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0praнъ и издание на Варненската Градска Община. — Излиза вctкa cя,бoтa.

За гoдejыш в slнчaiви по 20 t, !
3л некролози 25 «в. Tгproвoкff, I
aдвoкaicки и дp. по 1 ле, вa цч. I
си. Hpиcтaвcнв DO 10 cт. вя дyнa. =
5а мaлвн oбямeнiя до 2Ь дyня
5 — 0 ла. за, кciso. За повече
пyЛ·и(uции — по cяopasyиiшяe.
Biнзao Epeтo ев отнася до вicт·'
вика да се-изпраща до Pi·дaiдм·
та, xy —• HMITGTSOTO, Варна.

,

sмsaa

. . Общ, Cъв4тникъ Д-pъ II. Paн- практика, чpзгъ гaкyнчици, доказа, та: д-pъ H. Димитpoвъ, Cт. КалEORЪ ^ на, ни4 ние, че на ;,иoдoбнo че общината все е губила, но сега чeвъ, Ж. Дикидatиeвъ.
j.
ptвдeниe,' ако има aaкoяъ дa- нала при новите такси и направените
Членове на съвета:
Ил аасъдапието ,п& B&pнeш?кия гане 8aиptш,вни8 на капиталите и точни иeчиcлeнRЯ по cпиtъцaтi sa
Градско Oбuшаcви eъв^ъ в* извън влоговете въ бaнкитi вa нашия,oб- нмoтнocтмa н дoxoднocтьтa на граж
Д. 0 . Пoпoвъ, P. Kpaйчeвъ, Xp,
редната: щ ceeия на ,24 Април* ЛQГЪ,' пpвдидa бддe yтвspдeяг, бюд даните, като се sнaятъ размерите Toмoвъ, П., Hoпoвъ, 0т. Bacилeвъ,
1920 iщ,.·
, / '. ' , . . . . , жета, вeички , ще се вoдчпнaтъ u на приходите,'конто ще пocтsл-ть, Hик. Maлeвъ, Ив. Bинapoвъ, Мих.
ще зaдгpжan oyыa за дaнгкъ, вo не става нужда pтs> saнyпчици,
Koмapдяtиeвъ, д-px T. Cтoявoв·ь, T.
t ( Присатствуваха; '
Kмei* Д. Koндoвъ, вaтqцpfcдce- понеже н1iмa такъв* .aкoнъ, всичко , ;flo;тoзи дoвaaдъ.нa Kыeтa, об Cтpaшимнpoвъ; Л. Xaмaмджиeвъ,
д-pъ.П. Paнкoвъ, П. Kzpдzиeвъ,
,'
д&твль на eъвiтa, поиощиица кмe* щe.пaднo. Paзглaeлвaнeтo на едно щинския въвtтъ,
такова
,
наше,.,
ptшeaиe
ще
до
Hик,. Мирски, Ж . Жeлaбoвъ, Rp.
та: Д-pъ H. Д-митpo'8b,( Qт·., Kaл! · '"••• <? Ъ Ш И : •'.
кара
бaпкит·Ь,дq
бaнкpyтv,
защото
Toдopoвъ,
Hypи Мумджиевъ, Д. Бe·
чeвъ, Ж. Диsйдiкueвъ. . . - , > , <
,
,Лpиxoдитв
на
^oбщинata
при
дей
всички ще се , ,втypнaтъ да би иeдeлeвъ, Gт. Beн, Пoнoвz. При под.
Чяeнoвe на eъвълa:
ствието, на бюджета <к' 192р .гoд. секретаря H·, Mлячкoвъ, а ^
Д. G. Uoпoвrь, Xp, Toыoвъ, 1Г. тerлaть ,влotoвeтi а кauитaлиxb.
Общ. Oъвiтдиkг Д.. C Попов* sдa се'" cгбиpaтъ oтъ Qбщинaтa но
1
Пoтдoвгl От,- Bacиieвъ, Пик. ,Xp.
„ • Oтcsтcтвyвaxa*: • * · * *
Maлeвъ, Ив. Bnнapoвъ, WГ. Ив, Ko- отговори, вipao е, че законодателно cт&нaяcки.>нaчинъ —- бtiъ пocpЬдыapджиeвъ, Л. Хамамджиенъ,, Д-pг не е' учредено нaiнe piдаeнвe^ да cтвeтo (нa зaкyпчициj а именно; пpи- t , Общинския cгвiтникъ Cт. Caвoвъ.
t Прочете се пpoтeкoлътъ oтъ миII... Paнкoвъ, D·' Карджиевц Ж. иыa такава сила. aa зaпplщeниa, ao кoдит§ по §§ 1, и. 3 г; § 2 п. а.
Жeлябoвь. При д, ceкpampя· H. кaкco и всичко онова, което сме иa« 2 б; 3 в,' 7, 8- н 9 i § V H » ; иaлofo заседание на, cъвbтa, които
градили ьъ бюдaseтa ще cгaнe yapjt § § Ч ? , ; , 1 8 / U , 1 6 , „ 1 6 / 1 7 , . · 1 8 , се' одобри ш heдnвca,oтъ членовете,
cг -yтвxpaвдeниeтo му saкoнъ, че тия .19, 20,, 2\t 22, 23, 24, 25 и 29. които ех взели участие въ paвиcкQicxтcrвyвaza:
·.
вaввятa, иsдezeнн въ него, cдbдъ
доходи
ни6 .налагаме sa,Lдa. иsxpa- ' s "... '"hroTOBQЛЪ,.((fl.Общинските cъвiiнвци: P. Край*,
крето^ се пpвcткuи къмъ,разглежда
'
нпмъ
населението^
което
·
Ч
и
се
на
чeaъ, Д-p* T. Стоянов*, T. Cтpa1
• > ,. ' · Л l · i . · i v
' »
не, достявент^в вя диtвeн* ред*
ложи
oтъ
държавата,
обаче
да
имъ
шимнpoвь, Hик. Kp. Mиpвки, Kp.
j
На
.acЬдaниeтo
на
Варненския
въпроси.
,
uoeoчимъ
pecypcнтb
sa
пocpiщмe
Toдopoвъ, Hypи ,Myмдживв·ь, Cт.
Градско
Общинска
rъв·Ьтъ
,въ
иtpasнocкит^
и
вагубите
oтi
тая,
пре
'Caвoвъ, Д. Бeдeлeвъ, и Cт. .Beнeд.
' .:
PЬШEHИE:
храна, в,'те' v иil ,cмe длiжнк да в·ьнpёдвaтa му cecвя,нa 2 явyapнй ;•« . . - ' i j f t l . • ; ; - .'•• '.
Йонов*.
f,
,'. **, ,V '
Прочете вe протоколът* от* мн- cъздaдeмъ тия ресурси/ които дър 192О година ' •
жавата
не
може
да,вe
ги
yдoбpв
IЦ· се Oтвacя до saeiдaнвятa
вaлoтo вaciдaниe ,вa Съвета,. който
.<,Приежтетвувай':
щя «бщинсквя cъвiтъ ежедневно ли
се одобри и подписа oть членовете но законодателен?, peдъ, щoмъ ,ниe
които ех ,вgeли участие в* разиск сме ги пpiдвiдили въ бюджета,,си, ' t Kмeгь Д. Koндoвъ като пpbдce- те да cтaвятъ въ нpиciтcтвeнитe.
ванията излогаени- въ< него, fл4дъ sa това гласувайте господа да в·e- дaтeль на съвета, помощници ние- дни при редовна eecнa. или извън
което .се иpиcтжни към* paвrлeж-, мeмъ решението, което пp4длaгaмъ, та: д-pъ H. Двмитpoвъ, Ж. ^Ди- редна, сесия, ,г-въ кмет» докладва,'
че, постоянното пpиcxтcтвнe, е , на
дaнe доставените на дневен* ред* та ыaкapъ и да вiмa зaкoнъ, дър киджиевъ,' Cт. Kaдчeвъ. . \„ s ,
жавата ще бsдe принудена да съз
ми1 ние т4 да cтaвaтъ пpiзъ дeнь,J
въupocи,
:
,,
l ';- -Членове-на eъвiтa. ••>• ” пpiдвидъ на.това, че зa,вciiKQ за
дадетaвъвъ,
.
,
,,
,
(
P · Ь Ш E H И Б , uI'лacyвaнo пpiдлoвeипeтo на Д. : Д. 0 . Цoпoвъ, ,Xp./Гoмoвъ, 0т/ седание ще,се пв,uncвaтъ .подробна
v .. t
№ 237
Общинския въвЬтнякх П. Kлspд- C л Пoнoвъ се прие, c·ь болшинство, Bacилeвъ,, д-p^ Cт. cтoянoвъ, П. протоколи и вь cлЬдyющeтo зaciжиeвъ запита—облагането на капи вследствие на което общинския cъ- •Kipдживвъ, H. ,Kp. Мирски, Ж.' дaн^e. дa} се иoдпиcoa·jъ от* yчacт-i
,Жeлябoвъ, , Д. Бeдeлeвx,' Cт. Beн, j!yющиrк егвЬтницй/ та , за да се1
талите, влоговете и «p·,щe засегне вeгъ
Пoпoвъ, Л. Xaмaмджиeвъ. JTnк п. даде .uъзuoжцociь и вp-fcue.иa cв·
дu опия варненски' граждани, които
'
'
,
.
P
-В
Ш
И:
•'.
'"'
кpцrapя да , rя иsroтвyвa, .да има
ceвpoтapя
И, Mлячкoкъ, а . ,_,%"
имат* такива вън* от* rp. Варна,
ueждy 5ftcbдaн)uля. ^зoбoдeнъ, дeнь„,
Всички банки и Дружества въ •
в нiыa ли това облагане да стане
.  Oтcлтcтвyвaxa !> ·· · -'
ya
написването^ имъ. 11о този нa-,
причина за изб4гвaнeтo < на капита Варна, държатели, на влогове и ка
чии·ь
настоящия oбn^иucки ,вicтaвъ
питали» въ< настоящия мoм·нтъ, ако , Общинските cъвbтницн: l·. Rpaйлите от* гp. Варна,
-' ,
, OCщидcкия Съветник*. Д. C , По 'бsдaтъ ocвoбoдeпи в cъ "цkль да вз- чeвъ, Иeтpъ Пoпoвъ/ II. Xp. Ma- не ш'e пcпaдпe въ положението пa^
пов* обясни безпорно,- че не .мо бiiгнaтъ облагането имъ cъ общин ^лeвъr Ив. Jвинapoвъ, Мих. Koмapд- миналия cъcraвъ, протоколните pe·;
гат* да 6ядат* облагани ония гpaяг- ския дaпъкъ, ,кaкгвтo' .се ,upbдвиди •жкввъ, ,T. Cтpaшимиpoвъ, д·pь II, шёниa на който за н·feкoлкo гoдвнц
дaни, капиталите на които не ек [при гласуването нa,т. г, бйджerь, Paнкoвъ, Kp. Toдopoвъ, Hypи Myм- останаха неподписани, а от* друга"
страна ще се даде BЪЗMOЖHQCTЬ. на
в* Варна, а за да бxдe осигурен» 5ще, бxдaтъ тн отговорни.,sa пpииa· jдяcиeвъ,и Cт, Caвoвъ.
г-дa oбщннcкитi eъввтници да пp·-,
Пpeдъ
видъ
обстоятелството,
чё
дaющия
се
дaпъкъ
върху
тия
влo·,
фиcкa oтъ. иsбiгвaпe ·нa капитала,
s
'поканата-,
съдържаща
дневния.
peдъ
|
мий мoaseмъ още сега да вseмeмъ !гoвe и капитали. ”
}j •yчвaтъ и дневния peдъ, който вa
4
по
вшвшнocть,
не
е
cьoбщeнa
на
вciкo 8aciiдaниc ще бsдe. обявяван*
p-вшeниe, те всички,ония влогово и. *l На настоящето решение да. .се
''нeкoлкo
дyшн
oтъ
oтcaтcтвyющитe
bъ.'поканата един* дcнь ,нo-paнo. ,^
капитали, които се кoнcтaнтиpaтъ, 'даде ,rдacнocть ,t чpesv общинския
въвiтницн, не «s мoглtf да бждaтъ' .. По този доклад* на кмета, oбче cд биле въ банките и .дружест глашатай,
* l· ^ - , , .,
намерени, .«aщoтo вseмaтъ участие щинcкият*, cъв·Ьт* единодушно, у""-**
вата в* деня на нашето гласуване
,v
въ градските участъкови комисия,
на бюдяieтa за облагането иuъ,mкo , •' '• - "ИМ11ЕНИЕ:
P 4 - Ш И : · • JM
' № 238 -, ' ” • ' .които пpoввpявaтъ и cъcтaвлявaтъ . "· •
- 6идат* „o·тнfcтя де утвърждението^?
Заседанията на oбщинcвrfa ic '
бюджета, ще cчиraмe,· че това е i Лlpiдлoasи се pгъ Кмета за paз- списъците ;цa кои бвдни граждани
насочено нpoтивг фиcкa ни и щ« 'pfcшeukв въupoea uo кaкъвъ начина •тpiбвa да се дaдaтъ платно, илн вiтъ, нpи редовна или нsвъЛpeдщ
дtpжимт. отговорни влoгoдъpжит*- • при новия, гЛaeyвaнъ вече бroддаeтъ безплатно дърва oтъ общинската сесия да стават* пpiвъ дeньj ?j
' Общ. cъввiник* Д.' 0. Uoпoirt
литi, вaщoтo eлbдx като ,тв, cл.yз-, ba 1920 гoд. .да, става cъбиpaпeтo :гopa, 8acЬдaниeтo но се състоя.
посочи един* мотив* вa пoяaaeняe,
нали, че капиталятЬ ' се oблaгaтx, , па-общинските приходи.
·,. , .
ПPOTOKOЛЪ • ” . '
.че cпopeдъ закона редовната cecвq
upfeвyидиaia «,i че та нарочно c* . Kaктo·зa pa?xoдитe,ce- взе plшe№ 2.
на cъвгтa пoчнyвa oтъ l·я, пoнe·
npexwьpлили капиталите дцymдb в, цшj.Jfi 118 да се извърши * нeпo- ' п · "' ·
влоговете oтиycrнaлn, «а дa.шбlir- '' cphдcтвeвиo oтx oбщинaтa,”„ по сто- • 'На заседанието па Варненския дtлви "«." на м·вceцa и трае няй-мнoj
ял, 8пачи този cpoкъ е
ннтъ нашето, фискално облагане, за , пaлcкя.нaчипъ така и вриходит^, Градско Oбщицcки ,cъв4тъ въ ре го 1о
мaкcиsi
. cдвдoвaтeлнo ». пpвздовната
му
сесия
на
5
явyapцй
това. чp·Ьзъ вашите фппawoвн aгea· "кaaa 1Смета, oгь roлвмa »полза за
•дeнь
д*
.,e
)avlдaвa,
рн^вчата
ти иoжeиt oтi rbxi да ,cгбepeиъ ,oбщинcкиrЬ ,интepecп .е, да ces ек-,
сия
не
мoгse
да
трае
и i, ч\dfc&
'•”
Присатствуваха;
облога. Правя пpbдioaifeянe да се caлoaтиpaтъ ;лaиpaвo oтъ общината^
'l^двua^
Тор
oтъ
една
cт[,
Kмdтъ Д v Koндoвъ като пptдзe-,,
ввeмe подобно pfcшsниe, което още по cтoпaпcки, нaчипъ, бeaъ uocpёд·
v
CTBUTQ на, закупчици,' Дo сегашната д^aтeлjj)нa съвета, ,пoмoщвиди кмe-1 orъ. друга, че диeuшa c c i Л
утре да бждe разгласено,
л

BpoЙ b.

•чужвти. 2

Варненски Общински Виетнам.

ы i в n - Д t e« п p a u я - t ^ ^ ^ втa eиoвг,' че' weяy J·Mй-oбя·* Cтoянoвъ- яава, ' вгпpoC4 "е*-чисто 8 д& tж cyмв-”8ft 'пoпpaвuитe ;вa д н e ш a o . в p ^ . Г - и · C r . l h - . 1 •>
вала * „Сге^инеяве" и jipMлara да
uмfcПT* ДA.;tфOyчH МНОГО пptПB- дoиaвмнcaв, вoiтo вo»e дв -6яда
пoв·ь н а ы и p l , w пo-Цb*иii д i m на' мaпaлaя cъc-auъ, paвpimiвaъ eг oглeдг на рававла- се отложа тoaв в^apocг sft по-бла-, cъoбpaвao, ако е въиpocъ ва под
то ви еж eгглacви c*>" вгяглвда гaвuвтi cpвдвтвa. Явява «е · вyaдa ггopнятяи вpbмeнfl,i„ oapятt да 6*- помагане, е'," тьви 3б000 лова вмiuaчмцa ва paaplimeняeтo имъ oтъ oть eдuнъ вacвдaт·лввъ eaлoвъ в дaт* ynoтp4бeнв ва други вyждa — ciв ва peмoнтъ, aл вала Оъгдвьвaшuвя сгв-Ьтъ — up·вдъ видъ U& се вcкft pвмoвтa ва sввлa .»Cгeдв-_ .социално- ц eвoнoмвчecкo jюдortpft”· вW да yпoтp'M»гt, ,aa uOAWOusiftOt«чкo tttвa и Д, 0 . Пoиoвь е »a вения", Чft№ вaй-yдoбвo ва д^лiтa, ннв uйдoseниttтo на гpaядaнвrв.
„aB малко' Уш. 30О ·,и',жд*ющв cн ·
Oбщввcки» cьв4твив·ь г- Д . , ^ · eвяoйcrвн,·tt' вe Д<* се oблaroдfireл. ·,
•,jmщfcrtяett) срока ва настоящата 11ри тави 'нужда cъмaceнг ъъuь aл
кiьroi сшш твкa $ш«яиo, кaкro иpввциuv·дя craвf aoйpaвк”aэa А, Попов*- кава.одо д«^та8лиа ,cuвткa т,rв,ввгь·i»u«.16-S0 д,ши "абот.
-.ut·tft spa p4meuвe да се вacвдавa иo а» да w ' aaae дaw cyuatft ще дoйдeи», вoraтo дойдел» до pa»- ницв, ТОВА вaж»4 особено при днeш·'
8б000 лева ще е достатъчна, вe- xoдвt4. Asт> · UЙCЛЯ, ако;.и- дв- вит*'тiжвв ик0ti0мичei·ьи jt·лoвuя.
«..й3'*' Д8BЬ Д O , . l б ДАВА BftB-MHOГв
eбзtoдuмo
t-едно.проучване s a вгп- тaЯлвa , cм4ткa ,' да •• н·вмa . ,uдa • Oбщян-!saя (!ьвl·iйикъ'< Никола
- iueзг първи -noKвдtaнaвг.
poca
o
n
uaши тexвмця, кoaтo да рапорта-ва apxиmaтa4, pnиopтa”вв Kp. Mиpeвa — зала Cгeдauкниe. по- .
;
PШEЦИK . ' *
вв важат5 дeтa8iвo лoiкo ивтpa вoгae да c«r счете tч>aг aeвг, вaщoтo строена, orь oбщuвaтa отдавна за
дюшeue
iц* се вoapaвв, нoдвo в«« aвo вcлiдoтвиe се* yвaae, че apxв- салон*, вa”oбщecтвeнв ctбpaняя, и
лk а
ыaввaвe
в нp.' . ;
• тeaтa се'' е вв4ггaлг, цocл4дицвi% като вcfeifй' oблшяcвв иuoтъ ще
По ьъпpoвa ва pьмoнтa на вала
Kueтa отговора*, «ecirлacвo ра ще тerлв това- -лице.' Кмета ' вв е тp4бв* дV <?« ремонтира и”.дгpsи
,i^дйнtuи·", г-aъ Kмuтa д·ыaдвa,
f&л oбщшмtвa зала отдавна е порта ва пол, apxвiettтa Костов*, дemвлъ cг pa.6apaнaя ва apxитeвxг вг ввнpaвнocть. Щoмъ имaw iiapи,' '
j ш ш a , 8aш,Qтo ва мяoro м4ета вoйio е opoyiвn вitipocв в* peвoвтв, да вв дава обяснения и-вей да го поправете я s a да' cлyaки зaoбщин^
cpyiena. Ивoбщo, обаче; тя е eъ в8ключвввe сако' ва дгeвя?4 ·а вpбвtpмвauя точка ao точка. Друго ски йyжди./ . ' ''' '
iтa «riлиднa и мoгкe да бждв' аз- ди)шeuвтo, «а вoвi6 «де се u·iap- D, aнo вinpo·в б4шo да отдадем*
Общ, cгвiтяидъ И. ,Kapджueвъ
тзjышa бвяаая o0щнпeкa кaв- чaтг 6,000 лева, всичкия оставал1 gдввъ o6щввcsв имoтi;дoд* вaeиъ. е cъглaceд·ьдa-ce”иliвьpпш ремонта
лapня, бяло ta ' вaeiдaтtляa вадя вtaтepвan ще се ввйыa oiг общвв- Tyкъ B'bMa в-вaшяo лнцe', гa да 6*- ва вала Ott·дцнeниe, която да служи
oбщяиcкйя oгвЬrв.' По тава пpв- csвя cвлaдг". Ooiaнaлaтa . cja% дeмъ uвдoвpaтeлви. ' ; "''"'.
Зала „Cгвдвfleвцe··, * иeтp4бвa ocвtнъ ва aftcbдaтenaa· на oбщaвiпa' но бива дa'Ч« остава' а1 S0,000 лева ще е дocтanчыa ta
cкaя c”ъв4тъ, в<\ в за caлoнъ за об
южWp pa·вeбaтaяo cъ·тoяняa'. П6 вaдивцв ва paбдтввq№в, За т·aтpa ва да c · "cгв4щaвaтi • гpaвsДaaитЬ. ществена- чъбpaнw, а най-ввч% кa-s
4uяeтo на' ?eiнaч·cкaтa вдавть •' — работата е iio·гoд4ыa, вввeaвaтъ Щом* може тя да бждв ивцoлзy?aвrя, то се говори че имала и сцена, да
може ДЙ бддt p · м o s т и p a и a се повече' cpвдotвB 'в е необходимо . щoмъ е н,ffiдna' ва широката ва- служа в за'тearpv aa да може uoЪъ шmaдaнe' в иэмaввaвв на DO-i'oлвы(i проучване, aoefo «eravвt» poдвa·uaca, която до сега е бяла xapчeвит·в сума* «да се използуват*.
\ '
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ICpaйн1шa вaщp да а дяваме вoдъ иaeмг: За тая поправка' обаче иска да ама
, циввa cвлaдгj отваряне на три
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плaвъ я скица, ва да c» види дa:ш
oвti пpoзopцa'и' поправка iia вeич-· чeвг, '* кaвa^ aeo6xoдйиocnтa 'часг' 1 Oтвocвтвaвo ftгиfiO(;ai ва тeaтpa, предвидената "сума 35000 лева' щ
.„ eтapв; поправка на тавана,' иc- пo· скоро 4 да се BД4J·'вг'?г'ала „Cг<· дoбp4' '•" да 6·БД· дoвcвapaвг,' З а  е достатъчна.' ' •' ч'' '' •" · ' '
яи nVнal мвлвo щото oтъ' пp4дв- 6.—7 'roдиив , cfc·
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•tщoнтъ' ш\9 · необходим» идва oт· вз>8Bosвocть, ua народа да вpиcжт- нвe в ' неговото пoдoбpeнвe, щом* форма ">a 8acвдaвия - иa oбщипcквя
«та ouoлo'" 8б000 лова. Тава cтвyвa тp·вбв)i пo”-шupoEa вала, вaв- вaм·вpимг Средства ва първо време съ*Ьтъ иди трибуна W политическа «
събрания, ·ъ ДBЁ стан sa канцела
== 6где въ paiи4pъ на З0000 лева вaтo'e'вaia „Gгeдннeiв·1*, KQЛTO' пoвe да го aoкpиeмx.
2fi. Жe- рии, ва това ва тeaтpъ' тава - вала
laднвця ИA,. paбoтяяaв, вз·тa ю, 'бaдiщe/ «eлaтftлвo е, « тя да ' Oбщвпcввя cъвtтвввъ
;
Jйбos·ь вispa8И яa'- P / Kpaflчeвъ,- ae може да послужи.'
•• вредата ·a безработицата, ” а етaнe кaлвa.
, · . - j чe неговата' миcъль вe · 6нлa* »acbГласувано предложението ва Кме
л·aиaлнт4 б000 дева вa дъ·aв,,aa
та
aaлa „Cъeдив·uяe'' ,дa.бsдe 1 pe-.
Oтг туй .гледище aauъ.ce дввтy- дaнвятя на- eъвiтa да не бsдaтv
-плeмeтaтa/ * дp.·дp4бяя' материали,
то rя -вiuaut' вг 'oбщинcaия ва да вaнвceмг oтъ тyaъ oбщвнeвиж дocтжnвя ва жвpoкaтa нapoдвa ма мoвтapaпa по стопанска aaчинъ,
._лaдг/''oтъ кредита ' ta : ш·дopжaн· eьвbтa' в Г6 внвcetiъ ва 'по-широко са, нaпpeтввъ ш- т о й ' е ; за пo-oб- като потребната ва.. paзxaдъ сума
мicгo, което да ae 6sдв вi· вaви- швpнa вала/ Bвдiтo дa вacЬдaвa 35000 лева се вземе 'З0000 лова,
")щkвeaвтi ядения ж вмoтa.
Beл4д·твнe на това aooт·aнпoтo, сииооть oтг ннsaxгвf вaeuaтeль в съвета и като мисли, чo вaлвтв въ oтъ· кредита зa·" безработицата, а
)яcжтoтвиё е яa scнiuвв ва ' тави пpbдпpиeмaчъ, ва това,' вала в Cг- тeaтpa ще 6xдaтъ пo-гoл-Ьыиj >вa 5000 лева oтъ кредита sa uoддъpжкa.
,ia — да 6яде чacъпo-cкopo p·мoн- едвпеняо* да се не. отдава iна нв- туй иска отлагането на въпроса до ла общинските здauшi и имоти, се 4
иpaиi' по oтoпaнcвн яaчвиъ • иa- вaкъвъ- вaeмaтeль, а да се вseмe p§- 2—3 дена за да се направя' това прие cъ гoлЬuo •' болшинство, сам*»1
oбщнн, cъвeтникъ-iv Ст; В. Пoпoвъ
шeвne* да бzдe поправена в yнo- сравнение. •' .„^” ”' - '•*' «шyвaпaвa обнцшсвя нyatди? '
не гласува, вследствие па което'об
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Общинския 'cъв·iшивъ'' r. Л. Xa·
•• .'
faмДживвъ' намира,' че с у м а т а вьтъ. Въпроса дa',ce'uo отлага ва , за «равнение по квадратура" между щинския CЪBЪ”ГЪ. / .
~ 100О лева не ще стигне за np4д- пвкaквo проучване, вaщoтo тyкъ се caлoнитi въ , тeaтpa, и вала v Cъelaгaeивя ” "ремонт* благодарение навираме пoдir eдивъ нeтъpaимъ дивввиe" и дума по може да става, , ' , . .v p ъ шиV,
вaкъяв· тгpгьrь, таза вала Ще-' пeлиqeйoвв peвtвмъ на'я·дocтдп- че последната е по гoлjвмa. Въ то
Общинската вала Съедивенае да
'Да 9sд· отдадена пoдъ нaeмъв нocть ва народа да на слуша кaввo· ва пи yвbpяua кмета, - въ когото бкдe ремонтирана постопански нayro дopa щixa да ввъpшвaтъ pe- pimaвaue.'
тpbбвa да имаме дoвЬpиe. ' - 'чиaъ ' съгласно • рапорта4 вx. №' 20'
тa, като 64ха'готови вa”cвoя' ' Общинския cгвiтннк.ъ г. Cт. Beн.
• Подобна детайлна cмiiткa за ре oтъ'2 тoю на градския пoмoщtшвъ
4ткa да 'харчат*. Сега дa”вв' Пoпoвъ намира по ' пpинцвпъ, · че монта е И8лишнa, saiцoтo вaвa се, архитекта Kocтoвъ, като потребната
,чи твяв-вa сума, когато cп6peдi когато се пp·вдeтaвя едва c u i n a че ва всички поправка Jдo положе сума oтъ 35000 ;лeвa се вземе З0000
iцвeтo иa1' дpyгя. тexвици й*мa'' ва -peмoвтъ па постройка, 'тpiбвa нието зала iCъeдвнcниe”-дa бiдe лева ва изплащано. надница на ра
cлtrцaтi и 70000 лева зaг ре-' да се детайлира в да се придружа- удобна ва заседателни* вала на cъ- ботница oтъ кредита ва безработи
iвтa, йв· в cгrлaceн-ь. Ако ceiap- ва oтъ скици. 'Въ дaдeнвя случай в·Ьтa, материала ще се вseмв' oтъ цата, а 5000 лова за купуване1 иa,
-ь пари, ' достатъчниf cM'.' cauo' тyв·ь п i н a ' нищо конкретно, aa да, общинския. cвлaдъ в че само ва дъски oтъ кредита sa поддържан6 на
000О лвлa'дa се иоправятг ap·вд- ре* убеди cпopeдъ' 'itoличeeтвoтo - на ^дъcви и дюшемета ще се пoxapчaтъ общинските вдaния. Всичкия дpyгv
Ъ два салона на тeатpа/ ва Да работата "дала представената' cмlт- 5,000 лева.' Равхищение не може пoтpЬбeнъ мaтepиaлъ,вa тoяpeмoнтъ
лyжaтг' в sa канцеларии и"зa: яa «'peaлввyeиa. "'',''• ;
'• да вмa, защото ocтaиaлигЬ 30,000 да се вземе oтъ общинския cклaдъ.
nЛй на oбщянcпвя aгвbтъ/ Эaлa ; БeЙiвrfcйИo oтъ / тo8н тexинчecкa· лева ще се вгeuaтъ, oтъ кредита'ва
PЬШBВДIE
.-..' .
I Jrдйmшиa* може да б”aдe" oтдa-' въвpocъi мaвapъ, че не е сега под- безработицата,^ за, дa,(Ce,яoмoгae въ •:
' -'-• № 8 ' .'..у •
ft”;iioдг aaeмгicг,ycfювиe' в pв- roдящъ мoueптa, вoiaтo вмaыe да дaeшвoтo безработно вpiмe вя без
Haчaдвикa ва EлeвтpичйCкoтo oтitx йf 'Baкro 6Ь обявено пo-paнo се;справяме cъ paвнн'eкoнouвчQcкв работните граждани,
- <. '
д·Ьлeпae при общината'^вдектроив-'*piV, ч b yeлoвa»? I -· 2 пати ь* вcoциaлвa въпpoeи, нoгaтo толко
Общиисквя съветник* r. Cf, Beн. aвиaepъ Д. Пoпoвъ докладва на cь.»диица-1а салона да служи ва о6 ва гpaядaни вuaгь ayждa oтъ ua- Пoкoвъ втapaви, - че cмlтяaтa не е a4тa,чe ва машините вi/цчятpaлaас»*' иjгвди.' : •' · ' 'J ”' ' ,тepвaлвaтa пoДapвaa' *вa общината, детайлирава, не го права ы,цpocx тa- цилиндровото ' масло ce· е праЦw·9. ·~- ваавйе цptдъ вкдг тив да cв пpaвятъ paatoдв V xapчaтъ тeвдea^aoaeнъ · пpoтиaъ - apkмтeктa ,въpшвлo; а че е крайно необходимо
eя4iиia въ icaтpa, ao R& мaлви uapя ва cъjздaвaнв,. a«,; по-широка Kocтoвъ, а като oбщивcки1 etвьт- да се купа 100О кгp, такова масlVBJьтa.
и по^Добяа ЗAciдaтcлвft ^«aлa, ко .яввъ, още повече като архитект*,' ao, "вaдeтo се aaмьpи по стопански
Общвневия' cьвbтвйкг г. 1К. Щй- гато толкова roдивя тyai — въ века да 6где*-добре ocвьrлeвъ дaля нaчянг,; пpeдъ видъ бъpвннaта иa
йoвъ всйа по нoвдuruaтия въir- тая зала — c s работила иaпшт4 ва иввcкyeaвя' peмoнтъ пю г.тигae Удocтaвкaтii. ·
^ ,
—ъ oгъ i\ laыauдjsпeьa да се пp4дmeлcтввяяця: По вiвpoяa в пo- npiддaгaeмafa за разходване cyua
.
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гoтl·uaтa вeoбxoiнftчu една' ввuиciiя or* пaшв yjoбвa 'вала не е фakтopг на нa- 86.000 л·вa;· дaлв rb е* дocтam^>ицu, която' да upo/чв в се raиxt добра ptmeввя, а фактора вя^- в дaлв aвмa в$upя грешка дaкocтt oтъ' пвлнaдpoвo ,нacлe въ
iиece дaлв пи е пo-дoбpiи ao- дeгвв въ вaшнтi -5eл,aaня в добре Ето лaщo е потребна' по точна и ;eлeкpaчecEaтa фнipaлa,· oбшaвcEня
cъвiтъ- · •"/'
";ь да пoap&ьиuг салоните въ нauiрения.''
.' : ' v
пo·aoдpoбвa cм-ьткa. Г / " -,
- '.,\ "^”
Oлtдвa.
' Шpaдв всичко това, щ | a ва ' Че cъ тo*в peмoягY' ще се iw{
ЩШ cъвixяякь r. Д-pг Г, вaдgai80 жapчeяwo сега ю - мито мorвe ва 6espa(foтaятjЯ вe е apryЦвчaтвмц(i Д. Toдopoвъ--Варна
4ф'

