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; въ Рvсия
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Л,роението срtщу
твяшевикига в с е

овече се усилва. дащето да ни каже,
ь Русия днесъ се
тертава еди о поле

..-0? кърви. Вчера ме-
69.IДУ Де ffНКИНОВИТ'Б
0 -айски и червевоар-
??цитt се е води-
• дълго и ожесто-

.'и:Но сражение. И

?;? двъгв страни
apw'

дадени много
2\ертви. положение ...

•
• продължава да

?в1натеrнато. Русия,
1глежда ще opt, ..

ивве голвма криза
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n!кnарацията иа ши·
рокит,••

София, 11. 2. Се--
)И 1?тарит'h на цент-
,0м;.лния комитетъ на
внциая- демократи-
F<Р''ската партия, г.
<OJ Лулчевъ и Ней-
..въ, вчера подне-
80?ха официаяно на
=шисгръ-првдседа-
I\ ля конгресната де

_.,арация на парти-
I 1?, ведно съ прне-

та платформа.

1ящ,1ит, и мятежии·
ците

l t!София, 11. 2. Сър„
1 1тt сж изпратили

,рични помощи на
ьР?страдалит'k мяте-
ш111ически свиеист ...

-1, които тия дни
е бждатъ раэда ...

,?:,,,::!НИ. Каква цваь
1вtняrъ съ това на ...

- - . .

винаги еж изказва·
ли със rрадан. къмъ
првдателитъ на Бъ-
лгария, пие не зна?
емъ. Очакваме бж ...

?ащепвевието
nродъnжава

София 11 11. Виденъ ве-
мледълецъ _:_ драгиевистъ
нар. прtдставитель, обяс·
няваики ни процеса, око-
ло раацвгшение го срвдъ
аемледввцигв, заяви :Мно-
го добрt се схваща, че
истинскитв мотиви за ра
зцвплението, което ·се
готви въ земледtJския
съюзъ - не е въпроса
за идване въ София или
оставането на Драгиева
въ Ст. Загора, а еж мо-
тиви за истински прин
ципаленъ характеръ.

За доказателство на
това може да послужи от·
каза на нtколко членове
отъ парламентарнатаrру
па да слвдватъ ааложе-
нитt въ декларацията на
парламентарната rрупа
основни начала.

пашичъ ще nочиие
София, 11. 2. Противно

на досегашнигв съобще-
ния, една бtлrрадска те·
леграма днесъ донася, как-
во Пашичъ, по съввтитв
на лвкаря, швлъ наскоро
да се оттегли отъ управ-
лението, за да си почине.
Опозицооннияtъ блокъ
гледа на това нъкакси
нецовърчиво, поради кое.
то борбата срtщу 1 lаши-
ча не првстава.

Ррtдотвратенъ атентатъ
София. 11. 2. Съвсtмъ

случайно. завчера ёилъ
откритъ единъ атентатъ,
въ който били замtсени
и много сръбски емигран-
ти. Подробности за сега
липсватъ, поради което
всичко е още неясно.

АБ?НАМЕНТЪ:
Голишенъ 26Н

За r; мtсец.и 150
За :1 мtсеци 1 (Н}

е вввякния
на. квид. сантимет. по

? JleBt\

Редакция и адмииистра
ция печатнипа

« CB't>TЛИНА •-Хасковс1

ЦБНА 1 яввъ

11ечатница «(:кt.тJ1ю1 • - 1111:rош?.

РазDойиическа Dаида Едииъ rпеда свадlа,
nр,дъ сжда друrъ - DIJ11двt1

·

?ost е бандата „Добри·
епввь "?

Варна, 11. 2. Завчера въ
окрхжния св.дъ бt сло-
жено на разглеждане шум.
но го дtло на разбойни-
ческата банда «Добри-
славъ-. Схда бt пъленъ
съ публика, която очак-
ваше да чуе присхдата
надъ тия опасни бандити,
които дълго врЬме вър-
шеха редъ обири и убий·
ства надъ беззащитното
дооруджанско население.
Всички обвиняеми окова-
ни въ тежки вериги бtха
докарани ПОАЪ стража.
Отъ потърпевшитв не се
явиха ;') души. Не можаха
да се явягъ нвколко ду·
ши свидвгели отъ Доб-
руджа

Прокурора на еж.да взе
думата и настоя на нt.

, колко пхти да се гледа
двлото. тъй като неяви
литt се свидвтели не еж
отъ такова схщественно
аначение. Сжщото иска-
ха и защитницитt на
подсхцимигв. Схдътъ оба-
че, слtдъ кратко съвв-
щание постанови да се
отложи дълото, и се раз-
питаз ъ по делегация отъ
ромжнски окржженъ сждъ
както неявилигв се сви-
дtтели, така и гвзи дош.
ли на засвданието.

Звtздомиръ.

Аиархистит, д,ист-
вvватъ

Горна Орвховица, !). 2.
Властитt отъ нвхолко дни
еж првцприели редъ аре-
сти на съмнителни лица
въ с. Дебелецъ, въ което
число алиаатъ и анар-
хисти.

Въ търновско и лвсков-
ско еж првдприети ооис-
ки и арести.

Завчера при опитъ за
съпротива на властитв
еж убити анархистигв:
Поповъ и Бошковъ. Тре-
тия. който е билъ съ твхъ
е успвлъ да избtr?.

Русе 9. 2. По врвме на
голъмия пожаръ, КОЙТО
стана на 2 т. м. много
«пожертвувателни» лица
се притекоха да ивёавятъ
отъ пяамацигв стокитв
на аасвгнатигв магазини.
Тия стоки за по rолtма
сигурность твэи й добро·
желатели С;Т,. оставили на
безопасно мвсто .. 1 У дома
си. Това, обаче, б·h ваёв-
лвзано отъ частни граж-
дани. които nptдynptди-
ха властигъ. Вчера бt
устрсена полицейска хай.
каза откриване задигна-
титt стоки. Такива еж
открити въ нtкои кжщи,
l\1ежду които и въ тази
на флотски,? войникъ Ха-
раламr1и Янковъ Русеаъ,
който е билъ охрана
прtэъ врtме на пожара.

Чавдаровъ

3nатнит" 1а6и
Въ една военна болни-

ца се поминалъ е д и н ъ
6ившъ чиновннкъ въ сръб-
ското военно министерст-
во. Когато л·tкаритt оти.
шли да констатират-ь
см.ртьта .му. лрисжтству
валъ и единъ отъ болни-

. чяитt служащи. Отвори-
ли усrата на 1\1-ьртвещ,,
л·вкаритt констатирали
два златни зж6а. Едини-
ятъ отъ лtкаритt възкли-
кналъ: «Тия эжби стру.
ватъ най-малко нюо ди-
нара•! Като чулъ това,
надзирательтъ рtшилъ да
стане rосподарь на тия
З)\\би, щомъ струватъ тол-
кова пари. Пр·вэъ нощьта
той слиза въ моргата,· из·
вс:1жда клещитt отъ дже-
ба и набързо изкъртва
зж6итt на мъртвеца. Поедна случайность бли-
зкитt на покойника эа-
бtлtзали? че му липсвали
златнитt зж6и n зав?ли
дtло за мародерство, ка-
то прt11явили граждански
исr<ъ на сума 2000 JJeвa.

четете Родов. зв,зда
·

ЗЛОБОПНЕВКf\
Че бtше студено ьрt-

мето. това никой не М{)Же
we да отрече. И ако нt-
кой кажеше 11ротивното.
щtх да t'O смtтнн, че 6езъ
в.рtме е о-глуntлъ ит?.
най-1\1алк.о си е nрiiддu-
жил1,, канд11датурата за
народенъ 11р-Ьдстав11теJ1i.
отъ Кърджалийск9. Зе_.р-ъ
6ая зоръ е да си избран1?
отъ таl\1ъ... За депуrа.т-
ския манд.атъ и дуl\1а .да
.н1: става - то е цa·fi1·-t,
?ми,яси прtдсгавегh уж?д-
са. че слi.дъ туй тp'lH•Sa
да ходишъ да дивашъ от.
?етъ пр?дъ народа.· кой-
то ти е далъ дов·I,рие и
те е кандидатира11·ь. а
най.rоJ1tмата беля е, че
чов-Ькъ тр·hба 6ез··ь дРУi'О
да говори • ф1'1рси », д'Ьто
казв,1тъ старнтt, ·1 У1:>екr1я
език01:. Не нe.ittй ге мисли '
..,е е лесна ра6ота Аа ста.-
нешъ народен'ь пр'Бдста-
витель и то име??о sъ
Кърцжалwйско ! Я шнт-
тайте бай Анrеi!ъ fро:3-
1.<овъ ,ta ви каже, сирома-
ха. 1<()Л1<0 е теrлил1. прtзъ
днит•fэ, когато ставах? t-1з-
6орнтt. а то то1·ааа 6t.-
ше лесна ра6от?, .а пъ-къ
и лесно се аавt-ряваха щ1-
стит-s. като · 1ю чуло ct„
кашъ ... И избора утаър-
ленъ .. , Камарата става 6()·
rата с'Ь още е;{ин1. от-;?.
кърджаяийско... О б а ч е
днесъ tte е така .. Отидо
ха си веч? онюt ?даи?о
аи • години., ко1·,по ;1ес1-10
се ставаше наро.це-нъ npitд·
ст41витель - стига . само
.да можешъ да в;щ?tеш1.
д. о б р t цtпенич-арска'f'а
фехктовка и? мандат?
ти е rотовъ, като лечеt1·ъ
хлtбъ ...

Та думата ни е за врЪ-
1'11tто, ко?то эапочt-iа вече
да с? стопля. На какво се
дължи всичкп това ? Ви-
ди се, защото не е сту-
деt-10 или ... пъкъ Балкана
се радва че има и cer·a свой
човtк? въ камарата...

Вораж!Ж

fдва тваrедвв
рр'kмаэаната же.на
На 1 О т. м. сл, пл:, 11'()

невнимание. била лpt.f."-a ·

зана от. конет·h на Т.
Таневъ и др. жителката
()ТЪ с. 3.(lатен-ъ долъ, Ха-
рhн1нлийско, Лата Димит·
рова. Сл'?дъ дълги полки
тя починала ед.вамъ КЪl\1Ъ
2 чactt сл. nоJrунощъ.
Трупътъ и е эапазеtiЪ·
Злосторницитt с? задъ·
ржани.1 Почнато е СЛ"ЬА·
ствие.

Общината съобщава . на
ония rражда?и„ които .и·

матъ малом·hрни дворища
и такива за отчуж,цазаti€
да подадаrъ заявлею1е ,въ
общината, за да. имъ . се
отпуснатъ нови 1"11tста.



нит ·r, си. Особено Л. Лас-
налсит.. КОЙТО въ схщ-
носл 1., 11 •й добрt изнесе
роля га си отъ всички ос-
танз ти, съ изключение на
В. Пасиаяева. r жа В. Па-
спалева въ ролята на Нпа-
ра Фиомен-ъ бt неза111·Iши-
С11а. Тя единствена си е

.2С р о ни на nжти::ч:?в:овото К1аять ua [адоп
Още при вниг ане на З<\-

ввсатв лошо впечатление
нравят ь двата счупени
стола при масата 11а i!ръ-
дщ·q п чанъ на сцената.
T·Ji можеха да се з:Jl\1·внятъ
СЪ авоави И.1111 Д<t Lt взе
матъ отъ нtrд·в по хубави
какт о обикновено става
въ ировиьциални r·в тен-
три. Безвкусие , ;, режи-
сьора. За »скор« ции Н{;
може д;1 СГ ива IO,'t,Ht - та'
кива в·tро?1 но иипсаагъ
на театри.

Почти всички драми на
Зудерыаиа сн: изградени
на психол. гич. С'Ка <'С!ЮВа
ёевъ външн« сфекти-сти_.
лизувани Тр агелията на
една душа, коя го изгаря
въ борба та съ Ада -- отъ
ноктитв на която иска аа
се отърве и да се отдаде
всвцело на ивкуството.нв
чистото изкуство, което
е првнебрегналъ-с-ето съ
нвкояко думи образа на
Вили Яниковъ.

Той е художникъ, кар-
·1 ината му «Краягъ на
Содомъ- е вяигнала шумъ
но попалиавъ въ кривъп?тъ-ьъ пхтя на без-
нравственостьта.

Аµ. В. Алексиевъ?въ ро-
лята на Вили Янковъ. 6·f?

невъзможенъ Тuй прtзъ
всичкото врвме деклами-
раше (и то съ пагосы),
м Jr, ч е ш е се да изживве
трагедията на героя, но
напразно. Това не е по
силитt му Освtнъ това.
нераз6иран? HR ролят? и
патосъ кой 1·0 не на всЬ-
K"".'tt е необхоцим ь Резо.
ньорство. И когато той
пада МJ\\ртавъ пръаъ тру-
па на удавилата се по
негова вина, Клзра, пуб-
никата си отлъхва.

М. Атанасова-въ ролята
на Кити Татен6ергъ е не-
търпима Монотонието на
гласа и убива всвко на.
строение въ нейна полза.
Лицето и-ви1-1а1·и СП,Ж(•Й
но не отговаряше на тре-
ВОЖНИТ'Б СЪСТОЯНИЯ на ду.
шати, каквито ТЯ тръсва-
we да првживЬе Лице
безстрастно, спокойно,
студено. Когато казваше
на Вили (въ петото дtй-
ствие): « Не. нtма да ос-
тань, пуснете ме i ! ци ги-
рамъ на умъ), мене ми се
стори че му киза. «Дай
ми чаша вояа!» Така спо-
койно произнесе тя твзи
думи, както и слtдъ като
се съгласи да остане: ,,да
азъ оставамь-. Монотон-
но. 6rздушно, студено

Профе3оро Рим?нъ tь
Петровъ) СЖЩО 1)101\ОТО-
ненъ Д-ръ Бруно Зюс-
киндъ (Г. Костовъ) не зна-
еше юкд·в да гледа и 1<?·
дt i\ty е мtстото. kp1,
Вайе?, [писатель (П. Кю
чуковъ), Крамерь (IO. Мн-
нковъ) 11 ГосnоАИН"Ь Rнм-
кввь (Л. Пьспалевъ) бtха
сносни. Нужпно е ла ра-
оотягъ повече върху ро-

Въ ПJ1tвснскин окр. с.н..дъ
е постхпила молба за
образуване двло cp·Iиi.ty
-реянкцията на в „ Плвве-
нско утро• отъ столич ·

иия адвокатъ Д. Н Гръ11-
чаровъ. Посивяния ИСКа
"t скжаането на реиакция-
та съгласно ЧЛ. i:?? l35.
2?.6 п. э и. ?н отъ н. з.
аа нвнесеного противъ

"него въ бр. -t!> нtt вьс г-
иика антрефиле Схщиат
е· поискалъ на му се за-
инати ье.аео лв. париL1но
удовлетворение

До I &JJiJИAo ще бжд:нъ
ro1onи строещит·Тi се. ди.
_рект11и телефон1-1и линии
?,тъ София за Бу-ргаз<?,.

. -Вapti?, Русе, Х[\сково и
Спч?а За1·ор<1.

Заnовtд?.та за ув?,лн?-
нието на окол. началникъ
1·. Т<1доръ Димчевъ, е из·
лtзла. На негово мtсто е
назначенъ r, Ив. Gояджи-
евъ. - J\е1<арьтъ при ми-
на «Марица•> д-ръ Феодо-
ровъ, сжщо е уволненъ.

Вчера въ София ра.ци-
ка.аската орrанизащ1я е
св.икала събрание, н? ко-
ето ..ся-. продължили ра-
вискванията по реферати-
т? на r r. Фаденхехrъ и
J'еновъ. /'оворили еж пр.
Ил. Георi·овъ, .Ан Стай-
ковъ, Ст. Вайцеровъ, Ли-
Jt& Илевъ и fl. Денев?.,
. YтrJ"ЬPAeHlt е· реr·улаци-о-
нния планъ на кварталъ
Nt 4 7 на града·, опрtд·Ъ-
ленъ отъ общ. с.ъв-вт?
за градина с? градски
·театръ. Сл·вдъ извършване

. 11уж11и1"h формалности,
. общината· Щ€ 1юч1-1е с rро-

ежа на театъра.
OnptAtAeнм еж типовст·в

· ·,ia брашната отъ стоп<\-
нския съвtт ь при общи.
ната.

Рад„иа,11ната организация
има съОr.>аt1ие въ недtля,
?ъ което . се р-азrjteдa
в·ь.проса rio сливането,
който е сложенъ за раэ-
р·Ьшение от?. конгреса на
nар'тията. Разискванията
ще nро.цължатъ въ чет-
въртъ1<ъ, 14 т. 1\1, Дебати.тt еж 6или 1\1НОГО ОЖИ·
вени. ВtроятнQ ще над.
деп·hе мнtниt:то на феде-
ративното участие на
партия въ С1·овора.

Курсъ аа 12 фгвруарий

куп.
I

пр.1
Швейцария2348 -'23801 -
Ню-норкъ 135 70 136; 5
Лондонъ 581 - 589 50
Париж. 605 -

6231 50
Италия 586 - 597 6? .

Цариградъ 71 20 72 25
Ромж.ния 66 -

691'
20

Германия - -
Прага 391 -

396, 10
Виена -192 -198
Белгия 545 559 00
Буда-Пеща 42 61
Югославия 160

1

163 50
Гърция '227 50 236 ...i..

Холандия 54 -151'221 -
Канада 131 5о/ 1321 50
Швеция 3538 -135861

...:. ·

О I ъ 2-::! годин?1 наса111ъ
творч?ск11тf, усJJовия у
11ас1, еж твърде тежки
и 1\1алцина нзuрающи ус-
11 tватъ да ги преuъзмог-
н атъ. Безоадостмата е1ю-
ха. въ коя.то жив·Iiемъ, е
!!(Върлила своя теж1.къ
ОТПс'Ч:IТ'!-.КЪ D ьрху l\1HOЗII·
на <Нъ .кr,р<1та, които жи-
в·Ьех!\ съ ТЗ(lрческ11 бля
11ове ,1 копн·f.жн. Онл
КИllt'ЖЪ KGJHO не,юсредст.
в?н14о с1,·1ц·1. В(1й11ата за
почна у насъ. ск?ро мини
и не остави трайни сл·t·
ди но псе nакъ,nотикътъ
коит() Jtaдoxa тия rкжпи
вч?рашн:.1 дни, 1юти!<Ъ з.1
отърс1нше <.·тъ шаблонна.
и1биrнше нови ш1\ти?щ, и
1юви ср·Iщства обtщаватъ
едно унифициране на на-
ш-ето искуство. До прtди
то -съ малки изключения
с'Гоеше подъ тежкото 6у
лона рутинната и т?ка
поощренно отъ безвкуси-
ц·ата на публиката про-
дължаваше саоя • екзоти·
ченъ» 111аршъ, Но дни·, t
на борба ср·вщу ОТЖИ!t'Б·
ли кумири и •самобитн,)«
национално творчество
посочиха нови 11.11,еи и. но-
ви постижения въQ искус.
твото. Въ интелиrен1 ната
публика тt с?sда?оха е-
динъ друr·ь критерий. И
днесъ макаръ и да 11? ре.
rистрираi\1е крупни съби-
тия изъ о6ластьта на ку.
лтурнитt отрасли. ние
вижда111е една са1110отвер-
женнtt борба въ линето
на 1-1·вколцина по крупни
таланти, ко,?то ще nстави
трайни бrазди и ще приб-
лижи синура 1/'t нuшето
изкуство до тия на ц·?н-
ното

Ин.-.че на пръв1э nor·
ледъ тая епоха не носи
нищо цtнно. Сtкашъ са.
1110 разликата е с11ецифи
1.1ното аъ нея. Сtк<tшъ
сам() напразни, 1-1енуждни
и инжектиращи опити се
пр;???тъ надъ н-ашето из-
куство. Да. fia пръвъ
поглед'!, тъй е. Културни.
r-t 11рояви се свежд;1 rъ
М'4Оt'ажди само до опита.
Но въ тоаи опитъ Clf.. аа.
ложбитi .на твvрческнтt
дни. Въ тоэи процесъ на
рушене и с.зиждане. въ
тая бор6а се окриля, ъ
творческитЪ души и се
създавэтъ ц-внностит·в.
Пжтя на диренето, Kvl'a-
тo е поетъ съ фетиши-
3'\.1'11Ъ извежда къмъ хра·
111а. Днесъ българското
иску(ТВО, раэноли кото
бъмарско искуство, тър.
си nжтища. 8. Д-въ

Комисията при финансо?
вото управление по оп-
рtделяне данъка в.рху
общия доходъ е привър.
шила работата си.

Рекрамата в душата на
:rъprGJJ,JTI

Cl</1 f1Htl\H?H1"!,, ('.1 RC1.Т
'IИCTl.o 11 НtЖе11·1.,
ринаrя l\tH<'!'O. 06р
IIH H?fHJH "l а !{ rt?J);( 6.,
11,ютенъ въ ней1-н1? 1 б
И flШСЛН ЧОЗ"БКЪ: г!?
ВСИЧКО T01$lt C}fl.HI..?
Оl'РЯНЪ отъ е.д•?о
слънцr-слъ1-щ?т,, 14

в1?но.::тьта? Tst с 6
актрИСrt съ T1Jli1HП,.

· М ?.рчо Марчlilim???Фili&?.iiВI '
Дроrерията иа яико rииевъ - Хаtко1

t р-вщу 3е?1ле.1tлския синдикатъ по.1учt1 прiщс'
т?лството на ДИСТОЛ А, Ц1эРЪ ПРОТИВЪ КЕЛЕЕ

и е складнралъ 1·ол·Ъr.10 коJ1ичест80. --
3--1 о Стопани, проверете доби'1ъна си 1*?1mm--ФR'II\Wlfnlmlml!C

Обявnение ?С

?аля труц? ла р?зучи rо-
лята си добрt и да вник.
не r,ъ всI,кн психологн?1е·

N91954
Хасковското 1·,рttдско общинс1<{') управленvt?

f Itвява за знание на интересующит·в с?. че Bl> к 111

ларията на сжщото уГ1раsление на посоче11итt
1.JDIдnле дати ЩI! се пронзвед;пъ от:J;Ълн1,;т·'fi търru11? D

Ftptм сто отъ 'J априлъ 1 9 Н rод. до 31 ·мартъ i; 11

V щрасъ таина конкуренция .:ъоо1

н ·1 j ?ад,11· а н ??артъ н. I'· uтдаването 1-1а закупвачъ
д<,хопъ ИН1 ИЗАПЪ - залоrъ 4:0tlOO лв.. и КРЪ:?рtдъ
НА - за;ю1·ъ 1 50UO ла К ва>I

На 25 мартъ н. I'. отдаа,.н,ето на з.1ку1111ачъ APit1

рането общ. дпходъ СЕРГИЯ - запогъ J ouu Jlчe ас

КРИНИНА - залvrъ i 000 лв, и !<АНТАРИНИНА JiЛЪ
JIOJ'Ъ ;)/IQ ЛВ i№_aBJ

1нl;, Iсъ явна нонкуренuия .ръ с·

На 2-6 111ар1 ъ 11. r.-Отдаване общ, 1<аса11с1<?; ?;кя11и, б.-?рс1кит·в за лродажОа свинскu мес,>. ol епразюн·t 1\11:iCTa до чешмата «Ючкурналийкы>. ia:o
р·вка.та ср·tщ у ка(а11ски r-fs са11а1ш1 и lна э;?11а)

и

страна на новото общинско уr?рnвл?ние - за:ю1·1Нtа
[1С'БКИ ДЮК91НЪ И CilJl3W 1> по 5НО· ла , ?t за J\1 &с ra1'lDЩ
ioo левэ. 112 i

На 'И мартъ н. 1'.-отдави11е на 11:1ем?тс)1н 1тукъ

праз,tни м·вста за З,Jрзаватчий.-:ки салаш11 - з силно.

П О ?. 00 JI В 11:Ъ ВОЙ!

На 28 11нртъ н 1'.-отданане на ЗШ.\'ПYBttt.t1/Jlrt с1

6ирането тзксит·в отъ иrра на та6;111, доr.1и110. ?еволю

рдъ 1<арти за иrра, тароцн, както и УАРЯН? п•nлбок
върху t<арТНТ'Б за иrра-ЗJЛОГЪ 1?(/() ЛеЕ:а? съ.бt.ОIтак:ситt за ЯЗl\ене велосипеди. конто цир1<улJ1
изъ rр:зда и землището му залогъ 3tHJ лв.

, а 11

Н 1 2\:1 мартъ н. r. напечатване 1<нююна н?11.iri6?
щин.с1п1. залоrъ 3000 лв; двtтt о6щшю<и I\1!c?e Ci?
Аеtе?ото 6ЪрАо з:?лоrъ 500 лв. 'Ь ми

На 31 мартъ н. г за под1<овава.нето на о?ешни
добитъци залогъ 1011() лв и чистене об-щ Q'f1 НуЖ)м·вста залогъ 1000 лв. ?.

На 1 априлъ 1-1 ('. ·- Отдав.анет,r на 1-?aei\?•
6юфетl! въ rp градина - Залогъ I 00'() лв .• ,1.ocшfN?
КЗНЦеларСt<И матерИЗЛсИ ЗаЛОl'Ъ 2000 ЛВ.

r'?JftНа 2 априлъ н t - Доставката на оконо LIIИ
кrр. ечеМИl<Ъ. Залогъ .+000 лв; около 1 0000 клr.

trвorзалоrъ ::оно лв; около 70000 клrр. ситна сл;1м, 1

JIОГЪ 6000 ЛВ. И 10000 KJll'p. ОВеСЪ ИЛИ еЧеМИt<а·?fа е1

JЮГЪ 4000 лв. tpe/kкЗалозитв ще 6ждатъ до.r1ълнен11 до ?11•1. е
1разно 1ю це11ит·в на търrовит·t ц·tни до·

Търговtт-в съ тr1й1-1а 1<онкурс1-1ция ще се n
с

1

вед?тъ отъ 9-1 l ·часа, t,фертнтв ще се при? iнl
??

до 11 часа на сжщия лень. а тия съ явна ко?
нез'а

Ki

нция - ще се 11роизведатъ отъ 15_,...17 часа. 'Кокс
Конl{урентигв ще се съ06разяrъ сrь чл. '!JI ·?,ъ

нк

1 'l7 закона эа бюджета, отчетностьта и пр·Тап-рtJrожн
Търж1-1ит'f> книжа моrатъ да се paзrлe>lu. 1

всtки присжтственъ день въ общ. к 1н1\1"Jtrff"1iщн,

ст;(влъ административевъ· .
JКът

,.
сл?Хаск,·,?ю 12 11 19н го,1• ,

· ' · "'
??ен

л. 1(1\kТЪ: Сот:ttр'Ь Пас.1\защ01'
Секр?тврь: Ив. МltiPaдa
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