Година VП

Варна,

12

Априлп:П, 1894 г.

Брой

13

БАРНЕНСКИИ ОЕщинекий БtСТПИ~Ъ
Ппс~!а, етаТIПl,

Излиза три ПiYiти въ M~cвдa,
обикновенно на

1, 10

и

20

l'спчко що е за

naplJ 11

в1зстнш.а се праЩ1\ ,\0 Градско-Общ({нското
управ.lснJtе вЪ Варна.

---

чис~щ.

За обявления С6 Плаща за Р6ДЪ:

На първа страниЦа

цtН1та на вtетника за година е
4 лева.
Отдtленъ брой

10

.

" втора п тре'1'а ~'l'раНlIЦll

ст.

ОБНВЛЕJIИЕ.

"

...

въ праВП.lППI::а за счетоводСТВОТО на ГраДСRо-Общин.

ОПИТf.нъ спецпалистъ ЧЕРТЕЖНИКЪ

yMtpeHHII

5

совата и партпдниrn RНИГ1J, по Настап~lенuята укавани

УправлеНIIЯ
3) ОставепптТ; въ деПОЗll1'Ъ II па с'Ъхранение СУ1l1МИ

ПрIl

ема разпи чеlуrеЖНII работи като: състаВЛПIlе
планове за построfiки, пспълненuе землfшtрпп
чертежи

ст от.

10"

" четвърта страцпца • .

-

и техничеCIШ

15

.'

и ко пиранuето

пмъ,

.leBa 10,092 ст. 90, спор-kА'Ъ tzalCTo с},;. записани въ де
позитната l~нига, а за

по

ПОВЬРШLТIIТ-В I1рiшъ

пстеI~.lИЙ

м-kсецъ-нам-Врих;n. се реДОIJllИ раС1ШСIЩ, СЖ-ЩО п оста

цtни.

пенит'в разни п-kща.

Адрессъ: П. точиеки,
Витошка И-о 432.

IV

участ.

I~Meh: . р. lVIaneBOЬ.

улица
'1'

ОТЪ ВАГlIEIIСIШ-ПР]СЛАВСlfАТА МИТРОПОЛНЯ.

Не могж отъ да не благодарл сьрдечпо па
Г-на Доктора Гълабова, за гдtто съ уиfшпето

---

пpOrpaJ'Il\Ia

и неуморимото си старание съуl'ГВ въ едно мно
го КЖС(J BptMe да IIзлtкува отъ тифозна-ппев

llрtпоржчвамъ

с. д. Спасов-ь.
Ма. Данчев-ь.

Eaccuepb: п. Маанов-ь.

НВНА БЛАГОДАРНОСТЬ.
мопил сипътъ мп

{

ПОl\lОЩШЩИ па 1"мета:

~ 662

XpIlcTa.

3а ВР1Пlето па Богос.lу:mевпето нЪ ВарнеНСRпт-k
БЪ.lгаРСI::И ЦЬрI::ВП пр-Взъ CTpaCTl1aTa СеДll1ица n БЪ Не

го на г. г. Варнепцп.

Варна, Априлъ, 1894 г.

д-k.lЯ "ВЪСI::ресенпе ХРПСТОБО".

1) ПОС..,l-kдванпето за ~БеНIlха (БАепието) Бъ БедТ;
.lЯ вечерь Връбница, Вмикай IIОН~А1>.ншсъ и Втор

САВВА 1\IАР.ковъ.

ниICЪ ще се захваща на

Обявление.

2)

ЧасовеТ'R

II

61/2 Qaca

С.l1>АЪ П~laАн-k.

Пр-kждеОсвоЬ~еппата

Ве.ншиЙ ПонеД1ЫНШСЪ,

.;lатургпя въ

ВТОрШJI::Ъ п СР11Д3 ще захва

Дава се подъ нае1l1Ъ една Rж-ща, находяща се въ
учаСТЪRЪ на гр. Варва, на ,,1\:[и.l3ДИНОВСI::а" и "Шоп.
CRa" у.шци, llОДЪ И-о. 35, б.lИЗО до l\lOPCI::IIt-k бани.
Тя има шесть стаи, RуХНЯ, пира.шя, хизба (зеll1НIII::Ъ)

ща на

и обширенъ

4) Четенпето па 12-тl. ЕВПIlI·е.ш:{ въ Ве.ншuИiТЪ
ЧетпъртъlCЪ ще се ПО'luе 11:1 61/2 (lасъ1'Ъ печерьта.
5) Въ Ве.\ШШIi\>'ТЪ ПСТЪ~ъ 'lетеlIнСТО па часовст-В

V

гж-тъ

да

се

дворъ. jI\:е.lаЮЩIlТ-В
отнесътъ

за

да

Иi

СНОРi'l3Уll1епие

ззхшше Шl

(6)

щеСть

съ мамо
часътъ су

ТрПIIЬ'гаj

до прптеа~аТtМЯ

3-2

II

ПСЧСрШIта ще сс

шшочпс На (8) ОСе~IЪ

часа

ПР13ДП

п.шдu'l>.
6) ВЪ ВС.ШIшта С'у,ббота,

АКТЪ
Днесь на пьрвий Апрп.lИЙ

седе:llЬ часа сутреиЬ1'а.

осв1>щението ще се

ШlеllШТЪ 1110-

и-Никола д. ГаЙтаНАжиев-ь-Варпа.

(7)

3) На Ве.lШШЙ Четвъртък'Ъ У1'репта

1894

Ol1'b-lo1'() {це се Ul11l0ЧIIспа
(2) АШ\ часътъ ПОАПРЪ CP'ЪA~ I10lЦ&.

Г. ДО.lОПОДШIСaII

нитТ;: R:l\ICTa на BapHeHCI::OTO ГраДСRо-Общ. УпраВ.lе
ние Русси Иат-kепъ И IIОl\lОЩНllЦllт1> па I~l\IeTa: Спасъ

7) Въ lIеД'h.ш Св,Ът.юто B~cI~peceIlIlC Христово
Богос.1У:if~СШlето ще се mшо'1Uе па (12) дванадссстъ ча

Д. Спасовъ и Иваница Данчсвъ, tl въ ПРllСЖ-ТСТВИСТО
на Еассиера Петръ Ивановъ, произведохмс срочпа ре
БИ3ИЯ вьрху операЦИIlТТ; извьршени отъ ПОС.l-kдпил отъ

са СР13ДЪ пощь

1 до 31 l\lартъ 1894 год. и наl\I':kРИХl\lе:
1) Че RaTO сж спаАнаХ2ii израсходвапит-k
спор-kt'1,ОЬ

ДОКУl\Iентит-k

отъ

ПОСТЖП.,lениата,

j
8) Вечернята па сжщпij: AcIJl., ще се чете са1l10 пъ

СъБОРIIl1та Цьрсва "У сп1ШI1е IlР'ЬСП'];тI1Я .оОГОРОДIщи"
а ще се захване на

CaI::TO

е ПОI~азапа

"

"

l\IеДlIИ"
ВСI1ЧI:ZО

2)

.leBa 392'.Н

11

IIО.lошша

часа

11р..вАЪ n.1UAH·B.

сушш,

по b-sс-rНИНАРСНИ8 ЮБИЛЕЙ.
,

въ т;ассовата I::нига а Ш\1енно:

Готови пари пъ сребро

Аеnе1'Ь

ПОI::азаНII

БЪ RВIIтанциопната lшига, ОRазз се на.lичпостьта В'врпа,
спорТ;дъ

(!Р/2)

~-

ст.

"

10
.O!J221 ст . . 10

Суммит':h по RШIТIШЦlюнната ынига п

-"---·а

расход-

нит:В ДОlCУ1l1ентп наlllт;рI1Х;n' се, че сж ваПllсаН11 въ Rac-

СЪГ.ШСIIО
l'

пание

50

Ч.l.

3-ii 01''1:.

nроГраЩlа1'а за отпраЗАНУ

ГОДllшI1шшта па б"J).н'арСI:а1'а(:I~Уl)Па.ше:ГlI

l:а п за честпуванпе

па1l1'вТЬ~а l1а Oc[10BaTe~lg й <:Ро-

Стр.

тинова, на 10-й ю.шй тая година ще се свика въ
гр. София единъ Съборъ отъ БЪ.1гарски журнз.1ИС

ти и списате.1И, :сойто ще има за

върху подобрiшието и

Ц1ЫЬ

напр'hдъка

да

на

размис.1И

БЪ..1га{lската

Въ този еъборъ ще могжть Аа участвуватъ като

':ыевове веИЧЕИ .1ица, коиТО сж работи.1И И.1И
въ об.1астьта

на

БЪ..1гарев:ата

рабо

.1итература

и

:ЖУРН3.1пстика.

УМО..1яватъ се веИЧЕИ отъ т'hхъ, кОИТО

же.1I1IЖТЪ

Аа учает,вуватъ въ този Съборъ, да еъобщIЖТЪ име
ната и здресеurn СИ най-кжено до l-й :Май тая го·

дина, Писмата тр'hбва да се ~дресирватъ до пр'hдс'hда

TeJIa на общия коммитетъ г-на :Мо Ба..1абанова.
11 рограммата на Събора U другит'h подробности
по сниквавьето

ще

бжджтъ съобщени

писма до ОНИЯ,които ще ваявIЖТЪ
че ще участвуватъ въ Събора.
СОФИЯ, 14-й Мартъ

съ

особенни

въ горвий

срокъ,

годишнината на българската

тика и за чествувание паметьта на основатеЛR

u

журналис

Фотинова,

(Приета отъ в-Встникарит-В п списатеJlИТ:В въ СОФИЯ, въ съб
ранията ШIЪ на 12, 16, 20, 24 и 28 Февруарий 1894 г.)

1. Правдвикътъ ще станс на 10·Й IО..1ПЙ Т. г.
Бf:;.JI1JЖl'а.

Тан

дата се избра, за да мог.жтъ

да взематъ

участие и У'lитеJlИТ:В и У'lенициТ-В, които ир-Взъ това
ще б.жд.жтъ

свободни

ВЪ тови день

отъ ЗЗНJ1ТlJЯ.

ще

БЪ.1гарпя :МО.1ебени и

има

въ

всuчв:ит'h

редъ программата, коато ще се изработи
дпте.1НИЯ

2.

BpiJAIe

градове на

отъ

распоре

комптетъ.

Ще се ПрИГОТВИ отъ

BctRll прис:жтетвенъ день и часъ въ Фипан.
ОтдrJшение на Общинското Vправление.
3а право участие

въ търга отъ

5

коп:н:урен·,

'J'итt се иска залоl'Ъ
% отъ първоначалната
цtна, свид'(;телство за чеСТRОСТЬ
декларациа
отъ двама заъlOЖНИ граждани, гараНТIlР)'ЮЩИ

n

исплащанието на наема.

3а Вметъ: С. д

.. Спасов ...

Секретарь: М. Церов...

В-къ на Финан. ОТД1мение: п. К. шишКов

.

особенъ

Ч.1. 1. Отдавани ето подъ наеliIЪ пр'hзъ тъвгодиш
ний .,\'hтенъ севонъ морскит'h (мжжв:а и женска) бани
ще се извърши чрезъ пуб.1иченъ търгъ, СЪГ.1асно· съ
"3ав:она ва пуб.1ИЧНИТ'h търгове".
Ч.1. П. 3а право участие въ търга
конкурентъ

се иска

отъ

вс..ъкоИ

за.10ГЪ

5% отъ първонача.1ната
CBoeBp'hMeHHO Общинското у

ц'hна, коато опр'hд'h"\и
праВ.1ение.

народни тържества, спо

M'hCTHU

да се ВИДЫiТЪ

ска) бани иа Врненсв:ата Градска Община, за пр'hзъ
ТЪВГОДИIIШИИ .,\'hтенъ сезовъ подъ C.1'hAHllT'h УС.10ВИЯ.

проrрАММА
50

.

трихиляди лева.
llоеJ!Нитt условил :моrжтъ

(3000)

за отдавuние подъ наемъ ABoBt-n МОрСБ:И (]',fж,к.в:а и жеп

Оть общия коммитеть.

за отпразднувание

морски (м:жжска и женска) бани.
Първоначалната цtна и за двtте бани е-

IIоеj}IНИ Условия

година.

1894

13

ТЪ3ГОДllШНИЙ лътень сезонъ Градско-Общински.

Tt

:журна.1истика.

ТБ'Ь.ТЪ

Брой

"Варненский Общинский НЪСТНИЕЪ"

2.

редакционенъ

хомптетъ и ще се ивдвде въ споменъ на Фотинова ед

Независимо

отъ това

же..1ающиЙ

да

конкурира

тр-Вбва при търгътъ да ПР'hдстави:
а) свид'hте.1СТВО
ва честность отъ над.,1ЪЖНОТО Общинско У праВ.1ение ;
б) дев:"\арация подписана отъ двама поржчите.ли M'hCTНИ и заможни граждани,

че

T-h

отговарятъ

со.лидарно

съ наемате.АЯ на тия бани; и В) ваД.1ъжпте.1ВО, че той

инъ историко-.штературенъ сборникъ отъ оригина.1НИ

(наемате"\я) ще П.1ати С.1'hдуе:миЙ се ва това пр'hдприя

произведения на бъ.,\гарски писате.,\и, койТО ще се пръс

тпе

не на всъкжд'h изъ БЪ.1гария и ще се почне
продава

въ

деня

на

да

праздника.

Сборникътъ ще се състои отъ

10-12

печатни

ко

.ли и ще се продава съ една наи-умъреннацiша.
3а отпечатваниетона сборника ще се иска пособие
отъ г-на Министра на Народното IIросвЪщение.

3.
..шцата

По С.1учаii

единъ

.1IIтератори,

на

праздшша, ще се свика въ сто

Съборъ О'l'Ъ БЪ.1гарски журна.1иrти

пр'hдъка на БЪ.1гарската журва.Аистив:а.
3а спикванието па Събора ще се погрижжтъ

M'hCTHO

и

зе: да раЗМИС.,\ll върху подобрiшието и на

распоредuтС.1НИЙ

и

а ЧИС.10ТО на вас·Ьданп.ата:му

редав:ционuий

ще бжде

отъ самия Съборъ.
4. На 10-й IО.1пii ще (~e постави

съв

комитети,

ОПР-ВА'h.лено

паметна п.,\оча

на :кж.щата въ Самоковъ, въ кОЯТО се е роди.1Ъ основа·

те..1ЬТЪ на БЪ.1гарс:ката журна,;,истикз Фотиповъ.
ПО.1аганието па П.,\ОЧclта ще стане по особенна
програм:ма.

Пр'hдсЪдате.1Ь: М. Бапабановъ.
Секретарь: ю. Ивановъ.

патентъ.

3абt.1l:liж~а.

се

ЧУЗДИТ'h подданници

освенъ тия :кни

жа тръбва да пр'1JдставIЖТЪ и деК.1арациз подписана
ОТъ EOHCy.tCTBOTO имъ, че въ С.1учаЙ на споръ ще се
подчиняватъ направо на БЪ.1гарскит-h вакони бе въ да
прибъгватъ

КЪМЪ ХОНСУ.1ска ващита.

Ч.1. ПI. Търга ще се счита за окончате..1енъ С.1'hдъ
удобрението му отъ Общин. Съвътъ И утвърждението
:му отъ наД.1Ъжвата В.1асть .
Ч.1. IV. Наема на тия бани ще се П.1ати въ два
срока: ПО.10вината тутакси С.1·Ьдъ утвърждението на
търга,

Еогато

се

заД.1ъжава

да

СIl:..1.ЮЧИ

и

контра:в:тъ,

КОЙТО да бжде подписанъ и отъ двама поржчите.1И; а
другата

по"\овива,

ва ХtJЯТО ще даде и бонъ

(записъ)

на 31-ии Ю.1иЙ текущата година.
3а.,\ога за право участие въ търга ще се пр'hсм'hт
не

при

исп.шщанието

нтория

такситъ.

Ч.1. У. Въ С.1учаЙ, че до три
нието

върху

му

рТЕТъ и.,\и не

окончате.1НО

BHere

дНИ 01'Ъ

търга,

не

ВЪЗ.lага

св:.1ючи

хонт

С.1'hдуемия се наемъ, Общинското

упраВ.1ение има шраво да УНИЧТОЖII тоя търгъ И про
извежда новъ, въ КОЙТО С.1учаЙ конкурента

освенъ че

губи за.10га си, нъ и каЕВИТО вагуби ПОС.1-Бдватъ ва Об

ОТ'1 ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО-ОБЩИНСКОfПРАВЛЕНIIE
ОБЯВ.ilEНИЕ

Jt9. 2703.
Гр. Варва,

31

Мартъ

1894

г.

щинската

касса отъ вторий търгъ,

него И.1и поржчите.лит':Ъ

равление

ще се произведе

търгъ

RуреВЦИ1f, за отданание подъ

съ нвна :кон

наемъ, за прtзъ

ивискватъ

отъ

Ч.1. Y'l. Ако Общинский Съв'hтъ вам-Ври ва по ив
носно на Общината, той не уuичтожава търга, а взис
ква отъ наемате.1Я и поржчите.1Иrn
чрезъ сждъ наемната

На 5-ИЙ Май н. год. ВЪ 3 часа слrJщъ о .мъжим:ата

бiщъ, съ переторзша на слtдующий день, по
ежщото BptMe, въ :канцелариата на Общ. Уп

се

му.

Ч.,\.

(~YMMa еа просрочепото

VIl.

му Аоброво.1НО И.1И

стойность и законната

.лихва на

Bp'hMe.

ВСИЧВ:ИТ'В С.1уги въ банит-h мъжни

сж

да се отнасIЖТЪ спрямо пуб.1ив:ата учтиво и Аа еж Об

.л'hчеви ПРИ.1ично и ЧИСТО.

3а справед..IИВИт-h и ум-hстни оп.лаЕвапиа

на по

c-hТИТС.1ИТ'В би..IО ПрОТИВЪ ПРИС..Iугата И.1И цiшиТ'h И

Врой

13

АРУГИ непри.;IИЧНОСТИ

наемате.,tл

тр-Вбва да взема над

.;\-Вжнит-В м11р ll:И , за неповтарлнието имъ.

3а таквивъ

ОП.;Iакванил и ваЛВ.;Iенил на наемате.;IЛ отъ Общинско

то УпраВ.,tение ще се даАЪТЪ проmнуровави, пронуме
ровани

и

подпечатани книжки, н:оито ще

на отворено видно м-Всто,

се държжтъ,

за да МОГЖТЪ пос-Втите.;IИТ-В

(обиденит-В) дз си ваписватъ заЛВ.;ItJнилта и

нилта,

и за да могжтъ да се

ОП.;Iаква

RОНТРО.;Iиратъ.

споро пе по т-Взи ваЛВ.:1енил и ОП.;Iакванил

ВСИЧКИ

ще

се рав

р-Вшаватъ отъ ОБЩИНСi:ОТО УпраВ.;Iение.
Ч.:1. VПI. Наемате.:1Л е Д.;Iъжевъ Аа ДЪРЖИ ва М.ёЬЖt;
ката и женската бани чисти пещещl.;IИ, хав.;IИИ и пеш
кири

въ достатъчно ICО.:1ИЧССТВО

и

по

единъ

съ ГО.;I-Вмъ циФревниICЪ часовщшъ, както

II

ст{:ненъ

по едпнъ

термометъръ.-Освевътова Д.;Iъженъ е да държи и въ

всъка баня, по една Евижка прошнорувана отъ Об
ЩИНСICОТО УпраВ.;Iен.яе ва ваuисвание пр-Бдаванит'h му
отъ пос1;тите.;IИТ'h въ
в·hщи.

np'hMc на ICжпание равни ц'hнни

И въ AB'hToВ бани тр-Вбва да

има

наЙ-:ма.;IICО

двама С.;IУГИ отъ ICоито по едивъ Еассиеръ,
турга

въ

Ч.л.

това

IX.

ЧИС.;IО

и

по

бевъ да се

наемате~л.

3а кжпание наемате~я ще ввема отъ вс-В

ко .лице и отъ ABoВT'h бави по С~l-Вдующата таЕса:

Отъ nъвраСТНИТ'h

кжрпи ПО

само

съ

гащи

бевъ ОТрИВЩl

20 СТ.
15 >1
10 "

.

Отъ

7-14 годиmвит'В •
,,4-7
"

Съ !Сжрпи (пещема.il.И и гащи)

Отъ въвраствит-В по •

"

Стр.

.,ВарненскиЙ Общинский Н:hстникъ"

30 "
20 "
15 "

7 -14 годишнит-В •

,,4-7

"

При споръ ва nъврастьта на :ма.ло~\-Втнит-В :между

подъ кабивитБ до :1\[0pCICaTa поnърхностъ
отъ ICЪМЪ
стравата на МЖЖСЕата бана, отъ ЕЪМЪ брiга, ICaKTo :и
ОТЪ ICъмъ "Ени.ЕУ.lе-Табия" д.лъженъ е да ги доста
ви п тури на м-Всто самия naeMaTe~ь.
Ч.;I. XV!. Чистевието :МОРСЕОТО дъно ОТЪ Еа:мъни
и

нечистотил е

въ бавята,

наемате.:1Я, по

пьрвона

.;Iевие.

Ч.iI.. XV!. 3аЕаЧR.;IЕИТВ ва ВС11ка ICабипа по една
съ три ICуRИ за lIra~lICИТ-В кабини п съ по шесть за
го-л-ВмиТ-В, ще постави Call1OTO ОБЩИНСЕО Упрзв~ение;
вае:мате-ля е

Д.il.ъженъ

да

постави на

спои

разносICИ

въ всоБка баня поне по ДВоБ ог-л..вД3.i1.а ваЙ-ма.шо ВОСО
чина OICO~lO

40

С. м. И ШИрО'IИЩ\

с. метри.

60

Ч.il.. ХVП. На .;Iица, ICопто ве
бавит-В, е вапр-Втепо да се I~ЪПЯТЪ
таЕинато

:могжтъ да

се

кжпятъ

се събдll чатъ въ
б.il.ИЗО ДО т..вхъ, а

по ДН.1ечъ

-

пъпъ

uТЪ

поставенит'В отъ Общивското У ПТ3R~еНIIе стъ~бопе.
Ч.л. хуш. Наеl\IаТt:~Я е д.lъженъ Аа държи на

свои разносICИ и при дв-Вт-В бани по една спасите~lна

.;I°AKa.
Ч.;I.

XIX.

Гербовит-n lIIарки

п АРУГИ

раЗIIОС~И,

ЕОИТО би ПОС.iI.-ВДВН.il.П по С~.:1юqваUIJе Еоптракта СЖ за
cm-БТICа на пр-Бдпрпомача.

Гр. Варна,

28

Мартъ

год.

1894

3а I~1I1етъ: с. д. Спасовъ.
СеI~ретарь: М. Церовъ.
Н-къ на Финан. Uтдiз-лепие: п. Н. Шиwковъ.

ОТЪ

BAPHEIICI{OTO ГРАДСКО-ОБЩIПIСКО fПРАПЛЕНIIЕ.
ОВЯВ.J1ЕIIИЯ.
,,~ 2951.

у

Аобренъ ПО взаИllШО СЪГ.il.асие отъ спорящит-В. -Не се
счита ва ваICовонарушение,
aICo во:1шои по сnое собст

д-лъжность ва

ча-лното т. е. при пр-Вдававпе банптоВ на наемате~я.
това е Д.il.ЪЖНО да IIВВЪрШИ самото ОБЩИВСЕО Управ

наемате.:1Я .и~и пр-Вдставите~я :му, И .il.ицето ICoeTO дО
BiMO ma.il.O.il.-ВТНИ'I-В ще р11шава МИНУТНО единъ граж
Аанинъ отъ т-Взи които би се с~учи.ли

::;

Гр. Варна,

7

АПрП.il.иii

1894

год:

но

BC.il.-Вдствие те-леграммата па Господuпа Барнен.
ский ORp. УпраВИТ8.i1.Ь отъ 6 й ТОГО подъ Н-о 6524 и

настояте.;IЯ н-Бма право да ПР-ВДИЗВИЕва ВИICОГО, ва да
:му П.il.зща повече отъ КО.:1ЕОТО се С.il.-Бдва по тариФата.
ПещеМ8.;IИТ-В и~и гзщит-В могжтъ да бжДniТЪ и

Н-о. 2828. ВарненсГоОТО ГраДСi:о-ОБЩПНСlЮ Управ.lение
изв-Встлва ва всеобщо :шавпе, че срnI:а 3<:1 подапание

венно ·же.;Iавие

би ваплати.;IЪ

повече отъ таксата,

отъ памучено п~аТН(J (llмеРИICанъ), въ ОТРИВВИ'l-k ЕЪрПИ
тр-Вбва да сж въ nс-Бки С.;IУ'Iзй хав~ии, маICаръ и безъ
кипъ (ДЮВЪ).
Ч.:1. Х. Нае:мате~я безъ СЪГ.1асието на Общивский

Съв-Втъ ве може да отдзде ДРУГИМУ ПОДЪ наемъ ваетит-В

въ ДОПЪ.il.нение на оБЯН.:1ението сп

ем.;IЯЧНИ

деЕ.il.арации

по

24-й ТОГО;

TRIC3

щото,

отъ вего бани.

Ч.;I. XI. Въ зданията на бавит-В не може да се
продаватъ ЕаЕТО спиртни пития, таЕа и ЕаФе, чай,

т'Йхъ деК.il.арация.

и

употр-Вб-ле

вото И да би.il.О друго оовенъ нужднит-Ь принаД.il.·h~к
ности

за

Е.iYiпавие

И

ЧИIJтевие.

Ч.iI.. ХII. Освенъ дв-Вт-В ванни и по една на дn.нт-ь
бани ЕОИТО ще се ПоСтавятъ иТЪ ОБЩИНСЕОТО У прав
..ление ,--наемате~я може въ стаит-В по .iYi1.'.;IИтВ на бави-

който

до

Н·о.

.;\имовзда и с.ладка И.il.И ПЪЕЪ друго Еа ЕВОТО и да би~о.

Забравява се сжщо и държевието

ij-i!: того ПQДЪ

ОПllспаuие

15-й того, въ

юr.1ЯК3.

.J1ШIскuii.

ШумвенсICИИ и П.il.евевскиЙ Окржви Ао 20 того, а
въ ЕюстеВАИ~СICИИ, Вургавский II П~10nДПВСЮIИ до
зи тр·j~бва вепр-Бмевно

нието отъ пос-Втите~ИТ11 пъ зданията на баНИТD каЕ

~егаШEIОТО

въ РуссенсICИИ ОЕрЖГЪ е до

отъ

Гр. Варва,

2

има

ш\юти

горниИ

въ ТИЯ

срокъ

ОЕрЖ

да даде ва

2799.

АиРСЫIlЙ

1894

ГОДllиа.

Вс-лohдстпие отпошеПI1СТО па ГОСUОДlша ВирuеПСЮlii
ГрадClСИИ НаЧ3.i1.IIllКЪ отъ 1 того ПОДЪ Н-о. 2688, Вар
ненското ГраДСfCо-Общивско У [JраВ.;Iеuпе честь има да
обяви ва пасе~ението отъ Варпевската Градска Общи

на, че съ YICaBII отъ 3 Мартъ т. г. подъ Н-о. Н·о.

155

т-Ь да тури и други панни, въ за ТОП.;Iение вода, огънь

и 156 се равр-Вшава щото се.lата: ХасаН.il.аръ, Хасан
.il.ЭрСICз' Община, РазграДСЕа ОЕО~ИЯ и I~араачь, Попов

бжджтъ по усмотр-Ввието на

СЕа ОКО.;Iия, да се пр-Вимевуватъ въ "Борисово",
въ честь на HerOBo Царско Височество Пр'};

може да 1I3.:1И са:мо на бр-Вга. 3а ваннитВ ц-Внит-Б ще
наемате-ля,

ЕОИТО

може

Аа ги ИВМ'hнява ВС1ШОЙ день, но винаги е д-лъженъ
Аа ва.il.'hпява оБЯВ.;Iение съ едри букви ва :МИНИМR.;Iна

та имъ ц1ша.

Ч-л. XIlI. Наемате-ля е Д.il.ъжепъ да ДЪрЖИ Еаби

НИТ'h и ВСИЧЕО на баниТ':h въ над-л-Вжпата чИСТО"lа, и

СТО.;IОН~С.il.-Вдника Вuриса, Енязъ Търновскип, съг
.ласво съ р-Вшенията на ОБЩllНСКИТ..в съв..вти: Хасан

.ларСЕИ Се.;IСЕИ и ПОПОВСICll ГрадсICИ ОТЪ
:нуарий т. г. подъ Н-о. 6 :и 10.

ва BCoВICO счупвание И.;IИ повр'hда на дървената часть

(освевъ въ с..лучзЙ force majeure) отговаря и е Д.il.ъжеПЪ
Аа я направи на свои раВНОСЕИ той самъ.

Ч.;I. XIV. Поставянието и диганието ва хзбивиТ'h

става отъ и вз c:m.-ВТЕа ва Общинското упрашевие.

Ч.;\. ХУ.

3а жевсRИТ'h

бави

ваб-ловото

(п-лата)

20 и

30 я

.Ni 2860
Гр. Варна б·Й Апри.;IИЙ

1894 год.

Повеже Варненското Градско-Общинско Управ..\е
иие иврасходва прiurъ

течението иа едва година до

1ооо томбруса чамови ДЪСЕИ по попраВI,ата на Об-

Брой

"ВарненсЮIЙ Общи.нскиЙ lИютниRЪ"

. Стр. 4.

щински здания, огради на градини И др.
имоти, съ настолщето си облвява за

Общински

знание на

инте

ресующитВ се, че въ ПОl\I1>щението му на 21 текущий
м-Бсецъ Апри.il.ИЙ, часа по 3 С.,l-Бдъ П.il.адн-Б, ще се про
изведе пуб.личенъ търгъ, за отдаваниена пр-Вдприе.

1ооо

а не отъ

трети .лица, тъи R:aTO доставлното отъ Миписте:.:>ст
БОТО с'Йме, Еато купувано оТ'Ь наЙ.прочутит-Б Фабрики
и въ ГО.il.1>lIIИ R:О.il.ичества, е и по-доброкачественно и

томбрука.

по еФТИНО

ПерUТОрЖКR на С.il.13дующиЙ день 22-й Апри.il.ИЙ,
часа отъ S до 41/2 С.il.-Бдъ П.il.адн-В ВR:.il.ючите.il.НО.

Отъ участвующит-Б

С.il.оВдъ КОЙТО СрОR:Ъ не ще може да се достави бубено
c'hMe, понеже пе се открива на ново ПОДПИСЕ:а.
б) Въ .лична ПО.il.ва на бубохраните.лит':h е Аа СИ
купзтъ бубино с-Бме чрезъ Министерството,

мачъ доставката на чамови дъски за пр-Взъ ц-Б.il.а едпа
година, нъ не повече оТ'Ь

13

и че то, Министерството,

се грижи

ОТЪ вс-ВR:ИГО за запазвание интерессит1>
то и за пuвдигание

въ търга се иска 13.i1.0ГЪ 5%

копринарството

повече

на наСС.il.ение
въ

страната

и

наЙ-IIОС.л.н съг.ласно "ракона за бубиното c-БlIIе" Мини

.лева З.il.атни отъ наЧ3.i1.на'l'а ~-ВHa.

Ус.ловизта по доставка на горний материа.il.Ъ же
.лающит1> МОГЖТЪ да пидзтъ въ Общ. УпраВ.il.ение,
ОТД1ыение Техническо.

. нистеРСТJlОТО

н-Вма да ПОЗВО.il.И на НИКaI\:ВИ частни .ilица

И.il.И дружества да внасятъ такова с'име отъ страпство
и да го проданатъ на насе.лението съ

каквито

и да

би.il.ОУС.il.ОВИЛ .

.N9 2940
Гр. Варна, 7 Апри.il.ИИ 1894 год.
BC.il.-Бдствие окржжното пр1>ДIIисание на Министер
ството на llжтр-Вшнит-Б работи отъ 5 Мартъ н. г. подъ
~~ 2686, прiшратено въ УпраВ~lението ми отъ г. Вар.
ненскпи Градскии Нача.il.НШ:Ъ при надписъ ОТЪ 1-и
того подъ J~ 2687, съ настолщето си честь имамъ да
обзва на МЮС.il.юманското ваСiмение отъ пов1>ренната

ми Община, че за напр-Вдь всички онил турци, които
же.il.аIЖТЪ да се иsсе.il.ЮШТЪ изъ !Снзжеството, ТР'hбва
съ просбит1> си за разр1>шавание Ilзсе.il.ванието имъ
Аа се отнасатъ до над.il.'.вжний Окр. Управите.il.Ь, кой
-ТО, като ИСШIта IсаR:Ъ СТОИ работата, ще испраща ония

просби въ Министерството на
заедно съ

своето

Вжтрi>шнит1>

Работи,

по Т'вхъ lIш1>ние.

Пра това добавямъ, че, до второ распоръждание,
пзсе.il.ванието на турцит-В изъ

I~нлжеството

ще lIIоже

.да става по раЗр'Бшение отъ l\Iпнистерството на
тр1>шпит-В Работи.

Вж

.N9 2652
Гр. Варна. 30 Ыартъ 1894 година.
Обявява се за знание на г. г. интересующитоВ се
търговци, че които отъ Т-ВХЪ би остаШii.il.И ВЪ б16джще

недово.il.НИ, И.il.И би сче~lИ дi>йствизта на
УпраВ.il.ение

OKTpOa.il.HOTO

ВЪ н-Вкои С.Аучаи за неправи.il.НИ

и

несъ

образни съ праВИ.il.ника за начина на събиранието Ок
троато и ДРУГИ Общински Берии, lIЮГЖТЪ Аа ИЗ.ilагатъ
своит-В ОП.il.аквания

т-Бхно
В.il.ение

раСПО.il.ожение

ВЪ находящата

се за таз

въ СПОllIi>натото

ц13.i1.Ъ на

Октроа.лно Упра

Енига.

.NЯ 2828
Гр. Варна, 5-ii АПрП.il.иii 1894 година.
BC.il.-ЬДСТШIС Te~lerpa!ltMaTa па Господина Варнен

скш! Окр. У правите~lЬ отъ 4·Й того

подъ

No.

6144,

Градско Общинско Управ.ление ПЗI11>стлnа
за ВС'вобщо зшшпс, че срока за подавапие деК.Аарации
ва ШllОТПТ1J ыопто ще се оц-Ьплватъ пр-Взъ тъзи го
Аина е: въ Рпзградскпii: 0lСрж.гъ до 10·Й, а въ Хас
EOBC1:Ull Окрк.гъ до 15-ii: того. 3а това коНто пма IlI\IOTll
нъ т1>зи два Окржга тр-Ьбва, пепр1шепно до ГОрППll

B:lpHeHCI:OTO

СрОI:Ъ

да

даде

4 792,-че~ть nмамъ да шзп':hстл за знанnе па пнтересу
ющnтi. сл С.il.':hдующето:
KOllTO же.ще да СП доставп бубено с1>

да

запnше въ спе~иа~lШIЫ>.ТЪ за топа

I~MEO c-БJIIе ПСI~а II то наИ-I:ЖСНО до
J;'iдаh-,горъ,отговорю1КЪ: Ил. М. ДоОрев..

енергични 1I11>рR:И за ПОfl.обрението на

еки,

де.il.и-ормански

и

пр.,

които

KOHCR:aTa

отговарзтъ

кванията на :моВСТНИ'l'1> К.il.иматичеСR:И

расса

на

изис

и' икономически

УС.il.овил, и че НЪ центровет-В: Бургззъ, Стара-3агора 9

Т .. Пазарджи&ъ, Оадово, ООФИЛ, Ломъ, Вратца.,
Пл1>
венъ и Руссе има както ОICрm.жни жребци дnста хуба

ви, така и държавни жребци, прiздъ видъ, че се
вонътъ на това настъпва. ИllШМЪ честь да прiзпо.
ржчаl\IЪ на коньевъдцитiз отъ пов1>ренната;ми Община
ПО~.il.1>днитiз, понеже безспорна е ПО.il.зата, колто ще се
дооие отъ теГ.il.еньето на коБИ.il.ит1> ИlllЪ на тоВзи жреб
ци. Освенъ това ПравитеoilСТВОТО отпуща и хуба
ви пр1>lIIИИ за добр-В ОТГ.il.еданит-В конье и коби.il.И, съ
r.ilaCHO Ч.il.. Ч.il.. 22-250ТЪ ,,3ar:oH3 за коньевъдството"
отъ

1892

година.

.N9 2798.
Гр. Варна, 2 Апри.il.ИЙ 1894 1'0/1,.
BC.il.-Вдствие отношението на Г-на Варненский:
Градскии Нача.il.НИКЪ отъ 1 того подъ .NЯ 2691, Вар
ненското Градско-Общинско УпраВ.il.ение честь има
да обяви на насiмението отъ Варненската Град

ска Общипа, че съ Указъ отъ 3 Мартъ т. г. подъ
Но. 157 е равр-Бшепо, щото ceoiloTo Оър.на-беИ, Руссен
сг.а ОI:О.il.ИЛ, да се

пр1>Иl\I1>нува

въ

"Борисово"

,

въ

честь па Негово Царско 8исоеество-Прi>столонам-Вд
ника !Снлза Бориеа, съобразно съ постаНОВ.il.ението на
Оърно-бейский Oe.il.CKO Общинский Оъв-Втъ отъ 21 я
нуарий т. г.подъ Н-о.

1.

Н-о.2797.

Гр. Варна, 2 Апри.:IИЙ 1894 год.
ВС.il.~дствие отношението на Г-на Варненский
ГраДСКИlI Нача.il.НИR:Ъ ОТЪ l-й того подъ Н-о. 2692,
Варненското Градско оnп~инско Упрatменuе честь има
да.облви на насе.il.ението отъ .варненската rpaAclca Об
щипа, че съ Височайшии ~Тказъ отъ

16-;И: ФевруарПll
т. г. подъ Н-о 121, Набинсг.ата О~.лСlса Общuна, Дуб
нпmг.а ОКО.il.ИЛ, за Y.ileCHeHUe на с.луж~бпит1; работи
на находлщата

се таllIЪ дъ p~aBHa

~'1инил~

се прiшме

IIyB3Ha въ "Бобовъ·40.лСR:а Ое.лска Община";
!Сметъ: Р. Мат:kевъ.

15 АПрП.il.пii: т. г.
Г

г.

въ страната. чрезъ т.:ры:оснаниетоo на :м1>стн(\та расса
кобrыи съ жребци от'!? добри породи: арабски, унгар

регпстръ,

lIЗi\ава' Вар

1894

т. г. подъ No. 2755, пр-Бпратено нъ УпраВ.il.ението 1I1И
отъ г. Варненсr:пи Финансовъ Чиновникъ при над
писъ отъ 5 того ПО;1,Ъ JI1. 6210, съ настолщето си ка·
то облвлвамъ за всеобщu знание, че гор'БR:,шанното
1\Iинистерство е взе.ло въ пос.л1>дньо вр-Вме строги и

l\Ie е Д~lъ~~енъ да се лвn въ пов':hренното 1I1И УпраВ.lе
нпе п

Апри.лиЙ

7

Вс.лоВдствие окржжното пр-Вдписание на Министер
ството на Търговизта и 3еМ.Аед·lыието отъ 16 Мuртъ

дек.шрацил.

х2 263S
Гр. Варна, ЗО Ыартъ 1894 год.
BC.iI.-Вдстви~ пр-Ьд~:шсанието на :Министерството на
Търгов~:rта и uеМ.il.еД'В,:'lието отъ -1 О 1IIИЮfi~ШЙ lII-Всецъ
.я:нуарШI т. г. подъ .Ай. 162,-ПО.1Jчено въ пов-Вренно
то lIIIl УпраВ.lенпе при надпnсъ отъ Варненското OI~
РЖ~I~НО Фпнансово ОТД-В.lенпе па 21 того nодъ No.

а) ВС1ШП,

Nu. 2941.
Гр. Варна,

OeR:peTapb: М. Церовъ.
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