварятъ резервуарите, за да се даде възможность, щото всички граждани да се
ползуватъ еднакво за първите си до
машни нужди, презъ целия день, отъ
новата градска вода, за да се избегнатъ оплакванията, че водомерите имъ,
некой пъть,, бележели ужъ изразход
вано количество вода, а презъ тръбо
провода имъ, известно време премина
вало само въздухъ и най-после за да
се предпази отъ повреди и др. самата
водопроводна мрежа въ града, причи
нявани отъ ненормалното точе ние на
водата въ нея, поради отваряне и за
тваряне на резервуарите.
Възъ основа на чл. 72 отъ закона
за градските общини:

Запов~&двамъ:
1) До края на месецъ Септемврий
т. г. да се не употребява повече вода
отъ предвидений въ правилника за из
ворната вода въ гр. Варна минимумъ,
за всеко семейство — 80 куб, м. годи
шно, или 220 литри дневно.
2) Да се не пуска да тече водата
отъ частните чешми направо въ стари
те 'тиризи, или въ дворищата, съ це"ль
да бъдела по-студена и по-пресна.
3) Да се не пере и да се не поятъ
добитъци, както и да се не миятъ пайтони на градските чешми, нито пъкъ
да се оставятъ те отворени, да текатъ
безцелно.
4) Когато резервуарите, по неза
висящи отъ управлението причини и
следъ пожаръ и др. се изпразднятъ и
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гражданите още еутриньта забеле
жат!,) _*je бодата jig тече въ чешмите
H.4acfHHT*H иМе^|бДорайкл^н1ний, „I'd
М-Сж известни, .че._г1уиДай^то_,г1й вО/
Дата пре^ъ^деня" .ще тгЗае' дтъ 5 до 7
Маса сутр'инвта; бтъ 11 часа Нреди rjбед-ь1 До1 1 часа следъ обедъ и отъ1 5 —:
7 часа следъ обедъ, пр^зъ което вре
ме да си събератъ нуждното количе
ство вода, защото презъ останалото
време, пр-бзъ деня, не ще иматъ вода.
5) За да нъма оплаквания, че во
домерите отбелЪзвали консомирана во
да, когато въ същность вода не течала,
а само въздухъ презъ известно време,
когато се отварятъ резервуарите, приканватъ се гражданите, че щомъ отворятъ кранчето на чешмата си и видятъ, че нема вода, то да го не оставятъ отворено, а веднага да се затва
ря — до пристигането на водата, като
същевременно, тия пъкъ, които иматъ
клозети въ къщите си, да си направятъ, за всеки случай, по едно спи
рателно кранче, предъ самото резервуарче на клозета и щомъ се изпраздни последното, веднага кранчето^а
се затваря, или пъкъ да си направятъ
резервуари въ таваните, всеки день
да ги пълнягв и отъ тамъ клозетите
имъ да взематъ вода презъ целия день
и най после
6) Да се ограничи поливането на
градини, отъ градската вода, до минимумъ и да се не изтача, прахосва и
злоупотребява, по какъвто и да било
начинъ, градската изворна вода, като
се прави най-голема економия съ нея.
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кзний 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 18 юлий т. г. отъ 3—4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ;
съ тайна конкуренция за доставка на
ра§нй предпазителни и други материа
ли, ну'жДнИ за Подържане електрораз*
Пределит^лната Мръжа на града.
Приблизителна стоино€ть 10000 лв,
Залогъ' 5в/о — 5§0 лева въ банково
(
удостоверение.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.
КМЕТСТВОТО.
1

»

Обявление № 10182. Варна, 10 юний 1914 г. Обявява се, че въ кмет
ството на 17 юлий т. г. отъ 3—4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ,
съ тайна конкуренция, за доставка на
разни тръби и други материали, нуждни* за подържане електроразпредели
телната мрежа на града.
Приблизателнита стойность 8000
лева. г
> .
Залогъ 5% — 400 лева въ банково
удостоверение.
.
Конкурентите требва напълно да
се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.
, КМЕТСТВОТО.
Обявление № 9388 гр. Варна, 29
май 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 7 юли т. г, отъ 3 до 4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за доставката
на 3000 килограма гола медна жица;

KOHTOI800 кгр. — 6 мм.; 1200 кгр.
"~~ Кметъ: А. ВАСШШЕВЪ. отъ
— 10 мм. и 1000 кгр. — 35 мм., нужни
за
подържане електроразпределител
Н-къ Инженеръ ,по водоснабдяванието: ната
мрежа.
••.-.,
" ~~ ~
- - - Д: А. МАРЧЕВЪ.
Приблизителна стойность 9000 лвг
Залогъ 5% — 450 лв. въ банково
удостоверение.
Общински търгове.
- *.
•<•'
КМЕТСТВОТО.

ВАРНЕЙ-ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление № 10905 Варна, 19 юний 1914 год. Обявява се, че въ кмет
: _ Обявление/_№t 10181. _ Варна, 10 ството на 26 юлий т. г.«3 часа следъ
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обедъ ще се произведе търгъ, съ явна
конкуренция за направа дъсчените та
вани въ стаите на II етажъ на общин
ското здание служаще за помещение
на Варненската Телеграфо - пощенска
станция.
'
•
Приблизителна стойность 2000 лв.
Залотъ 5°/о—ЮО лв.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.

ството на 10 юлий. т. г. оттг-10 .— 11
часа предъ обедъ,- ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция, за отда
ване на закупувачъ общинския при
ходъ отъ «КРИНИНА и КАНТАРИНИНА», за време отъ сключване договора
до
31 декемврий 1915 год.
!
Приблизителна стойность 38000
Залогъ 3800 лева |въ банково удо' стоверение.
Кметството.

Кметството.

Обявление № 11575 Варна, 30 юний 1914 г. Обявява се, че въ кметст
вото на 16 юлий т. г. отъ 10 до 11 ч.
предъ обедъ ще се произведе търгъ
•съ явна конкуренция, за отдаване на
предприемачъ доставката на: хлебъ,
месо, млеко и разни др. дребни бакалски продукти за храна на общинската
болница «Парашкева Николовъ» за вре
ме отъ сключване договора до 31 де
кемврий 1914 год.
Първоначалната цена за хлеба 300
лева. Залогъ 40 л:
Първоначалната цена за месото1000 л. Залогъ 50 л.
Първоначалната цена за млекото
800 л. Залогъ 60 л.
Първоначалната цена забакалските продукти 1200 л. Залогъ 60 л.,
,
Конкурентите требва напълно да
1 се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за
(обществените предприятия.

Обявление № 11183 Варна, 24 юний 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 31 юлий
т. г. 3 часа следъ обедъ ще се произ
веде .търгъ, съ явна конкуренция, за
направата ЕДНА СПЕЦИАЛНА КОЛА за
превозъ на умрели животни, отъ гра
да до общинската скотобойна..
. Приблизителна стойность 1000 лв.
Залогъ 5%—50 лева.
Кметството.

Обявление № 11269 Варна, 25 юний 1914 г. Обявява се на интересующите се, че въ кметството' на 10 ioлий т. г. отъ 3 — 4 часа следъ обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция, ' за отдаване- на закупувачъ
общинския приходъ такси отъ НАДПИСИГВ-ВИВЕСКИТе, за време отъ 1-й
януарий 1914 до 31 декемврий 1915 го
.
Кметството.
дина.
Приблизителна, стойность 32000
лева годишно. * ' " W
' '' Залогъ 3200лева 'Въ банково удо-'
РАЗНИ
стоверение:
-._,
^
. ''
Закупната цена ще се изплаща от-ъ
\
закупчика .съгласно чл. 13 отъ специ
ВАРНЕНСКО
ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
алните пое'мни условия на два пъти.
.. - Оферти- въ които,е упоменато, че
исплащането. ще става съгласно общи
Анка Д. Овчарова е изгубила пен
те поемни условия, f *ще се оставятъ
сионната
си книжки съ 8 лева 30 ст.
безъ- последствие.
"
*
*~'
' •>,-.'
\ -?: -Кметството. пенсия. Който я намерилъ умолява се
;
да я предаде въ общинската библиоте
. Обявление N° 11283-Варна,' 25 ю- ка или на притежалката й, IV участ,
ний 1914 год. Обявяваме, • че въ кмет .линия IX, Ms 11.
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*. Предупреждение и изпълнение шанието да става свободно. Телото
за ползуване отъ морскит-fe бани, требва да бъде защитено отъ самите
морския пъхъкъ и морския климатъ слънчеви лъчи посредствомъ сенници,
омбрели и др. платнени приспособления,
Въ случай на силно потене и сту
1 Забелязва се, че много отъ посети
дени
въздушни течения, необходимо е
телите, особено децата—учениците, съ
да
се
варди телото отъ 'простуда.
цель да правятъ слънчеви и петъчни
Никога не се къпи съ пъленъ стобани, оставатъ дълго време на пясъка
гологлави, безъ шапки, считайки, че то махъ, но също и изстощения гладенъ
ва е полезно за здравето. Други пъкъ се организмъ не понася студените бани.
заравятъ въ песъка, особено сега кога Преди окъпването желателно е телото
то е студенъ и влаженъ. Трети, при къ да си почине и да не е изпотено. По
пането оставатъ дълго време въ вода никой начинъ не е препоръчително
та. Този начинъ на ползуване отъ бла изпотеното тело да "се съблече и то
гата на морския песъкъ и слънцето, гава да се чака да изсъхне потьта.
не само че не е полезенъ, но е и мно
Не храчи, не плюй и по никой на
го вреденъ_
чинъ не замърсявай песъка, защото
За предвардване злото отъ това като изсъхне разтрошените въ видъ
на прахъ нечистотии се поглъщатъ.
обявява се за знание:
1. Оставането дълго време въ мо чрезъ дишането..
За естествените нужди до самия
рето е вредно за здравето, особено ко
гато се появяватъ по телото тръпки. брегъ на морето и въ градината съ
Никога не е желателно къпането да се направени нуждници. Използувайте ги.
продължава повече отъ 10—20 минути Не ходете по нужда изъ шубръчките
макаръ и за най-здравия организмъ и и пътеките, тъй като съ това се при
чинява неприятноств, да дишаме възвъ най-добро време.
.духа-наситенъ
съ лоша миризма.
2. Оставането на песака съ цель
да се правятъ песъчни бани, требва да
Не пийте отъ водата, която истистава правилно:
ча на песъците, тъй като тази вода
Излагането главата гола на слънце не е гарантирана отъ замърсяване.
то може да причини слънчевъ ударъ;
гр. Варна, 15 юний 1914 година.
затова всЪкой требва да има на гла
вата си или сламена шапка, или глава
' Отъ Санитарното Отделение.
та да е подъ сенка.
Излагането на целото тело голо на
слънчевите лъчи е също опасно. Това
излагане не може да трае повече отъ
10 минути. Частични излагания на за
Пазете чистота на града и
болели органи или членове отъ телото
може да'оставатъ по дълго време подъ не обръщайте улицитЪ на
влиянието на слънцето.
М-БСТО, ГД-БТО се изхвърля
Заравянето въ песъка дълбоко е
вредно, особено кога е влаженъ и сту CNTBTb И ПОМИИ.
Пазете обшинскитв, дър
денъ. За усилване нагреването на бол
ните места по телото допуща се за жавни •• и • частни имоти, като
сипването съ горещъ песъкъ.
За ползуване отъ чистия морски своитъчПр-Бдупр-БЖдавайте де
азотиранъ въздухъ, желателно е да с | цата да не чупятъ н яЬлать
остава по-дълго време на плажа. Това дърветата въ градинигв и по
оставяне требва да бъде използувано тротоаригБ.
правилно именно: телото требва да е
облечено въ легки свободнк дрехи, диТърговска Печатница — Варна*

