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и гр. кзрма.
(Сказка изнесена на 1 септември 1931 г. зъ гр. Варна).
Продължение отъ брс-й 261—262
Това кара видни хигиенисти и градостроители сериозно да се заннмзятъ съ този въпросъ.
Да опредЬлятъ за вевка градска зова броя на
жителите, които могатъ да жив/Ьятъ при нормал
ни условкя на хектаръ повърхнина.
(За цельта се излиза отъ минимална нужда
за жилище на едно лнце или семейство отъ да
дена категория, споредъ статистическите сведе
ния на всвко селище).
Да прецезиратъ отношението, което требва
да сжщестзува между застроеното и свободно
месго; височина на постройките; ширина на ули
ците; повърхнини па паркове за чозЬка и пр. пр.
Загрижиха се оеебеико силно за състоянието
на работника, и семейството му. Почнаха да се
създаватъ „села—градини" чийто съставни еле
менти еж. предварително и точно математически
изчислени и проучени. Така, напримеръ, вместо
страшната цнфра 300 и повече души на хекгзръ,
приема се за нормална гасгога на населението 25
До 50 души. Броятъ на т-Ъзи „села—градини * се
особено увеличи следъ войната. ТЬхното сжществувание презъ тЬзи 10—12 годани показа го
лемите имъ преимущества. Щастливъ е човЬкъ
Да се дзижи въ подобно селище; той чувствува,
че отъ веЪкжде бляка здраве и живпгь.
Наистина, известни градоустронтели критяку-

ватъ слабата г/лстота на населението въ гвзн „селкща—градини", понеже разноските на разните
канализгцни, шосета и др, еж. силно увеличени,
безъ да обслужватъ достатъчепъ брой жители.
Освенъ това, увеличението на повърхнината пре
дизвиква такова и на разтоянията за преминаване
— което изисква време и срелстег! Зарадъ това
предлагатъ здания отъ 1 0 — 1 5 - 2 0 ета;кз, поз»
воляозщн фантастичната гжетота 1000 — 2000 —
3000 души на хектаръ. . . . Нл анализирано об
стойно (което не ки е за предметъ сегя), се виж
да че за жилищнитт квартали не се полу
чава никакво подобрение, оп> аоего и да би
ло гледище (икономично, хигиенично, социално).
Това бн би.по приложимо за центроьетъ (актив
ните квартали) на големите градове. Големите
здания улесняззгь службите, канализациите . , .
актнзностьта въобще. Въ вертикалната посока, дви
жението е по рационално, отколкото при голе
мите хоризонтални разстояния. Въ такива здания
на дейность всичко що е машкш-зирано и индустри?лизирано: чпетия въздухъ ще се докарва съ
специални канализации, материалите ще еж изо
лационни и др. дз. Но жилищата тр-Ьбза да ги
групираме на спокойствие, въ чистъ въздухъ и
светлина—всредъ природни условия т. е. въ
квартали отделени отъ активната чяель съ зеле-
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нина н широки артерии; или въ „селища—гра
дини", които еж отдалечени на нуждното раз
стояние и свързани съ центъра чрезъ чудесни
превозни средства.
По такъвъ начинъ, човЪкъ който е прекаралъ 6 или 8 часа въ трескава работа, следъ
машинизирани и изкуствени условия—всредъ ка
нализации и движение ще влезе въ кжщи си и
намери семейството си обиколено отъ зеленина и
спокойствие, ще може да почине въ малката си
и интимна градинка! . . . Но това ся. разреше
ния или утопии ако щето да ги наречемъ — и
то само за големите милионна градове.
Обаче, за градове съ срЪдна велечина и до
като не еж надминали 500,000 или 1 милионъ

жители тргьбва да тзреимз като разрешение
нтьщо ерпдно и постижимо. Трпбва градзтз,
да оешури нуждната хишена и здравословность чрезв логично трасиране на улщитгь—
ориентиране на здания, канализации и ертдна г&стота—варирища между 50 и 100 ду
ши на хектара.
Точно тези условия ще ни помогнатъ да разрешимъ и въпроса 30 циркулацията Да не заб
равяме, че тя сгава все по усилена и по затруд
няваща градския животъ. Нуждата за печеляне на
време чрезъ скорость, предизвика огромното про
изводство на автомобили. Това намали цената имъ
и узеличи броятъ имъ въ градътъ до степенъ, че
сжществуаащето състояние стане напълно не отгозяряще на движението—може би въ България,
това още не се е силно почувствувало, но дос
татъчно е да погледнемъ другигв страни и се
уверимъ, че и въ насъ не ще закъснее въ съот
ветните размери. Така въ Съединените щати повастоящемъ на 4 души се пада 1 автомобилъ.
Въ Франция на 20 души се пада по 1 ав
томобилъ.
Въ Франция отъ 5000000 автомобили презъ
1920 г. имаме 10ООООО въ 1927 г.
Парижъ отъ 32000 презъ 1920 г. имаме
25ОООО въ 1931 г.
Сжщото е въ Германия, Италия, Англия и др.
Има улици въ големигв градове, кждгто чо
векъ пеша се движи по бърже отъ колкото съ
аатомобилъ ( . . . а цельта на последния е да
се печели време! . . ,)
Въ Парижъ напр. (споредъ статистики отъ
юни 1930 г.) на кръстопжтя на Кие Коуа1 и
Кие 51 Наиоге минаватъ средно;
на день
на часъ
автомобили
14450
3600
мотори и др.
1270
320
омнибуси
650
162

- I

Ето Ви и други цифри, които повече характеризиратъ положението. Въ Парижъ повърхни
ната на шосетата на уяицнтъ е около 1000 хект.
Обаче, като се сметне че една кола или автомо
билъ заема средно 15 кч. м., то всичките таки
ва въ Парижъ ще покриятъ една повърхнина отъ
538 хектара т. е. повечето отъ половината ка
шосетата!. . . Безцелно е да Ви обременявамъ съ
други и данни.
За всекиму е ясно какви еж резултатите.
Преди всичко грамадни и постояни жертви.
Така аъ Парижъ (само въ градътъ — безъ
околностьта) презъ 1928 година има 252 смъртьни
случаи, 2291 тежко ранени, 40000 леко ранени
и за 17ООООО франка материални загуби.
Отъ друга страна имаме затруднение за дви
жението и най-сетне, компрометиране на хигие
ната, съ прахъ, газове, вредни нзпращения и до
ка рващъ до болесть шумъ и трептение.
II часть.
Разбира се, че това еж . редан случаи при
грамзднитъ западноевропейски градове. Но те та
ка бърже се увеличаватъ! Огь друга страна, зло
то е толкозъ по лесно за поправяне — колкото
размерите му еж по малки Обаче, сжщественое
щото проблемата, правилно и навременно да се
схване. Презъ епохата на Напалеонъ III требвало
е префекта на Парижъ съ кавалерия и артилерия
да пробива новитъ и широки отъ 50 до 120 м.
авенюта и улици, които сега едва еж достатъчни,
а соедъ 5—10 години ще еж тесни!
Ако навреме и логично еж схванати, арте
риите, чийто бждащи нужди ще изисквзтъ по
голема ширина—то най-удобно е да се предвиди
незастроени пространства отъ всека страна на
улицата, (предъ кжщите) и което ще ни позволи
безъ затруднение разходи да реализираме, когато
е необходимо, едно разширение.
Друго едно обстоятелство, отъ тслйма важность—това е, да се »кашлизира«
така да се
каже, движение въ известни егмо улици, които
истински отговарятъ на това и кждето може доб
ре да се наблюдава. По такъвъ начинъ остаиалитъ квартали ще бждатъ тихи и спокойни (т°вя
е отъ особенно сжщество за жилищните квартали).
Но разбира се, тези главни „артерии" в ъ
които ще бжде „канализирано" силното движение
требва напълно и строго научно да се опред/Ьли.
Те еж като истински ръни, които почти разД*лятъ на две, разнитъ квартали и зони. Затова
при планирането на градътъ, и особено при съз
даване на неговото бждаще разширения, тре бв3
да сн иматъ предъ видъ и даже да се използуватъ като естествена граница между две различни
зони, а не като разеденяващъ елементъ, напри-
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кгЬръ представете си едно училище, което обслуж
ва известенч, периметъръ, който е разр%занъ отъ
такива артерии—резултатите еж: жертви, неудоб»
ства и рискове—спиране тоже на движението 1 . .

Тази артерии, трпбва да представлявате
логичния скелетв на градете, чийто текани и
органи сЖ жилищата и кварталитгь, а бплитгъ дробове— паркове, свободни залесени—
вд нуждния размтре пространства.
Вземетъ единъ човекъ, който се радва на
добро здраве, чийто движения еж леки, лесни и
свободни, . . . такъвъ човЪкъ по само себе си е

изразъ на естествена и непринудена красота
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Преди всичко, нуждна ли е тя—и сетне въ

какво именно се състои естетиката.
Не само известни личности и специалисти, но
и всеки по чувегбигеленъ и ценителенъ на красибото зкае че: „единъ градъ, който отговаря на
всички необходими условия на хигиетз, чийто ули
ци еж широки, кждгго циркулацията и превоз
ните средства не понасятъ никаква критика —
единъ такъвъ градъ все пакъ не би могълъ да
бжде посочевъ като лгоделе и идеалв, ако час
тите, които го съставять не еж хармониранк по
начинъ щото да му придадатъ една чаровни кра
сота и особено ако природнитгь му богатстла

. . . е добре — почти сжщото може да кзжемъ и
за единъ градъ. Огъ самия фактъ че здраве и
жиаотъ блика отъ всъки елементъ, че редъ и
удобства цари въ улицигй му . . . само това вече
изразява хзрмоничность и приятность Значи хи-

не с$с запазени и разумно подчертани. . .

шената и нуждите за циркулацията, не^сямо

Но необходимо е да си изяснимъ псгятието
за думата естетика — особено чзстно отнасяще
се до градътъ.
Следва

_чене^Л5редя1ъ__ц_не_слгьвахъ_градската естетика

. . . но обратно, естествено я подготвяте и
улеснявате!...

Съ право

френския архнтектъ урбянистъ

Вопгиег се изказа, че: естетиката за народа
не е лукеб, но една нужда и право, и то ве
сеещото ниво както хигиената-.

Инж. Хр. Христовъ.

Въ началото на мплалия месецъ посетихъ
Берлинъ, за да се опозния съ работата на железобетона и какъ се строи, Въ Берлинъ може да
се види по-скоро, какво е построено до сега и
какъ е било построено, защото тамъ повече не
се строи. Всичко е наредено въ широкъ мзщйбъ;
здраво, хубаво и безупречно. Построено е така и
толкова, че днесъ кризата опразва все повече и
повече жилища за наемане, безъ да има кой да
наема голема часть отъ тия жилища. Жителите
на Берлинъ преживеватъ много тсжки времена.
Принудени еж да се лишаватъ отъ много свои
твърде обичайни нужди и да се ет-Ъсняватъ въ
жилищната си обстановка Тамъ кждето се строи,
строягъ се обикновенаи жилища по на три и че
тири етажа — обикновенъ строежъ, въ по-край
ните части на града. Въ централните части на
града строятъ облакодери отъ железни колони и
желъзни греди и дюшеметата отъ кухи тухли —
(специасни тухли за дюшемета). Отъ вънъ сграДигв получаватъ облицовка отъ камъкъ. Въ цен
тровете като Александръ Плацъ напр. се сьбарягь по-малки сгради и се заменятъ съ облако
дери. Основитъ на тия сгради еж бетонъ и железобетанъ, а надземната часть е железенъ скелетъ, който е натоваренъ да носи всички тяжести
и да противостои на всички външни сили. Сте
ните еж пълнежъ, дюшеметата кухи тухли, които

еж огнеупорни, топли и глухи. ВидЪхъ и ргзгледахъ строежа на облакодери на три места: Ро15с1атегр1., Л1ехапс1гр1. и нз К б т д т Миди51а5гг.
На Р. Р. се строи сграда отъ железенъ скелетъ
съ пълнежъ тухли. Дюшеметата се правятъ стъ
специални кули тухли, които давагь люшемета съ
много качества. Строи се методично, здраво, чи
сто, безъ да се пречи ни най малко на движе
нието изъ улиците Сградата на Кбгндт Аидизгазгг. е вече привършена. Външния й видъ е
нгй-нова архитектура: гладки плоскости, занржглеии изпъкнали вдлъбнат» жгли, гблицовка отъ
б%лъ кзмъкъ, широки низки прозорци. НВЙ-РКСОката часть на сградата е денеть етажа, спадятъ
постепенно на 6 етажа кт мъ КедепгепБСГ. Н%то
още по-интересно се строи на А1ехапс1гр1. Събарятъ сз сжщеструющи сгради и се строятъ обла
кодери. ОсноввгЪ на сградил-Ь тукъ еж малко
по-оссбени," понеже часть отъ тия основи еж вър
ху тунелите на подземната железница. Площадъ
Александъръ се преобразява целиятъ въ този моментъ. И тукъ се строи желЪзенъ скелетъ и пъл
нежъ. Дюшемета кухи тухли
Особенно интересни за насъ еж тротоарите
въ Берлинъ. По-големата часть отъ улицит* еж
асфалтирани, и гладки като огледало. Теърде
малко улици еж останали съ павета. Тротоаригв
въ Берлинъ еж павирани съ гранитни павета ю-
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л*ми 2—3—4 см. на 3—4—7 см. високи 8—10
см. пресечени пирамиди, на които мзлката основа
е надолу въ песъкъ, а големата основа е на повърхностьта нантротуйри. Частьта на тротоара,
кждето минаватъ най- вече пешеходците, е покри
та съ плочн отъ гранитъ големи 100X100 см.
едннъ или два реда. Но има и тротоари, които
еж само съ павенца. Значи, 10 см. песъкъ и павенца, безъ какввго и да е спойка, тона е на
стилката на тротоара. Преимуществата на тази на
стилка еж много:
1) Лесно се строи — песъкъ и павета, безъ
какъвто и да е циментъ.
2) Лесно се разтиря за прокарване нз кабе
ли, водопроводи и пр. и лесно се възстановява
разкопаното.
3) Работи се наново и ремонтира въ всеко
време на годината понеже нЪма разтворъ.
4) Здрава и много трайна настилка.
5) Настилка, която подхс1кда^ног6~1Гза~нашите кални тротоари.
Приблизителната ценз за павенцата: парчета
278 за кв. м. като се смегзтъ 4 см ширина и
9 см. дължина вкл. по ) см фуга, дълбочина
(височина) 8 см. по 0.20 ла. едното—прави 55
лв., песъкъ за кв. м. 6 лв., работа за кв. м 15
лв. всичко 76'лв. — Това е една максимална це
на за кз. м. павета за тротоари. Когато се за
почне работа въ по-големъ мащабъ, тази цена ще
спадне, ако не съ 16 поне съ 8 лв. нвй-малко
и* ще имаме кв. м. павенца за тротоаръ 68 лз.
6) Красива настилка за тротоари еж павенцата. Особено като се поизгладятъ павенцата ставатъ хубава мозайка.
7) Павенцата се приготовляватъ отъ отпадаци, които остазагь при изработването ня павета
за улицигв — малки и големи.
Всички тротоари еж еднообразно напргвеии.
Най-шнроккте еж съ два реда плочи по-близо до
бордюра, отколкото до сградитЪ и павенца. Тамъ,
кждето движението е по слабо, плочите еж единъ
редъ, а тамъ, кждето тротоарите еж най-тесни,
нема плочи, а има само павенца. Плочите еж два
реда по дължината на цЪлата улица. Нашите тро
тоари еж просго парцаливи — кърпежи отъ какви
ли не зидове настилки: церовски плочи, бетонови
плочи, керамични плочи, калдъръми грубо напра
вени, бетонова настилка; мозаична настилка и пр.
това е отъ всека басма по парче ушитъ сукманъ.
Характерното въ Берлинската настилка е това, че
улицата (платното й) е по-гладко, по грижливо
настлаио, асфалта е безупречно гладъкъ и мекъ
като настилка, а тротоарг е сравнително по прапавъ съ своите павекца и гранитни плочи. Почти
обратно е у насъ. Платното е занемарено, търсиме тротоара по възможность поглздътъ. Павен
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цата като настилка на трогоари требва да се въ.
ведагъ и у насъ. Това е евтина, здрава и прак
тична настилка. ЦеровскигЬ плочи се чупятъ, фу.;
гит% имъ, ако и цементирани грижливо, се разтрошавагь скоро, повърхнината имъ е груба, гра.
пава: въобще отвватъ много пари за поддържане.
Не е така съ павенцата. Бетововигв тротоара не
еж издържливи, сжщо и бетоновите плочки не съ
издържливи на изтъркване. Керамичните (глинешп"Ь1 плочки еж красиви и издържливи, но мко
го скжпн. Павенцата за тротоарите еж незаме
ними.
. . ' . _ <
Наименованията на ульцигв еж поставени на
стълбове по жглитт> на улиците По езмите сгра
ди табели съ наименования нъма. Други стълбове
никаква н^ма по тротоарите. (У насъ стълбовете
за проводници еж пестзвени точно въ средата на
тротоарите). Всички проводници еж поставени
точно въ средата на тротоарите). Всички провод
ници еж събрани въ кабела подъ нивото на ули
цата. Тови е особено удобно.
Интересни еж номерата на сградите. — Не
е възприета системата отъ четни номера отъ ед
ната страна и нечетни отъ другата. На всеки номеръ има с т р е л к а , конто сочки на кжде растатъ номерата—това е осрбенно удобно и треб
ва да се възприеме и у насъ веднага, поне за
номерата, които ще се изработватъ отъ сега иататъкъ.
На връщане можахъ да наблюдавамъ строежъ
въ Белградъ. Тамъ се строн значително повече и
по-оживено. Набеляззатъ се монументални сгради
съ тежки цокли и масивни колони и пиластри.
Въ Белградъ не се прибягва къмъ железобетолозия схелетъ, както у насъ вече редовно се пра
ви. Тамъ се зида отъ тухли, богато облицовани
съ камъкъ, зидатъ се тежки каменни цокли, ка
менни колонеди това вид1*хъ да се строи тамъ.
На каква цена се строи, каква контрола се упо- •
требява, кой упражнява контролата, не можахъ
да узная Манисрътъ на строене, разхвърляность
нз материалите, задръстване иа улиците съ строи
телни материали, ззмърсязане околг» сградите и
пр. еж по нашенски.
Видъхъ, че вма строежъ на пжтишзта въ
близката околвость на Бълградъ. Когато, обаче,
се премине по къмъ Нишъ обстановката е стара
та, картината е както у насъ: строежи се виждатъ доста наредко. Никакви пр-Ьчки при пжтувзнето си презъ Югославия не ми се направи**
отъ кого н да е. Само на Сабатка (Суботница)
границата между Югославия и Унгария, при всъко минаване требва ЕСИЧКИ пжткици заедно С Ъ
багажи да слизатъ за митнически прегледъ. " а "
всекжде другаде митническите прегледи стават*
въ самин влакъ—за всички пжтвици безъ изклю*
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-чение. Това съвсемъ не е съвременно: въ полунощь и къмъ 2—3 часа следъ полунощь да се
>изтезаватъ жертва на разни ненаситни преносвачи
на багажъ.
Живота въ всички държави, презъ които ми-

'

Стр. 5

нахъ, е по-скжпъ отколкото живота у насъ. Нвйскжпо е обаче въ Германия н изглежда, че ни
щетата тамъ се чувствува най-остро и се изживева най болезнено.

Управлението на Пожарната команда моли гражданството да спазва напълно дол
ните противопожарни мерки.

1. КуминигЬ се чистятъ по следния наЧйНЪ:

а) за печки и кумини съ дърва по два
пжти на годината най-малко;
б) за печки и кумини съ вжглища три
'пжти въ годината най-малко;
в) за готварски машини, перални, бани
-на всеки два месеца по единъ пжть.
Запаленъ куминъ може да предизвика
пожаръ особено нощно време, когато всич
ки спатъ и немогатъ веднага да забележатъ
началото на пожара.
Възможно е въ кумина да има пукна
тини, чрезъ които огъня се разпространява
-по пода, тавана, а при паянтови кжщи и
по стените.
Капацит-Ь винаги да бждатъ здради и
плжтно затворени.
Да не се държатъ по капаците на ку
мина,- особено на тавана, разни запалител
ни материали, като стари мебели, дюшеци,
парцали, книги и пр-.
Ако кумина се запали и бжде угасенъ
отъ стопаните, то пакъ да се съобщи въ
Пожарната команда, за да дойде пожарникаръ и пров-Ьри дали действително угасяването е сполучливо и дали нима още нйкжде скритъ огънь.
За да може винаги да се забелезватъ
пукнатините въ кумина, най-добре да се
•боядисва съ чиста варь, Въ такъвъ случай
пукнатините лесно ще се забелезватъ, по
неже местото отъ кждето излиза пушека
почернява, да не се икономисватъ парите
при направата на кумините. При изграж
дането имъ винаги да се слагатъ доброка
чествени тухли; да не се слага лошъ разтворъ за изграждането и измазззнето му,
защото той ще изсъхне, ще се пропука и
Ще се образуватъ дупки. Тр-Ьбва да се има
•предъ видъ, че-тухления зидъ на куминя
требва да бжде на разстояние не по малко
отъ 40 см. отъ дървените части на оградата.

Да не се допиратъ до дървени части
кумините отъ глинени и железни тржби,
понеже кумините отъ глинени тржби се
пукатъ и препускатъ огъня, отъ желязо
или ламарина, се нагорещаватъ и запалватъ
допиращите се до дървените части на
сградата.
Кумините на сгради съ дървени или
сламенъ покривъ обезателно требва да бждатъ повисоки отъ билото на сградата, иначе, падащите искри много лесно ще подпалятъ покриза.
Следъ коминочистача, да се проверява
дали не еж оставили капаците отворени.
2. Да се избегва доближаването до пер
дета и въобще до запалителни предмети съ
горяща ламба, кибритъ, свещь и пр. да не
се окачватъ газови ламби близо до тавани
те, особено ако той е дървенъ, понеже дър
вото ще се овжгли, ще се разпука и ще
падне заедно съ ламбата. Или пъкъ е въз
можно да се запали и тавана. Пукнати стъ
кла отъ газова ламба да не се закръпватъ
съ хартия, защото тя ще се запали, ще
падне на пода и запали завесата, одеалото
или друго некое близко стояще леснозапалително тело.
3. На децата да не се разрешава да
пренасятъ запалени ламби въ кжщн.
4. Не требва да се долива горяща или
още не истинала ламба — съ газъ.
5. Да се забрани на децата да се забавляватъ съ кибритъ.
6. Не требва да се слага кибритъ на
печки и машини.
7. Никога дз не се хзърля горящъ ки
бритъ, а предварително да се уггеява.
8. Да не се държи газъ, бензинъ и
спиртъ въ стъклени шишетп, а непременно
въ тенекиени кждове,
9. Не бива да се слагатъ задъ печите
хартия, парцали, дъски и пр.
10. Никога да не се запалва печка съ
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газъ, спиртъ и бензинъ. Отъ тази несъобразителность много хора еж пострадали.
11. Да не се оставятъ запалени печки
безъ надзоръ. Подъ печките да се слага
винаги ламарина, която отпредъ да излиза
30 см, отъ радиуса на печката.
12. Да не се пренасятъ отъ печките
горящи въглища.
13. Преди да се изхвърли отъ печките
пепельта, добре да се изгаси съ вода.
14. Да не се простиратъ дрехи низко
и надъ печката, нито пъкъ предъ отворе
ните врати на печката.
15. Въ дворовете кждето има купи съсЪно, слама и др. да не се пали огънь.
16. Електрическите инсталации и по
правки да ге извършватъ отъ специалисти
17. Някога да не се пуши въ леглото
и да се забрани на децата и слугините да
четатъ легнати въ леглата при горяща га
зова ламба или свещь
18. При настаняване на нова квартира,
требва да се научи съ какво и какъ може
да се извика пожарната команда и кжде
най-близо телефонъ.
19. Винаги въ квартирата да има малко
вода и песъкъ. Отъ по рано да се обмисли
плана за спасяване. На хората въ случай на
пожаръ въ различни места на кжщата, осо
бено ако тя е много многоетажна, добре е
да има поне едно спасително вжже.
20. При отседване на хотелъ или оти.
ване на театъръ, кинематографъ, или друго
обществено здание, требва да се разучи
разположението на изходите и отъ порано
да се избере единъ изходъ, презъ който да
се излезе въ случай на некое нещастие. Да
се има предъ видъ, че не винаги нзй-близкия изходъ ще даде възможность да се
избега.
21. Когато легне човекъ да спи, да си
остави дрехите така, че при нужда да мо
же по бързо да се облече, да се държи на
близо до леглото свещь или кибритъ, или
електрически ключъ, за да може при нуж
да моментално да се осветли пжтя на изли
зането. Да се прегледзтъ стаите, угасятъ
газовите лзмбм и никога да не се духа пламъкътъ отъ горе надолу.
22. Въ случай на пожаръ да не се губи
куражъ. Да се има предъ видъ, че при енергия и наличностьта въ кжщи на кофи
съ вода приготвени отъ по-рано, лесно е
справянето съ огъня, едновремено да се
изпратя човекъ, който по телефона или
другь начинъ да позика пожарната команда

вестиикъ

Брой 263—-264

23. При пожаръ, да се затварятъ вра
тите и прозорците, за да се отстрани при
иждането на пресенъ въздухъ, който усил
ва огъня и да се запазятъ изходите (стъл
бите) отъ напълване съ пушекъ, понежеотъ техъ най-лесно може да се избега.
24. Да не се изхвърлятъ застрашените
отъ .огъня хора презъ прозорците и др.
Своевремено известната пожарна команда
ще дойде и ще извърши спасяването.
25. Ако се запалятъ дрехите на чове
ка, да се свали на земята и завие въ оде
ало, килимъ и др. и се търкаля по земята,
и се извика лекаря.
26. Да не се влиза въ сеновали и та
вани съ запалени свещи, газови ламби ида<
не се запалва въ техъ кибритъ, да не се
пуши цигари или лула.
27. Да не се з а к а ч в а т ъ к а ндила съ канапъ, пандели и пр., а само съ.
металическа верижка, фитила да се поста
вя върху тенекенъ кръсть и неподвижно
прекрепенъ за кандилото. Да не се поставя
въ кандилото фитилъ отъ гжбз, кандилото
да бжде отъ здраво стъкло, поставена въ
металическа чаша. Да не се забравя изли
ването вода въ кандилото. Близо до него
да не се държатъ запалителни предмети
(парцали, книги и др.) лошото масло пръщи
и хвърля искри, които могатъ да запалятъ
предмети.
,28. Коледните елхи не требва да се
поставятъ близо до пердетата или на та
кова место, кждето течението на въздуха
може да доближи пламъка до техъ. Све
щите на елхата подъ влиянието на наймалката светлина, много лесно се изкривяватъ, падатъ и подпаватъ предметите. Тре
бва да се помни, че изсъхналите елхи мно
го бързо се подпалватъ, понеже съдържатъ
смола. Бждете внимателни съ книжните фе
нери за елхата. Избегвайте украшенията
направени отъ цигарена хартия. Прость
памукъ да не слагате на елхата, като снегъВъ никакъвъ случай да не слагате на
елхата кждето има свещь целолоидни укра
шения,
•
Пожаренъ Командиръ:
ХР. ИЛИЕВЪ

ъ^Г?
<^
~

Варна
Печатница „Войниковъ*
Телефонъ 502.
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Стр. ^7

№ 6.
гр. Варна, 9 декемврий 1931 год.
Предвидъ на това, че за лозята лежашн отъ двегЬ страни
на шосето Евксиноградъ отъ „Шокара" до „Траката* съ ширина
южно на шосето до морския брътъ, а северно 500 метра отъ шо
сето наименована „Курортно предграние" има вече изработенъ бла
то устройственъ правилникъ за застроялането и планъ за регулация
на пштишата и париелигв, то за да бждатъ спазени при бждашитъзастроявания въ тази часть града, правилника и плана нареждамъ:
1. Заявленията за какъвто и да било строежъ, постройка,
кладеници, помийни ями и др. ше се подаватъ въ Архитектурното
отд-вкение при Техническата Дирекция на общината.
2, Архитектурното отд-Ьление ше издава позволителни за
строежъ, следъ като-се установи.че може да се разреши искания
строежъ по плана и правилника на предградието.
3 Строителните линии за огради, постройки и други строе
жи ще се опредвлятъ отъ регулационното отделение при Техни
ческата Дирекция на обшината.
4. Не се разрешала никакъвъ строежъ въ предградието безъ
позволително и дадена линия.
„ аиап . а п ш и а ~я
5 Надзора за правилното застрояване на дадената линия за
оградата, постройката или другъ строежъ ше се извършва отъ ор.
ганитъ- на Лозарного и Архитектурно отделение при обшинета.
които ше взематъ надлежнитв законни мЪрки за всички наруше
ния по закона за Благоустройството.
и я г т п ш м я т я напе пба
б. Служебни липа, които не спазватъ настояшата наредоа
ще бждатъ най-строго наказани.
Настояшата наредба да се изпрати за изпълнение, а на Гос
подина Варненски ОкржженъеУправитель, за саедение.
Кметъ: (п) П. БЯНОВЪ
Б^рно,
при Варненското градско обшинско управление
Секретарь: К. М. Дюлгеровъ.
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Варненско градско общинско управление
Регулационна служба.
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. вувания за бедните Варненски граждани е
възложено на специаленъ комитетъ
Запов^двамъ:

Обявление № 2228
гр. Варна, 14 декември 1931 г.
Поканватъ се всички заинтересовани
страни, които иматъ имоти въ курортното
предградие иа града да се явятъ въ регу
лационното отделение на общината за да
прегледатъ изложения на първо проучване
проектъ за дворищната и улична регулация
на предградието. Плана обхваща всички
имоти отъ двете страни на шосето за Евксиноградъ една ивица отъ »Шокарая до
„Траката" на ширина южно отъ шосето до
брега на морето, а северъ — 500 м. отъ
шосето.

Забранявамъ събирането на пожертву
вания за бедните Варненски граждани отъ
разни благотворителни, ученолюбиви, спорт
ни и др. организации, както и отъ частни
лица, а СЙЩО предварителна разпродажба
на билети за вечеринки, концерти, лотарии'
и пр. даже и между членовете на органи
зациите или сдруженията които ги уреждатъ.
Събирането на пожертвувания ще ста
ва отъ специално избрана комисия, която
при посещение на гражданите ще се леги
тимира и за получените суми ще издава
разписки.

устройството проекта ще бжде изложенъ

Умоляватъ се гражданите да дадатъ
лептата си само на тази комисия.

на проучване отъ заинтересованите въ про

Кметъ: (п) П. Бяновъ..

Съгласно чл. 10 отъ закона за Благо

дължение ма единъ месецъ презъ което

Берно,

време недоволните отъ него могатъ да подаватъ писмедно възражение до общината.
п. Кметъ: Ц. Ханджиевъ.

при Варненското градско общин. управление
Секретарь: К. М. Дюлгеровъ..

Началникъ службата:

Геометъръ Т. Бракаловъ.

здповвдь
№ 96
гр. Варна, 15 декември 1931 г.
§ 1
Предвидъ ма това, че по случай настжпващит-6 праздници събирането на пожерт-
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