IV.

Година

Варна, 20 ЮппfI 1891 Г.

Брой

18.

БАРПЕПСКИЙ овщипекий ВtСТПИКЪ
Излазя ТDИ lliИЯ въ M~ceцa

Писма, стаТИII,парII

управ.l.енпе въ Варна.

цtната на вtетника за година е

За обявления се плаща по

лева.

на

....... Варненското Градсно-ОбщинскоУправление има

да е ималъ най малко двt годишна Ilрактина въ България.

ИЗВОДЪ отъ рtшенията на Варнен. Градско-ОбщинскийСЪВЬТЪ.
АПРИ.АИИ 1891 Г.

15

стотинки

ptAb.

2 Май

нужда ОТЪ Инжинеръ, който да знае официаnний язикъ и

29

рспчко що о за

в:Бстнпка се праща ДО Градско-ОБЩIlНСlCОТО

обшшовенно на 1, 10 н 20 числа.

4

11

233'

БЪЗJLага се временно IIСПЪJLнението ,гJ,JLЪЖНОСТЬ

та Нача,;"никъ на Техническото отд-Б.1.еНI1е при Общин
екото у прав.;,.ение на инжинера г. Е. Трънreа.
234. Да се извади на ПрО,гJ,анъ чрезъ търгъ град
CE:OТQ праздно M1ICTO, отвънъ Тата ръ- Каппя, въ ХIП

I=варТ3JLЪ, 1I0ДЪ No. 7, отъ 265 в:в. l\[eTpa.
220. Да се приеl\lе оставката на градCIШЯ архи.
235. Аа се заП.штатъ на адвоката Хр. Ивановъ
тев:тъ г. Савва ДИJlII1ТРОВИЧЪ отъ 1 Май т. г.
въ Руесе ~36 .;,.ева аДВОI>:атско право за подение дi>.:юто
221. Прошението на Бр. Фортуна н Хр. Ин. Ри на Общината съ Д. Втичевъ за 3563 JLeBa, предъ Рус
новъ, за да не имъ се взема "oI>:Tpoa" за пристигна.
eeHCI>:aTa аппв.laЦИЯ .
.литi> ИМЪОI\:О.i\О 170 бъчви MaC.i\O, по 8 ст. на оката, съ
236. IIриематъ се поемнит-Б . УСJLОВШI ва ПрО,гJ,ава
501/0 спадвание, спор-Вдъ р-Вшението на съв-Вта No. 76 ние градскит1> праздни JlI-Бста, JL13жащи на С. Иеточна
- 91 г., а по това No. 12~, се Оставя беЗПОСJL-ВДСТВlIе. та частъ отъ града, КЪJlIЪ JLозята.
222. Да ~e отдаде чревъ търгъ ПОАЪ нае:мъ гра",,
236, Аа се отдаде на предпгuемачъ чрезъ търгъ

ското М13сто ПОдъ градската ПрИllюрска градина отъ 16
в:вадр.

метра,

за търгуuание

за поставяние

съ кафе,

върху му временна барака

презъ JL'ВТОТО.

223. О~тавя се бeiШОСJL13ДСТВllезаяв.;,.ениетоIШ .Аеон
ди и КаJLУДИЯ Аидоиови, по претендираиuто И1lIЪ отъ
Общината м-Бсто, въ IV уч.
'
224. Назначава се коммиссиа Отъ IС~Iетския помощ
викъ СП. Д. Спасовъ, ч.;,.еновет-Б на СЪR-Бта - Р.
Мат-Бевъ, Г. Ноевъ, Ст . .я:васчиевъ, Махмудъ R',РЖ1\I
св:ий И ГраАСВ:ИЯ инженеръ ва опреА.в,;"яние I>:ОИ IIll1енно,

градски У.i\ИЦII да се отворятъ и урегу.;,.иратъ тъзи годиnа.

225. Да се отдаде на откупвачъ, по дuБРQВО.ШО
СЪГJLасие, сбора на градското право "октроа" отъ произ
водимата се у ФабрИI>:ата на РаАушевъ II Неичевъ со

да и JLимонаАа до 31 Декемврии 1891 г
226. Прошениата на Ат. ЫаРКОI:IЪ, Георги ВЗJLса
:м:овъ и Георги Е~raНОИJLОВЪ за cpoRoBe по исп.шщанпе
опред-БJLеазта ИIl1Ъ такса серги парасж за право
изваждзние и държеnие
се Оljтав.я: беЗПОСJL1Iдствие

227.

CTOJLOBe

предъ дюгенит1I Пl\IЪ,

Постановява се Аа се направятъ II1ЩОП РСJ\lОП

228. Опред13,;"я· се щото TaI>:ca'ra за едnа Аеnонощис
да бжде

50

стотиш~и.

229. Дава се срохъ Х. Д, Х . .Аептеропу по lIСП"Ш
ДЪJLJ.'а му

в:ы\ъъ общината,

надробяванието доставенитЕ пъ УJLuцата

"Царь Борисъ" 17~ I>:убич. метра в:аМЪНII.
:!38. Одобрява се търга за отдаваппе на предпрпе
~Iачъ

направата на едно УЧU"lUЩНО здапие, пъ

П!)ОИСХОАЯЩЪ

Отъ

наемъ на общински ИI\IOТИ.
230; Uтстжпва се па Мустафа АхмеАОПЪ, ср'БЩУ

V

уч.

на града, II се въз.;,.ага върху Иванъ Jlt. Поповъ II В.
Науиовъ, за 19177 JLeBa и 92 стотинl\':И.
2~9. Да се ИСП.1аТИ ИП. Баинову, преАприеJlIaЧЪ по
направа rpaACROTo Общинс[>:о здапuе, съ пожарна KyJLa,
остана'.lЗта Аа ПО,,1.учава за това сумма 2800 "H~Ba, СJL13ДЪ
като IIзвърши предвиденото въ протоко.;,.а Бх

No. 2913.

Аа се отдаде на прсдприеllIачънаправата, по до
БРОПОJLНО съг.;,.асие, на 60 ко.;{чета,забиваниетопмъ OEOJLO .

240.

пос1:>тит-В

въ

ствений ДОllIЪ

градската градина

ср-Бщу Правите.i\"

И1l[Ъ СЪ те.;,.ь, а
така сж.що II доставката на нужното ICО"luчество п-в
сыIъъ за UОСИПJ3ание а.;,..;,.еит1I въ граАината.
24l. Одобрява се търга за паправа I~а.;,.даРЖ~lа,
при Татаръ.Rапия, пъ У.l.llцата "ВJLадис.лавъ", и се въз

1II-ВСта п обвързванието

30 СТОТ. квадр.

lIIетръ.

242. Одобрява сс търга ва ОТАапаuпе па прсдпрпс

испраВИIl1Ъ Д.l.ЪЖНИКЪ, задьржанъ по ИСI>:аппето па

единъ взискате.l.Ъ
щание

по съг.;,.асие,

.;,.ага пърху ХайраДllПЪ IОсуфовъ, по

тировки въ пуБJLИЧНИТБ до~IOПС.
на не

ископаванието на еАИНЪ nодосточенъ I>:ана.;,.ъ за пъ морето,

1IIежду града и .l.О3ЯТ~, спорnдъпаправепия за туд ПJLапъ.
227. Да се OT,гJ,aдe на предпрuеJllaЧЪ, по доброво.l.

lIIАЧЪ ураВШIШШПСТО обкошl. пъ УJLIща "IIJ[ШСI~а", отъ
И.l.Дihзъ-'ГаБШI Ао у.;,.ш\3. "/Г1)рПОВСI>:а", 11 се вЪ<мдга
IЗърху ВИДО МСДИIlЪ, ПО

38

стотпшш I>:убl1ЧСCI~ШI мстръ.

213. Одобрява сс търга [!й, отдаваПlIС па ПРСАПРПС
1IIачъ uапрапата па граДСIШЯ I~а.1Аарdi~IЪ II БО,гJ,уаРI1Т~

наеl\IЪ ло 30. JLeBa годишно~ градското м-Бсто при Ста
рата в1>търница No. 5, за времешш Rовачница.

на тротоарит-Ботъ ДВБТn страШI па у.шц<~ "Одессусъ"

Да се ПОЗВО.lИ на А,,1.П Хасановъ да ПОСТРОlI АЮ
генъ върху J\1-Бстото СИ въ IП уч. ва УJLица "ПреСJLав
CRa", СJL1IАЪ като покупи припаАзющето му се 1II13СТО

11

231.

граДСЕО и със-Вдно

232.

-

за урегу.;,.ирание на участы>:a MY~

ВЪВJLзга c~ доставката на

500

в:убuч.

1IIeTpa

п1>съкъ за градскитi> ка.l.,гJ,арж.I\Ш върху Господuнъ Стоя
повъ, по еАИНЪ JLевъ едина в:убически 1I1етръ.

245. Да се наеме за отъ първи:ii "Маи т. г. ДО 23
АПрИJLИЙ 1892 ГОд. в:онюшнята на Аврамъ 3еiJ:JLИКЪ за
пом1Iщение на градско-общuнскитi> обозни в:опъе, за
500 .i\eBa наеllша ПJLатз.

отъ аптекатапа П. АПОСТО';"ПДIIдо у.lllца "Сп. I~.lIШСIIТЪ",
се ВЪ3J1.ага върху

Атанасъ

Христоl3Ъ,

по

28

стот.

ва Ka.'JAapdi~ra и по 98 ст. за бодуарuт"h.
244. Одобрява се търга за отдавание на предприе
1IIачъ направата на 50 Фенера, нужни за осв-Вт.lението
на граАСICИТ'ь УJLИЦИ и се ВЪЗJLага върху .я:нако Иакри,
по 4 .7I.eBa и 60 стотинки елина.
246. ПОЗВОJLява се бранието на tp-hва отъ Вар
ненци, ва хранение на доБитыI:аa си, СЮIO изъ оная 1I11ICTНОСТЪ на градската гора, която тъ3и вшra се пзс1>че.

247. Да се опрости СУlllмата 1711 JL. n
Д.l.ъжшra на Общината отъ поко:iiния Нико.щ

60

стот.

Иuхап-

Стр.

~OBЪ, пропсходящъ ОТЪ

наемъ па

256. ОiJ,обрява се отдаванието, по доброво.лно съ

градски касапски

г.лRшение, Гар. КИРКОРОВУ ископаваниетона единъ во

АЮгенп.

ДОПРОLЮiJ,енъ кана.лъ отъ чешмата при .лагера до Сап

248. Гovtасува се Аопъovtните.ленъкредитъ отъ 6000

дровския пжть, OKO.:to 220 погоннИ метра, по 15 стот.

~eBa ПО ПОДАЬржание Градската бо.лница И се опре
А1ЫЯ щата на с.лужащитВ при сжщата превъ теку

погонния метръ.

257. Одобрява се отдаванието, ПО доброво.:tНО съГ.,1аmение, на ХайрадинъЮеуфовъ обработванието на

щата година.

8

Май

доставенит-В отъ Общината въ у.лица "Царь Борисъ"
дiмани каl\IЬНИ и поставянието пО

249. Г.,1асува се сумма отъ 200 .л. ПО текущия
Общински бюджетъ за исп.лащание нае:ъrа на прави

те.лственното ЗДJLние "Старата Митница" въ града,
отпустнато въ распор-Вжданието на Общината за по·
:м:-Вщение на Градското Октроа.,1НО отд-В.ление.

I

васчиевъ, .Аыrедъ 3юмрюевъ,

Васфи Ефенди и Град

No. 979, принаiJ,.l-Вжа:ща на Домна Димитрова Бояджи
ева, Аа се П.i1ати 1250 .л. ;
2) 3а !Сжщата' на Джущl.:tж Стоянчовит-В нас.1-ВД
ници, Пуч. No. 572, двоетажна, съ ДВОРЪ OK00l10 320
!СВ. М., да се П.lати .лева 6000.
3) 3а кжщата на Ба.:tаши Васи.лиеиа, родена Еа
те.:tиева, Пуч. No. 980, съ дворъ отъ ок:о.ло 170 кв.
М., да ,се п.:tати .:teBa 2200.

време отъ пьрвий Май до

31 Дек~мврий 1891 година.
252. Назначава се коммиссия отъ Ч.lеновеТ-В на
Съв-Вта Русси МатВевъ, Е. МИРОС.lавовъ, АхмеАЪ

4) 3а Е:iYiщата на
No. 971, да се П.lати

3юмрюевъ и Градския инжинеръ ва оЦ'hнявание м-В·
стото на А.lИ и А.лие Хасанови, въ III уч. No. 793.
под.л-Вжаще на отчуждение.
253. ВЪЗ.lага се на Общинското УпраВ~lение да

254. Одобрява се О'ГАаванието, по доброво.лно съ
Еирк:орову ископаванието на

единъ

водопроводенъ кана.lЪ, въ IV". уч., неда.лечь отъ Та
тарската Джаl\ШЯ, отъ 150 погонни метра, ва 30 .л.

255. Одобрява се отдаванието, по доброво.lНО съ
'г.ласие, Д. Сте.lИЯНОВУ натрошаванието на по едрит-В
камьни въ у.лица "Царь Борисъ," пости.ланието имъ
n направата У.lуцит-В у ~жщата, ПО еДИllЪ .:t. и 50
погонния метръ.

ЗА МОРСКИТ"I) БАНИ. *)
Ыорето С.i1ужи въ .i1],тпе време за жите.шт]"

на CO.llL Н, осв],нъ това, остатъци ОТЪ разни жпвоз:ни и расте-!

ния п разни газове. Отъ т],зи съставни части зависи со.лено
горчивия вкусъ Jl миризмата на 1Iюрскз.та ВОАа. Топ.лината на
морската вода се ИЗ1l1],нлва не саио въ раз.i1ИЧНО време (.i1],теиъ
отъ 7 до 19 градуса РеО1l!юра), нъ даже въ еАИНЪ и сжщий
денъ: на П.llадн], водата въ морето е по ТОП.i1а, отко.шОТО су
тр],въ И вечерь и раз.ликата е отъ 2 Ао 3 градуса. ROJlKOTO по
б.лизо къмъ бр],га, TO.llKOBa е по спокойно, ТОАкова по }ШАКО
се изи],нява ТОПJlината на ВОАата, която тукъ по .лесно се СТОП.i1я.
Изв13стно е, че морската вода никога не се на1llира въ
и ииа на 1l0вьрхностъта 'СИ винаги

въ.лне

ние, което по н],кога бива то.лкова СИJlНО, щото кжпанпето е не
възможно;' по надъ.лбоко въ водата има тъй сжщо винаги тече
ние, 1IIакаръ нпй и Аа го не заб13Jl],зва1llе. Вс.л],дствие па това
ВЪJlнение става си],свание на ВОАата - горнил мой съ АО.лния

-'

тъЙ щото те}шературата на ВОАата се уравнява и при

това

ВОАата става lI1жтна; въ спокойно състояние на морето ВОАата

OTKOJlKOTO на повърхностъта.
TBLPA13 от.шчава отъ атмосферата

бива по СТУАена на ДЪНОТО,

!fорския ВЪ3ДУХЪ се
на
сушата. Морския ВЪЗДУХЪ съдържа въ себ], си ПО ммко ВЖГ.i1ен
IJa кисе.i111на, по иного ВА3Г3, частици отъ СОАЪ, ИОАЪ Ц бромъ;

*

ха

прилт

Морската ВОАа СЪАържа въ себt си rO.ll],MO ко.шчество раз-

състолние

No.

затова lIIОрСКИЯ ВЪЗАУХЪ е

като

НО и здраво прох.лаждавание отъ горtщинит],; пъ пай rJlaBHO,
то представлява добро Ц],.i1ите.i1НО среАСТВО отъ много бо.i1],С
ТИ. Ако здравпт13 хора, ВС.i113Аствие на З.i10употр13б.i1ение съ мор
скит], бани, се разБО.i1],ватъ, то TOJlKOBa по-внимате.i1НО тр],бва
да се отнаслтъ бо.i1НИТ], къмъ банит]" ItOnTO' произвеЖАатъ
на
ЧОВ'Бка ДОВОАНО СИJlНО А;'Иствие. За разумно ПО.i1зувание съ мо
рето трtбва Аа С.i1tАваие извtстнит], праВИJlа, които се изв.личатъ
изъ знанието върху свойствата па lI1орето и А;'йствието lI1у на
чов13ка. Ще се ИО1l1жчиме Аа предстаВИ1l1Ъ на читатеJlИТ13 си
въ кратко Т],ЗII прави.ла.

спокойно

Анна Агопова КИРl~орова, Пуч.

.:tещt 1300.

5) 3а в:жщата на Х. Мариносъ Х. Папавиянъ, П
972, да се п.:tати' всичко 1600 .l.
6) 3а кжща'l'а на Боозъ Рафаи.ловъ Терзи, съ м-В
сто око.ло170 кв. М. 1I, уч. No. 10::'4, да се п.:tати
3500 .лева.
7) 3а кжщата на Еиркоръ Джаник:ъ Х. Ееворко
ви, съ м-Всто око.ло 100 кв. М., да се п.лати 900 .1.
8) 3а кжщата съ M-ВСТО'l'О на Оавва Апосто.:tовъ
отъ ОКОА0 70 КВ. М., II уч· No. 962, да се п.:tати 1500.л.
9) За кжщата съ М-ВСТОТО отъ OKO.lO 250 кв, м. на
нас.л-ВiJ,НИЦИт-h на ПарашкеваПараскови, Il уч. No; 961,
да се П.lати 17500 .л.
10) 3а фурната ,и Авата дюгеня подъ N ыо. 36,8 и
569, II уч., на Х. Лнишъ Топа.lОО.:tУ, Лнаки, Маринъ,
уч.

извьрши, по ступански начинъ, нужниТ-В поправки въ
градскитЪ касапски дюгени.
г.лашение, Гар.

Из'1о Книжката "Путеводите.,ъ ПО Ва.,ънеОIlОГИЧескимъ учреЖJ\енiямъ".

!сраищата на

рание У.lицата ,~Еняжеска", спор-Вдъ градския п.ланъ:
а) 3а КiYiщата, съ дворъ ОIЮ.:tО 150 кв. М., подъ

ския I1нжинеръ за преоц-Внявание на правите.,1ственното
:м:-Всто,отходяще подъ у.лица Шумненска.
251. Одобрява се отдаванието на Радушевъ и
Нейчевъ въ откупъ гpaДC~OTO право "октроа" отъ
ПРОШJВодимата въ
Фабриката имъ у Варна сода

и ~lИмонаАа за 250 .l., на

Иl\IЪ

тротоариТ-В у СiYiщата у.:tица, за 460 .л
258 Постановява се щото тъви година да се у
регу.лиратъ У.lицит-В "Еняжеска" и ,,6-й Септе1'tшриЙ".
259. Да се ИСП.lатятъ отъ текущия общипс!Си
бюджетъ, под.1.1>жащитВ на ОТЧУЖАение, ва урегу.ли

250. Назначава се КОММИССИЯ отъ кметския ПОМОЩ,
викъ - Ип. М.iYiнзовъ, ч.леновет-В на съв-Вта Ст. л

СТ.

Брой 18.

ВарпепClШЙ Общипский Вi;стпикъ

2.

на

гжстъ и ПО ТОПЪJlЪ,

OTKOJlKOTO

възду

сушата.

Ето т],зп сж свойствата на иорето, които обясняватъ Аtйствпе
ТО му вьрху чов],ка. Потопяванието на тиото въ ВОАата пре
Аи~иква PlBHoMtPHO даВJlение на всичката lI1у повърхностъ;
тъп като при; това водата е много по СТУАена отко.лкото TiblOTO
на чов],ка, то тл отведнажъ 1I1Y отнеllIа твърд], много
то
П.i1ина. По тъзи причина става наиаJlение на кръвъта
въ
повьрхностьта на T],JlOTO,' която' се отв.лича къмъ вжтр],ш
нитt органи; сердцебиението се УСИ.i1на, джханието става по чес
то, А-Бяте.лностъта на мозъка, на CT01l1aXa, на бжбрецит13 и на
другитt ВЖТР],ШНIl органи се уси.лва. Со.лътз, която въ rOJl],MO

I

КОJlП'lество

ВИАЪ на

се

съдьржа

въ

MOpCItaTa

прахъ ираЗАражава

ВОАа,

неРВIlТ]"

ос1'ава

по кожата

които

се

въ

свьршватъ

въ кожата. :Морскит-В лж.лги, които раВНОllI],РНО об.ливатъ чо
в],ка, когато той се Кdiшr; тыr сжщо раЗАражаватъ кожата по
Аобно на еJlетрпчесItии токъ; т],зи раЗАражения на нервит13 въ
кожата се о'.гражаватъ по всичкит], АIJУГИ нервивъ t-Б.i10ТО на чов-Бка.

ВСИЧКllТ], тtзи ус.лОВИJf произвеЖАатъ бьрзо п важно из
~1],ненпе въ АfJятеJlНОСТЪТ3 на всичкит;' вжтр],шни органи и
предизвикватъ

раЗАражение

на

пом;'нжтит], пзм],нения не сж
ако раЗАраженttето

преАUЪ,

всичката нервна

TBLPA13

сестема.

Ако

СИJlНИ и ПРОАЪ.i1жите.лни,.

на нервната сестема не преминава изв13uтенъ

то А],ятеJlностъ'.га на

вжтр13шнит13

органи,

спор13АЪ

ФИdИО::'ОГИ'Iескит], "закони, пакъ става прави.лна; въ противенъ
СJlучаи lIIОрСКИт], оани разваJlЛТЪ ЗАравнето и иогжтъ да ПР1<IДИЗ
ВИEl:атъ сиьрть. Затова бо.llНИТ13, особенно които страАатъ отъ

БОJl],СТИ на СЪРАцето, б],JlИЛ Аробъ, бжбрецит13, нервната сесте

ма II проч. могжтъ Аа правлтъ lI1ОрСКИ бани съ разр],шение на

АОКТОРЪ, "съв],тптБ

на когото строго тр13бва Аа се

СJl13дватъ.

Разоира се, че не е възможно Аа се съставлтъпраВИ.i1а за

всичкит],БОJlНИ; осв],нъ бо.л13стьта, тр],бва Аа се взематъ въ вни
мание СИ.i1ит],на бо.лния, възрастъта· lI1У, т],.i10С.l0жението, ПО.i1а,
раЗАражитеJlностьта 1I1Y

и още много АРУГИ

УС.i10ВИЯ.

ДО.i1нптi>.

праВИ.i1а сж съставени за ЗАрави хора, които, при кжпанието въ.
морето, же.i1аятъ

Аа опаЗJIТЪ

ЗАравпето

сп.

Стр.

ом
Гр. Варна,

щинското Управление сж- дадени пронумеровани, прош

11 10нпй J 891 ГОД.

нуровани и подпечатани книжки за l\IiYiЖСlmта и жен

ска бани, въ които КНИЖКИ посътителптъ да lIЮГЖТЪ
книжки винаги

предъ видъ, че Н1ШОU отъ гражданит-В, согато строятъ
ввематъ

нуждната

пмъ ва това

вода

да си записватъ заявленията. Тъзи
ще се дьржатъ на видно мЪсто.

отъ граА

СICИт-В чешми, ~ ДРУГИ отъ т-Вхъ поятъ доБИ'J'ъка си
на чешм:ит-В, съ което осв-Внъ гд-Вто често повр-Вждатъ
аОС..1.1>днитi>~ нъ исчерпватъ и BoдaT,~ Иll1Ъ, необходима
за пиение и сжщнu п()тр-Вбu на гражданит-В, ва да не
еж С..1.учва ТУЙ и ва напредъ, Постановихъ;
Ст.

1

3абраЮIВа

18.

тивъ слугитъ на наеl\Iaтеля: и самиИ: нае1lIатель отъ Об

145.

RMeTa на Варненската Градсса Община, като ввех'Ь
вдания,

Брой

ВарненскиИ: ОбщинссиИ: Вi;стнис'"h

4.

се въ бжджще

Наемателя е длъженъ да дьржи и за двътъ бани
чисти пеще1lIали, хавлии и пеШI~ИРИ въ достатъчно ко

личество, по единъ стененъ съ ГОЛЪ1lIЪ циферНIШЪ ча
совникъ, по единъ термометръ и поне по ДВЪ слуги
за всъка баня; при това да ДЬРЖ!f J~НИЖк:LJ Iза запис

ввеll1анието вода

отъ граДСЮIТ-В чешми при построявание здания, а та

вание предаванитъ му всъкакви цънни вещи отъ посъ

ка сжщо ппоението на добитъF.Ъ у градссит-В чешми

тители'l'Ъ въ" време на кжпанието ИllIЪ.

да

се

не

За КЖllание наемателя ще получава отъ всъко лице

допуща;

Ст. 11. Нарушите.шт·В на тоя приказъ ще се под
..1.згатъ на насазание съ Г.lоба до 25 .lena, СЪГ..1.асно

и отъ ДВЪТЪ бани по слъдующата такса:

Отъ възрастни безъ отривни кърпи по

ч..1.; 96 отъ вакона за ГраДСКIIТ'Б Общини.

" 7 -14 Г."
" 4- 7 , , "

Еметъ: М. Ко.лоuu.

.М
Гр. Варна,

12

146.
lОниИ:

Емета на BapHeHcRa'r~ rpaAcRa Община, Ka'l'O взехъ
предъ видъ, че почти ВСИЧЕСIIТ-В пжтища между ..1.0ЗЯ·
та, ЮIХОДЯЩИ се въ зеllI.lището на ВарненскатаОбщи
на, сж обрас.lИ отъ дв-Вт-В страни съ разни дьрвета,
ШУllIa.l3ЦИ п тръньс, J~ОПТО съ JJав1зденит-Б си къмъ пж
'Гищата K.lOHOBe, BC.l-hдствие JJil Т'Б('нотията нn. пьрвит-В,
lIречжт'Ь
цИ, Ю\

пушстъ

4

ОТЪ Ч.l.

88

к;у,спо до Rр3Я ва т~~ущпii:

МУ

CBoeBpe~IeHlIO

гащи,

нъ

са\10

.ш

В,;"Iазяние ВЪ

да сж въ ВСЪJ~ИЙ случай: хавлии, нъ

бждiYiТЪ и безъ китъ

('1'.

Въ зданията на бани тъ

водата.

'1'1>

:lIОГi'h.ТЪ

да

не може да

сс

допусне

кафе и чан, нито

J"III-

монада и сдаДICа,

нито J~aKBOTo и да БIМО. 3абраюша се

даже дьржението

и употръблението отъ посътите,,"IИТЪ

въ зданието на банитъ I~aKBoTo и да БП,;"IО, ОСВ1ШЪ
нужнитъ принадлъжности за I~iYiпание JI чистенuе.

СТОП,;'Iена морска

вода, цънитъ ще бiYiДЖТЪ по ушютръниена наеl\Iате,;'IЯ.

1891.

R8

Цънитъ за ванитъ lIюже да IIЗl\Iънява нае1lIатела

отъ

nьe п др. ~IШВОТПU въ lIIорето, OlCIMO МОрСКIIТiз бани, ос"А1tгЛU1lСlсаmа GТСС.Jl,я"
отъ пасе.lепието, които не сж

кжпятъ пъ lIIОРСIшт1. бапп, lIIOГ,);ТЪ да се ЮliШlТЬ вънъ

отъ тiзхъ lI!H,'I.et-Б па 40 метра да.1СЧЪ отъ огра
дата на ПрJIllЮрСI;:а'га l'радuпа Icpa.ii lIIОрСКИЯ бр-Вгъ,
пu напраВ.lеlше Jсыlъъ .1.0нята, :-t жевит-В на 40 lIIeTбаня, кыlIъ пристанището;

Ст. ПI НаРУШ!lтс.шт1. па този прикз,зъ, по над
..1.1>жво съставеШI актоне 01'Ъ ГраДСIсо-Общинскит-В и
IIО..1.ицеii:uкп агентп ще се шшазватъ съ Г..1.0ба до 25..1.ева.

Еметъ:

до

е. дюзъ).

продаванието нито спиртни пития,

всъкий день,

засопа за ГраА. Общшш, Постановихъ:
Ст. 3а щшредъ НС щс ес Аопуща Сlt;иашICТО на ко

ра да.lечЪ отъ ~;:еIIската

е

минутно единъ граж

3а ванитъ Т. е. за кжпанив въ

lОШli!:

между

лицето, което

ПещеllШЛИТЪ иди гащитъ lIIOГЖТЪ да БК,ДihТЪ и отъ
па~IУЧНО платно (аl\Iериканъ), а отрпвнитъ кърпа ТР'вба

отговарятъ;

I

.1ttcmUOGTlJTa ДО
II ВСlIЧlCII nПШI

му и

n.лаща повече ото ~олтсото се с.л7:/Д8а 80 тарифата. И

пеще~IaДЪ или

lII-ЦЪ, ще се Г.1.0

Емета на граАа 13арпа:, ВЪiJЪ ()спованис па Ч.l.

в-hпь в?;
СТ.

иди представите,;'IЯ

при ПО-НIшскит1> такси нае~штеля е ДJ"Iъженъ да дава

J1p, 147.
!

""

15

Но nае.лtате.л,я uiJ,лtа право да nредUЗ8UТС8а uитсогu, за да

J1ty

ЕlIIетъ: М. Волоnu.

13

.~

добренъ по взаимно съгдаспе отъ спорящитъ. Не се
счита за закононарушение, ако нъкой по свое соб
ственно желание би заП,;'Iатилъ повече отъ таксата.

Ст. IV. ПреШIСЪ отъ настоящия при~азъ ди. се ВрЖ-
чи на Старш . .Аозар. Падаръ шt по нататъшно распо
р1>жданпе И съобщеШlе на Ui1Д.l-Вжнит-Б .ilица.

Варпа,

" 7-~"
" 4- 7 "

СТОТ.

данинъ отъ тъзи, КОИТО би се сдучилп въ банята," 0-

на вакона за

бяватъ съ Г.lоба до 25 "lCB<I, ('ЪГ.ШСНО ч.-t. 96 отъ за
кона ва Град. ОБЩllIШ;
Ст III. ИСUЪ.lненпет()па ТОВII ПРИЕСазъ се ВЪЗ.l<lга
на СтаршиIr И 1II.ШДПIит1, .lоsарнп п •. ради, кuито за не
ИСПЪ.lнеппе-го

ЗО

вело lIIалолътнитъ, ще ръшава

Ст. 1. 3ЗДЪ..1.жаватъ се всички ония ..1.ица, които
иматъ ..1.0ЗЯ дО сампт1. Iы;тища, да Rастрятъ К..1.анове
тi> на наВ'RдеШIТ'h КЪJlIЪ пж-тищн.та ШУlllа..1.аци и трънаци
за да може lIШJJавзнuето да става свободно по т1;хъ;
Ст. П. Он1>зи, ROIlTO пе llСПЪ.lНЯТЪ това распор-hж

Hai!:

"

При споръ за вънрастьта на lIIaДО,,'IЪТШIТЪ

Градскит-h Общиип, Постановихъ:

давие

"
"

""

Отъ възрастнитt по

наемателя

на свободното lIIиuуванuе съ фаитони и кару
осuование

15
" " 10

"

Съ кърпи (пещемали И гащи):

ГОД.

1891

стот.

20

lJ1. Rолоuи.

нъ тои винаги е Д.'Iъженъ

Юt

задъпа

обявдешю съ едри буква за l\IИНИllIa.лната IElIЪ тш.са.

I

Търгове въ Варненското Градско-Общинско УправлеНIIЭ.

1) На 21-й теl'УЩПU м1;сецъ IОншr, съ перетор,~к:а на сл'l>
3 СА1;дъ ПJlадн1;, щ'3 се отдаде на прсд

дующий день, часа по

прпемачъ чрезъ ~ъpгь AOCTaвrl:aTa па
мени камыш

нужнп за направа

500

ку6IIЧСЖlI метра

ло

и поправка ь:а.lДар,у,щп'l> IIЗЪ

УJlИЦI1Т'l> на града, съ пьрвоначаJlна 'ц"Бпа 4 лева II 50 стотпн
кп II:уБIIчеСКII метра .

2) На 23-й теКУЩИ!I м1;сецъ ЮниIJ: т. г. съ перСТрОЖIЩ на
СJl1;дующиIJ: день, часа по 3 СА1;дъ ПJlадн'l>, ще СС продаватъ
градскит1; м1;ста Jl1;жащи въ страната" И.lД<Б.ЗЪ-Сl'аБIIЯ", отъ по

160 Б:вадраТНII метра, означсни въ П.lана съ No. No. 185,206 и 207.

И3БОДЪ
Отъ условията, по които сж отдадени подъ наемъ двtтt
МЖЖСКИ И женсни бани за презъ та(годишний сезонъ.
ВСIlЧI;:ПТЪ c.Ilугu ВЪ бапптъ сж Д.'Iъжни да се от-

наслтъ RЪИЪ п:уб.'IIшата

УЧТIJВО.

~i\aI>торъ,ОТГОБОрНИК'Ъ:Петр," А. ПО1l0вь

3а ОП.laI~ваНIJЯ про-

Поправки: Въ 15 бро!i, У I','i>.щ за 1ljюuзшесmвuяmа, пунктъ 5, е пропустнато да се оБАСНИ, че се говори пе за УЧIIтеJlЯ: ДЮIИтръ Станчевъ, а за сыIменанка иу - ДП>IИтръ Станчевъ, .\озарь отъ ВарИ!l, .\0. 440.
Въ БРОs!i 17, па стр. 2, рубрика 2, пос.1"hдиин р'i>дъ па '1.1. 16, чети: •.••

съг.ШСНО Ч.l.

отъ настоя:щит'i> уо.\овил.

Издава: 8аркен. Град. Общ. УwраВАение.

Печ~тнпца на Хр. Н. ВоlIннковъ. -

Варна.

