ххш.

Варна, 26 Юний 1910 год.

цената на вестника е,

винаги предплатено, за година саио 3 лв.
Може да се' предплаща и само за три
месеца.
Едимъ брой 5 *ст.

Излиза
ч е т и р и п.ж.т.и в*ъ мЗьсеца.

Пари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.
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Варнен. Град. Общ. Виблиотекарь.
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Офертите ще се приематъ отъ 3 до 5 ча
са после обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 4130 60 лв.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 207 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
рията на управлението и еж на разположение
на интересуващите се всеки приежтетвенъ день
и часъ.
Г г. конкурентите требва да се съобрааяватъ вапъдно съ чл 11 отъ закона за об
ществените предприятия-

За обявления се плаща на дума:

За първа страница. . . . .
3 вт.
•» втора , .„
2 ,
„ третя и четвърта страница . 2 „
Единъ б р о й 5 с т .

дпвичеспата и П млажка прогимназия въ гр.
Варна.
Приблизителната стойность на предприя
тието е 5250 лева, върху която се изисква 5 %
залогъ за- правоучастие въ търга или 2 6 2 5 0 л.
Тържните книжа могатъ да се видятъ
всеки приежтетвенъ день и часъ въ канцела
рията на общинското управление отъ интересу
ващите се.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл 11 отъ закона за общес
твените предприятия
п. Кметъ: Ф / Христовъ

» »

•

- п. Кметъ: Ф. Христовъ.
и д. Секретарь: М Петковъ.

и. д. Секретарь: М. Петковъ

Варненско Градско Общинско Управление
Варненско Градско Общинско управление

Варненско градско общинско управление

гр. Варна, 25 Юний 1910 година.

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

Варненското градско общинско управление
възъ основа решението на общин. съветъ отъ
2 того подъ М. 308., обявява на интересува
щите се за знание, че на 8 юлий н. г. отъ 3
до 5 часа после обедъ въ помещението на съ
щото управление ще се произведе търгъ съ яв
на конкуренция за отдаване на предприемачъ
доставката на об г ща за служащите при общи
ната (разсилни, пожарникари, стражари и пр )
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 85^ лв
Залогъ за правоучастие въ търга се из
исква 43 лв.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление и съ на раз
положение на интересуващите се всЬки присжтственъ день и часъ,
Г. г. конкурентте трЬбва да се съобра
зяватъ наиълно съ чл 11 отъ закона за общест
вените предприятия.

$ 9398

№ 9397.

.

*

№, 9058.

гр. Варна, 3 юлий 1910 година.

п. Кметъ; Ф. Христовъ.

Варненскою градско общинско управление
обявява на интересуящите се ?а звание, че на
15 юлий т. г. отъ 9 до 11 часа предъ обедъ
въ помещението на сжщото управление иде се
произведе търгъ сь явна конкуренция за отда
ване на предприемачъ направата на 150 чи
нове и 4 катедри за първоначалните училища
въ гр Варна
Приблизителната стойность на предприя
тието е 4700 лева, върху която се изисква 5 %
залогъ за правоучастие ;.ъ търга или 235 лева.
Тьржнше книжа могатъ да се видятъ
всеки присж'С1вень день и часъ въ канцела
рията на общинското управление отъ заиа.е
ресуваните.
Г. г конкурентите требва да се съобра
зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.
*

и. д. Секретарь: М. Петновъ.

п Кметъ: Ф. Христовъ.
'

' Варненското градско общинско управление
възъ основа решението на общин. съветъ оть
2 того подъ № 303, обявява на интересува
щите се за знание, че на 7 ЮЛИЙ въ помеще
нието на сжщото управление ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на
предприемачъ доставката па облекло, нуждно за
служащите при общината (разсилни, пожарни
кари, стражари и пр,]

п. Кметъ: Ф. Христовъ
и д Секретарь: М Петковъ.

Варненско Окръжно Управление
Варненско градско общинско управление

гр. Варна, 25 юний 1910 година.

варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
14 юлий т. г отъ 9 до 11 часа предъ обедъ
въ помещението на сжщото управление ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция за отда
ване на предприемачъ ремонта на трвоначалнитчъ училища вя гр. Варна.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 8124*90 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга е 300*25 л.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление гдето инте
ресуващите се могатъ да ги прЪглеждатъ всеки
приежтетвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ наньлно съ чл. М отъ закона общест
вените предприятия.

Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление
Лв 9059

, гр. Варна, 3-й юлий 1910 год.

Обявление
М 9399.
гр. Варна, 3 юлий 1910 година.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
14 юлнй т. г. отъ 3 до 5 часа после обедъ въ
помещението на сжщото управление ще се произ
веде търгъ съ явна конкуренция за-'отдаване
на предприемачъ направата на 150 чипове за

Ваповедь
Ж 434
гр. Варна 21 Юний 1910 год.
Съгласно окръжните на Министерството на
Търговията и Земледелието подъ М № 1417,
1449, 1579,1584, 1589, 1594, 1599, 1797, 1604,
1661 1666, 1736, и 1917, обявяватъ на насе
лението отъ поверения ми окржгъ, че съ поз
волителни отъ сжщзто Министерство подъ )8 №
1446 1442, 1578, 1583, 1588, 1593, 1598,
1796, 1б03, 1660, 16 ;б, 1735 и 1916 се раз
решава на Георги Матевъ отъ гр. Бела, Ни-

Стр.

Брой 25.

Варненски Общински Вестникъ

2.

кола Матевъ отъ същия градъ, Николина Панева отъ София, Върбанъ Христовъ отъ гр. Орхане, Илия Димитровъ отъ гр. Провадия, Геор
ги Илиевъ и Матея Т. Чавдаровъ отъ гр. Станимава, Аврамъ Юзефъ Шамлиевъ отъ София
Стефанъ Обрейковъ отъ Пловдивъ, Христо Мир
чевъ Ковачевъ отъ Станимака Ради Стояновъ
Кавалджиевъ и Стефанъ А Добревъ отъ гр.
Шуменъ. Стоянъ Дамяновъ отъ гр. Кула, Петръ
М. Скачоковъ отъ Вратца и Никола Цегрутевъ
отъ София да дирятъ мини въ целоо Царство
двегодишния срокъ на които захваща огъ 1, 1,
.14, 14, 14, 14, 25, 14, 19, 29, V и 5 того
Диряшите да се съобразяватъ съ всички
разпореждания отъ закона за мините. Заокржженъ управитель подписалъ; Г. Каназирски, за
секретарь (подп ) Г Баевъ.
-2
Изпраща се Господину Варненскому
1~ Градско Общинскому Кмету съ молба за
а разгласяване
гр. Варна 24 Юний 1910 година
Град. Началникъ: Г. Порповъ.
Секретарь: П. Ниноловъ.

вамъ на населението отъ поверения ми окржгъ,
че съ позволителни Ьгъ сжтото минисгерсшо
подъ ММ 853, 873, 898, 1096, 1291, 1293,
1324 и 1328 и на основание чл 9 отъ закона
за мините, разрешава, се на Францъ Мехей отъ
гр, Будапеща, Найденъ Иавловъ отъ с. Рашково, Орханийска околия, Александъръ Костадинонъ отъ гр Горня Ореховица, Василъ Митевъ, Елисавета Ил Григориева 01ъ София, Дачо Пейновъ отъ гр. Тутраканъ, Нетъръ Банкеровъ отъ гр Видин ь и Михаилъ Д Шатевъ отъ
София да дирятъ изкопаеми вещества отъ ка
тегорията на мините въ целото Царство, едно
годишния срокъ на които захваща отъ 6, 9, 10,
31, Ш, 12, 12, 14 и 14 IV* т год
Дирящите да се съобразяватъ напълно съ
членове 19 — '23 и 38 отъ закона за мините,
както и съ всички други разпореждания по
сжщия законъ.
Окржженъ управитель (подп.) Д. Ралчовъ.
за Секретарь (подп.) Г Баевъ.

12107, серия 5/1898., вместо които му еж из
дадени дубликати подъ ММ
980 и 981 отъ
11 того, за това оригиналите, ако се укажатъ
негде, да се считатъ за невалидни.
Горньото като съобшавамъ, първите моля
а на последните предлагамъ да наредятъ за
разгласяването му.
(подп.) Окол. Началникъ: Г. Михаиловъ Сек
ретарь: Ив* Д. Доковъ
оо
зо
•г-*

^

Изпраща се, въ препиеъ, до
Варненски град. Кметъ и полиц. пристаЕч ла
първия, съ молба, за разгласяване, — на
вторите — за зчание.
гр. Варна, 24 юний 1910 год
Град. Началникъ : Г. Поиовъ
Секретарь: П. Ниноловъ.

ео
Изпраща се въ препиеъ на Господина
^ Варненски Градски Общински кметъ, съ
^ молба за разгласяване.
гр Варна. 25 Юний 1910 година

Славянско Благотворително Дружество
ВАРНЕНСКИ М О Н Ъ .

Град. Началникъ: Г. Попаовъ
Препиеъ.

Секретарь: П. Ниноловъ
Варненското Славянско Благотворително Дру

Варненско Окръжно Управление

жество известява на г. г. Варненските граждани,
В А Р НЕ Н С К 0
Селско Окол. Управление
.М5178.
19 Юний 1910 год.
гр. Варна

.- Заповедь
М 432.
гр Варна, 21 юний 1910 год.
Съгласно окржжни.е на Министерството на
Търговията-и Земледелие-о подъ <М 854.874,
899,
1097, 1292, 1294, 1325 и 1 3 Л , обявя

ПОЕМНИУСЛОВИЯ
относително
направата на .канализацията в ъ гр. Варна.

17-

Изменение значителностьта на некои видове работи
Когато заповеданите променения иматъ за следствие изменение ко
личествата на некои видове работи, тъй щото предписаните количества
различаватъ въ по-вече или по-малко отъ една третя отъ означените въ
подробното оценение количества. Предприемача може да представи при
свършването на работите искъ за обезщетение основенъ върху загубите,
които иу съ причинени еъ въведените по тоя случай изменения.

Чл.

че въ ст. София, по случай славянския съборъ

До г. г. съседните Окол. свиканъ на 23 юний т. г. е открита изложбата на
Началници, сел.-общин. кметове. произведенията на руския печатъ за 1908 и
1909 години (книжнина, списания, вестници, ху
Митю Л.<'ф<еровъ огъ с. Чатма, околията
ми, е изгубилъ двЬте свидетелства за право- дожествени печатни произведения, карти и пр.).
Входа е свободенъ.
собс.веность на два вола, подъ № М 12106 и

(Продължение отъ брой 24).

Чл.

Препиеъ.

18.

Сношение на общината съ предприемача.
Предприемача е единственото отговорно лице предъ общината за рабо
тите и за деянията на своите органи.
Представителите на общината се сношаватъ само съ него, а не съ не
говите агенти, за всички работи, които се отнасятъ до извършване на пред
приятието, като контролъ, надюръ на работата, приготвено на сметки, до
ставки и др.
Сношенията на общината съ предприемача и обратно, ставатъ само
пнеменно.
.
Всички писма адресирани до предприемача отъ страна на общината,
ще се подписватъ отъ кмета и отъ заведующия постройката общински
Инженеръ.
Предприемача си избира жилище въ гр. Варна и го съобщава на-Об
щинското Управление най-късно едпнъ месецъ отъ датата на съобщението
за започване на работите, ако не изпълни това задължение и въ случай
на отсътствие, разпореждания относящи се до предприятието ще иматъ сила
щомъ ех биле съобщени на Варненски Градоначалникъ. Предприемача ако
отсътствува требва да има редовно упълномощенъ заместникъ.

Чл 19.

Ръководене на работите.
Предприемача е длъженъ да има единъ Инженеръ, признатъ за твхникъ отъ I категория отъ Министерството на обществепите сгради, който
требва да притежава нуждните познания, за да може да ичвърши успешно
тая работа Срока за представяне на Инженеръ за ръководене на рабо
тите се определя най-късно единъ месецъ следъ утвърждението на търга.
Той (Инженера) требва да се намира винаги на местото на постройката или
да живее въ гр. Варна.
Чл. 20.

Контрола.
Презъ време на постройката, Варненското ОбщиЕско Управление ще
контролира чрезъ своите Инженери и надзиратели по водоснадяването и
канализацията на гр. Варна всички работи, за която цель предприеадчовите агенти ех длъжни да ги улеснянатъ въ всичко.
Контролните агенти ще иматъ всекогажъ достъпъ въ работилниците,
шантиеритЬ и пр.
Чл. 2 1 .

Предприемача е отговорното лице за всички работи.
Предприемача може да отдаде работите отъ части на подпредприемачи,
но той той лично отговаря за гбхъ (работите).
Такива подпредприемачи се считатъ като агенти на предприемача.
Чл.

22.

Отстраняване лошите агенти.
Презъ време на постройката Общинското Управление ще има право да
отстранява всеки работникъ, надзиратель или Инженеръ, който не извършва
работите както требва, прикрива зле извършените работи или буйствува
противъ контролата, обаче съ удобрение отъ Министерството на Общаственитгь Сгради и пр , когато се отнася за Инженеръ.
Чл. 23.

Поимененъ списъкъ на работниците.

,

Числото на работниците отъ всеки занаятъ ще е винаги въ зависимость отъ количеството на работата за извършване. За да бъде общинския

Варненски Общински Веетнпкъ

Брой 25.

Йнженеръ въ състояние да устрои прилагането на това условие, ще му се
връчва периодически и въ означени отъ него времена, единъ поимененъ
еписъкъ на работниците.
Чл. 24.
Изплащане на работниците.
Предприемача плаща на подпрпвмачите и работниците редовно наймалко единъ пхтъ въ две. седмици въ дни предварително определени. Въ
случай на редовно констатирано закъснение, Общинското Управление има
право да разпореди за изплащането Яо/^се закъснелите надници срещу
длъжимите предприемачу суми по водените наднични седмични листове.
Удържките върху надниците не могатъ да бждатъ освенъ отъ частенъ
характеръ и ще ставатъ само за повърщане аванси, направени въ пари или
въ доставки отъ Предприемача, който ' е отговоренъ предъ Общинското
Управление и еддилищата за редовното изплащане на всекий сдужащъ и
работникъ занятъ въ шантиерите.
. Чл. 25

Сметки.
Сметките ще се изработватъ споредъ количествата на действително
извършените работи и доставени материали споредъ размерите и тяжестьта
конпатирани чрезъ измервания, направени презъ време на извършването или
въ края на извършването на работите и на тия количества работи и ма
териали ще се прилагатъ цените отъ договора т. е. тия отъ ведомостьта
на цените, като се спада намалението или прибавя увеличението на търга.

Стр. 8.

а) Частичното привременно приемане състои въ пряглеждане на всека
новопоставена часть отъ канализацията преди да се зарпне, отъ една ко
мисия състояща се отъ Кмета, или неговъ помощнпкъ, отъ заведующия
постройката Йнженеръ или неговъ помощникъ Йнженеръ, огъ предприемача
или неговия заместникъ и отъ раководящпя Йнженеръ на Предприемача.
За всеко прпемание се съставя протоколъ, който се подписва отъ нрисътстующите лица на двете страни.
б) Общо прпвремено приемане ще стане веднага следъ свършването
на всички работи по предприятието и то следъ заявлението на предприе
мача, че работите са свършени. Отъ деньтъ на това привременно приемане
делата инсталация преминава въ ржцете на Варпепското Градско Общин.
Управление, което поема отговорностьта за експлоатацията и подържането й.
Приемането ще може да стане и по части, ако това се поиска отъ
Варненското Градско Общинско Управление, обаче срокътъ за гаранцията,
за такава евентуално по-рано приета и. предадена на експлоатация часть
отъ канализационната мръжа, ще се счита отъ деньтъ па общото привре
менно приемане на делата мрежа. Подържането на канализационната мре
жа до общото привременно приемане е за сметка на предприемача, нъ за
подържането па частьта, която бп прпело Общинското Управление и екс
плоатирало по рано, ще се грижи то само на свои разноски. Ако ирц прие
мането се укажатъ недостатъци, предприемача се задължава да ги поправи
въ единъ определепъ срокъ. Въ приемателния иротоколъ ще се цзложатъ
обстоятелственно действията на комисията.
в) Окончателното приемане ще стане две годинп сяЬдъ общото при
временно приемане на Канализацията. Удържката Ю°/ 0 за гаранция, ше
се повърне на предприемача следъ окончателното приемано и утвърждение
протокола отъ Министерството на общ. сгради, пдтпща и съобщенията.

Чл. 31.
Чл. 26.
Окончателна ситуация.
Дневни записки.
Презъ време постройката, контролата ще държи дневни записки, които
всека вечерь ще се приподписватъ отъ предприемача или неговия представитель.
Чл. 27.

Бележникъ на служебни заповеди.
При започване на работите, предприемача е длъженъ да заведе и
държи постоянно на местото на работите една книга, заедно съ принадлеж
ностите за писане, преброена, провървена и подпечатана отъ заведующия
постройката общин Йнженеръ, наречена бележникъ, за служебни заповеди,
въ която заведующия постройката Йнженеръ или неговите помощници
Инженери, вписватъ относящите се до предприятието служебни заповедни
бележки, които искатъ да направятъ на самото место, когато те не ех
предметъ на особно писмо. Тая книга се държи до привършване на пред
приятното, следъ като приподписана отъ предпримача, се представя на за
ведующия постройката Йнженеръ.

Следъ окончателното свършване па всичките работи, Общипското Управление ще се погрижи да се приготви окончателната ситуация, която
ще се представи предприемачу за припознаване и подписвапе; същата
требва да се провери и утвърди отъ Министерството на общ. сгради, пъ
тищата и съобщенията.
Ако предприемача я признае п подпише безъ резерва, Общинското
Управление се разпорежда да му се заплатятъ всичките длъжими суми и
ще му се върне залога. Ако папротивъ не може да се дойде до едно спо
разумение, Общинското Управление ще изплати на Предприемача само въ
размера на съставената съ неговите <па управлението) грижи окончателна
ситуация и ще върне залога следъ утвърждаването на последната (окоп
чателната ситуация .

Чл. 32.
Споровете се разрешаватъ отъ Министерството на общест. сгради.
Възникналите техпически спорове между Варненското Общинско Управ
ление и предприемача ще се уреждатъ отъ Министерството на обществе
ните сгради, пдтища и съобщенията.

Чл. 28.
Месечни разчети.
Въ края на всеки ме^ецъ ще се приготвя ехинъ привремвпенъ разчетъ
за извършените работи и доставени материали, който ше служи за о.нова
на изплащанията, длъжими предириемачу.
Чл 29.
Привремени ситуации.
Изплащинпята срещу сметка ставатъ ежемесечно презъ време на из
вършване работите съразмерно съ положението на извършените работи и
доставените материали, като се задържа една десета за гаранция върху
извършени работи и 1°/ 0 за спомагателната каса на работниците и за приви
легиите на надниците имъ.
Изплащанията ще ставатъ отъ Общипското Управление съ ситуация
съставени отъ общинския Йнженеръ, проверени и утвърдени отъ Варнен.
Окръженъ Йнженеръ, къмъ които ше се прилагатъ изчисленията на всички
подкрепителни книжа проверени и припознати отъ предприемача за точни.
Изплащанията ставатъ въ гр. Варна въ сребро.

Чл. 33.
Отнемане на предприятието.
Въ случай, че предприемача въпреки предупрежденията отъ страна
на Общината, следва да върши зле работите безъ да се съобразява съ
настоящите поемни условия, или съ плановете приложени при техъ или
заповедите на контролата или иъкъ по иесъстоятелность но е въ положе
ние да довърши работите, или най-сетно ги спре бозъ уважителни при
чини, общината може да уничтожи контракта, като си запазва правото за
негова (предприемачова) сметка, да продължи сама по стопански пачинъ
или чрезъ другъ предприемачъ работите. Въ такъвъ случай при започва
не на ново работите ще направи оцЬнка на извършената вече работа и
по която оценка що се заплатятъ само ония отъ техъ, които що могатъ да
се уползотворяватъ. Оценката ще се направи отъ една техническа комисия
назначена отъ Министерството на обществените сгради и пр. но искането
на общината.
Страните се задължаватъ безпрекословно да се подчипятъ на тази
комисия.
Чл. 34.

Чл. 30.

* Уничтожаване на контракта.

Приемане на работите.
Приемането на работите бива:
а.) Частично привременно приемане
б.) Общо привременно приемане и
в.) Окончателно приемане.

Въ случай па смъртъ, на песъстоятелпость или умственпо растройство
на предприемача презъ време на извършване работите, контракта се уничтожава и се постхпва съгласно чл. чл. 61 и 62 отъ закона за общ.
предприятия.
(Следва).

Брой 25.

Варненски Общински Вестникъ

Отр. 4.

изводъ
отъ
РЪШЕОИЯТА НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩНН. СЪВЪТЪ
(Продължение отъ брой 23.)

Протоколи М 18 отъ 10 IV 1910 ход.
227 Не се утвърждава търга по достав
ката на. облекло за общинските служащи,
228. Нъзлага се търга по ремонтътъ на
коля и пр. върху Павли Г. Минковъ съ 2 1 %
намаление отъ цените показани въ сметка.
229 Утвърждава се търга по доставката
на 200 куб. м. речень песъкъ (чакълъ) и се
възлага върху Д. П. Кенковъ по 5 40 л куб.
летъръ
230. Дава се подъ наемъ за три години
общинското лозе въ м. Сотира на Василъ Яневъ
за 33 лева за целия периодъ
231 Възлага се търга по поправката на
общинските файтони върху Ж Трошевъ съ
2 0 % намаление отъ пените показани въ смет
ката.
232. Възлага се събирането общинската
такса отъ мерките и теглилките за 1910 год
върху Петръ В. Петрановъ за 4л51 лева.
233. Възлага се боядисването на бюфета
въ приморската градина върху Т. ДимНтровъ
за 195 лева
234 Възлага се дос-авката на лекарства
и др за санитарно ветеринарното отделение
върху Рафаелъ Камхи за 177 л 60 ст.
235. Възлага се подвързването на книгите
и списанията на общин библиотека върху В.
1
Блъсковъ за 200 лева.

236 Утвърждава се продажбата на едно
агне и се възлага върху Панайотъ Д. Арабовъ
за 9 лева 10 ст
237» Утвърждава се търга по отдаване за
събиране отъ сметището на гр Варна всека
къвъ вехтъ материалъ за фабрикация върху
Ат. Филиповъ за 1451 лева за три години.
238. Удобря се търга по продажбата на
18 общински коня.
239. Да се изплати на Георги Панайотовъ
сумата 440 лева за доставените отъ него 4
стъкла за град часовникъ.
/ 240 Оставятъ се безъ последствие заяв
ленията на Николина Атанасова и Иосифъ Яковъ.
241. Удобрява се протокола на училищното
настоятелство о ъ 29 IV т, г. и се отменява
реш № 16.4 отъ 6 IV т г, и се разрешава
да се построи ново училище на местото на ул.
„Св. Клииентъ".
24*2. Удобрява се протокола на училищ
ното настоятелство по наемане зданието на Ра
фаелъ Камхи за помещаване на,1-та прогимназия.
243. Назначава се комясия въ съставъ:
п. кмета М. Юрдановъ, Общ. съвЬтникъ К. Ев
статиевъ и инженеръ II. Бойчевъ за проучване
въпроса по доставката на големи ламби за изъ
града.
244, Удобрява се протокола на комисията
по определяне месго за сиропиталище къмъ
държавната болница.
215 Отпущатъ се 14,000 лева за допьлване и поправяне нивелацняга и регудациония
планъ на града
2 6 Разрешава се покупката по добро
волно съгласие чрезъ малонадавателенъ листъ

разни мобели за стаята, въ която се лекуватъ
проститутките.
.
247. Назначава се комисия въ съставъ:
и кмегъ Ф Христовъ, общ съветникъ Р Георгиевъ, старши общ. лекар ь Д-ръ Ст. Златаровъ
за проучване въпроса на кои бедни да се дава
лекарска и акушерска номощь.
Протоколь М 21 отъ 4-май

1910 год.

248. Да се купятъ 7 ламби „А1аате"
чрезъ търгъ.
249 Да се изплати на Слави Христовъ
200 лева за напечатаната отъ него таблица
250. Да се продаватъ срещу 5 лева такса
книжата по канализацията иа града.
251. Отпуща се 100 лева помощь на Ж.
Ив Кателиева отъ V уч. на_ гр. Варна за
издръжка на дъщеря ц Невенка
252. Отлага се за една година събирането
длъжимата сума отъ Констатиновското училищно
настоятелство.
„
253 Ел. От Цанева да запдати 200 лена
на общинската каса за материала отъ отчужде
ната часть отъ кжщата й
254. Оставя се безъ последствие заявле
нието на Ст. Ханджиевъ за постройка на пави
лиона въ ул. Цариградска
255. Иовръщатъ се на Ив Самоковски
200 лева и Киро Д. Дьлбоковъ 348 лева, на
последния като се задържатъ 210 л. за см*тката му.
256. Прибматъ се поемните условия за от
даване на предприемачъ доставката на изтри
валки за обуща, цинкови кофи и пр. за Варненските първоначални училища

Въ Печатница и
има депозирани всички счетоводни и деловодни книжа за
градски и селски общ. управления, учил. и църковни настоя
телства и въобще всичко отъ което се би указало нужда.
Руски бои за училищни черни
дъски; черна, червена и зелена
прегледани и удобрени отъ Руский Върхов, Медицински СБЙТЪ,
• прЪпоряленъ отъ Санитарната Дирекция въ Царство България.
Приема поръчки за училищни чинове по
образеца отъ Министерството на Просве
тата, класни дъски и разни видове пинияпи.
Английски креди (тибеширъ) бели и цветни.
ЦЪНИ ИЗНОСНИ.
•
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Съ почитание:

Печатница и Книжарница

„Воннишъ" - Варна.

