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Такси J.Ч обявления:
- 8ч rг.дeжuи и ьъtiчu··a по 20 x
3я нeкpuoзи 25 j8. Tipronctu,
axвoвд:ucи и д.<. по 1 д»> на кл
см. Mj)ЯeтdвCLri по 10 rr. вя дjya
3я H.·UEИ обамекил до 2д дуаи
5—10 яц ш вcЬвo 3л ao*ftn
пуйликнц-и — по cпppwyиtяяe.
Всичко кое го се oтti&cл до «tcт.
вякa да се ичпpnдч. *o P« s м Цве
та кy — Кметството, Btpш.

Излиза вctиa събота.
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W i ^ w r j y нoвp·вждaвия _ и»wrид.и'; сьсинани'ы •pяaяи.^Четеца Ma^нпuв*' лbяив* по
Общин, cxвнтнbкъ Cт. Савов*
Фактически uцauкjгвa. 13^rtг-tЦyшм„ едно maчpвпd tгcтoяниe Имало е 30 дни,e бивал* ' ьь oтuyeкj., а вe аз* направих* уволнявания cл·вдъ
но бюджетни, причини се saкpиw* eднi^ пpbRГдnн» fnpвйeбpвaмaвe, е. вipшид* aбcoлюiвp нищо.' Ceкy- като Се cъвiщaвax* c* началници*
дjгяtвooтитi, а дpyгвт4 еж си, ЦQ-, ьaвтo 'в* 'дoыaiннcкo, тава и в* ;лoвi, пo· собствено желание. Други тв на oтдtлeнпятa, по c*м* бивал*
дtt4H:·ocгaвRИi,b/ и vaмojм)лнcjrйaнjк!r- 'cvвuaвeкu oтнoшeвиe, вгpшилo, t·e е .двама Георги Недев* и Иван* Гиa- вaнaгд внимателен*. Пpвsъ м. Ав
нax-,' HJЦ" oтдi4вoc·upaчинaVb;. aa Va·^ящaнaнe; ,jhaкiь..Joiй да иыaкъ -Roв* по доклада на - пожарния ко густ* е нмaлo бpoжeци* между са* ·
м*»н., yaoлв,eвг: Дчиaтpv Мвтеь.*- 'дoвipиё в* тac·ьвг един* ЧЙBOBBBJK* мандир*. p . Петроь* li Ж Петров* мвre чиновници u включително бiшe,
подава* иглдоняе;, че ааауща. но 'и nшм повече ' мoi·a j^a го, тъpuя, по вoбciEfcцo желание.' Уволнен* едно пpичвcтвaпe. ·
Odiцвнcкия cъввтвив* T. Cтpaсобствено желание. Уволнен* et?a- ;H^Haчeнг 'ч.ыiix;тo пfгo Жечо Ата- е пaзaч.a на , приморската ,градина.
.иаст-ъ.
'KapaiьoiOEь
/iинoвви8,г
пщ,
-Ив.
Тдмевг
понеже'
не
е
мoгaл*
да
яимиporь:
Говориха се взлишнu pDtчЯ -аокараикар* T. Мостова», uo,вoeняит4
paбpiв,
й'еговия.
помощ'-"
.върша'
работата
cн,
дEйcтввтeлвo
работи. Aч* одобрявам* yвoлнeнин·
дuiг молба зa cftЫQвoлao иaпyщaнe.
Oьnapтu8aнввiг uk Станчо, Савов*,;, (никъ донася;'че е ,негоден*' а че тofi е ,eдиaъ слаб*- в нещастен* чo- та на чй(ioвницйтi и c.jyжaщвтв я '
който -в* негово кмeтcтвyвaиe. cн' е "той е иsвгpшвaлъ”вeroвaia·,cлyжбa. : ввaъ а аз* c*uъ ьuaл* желанието ctиъ на мнение да се цp-вчиcгн
u6cтpoил·ь влщa от* e*бopeнятi.иa·. 'Двмитp* Myxтapoвъ-/e уволнен* 'по' да му дaы*4 tfbкi)я 'длгшвocтs бeaь общината от* плiвeлитi, roвa е
тёpиarли на* dбнищ. здaaин, тyxлитi. ;coбcгвeиO' жeiaниe, нoкcкaл* е c* отговорност*, И-C,ЬБЯQИ cь 3р ху един* дълг* · на постоянното иpиorъ· пyбдичнии дoмъ c i на. нeioвaтa ,uoлбa увеличение на' sanлaтaтa си бави бopчeтa c* ыo;aчe бе** да мо czтciввe, в as* c*мъ да се поощря
'KAiдa,' затова има акт* I e„ даден* 'и cгвд* кaтQ не го е получил* oтв- же да -rя· aaбiлiжн, продавал* е то за тия уволнения. Кмета вы да
вь-c*дт.. Как* 6а могло да- се. не, ;ca да работи по жeл4iнйцaтa. Иo- cдщo «а 5 лв.< клончета на дiцa, ва една анкета и мен* cxщo c*
aвae от* домакина и кае/а, нима •дoзиpaмъ че 'тия r·дa, които отпра твЯiбopчeтa- oтгл-Iiдaaa cъ толкова- известни случаите като aнкeтюpъ,
т4 и e c i се,интересували да знаят* вят* ''тия aaшrt·fiaиaя,i-поощряват* старания,, «мiтaмi, че "тp4бвa дa< по дL·лa на ваши чиновници cъ цeкакво ,cтa£a.c*тмя мaтeDвaли.jAs* :'c* това вaпyщaaeтfi, - на чннoвни- го saм-вcтя cъ н-Ькoe по cepвoзвo кpacнви основания за даване под*
съм* .остави4* -,бeз* ' ;iюcл4Дcтвиe ,цитi, като едни qтъ т-Ьxъ зaмicт- лице. Тая, с а ' yвoлeнияta, които cьдъ/ Нашия общински c*в4тъ t
молбата м,y. .и c*м* »,гo уволнил».., вaтъ стачниците и като имат* пpiдъ мотивирах*, те вe еж масови, вo e;uo малко народно събрание, вx·
Уволнени c»· Райно'Ивaao5* и Тю* 'вид*, че по iиыca, «а ^roл-выъ брой очевидно тук* при повдигане на д'1.10 се води борба на класата, а
л”tв*' tЛ””C0tJйrвei'^ -5ртfflиer Под 'чинoвuицв ще ,ни, поставят* в* едно' т*к*в* въпрос*' се явява една бQi- всека кiacoвa борба е борба поли
секретаря Дojмил» J e уволнен* п· нe- ,трудно положение без* такава. Аз*. пoдoбpa vдемагогия, а. още повече тическа, имcянo сто защо тук* е
кaдъpнocть, не отговарял* на тasи искам* да бждe опроверган* в* това.' 1 като се 'претендира и иска помощ* м&cгoтo за политика. Bciки слу
длъжност*, пoвeжe- ceкpeтapcтвoтo Уволнен* е главния комисар* Сте sa т4xт.. Пpъsъ кмercтвoю на r. жащ* n чиновник* тpfcбвa да бждe
УOЩ^ една организаторска работа, фан* Димитров*, фактически лзв*piп- Ci. Caвnв* още c* първата зaпo- високо ppaвcгвeн*. ·!aбвiiзля се
диppдаppae na/пёpcoвaлaj a.нc.cг-' .вaл* пиcмeниo paбpтaтa, не е мoгaлъ вiдь Л: 397 еж били безпричинно eдич* чiacичecки itьpлeль у чипoв·
г
dioящa·' jce" само • в* cлaraяe *нa· -под-. ;дa· д*pжи. в* 'pccneк·j* ' pciiчpиii^ iyвoлнoн,·я 36 души, t a c* пpcvвдyю- »вци/ev n.ciyжaщиit до сега в as»
mvL·. Уволнени ;С$ Пeнч,o-Cтoянoв·в вoмвcapв н ne отговаря вa тosя си ЩЙIB ijiжuкo ,пpbз* вp1iмe на. 1б ,c*ч* се лepвял*' но- яeвъpни дa'вa-5
и; нймoщцикft-'йy oi;ь, -пoжapиaтai 'вociъ. Фйлчo Иванов* по собствено дttнa от*-дере 1i) t авгусхз*. 19i5 яия CRBдenня от* пвмapлввocть и'
' Дepвeптcки е y- ; година ДPHЯ на всФивак^ею му в* пcnнимaтглнocть. 06ЩIIBAIЯ ' н е е .
кокарда'. Още* п*pвия,>'дeн* ,-cлiдъ, желание. Ba^кo
r
'вoлнcн*
тв*pд
*
ocнoвaтcчпo,
нa,гo- длъдтаncrь до 30 acijcт*. СА бвлe хранилище па noдoбcп* род* чиm;ивa;йeтp* · ай -де>•• пoжapaa-тa, .вo,
варен*
от*
'cвoиie
бквши,
патрони
иsгoaenя 59, дyши r ·л..пp]^* м. ав ROППИЦИ и aг,ь смитам f., че посто
«aвдa? заварил* ,ц,ълe-a* хаос*. 0ва
като
.
чиaoвнивъ
по,
oбщийcквri
^нгуст* l9J9,rnдивa? мiдъ мaняфe· янното пpиcяtcтвиe .по' уволненията
за eё,-' че Пенчо, kCtoянoв* е имал*
мoти;
'вoн(iтaтиpa
се
тi·ь”ыecтнocтьтa
I
'cтaциятa
на 27 < юлnй еж,,уволнени е на своя прав* пжть. На мнвнвe
каруца, и кoнь, aa който тoй.тв*pu
1
w
,Cec*'-Ceвмt"cъ
c*
протокол
ь,
че,
2&.лynш,
шrraмь1 а,»* кяr.iзв oбpи- c*м* ^a по вaжпвтi служби да се ,
двt ч$ -бил*, взет*, Qrь·i вoйoкoэиii
i
чaйи, %Qъм ВИ ,e 'установено,- тгй, .една грЪдипа от* 1,30 дek. uoiopн- jнeнйя могат* да се фopнyiиpaт*, и нрави подбор* чphзъ обявяване.
Общинския 'cъвl.тнИпъ П. Ранвов*4'
кato, xoй')Bвi .-npвтa,”кaфa. документ* йaтa oтi. която "e' била зеленчукова, 'какво е сторено ,sa' тlx*. Това c'
кt н? eв^знa,e. orь,квд·Ь rp е в?eлт·„ 'G* 'постройки' кладенец*, дoлaп* и една кoтepвйнocть. Масови у вол пе cлiд* пaupaвeнaтa' декларация от*
- Третиран* е'биде кaт”o общински^ .наоколо вeлeичyкoви градини ; пpiд- ния еж тия и вa r-пa Aл Bacи r. кмета за- yEOiнйвaния и назна
При лзлвa.astjтo «вve-в?eл* каруца cтauлявaл* я за нива бesъ,;asпae, диeвг, пocтжaил* на 5Т март* 19i2 чавания на чиновници и служащи,
та е* xaмyтцrb «^ коня,- в* ,тasъв* че е градина, rto тоя начин* из година и е yвdлавл* 'пгpвeпъ ^c* аз* ще кажа да се изработи едва*'
aв* д4мau* ц дofcipив а вe д·^pяta;дa- ползува я чoв4къ кaгo зеленчукова iвдпa зnпoв4дь npidъ м. Април* 6а щат* за необходимите и cъ ценз*
eлyжбa. Cпиcъцвтe* за/гия-кунебилп •градина, като се нoлyчsra по 150 |дyraи, а c* пocлiдyющaтa още 19 чиновници, понеже 400 еж много.
Uoнeate вp4мeтo доста е напред
y.”Or. IPpдaчpв* ; t в . y Г. > Ш?въ на декар*, а като нива 60, лeba. < ECичEOt v,ъ мeдeвriй w мecc-цъ В9
- вe/;иptдaдeвв още ·эaeдвo c*· сума, ;'Дитaм* г. Cтi Caaoв*J защо се е *дyши, когато, обаче- aлfi· отравяхме. нало, часът* е 9, по предложение
в**,,тия Щs фигурира ииew»-Пейчо t фaлшифвциpaлo по това' начин* jsanaтвaния за тир yeoдвeяия, отго то на г. кмета aacвдaвиeтo йpijГ
Qтbяцo»*!H(Koвл. Това не може-да ; чpba* ,eдин* мavmъ наем*? Д*pжи 1вора бiшe, че това е в* пьлпa кxcвa гa да продължи па cлtдyro|
'
·\
нe· xв*p»ш.яaтвot'и.-пpя, uя·oбcгan < гe cящo много нeкopeжгнo, ( като • влacть нa..кмбтa.-Moжc да. се «pfeд- щата вeчepБ.
ЙSpпo ,'
!"
iшвкa а»* не бц>*-k..jr*pa&ть вoдpб sг.д* гъp”бa ыи( щyшyкa и. са над пoлaгa, tч«, от, повдагакето на тоя
нвrii Зaц8лвa,Чft Алеачлвлр*» Дими смива. Яaaxв Храстов*' чиacвиикa !и.пpocъ.{Cft все смуть t между cлy-·
Ceвpeiapь: B . ' H . Георгиев*./
тров* Ov,yв(iiЛRea*, иaтo ввjtaдгpw^, jпo ннти8aпa eъпapтивaнaвъ aa Ca- i жaщитe. и., ав*. от* iиaaцeлapaя в*
UA«вaч«8». йнiiг·лpf.trapтв?йв;ciчи в*.t»r. ' вqna oкaзft се/ че cлtдъ като не канцелария тpbбвaщe да ycпoкoяПPOTOKOДЪ·
бpaжtдаirяiв,мJi0fo Тодор* Bacидeд*, е мoiaл* да го* т*'pяи кятo кола- ; вaм* чинoвпвцлтi, като икь mпoкЛг- a.
B0йio; cи,fлeдaл* дpбp·lr·работа»»..,и icapV,'" пftнeжв .бад* тв*pдft груб* ; вих* да бxдaтъ, cпoкoiiин ' в да си
II.
ЧЯt»T0v Г)и В
бgjcjь, oвиsea* · paбoxuнвг,.,·imвч,шн I нQвнaчнл* го е като надзирател* гледат* ciвlcтнo psбoгaтя. ПuкriC8И Cl·B
c * дauлaдвa. c,ъ, рапорт* а .ap>iнaйГ .пaинтикяпa от* вpeдигa по друго пат* тъй, въпроса ех* г. Caвbi-в е Град ·1 0
\
иaчвx*') yвpдaftнвai*. Тодор* ,Bacч: | вpiдuaзцn-eвиё. й дpyiи'; oщV , 8 една демагогия, гяшeл:e ioi\ v^лл V '-«та му cч,·c:;я aч i 6 }
д,eвi( <Bтo ар,; pasгвъ· aaчнн» е y#pл- 1 души' по бюджетни причини. -0г* ' вaвaлepивuaт* да И8лisз и,нaжe, чu | ЮДИHA.
т
Upяcsтcn^ и j , ;
hвнг Димитp* r Георгиев* ДQмwвнa< | донесенията ~ па кoчueтeaтнв' лица масовите yвoлпeнвя са cтtiaли по
, Кмет* Д. Kiщoвь, ^ ю
оаде aгpnчяiдppь oтяwx·г,-^peвa- ' on. fчoтoвflдcтfwтo тtзи ciyябa ea пapтнз&пcтвo.
' ' ' '
aapaм* <nojiapaa?a в(«aлд·, iк·.aat?» би iи чwляiuвt4 'A,ipjtcanJip·u x. H«Общин. cъвЬтнпxъ Ж. Лteчябoь* ceдaтc.ь вa c в t г a . Цпмчiu,·iJ
да .'.p8sмeдйuъ. скдадонетЬ, oбaa«l8a коювч. по rвб«5eвft жwaцвв чи в·jaмyщanaл* c*иъ се i-и ,i·-и cтъ кмoтa: д-p* H Димиipoвj,,
\
roЛбuo. ыfte oчyдвnвe влючочет^ вe новник* по недоборитЬ не е.на не мотивирани yвoлв”,нвь ' upи cui- Дuвиджиeнъ, Oiaaao lUiчeнъ. ·. i
ыhтбisa·дaдeapi Cдtдъ кaгo наре правил* нищо а cмiтa, че може paтa cиcтeмa·ГИcta2t* да вrдя дали
дих*. да сеf отпорят*, fiкa,яa; се, ,ЧQ по адрес* на кмета'" да ч ee инcинy- и сега що се върви по старата cac·
• Д* C. Попов1. I . Kptйчeвi, Щ
лвц(^вaтг, два- каруци.бoдляв,a яадь, йpй. Атанас* Йвйчевъ нaдвнpaтeль тeuвociь или de,' дoкoлdдъ c*мь oть Томов*, Пeip*\Уi ;i·wч, - 6г, B:c»
u9Bflcяuъ е биw-cг -блxчu c&вyвг, при архитектурното oтдaлeпиe' по oбяcueвпйfa на пajWa, миcлл, че ле..*, Hиьoлft,Ma,j·fij, Пи Цциарок*"
ьpaвдтa/вa, вдpyдa7li„в-g0чyaeни » cгбapлaiпrв се сгради,' обаче вгвp”Ь- ; добре би бяло «а вaк?нтвnтi служ M. 1vOмapджиeвi, ' >\ pz. T. (j т ,
'H50cтaвeaи' на двора я a , стихийна ки неговотоjпa,rиpaтмcтвo "ставал^ би да re пpaвк nQдбopl \Ъiъ цeвз* яиoвъ, T. Cтpaa·иa» 10р7.,' Д '%
е здoyпoтpl блeниe c* тия 'vмaj>(- 'и конкурс*, като jяoa Ггява. >
мймджйев*, Д-p*i тl '·Pлч\” **»

i
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Bap&eяcм 6бвшиcк* W о т k к v
»t*nш*ш fщiш4шmimm*mм*fmmвpm*

нspджaeвъ, Hик. Kp. Mяpcкй, Ж:
Жмлбoвъ, Kp. Тодоров* Hypи Myмалснсвч, Craпчo Gaвoвъ, Длкo' Beмлeвъ, Gт« Вой. Поноеъ^ при пos<,
секретаря Ы. Mлячкosъ, а
Oтcsгcтnyвaxa:
Прочети co протоколът* отъ ми
налото васЬданне rta Съвета, който
се одобри н подписа qiъ членовете,
кoiuo са взели участие въ pauнcквaяnлтa 'наложена въ него, cл·Ьдъ
мото се пристани къмъ разглежда
но- -поставените иa* дневен* peдъ
въпроси, .
• · . -.
. .
PЬШEIШE:
•' _:•
д* 14
'"Докладва се телеграмата «Yг 178
«тг 0 тoro на Варненския Oкpxжeн* Уиpaвитeль относно удвоява»
кeю на избирателните секция 'съг
ласно новото измbнвниe на язбяpaтtчния·"'вахон*, sa кoero "дя”cтaпe
ришореждано m- опрвл/вдепие нoм-ьщeпнa за втopнт4 избирателни
секции. -\ > •
• T-нъ Кмета обясня, .че съгласно
новото нямjшeниe на избирателния
caкOй* cъ удвояването .на cpкцнитb
еаществующят» сега 1.0 втaвaтъ
20 и cлlдвa да се oпpЬдвлятъ номltцeкшf н sa oeтaнaлитi c·sцни.
И понеже яfcмя цrhнc да се нaпянiaтъ нiбиpaтeлнИ . к а р т и
по - oтдЬлиo * а ••','ъ c i я а
J секция, eнopeдъ духа на закона, че
- tc.кa секция c* дiли на дв* я
сгадователно я cг сегашните изби
рателна карти- aa sclкa секция ще
- се гласува и »ъ вторите ccuцин,
шjcтoяннoт» upиcxтcтвв· oupЬдtлu
neмbщeиия кa вторите секция да
бяднтъ 6лик» една до друга, sa да
могат* И8биpaт·лнт», ако иe rлacy)вarь >ъ ,uxpвftтя, да ' гшtyвaтъ въ
вюpaтa секция.
)
11е негово лръдлозкеиие cнupeдъ
, ивroтвeияя cняcъкъ, xofrи се apoЧJflЯ, OбЩHHCKИЯ CЬBBTЬ
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. Пa.иp'Ьдcтoящитfc'oкpxжнн п6ори,
'конто ще станат* и а 2б тoгo гла
суването ще стане въ 20 cякцuя,
кaкio cifcдвa: ".
.I. Bebкн избирател*,' кolтo иus
~v a?биpaтeднa варта вa I секция ще
гласува »> коя н да е .секция I-.a
вг училището» „0в, Климент**,* Ц
yч. jл„ j,Цapь Бopнc**, илц I·б
Армейското училище, jл. „Филapeтoвa", II yчacvьR*. ,·
fc·J Ц. Избирателите от* II ceкцвя:
Й-a. училището- „Oтлини", улица
l,C.iявпицatt, II yч. или ll~б.в* oяojвЗc;t;aтя реквизиционна комисия,
noд> околийското управление иг cxIщнa yчacytкг н улица.
•i
Ш.lЫиpaтцлнri oтъ,Ш·a ceкцвя:
l·ь,j,wm.iищeтo „Kи. Bopнcъ", П
ДИейновсва" и вг Ш>б вь
I „Сгедапение", — градската
L· Ш yчacrьвь.
Lhбйpaтe,iитl; oтъ |V ccкцяя:
itiъ KupeЙcкoтo училище, yл.
ipcua" й :мШuttгюpcкa'<, 1П
ИЛИ IV·б nъ турската пpoгиui\л „Pyткдиe", I yч„ . yл. „Гaб^cnau.^
;
/ V. Избupитeлит4 oтъ V секция:
*ь У-a ъ% Стопанското училище
J* ~Д-вo „Майка", cpliщyчI0нaшкия
4до л, Ш-yч·, или'V-б въ yчнлн'
Ao „Cв. Лacpeпти", яaдъ Флoг,чя apceкaiт» IV "yчacтъкъ.
\Vi. №.бupar·лиfb ori VI oeяy-Щ-ft itь yчrмищeтo ,K. Apa,?,, у лuua //iтapa llлaнuвa",

Vl yчacтъкгt яли Vl·б вг учили»
щeтo „Aнтнuъ Г JЛ, ,Oт. Ш»'
ннпa, IV yчacтькг,
VII. Избирателят* oтi VII сек
ция :”,VП-a вг училището ,0»,
Методи",,yil·б. въ училището „Cn.
Hayыгь*, 'yл. „Bдaдиcлaвь". IV
участък1.. ' '. '' VШ. Избирателите oтi VШ e«.
дия: VШ-a въ училището ЯП. P.
Славояковч. yл. .„Ннщва-^ IV yч.,
или в·ь "Vlll-tf въ училището ,C».
Сава IIв на yл. „Mилaдинoвcкa* и
,Coaoлcвa", V' участък*. . v
IX. Избирателят! oтi IX сек
ция: IX-a въ училището ,Cв.0aвa
Aнгeлapнй", У yч., до църквата
„Cй. Петка"' влн IX-ti въ учили
щето „Априловъ", V yч.,jл, rOбopищe" и .,
X. Ивбирателит* ,oтъ X секция:
X»a въ татарското училище ",Aзявие", IV yч., yл. XП и XШ лнняи или X-б въ училището „Oтeцъ
Паисий"; saдъ xaлятi - к·ь 1Т y«ac-
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K,ueтa докладва на cъв*тa, че
инa общински имоти,, конто се oтдaвarь дoдг нaeмъ и вc*кaf година
се иuбhpa комисии, която нp*paбo·
твa пoeмнит* условия. Пoeroянaoтo
иpиcxтcтввe се е яaннмaлo ,cъ тоя
въпрос* и се е capiлo на"комисия
въ cъeтаиъ: цoм, «мета Д-pъ Днvнтpoвъ, .общинските съв-ятняци:
Жeяo Жeлябoвъ и Христо Toиoвъ
cъ участието, по право eбщинcкня
юpнcкoнcyлтъ oбщнн. контрольор* н
общинския чииoвннкъ по имoтяrЬ.
По тоя ueroвъ дoыaд·ь общинския
cъв·ятъ , . ” , · . - ·
")
P *Ь Ш Иl·
, f

Вар. Град. Oбщии. Уцpaвдeag^
,
'.. >.

OBЯBЛBHИB
№ 1277Н ·

.
-

,

rp. Bapяя, 2 ioний Ю20 г.
,Oбявявa се :aa иoтcpeeyioiщ,

I

rв се, че вvчtмвтcтвoro на 23
тoгo oтъ В—4 часа cлЪдъ oбвд%
ще се произведе втори търг* f
cъ тайна конкуренция, за дo . t
ставката на: В000 кгp. цияиидpв- |Л
в· масло, З000 кгp, машинно
(лагерно) мaoлo и 200 кгp. масло
за динамо-машкнн, нyждви за
общинската- електрическа цен
трала.
. . . - • - ' • '
Приблизителна обща cтoйнocть I
е 10000О дв. Залога &°/<ь 5000
дв. въ банково удостоверение.
Oьгдaeнo' чл. «д. 11—14 o n
вaкoнa sa oбщeeтвeннитв пред.
,пpижтия, конкуренти1* требва
да upиreжaвиrь изиeкyeмитe се
документи. • < Tъpжнигв книжа и пивмннгк
условия c д нa < разположение н«
интерееуюгцит* се вcвки npиeжтeтвeiъ дeнi. и чacъ upи чи
новника; по търговете въ об
щината.
"-' '\ • -- ч ·

Избира комисия iъ cъcтaяъ: иoм.
кмета Д-pъ H, Димiтpoвъ, oбщинemятк съветници: Xp. Toкoкъ е Ж.
Жeлябpвъ cъ участието яa общин
ския юpнcквиcyлтъ, общия, кoитpoльopъ и чиновник* по oбщияeкяri
тъкъ. ,
• ' _ ' • '
яыoтя, която да upiглeдa вяячкя
P l i Ш E H И E . , - noeuнв ycлoикя^чЯ» отдавано aoдъ
нaeмъ общинските. имоти и saмю•JS· 1б.
'4 ^
чeввero cн вa t”Ькнoтo ивм&нeннe
Докладва се oтъ r. Kиeтa «·»н· ядoiiъл-eивe да нp*двтaви nяcнeняo
рося за oдoffpeияв un oбщняcxяя ха cъяiтa....
,- • ,
cъvbть П1 дoцъjнитвдeaь cпяcъкъ
на BapR·вcвитЬ яssбяpaтeлir.
v FЬШKBИB:
и. K,иeтъ: Ж. Дaкиджsввъ. •, % Лs 18 . . . '
Тоя cинcъкъ съгласно" чж, 9 w%
за Ceкpотapь: П. (haИoвъ
ДaклaДaa ee pau·pтъ А; 37 и»
избирателния laкouъ е бялг api'
..
” J , '
f
'.'
глeдaиъ пpiдвapятeлнo oтъ една oбщ·яtx·я xoнтpoлъopъ як. Jв в91 Вир. ГpaД> Oбщин. Уapиiлмaв
КОМИСИЯ състояща се oтъ пои. кме oтъЛ7·8 т.Г0j <iъ който и·,iн да шшшшшшmmwmшmmmmяяmmmшшшmшшшшшmmmmmmmяшmmammmmяmш^mшt
та Жечо Дияидянtisъ и oбщяяcкяit ti/вилё piшeяaef i ta^ усилване
cгвbтййя,к: Ж. Жcыбetъ и Ileтpъ | U и. 3 «ъ б00 лева н II вя
Шuoвъ, воя го го е нaubpялa за uoднoiявaнe sacтpazoiкятi яa yag·"
• :'\ . ч 12t92. - · •' ;·
peдuвuaъ н ч« опи съставянето ыy лищaтa, · "ч'·
гp, Варна, 1 юни 192О год,_
c* cиaieнв всички гacoяня фopнaл·
Общинския xoвтpoльnpъ oixcяя,
нocтя.
че кредита но § 24 в. 3 t нgчepОбявяла c · на иaтepej;yющiт*
uaиъ
и
се
мкa
уоилванато
cъ
д00
te,
чo въ киoiг·твoтo sa 14 юли
Oбщви·вин cгiвтннкъ r. Д. Бeлева,
taщoтo
6яли
uoтpiбuк
иa
гpaт.
г.,
oть 3 - 4 чaea eлeдъ oбeдъ,·
дtieвъ sauiтa iiaбвpareлиi;i по тодиaapя
ta,
нaнpaвa
·
на
разни
цехще
се
произведе тьpгъ, cъ тайна
iн допълнителен', cняcъкъ upiдeтa<
леми
i»
npicяaцaнe.
Зacтpaxввкитi
конкуренция,
aa доставката aa
види ли ех удостоверения sя опи
1
ия
училищата,
aoнease
на
13·8
1500
вл·нтpoмtpa
нyждйи за
сване oтъ oПщaиятв oтъ кдд4т» ех
февруари1
т.
г..
ивтичa
срока.
Градската
електрическа
инста
poдoмъ и жиаЬлн ля ох поне 2 го
l
лация,
oтъ
които:
.Общия,
cъвiтникъ
г.
II.
Rxpд·
дини въ града Варна.
zиeвъ
иска
да
iнae
uo
кor
oн,iнкя
1)
500
Електромери
ще
б&*
ще
се
нoднoвятъ
застраховките.
дaтъ еднофазна cъ неутрален ь
Общинския cъвiтяucъ г. Ж. Жe*
Кмета и контрольор» обясняха, пpoвoдникъ 3 aмпepa 120 волта, а
лябoвъ отговори, че едни oтъ язви2) 100О Еднофдяни електро
paтeлитe ех нporЬpeнй по cbнel* че uoднoвявaнeтo ЩR. eтaнe, по нoниrk книги, че ох навършили 21 ввтi оценка и понеже' училищата мера cъ нeyтpaяeнъjapoвoдникъ
годишна възpacтц а други ч· ·x ех много,' , кмета apf длoяtи да се Ь aипepa-120 волта. - ;.-; ·. •.».
Приблизителна' cтoйнocть . шk
жмnhлш wu града, я· ех бнля нpo·иcкaтъ оферти oтъ всички aяcтpaxoвaтeдxи
дружвств»
я
се
приемат*
доставката
е 40000О ли. ? - * •
uycнaли да бxдaтъ на вpвыe sauивal-ивиoeнвr».
Cл4дъ
това
oбщни'
Зaлoгъj5%
—S0000 лв; въ
caни. . '
; */
,
cкия
eъв4тъ
банково
удостоверение.'
\.•-" -..- -,'
Cд1)дъ това по' нp·iдлoж·a-· иa
Ocвeнъ , документите 'предви
Kиeтa, oбщянcxия eъвiтъ ·
P 4 ffl И: .
дени въ чл·.чл. 11—-14- oтъ за
P Ъ Щ И:
I. да се мeмaтъ oтъ aaпacняx кона за oбщecтвннитis предприя
фoндъ
§ 8S и6 бюджета sa финан тия, конкурентите требва да
Одобрява cg' Ш ,дoнъляитtлвяъ
совата
1919 година я се чiти·caтъ пpитeжaвaтъ и пpeдcтaвятъ ня
иsбиpaтeлияъ- cпнexкъ на Варнен
б00
дева
xъмъ. § 24 n. 3 aa cx"- тъpжнaтa комисия:
ската гнaдexa oбщяяя, кoflтo да
ЩЙЯ
бюдaseтъ.
а) Детайлни чертежи и опи
бxдe oтneчaтaнъ въ нa8-cкopo вpвыe.
II. Да се яeднoвятъ вaeтpaxoвa- сания на Български, Френски
PЪШEH0E
тмви:гi полици ия училащнатв вдa- или s Н1иски за устройството;
ныя .и eбщянcкaтa кxщa на улица проверяването и функционира*
№ 16. · ·
„Македонска* Д· 222 cъoбpaвнo нето на ве4ки '.електромерът ьf
. Докладва се рапорта на контро повишените, цbни въ сегашно вре
б) Свидетелство oтъ irвкoя
льора гря общината вд, M . . . . ме." Зaeтpax·вкит* да eтaнaтъ по държавна eлeкpичecкa Глабора
oтъ 5-8 тoro, cъ' който иска усил изиoeнит* цiни цa поискани оферти тория удостоверяващо, че oфeването cъ 8000 лева § 7 п. 2 oтъ oтъ вeнnкитв вacтpaxoвaтeлии дру
pиpaния типъ eлeктpoмipи · е
т. г. бюджeтъ, нoнeжo бялъ ивчвp· жества.
., <
ч
изпитaнъ и oдoбpeнъ и , <.
пaяъ кредата но него, а така cxщo
в)
Bдинъ
eлeктpoмtpъ
—
oб; РЕШЕНИЕи § 8 п. 2 cъ 100О лв,, oбщииpaзeцъ,
orь
5
aмпepa
120
волта.
At 19. ,
свия cъв4тъ
Tъpжнитi книжа и специал
По ПOBQДЪ писмото ха Варнен ните rioeмни условия ех на раз
P Ъ III И:
ското yчмищнe настоятелство вx.
Да се вseuaтъ. oтъ зaнacиия JГ· 181 oтъ 5 тoгo cъ което нека положение на интepeeyющит*
фoндъ (гл, I §7· 33) но. бюджета''за да му се oтпycтнaтъ oтъ общин се, ве6ки пpиcxтcтвeнъ дeяь и
по тъpгo191У фвяaнcoя,i гoд., и се oтяe· ската гора б00 куб. к. дърва вa чacъ при чиновника
s
вerв
въ
общината.
^
,
caт» 8000r-^вa къмъ § 7 п. 2 и отопление на първоначалните наро
10С0 лев*
зaм. Rн&rы Cт. Калчеви
§ 8 п. й на ex· дни училища и npoгнмнaзииie. 1
c
ЛV-чi·
щял
”
\. -*лн/, .' . i
за Ceкp«тapь·j П. Oгaмoв·ь

.'-, oвявдшиic ” :
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