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AБOHAMEHTЪ:
30 лв эa, година, 1б л». 8Я в мiй.
' предплатен*.
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EДИHЪ БРОЙ 40 0Т..;

ta kiwi ill

Такси tа oбшeниi; . '.
За rлдeжav и ntнчаiяи иo 20 i.
1Н ueкpuлoви 2б ji>. Ttprosми,
адаotaтcмt x дp. по 1 iв. на ив.
см. Нриставсьи по 10 cт. ма душа.
8а мидки обяшеная до 2б духа
5—10 дв ва 8clкo. ЗА вoиoчe
публикации — пи cвopмyкtнae.
Bcичso което oe oтaacд до вtcт·
ВЕК* да c · mлpaщa до Peдaiцвя
та кy — Кметството, 8ipмa.
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Opг&йъ и издание на Варненската Градска Община. — Излиза вctкa csбoтa.
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JUpoд>;,jйeвиe: J изгонени orъ дъpжч·чняie ,взяpгиpи j ·вo да даде oтъ.тия дърва, npядна
Пpвcятcтвyвaxa:
1
кjE?e
PЪUш; ”
, , 5£ ! I и AP· нouЬщйлuri u оецавеви tfдаъ ыiaчoпи sa oцotuesиe обшвнскияИ
Kмeтъ Д. Koщoвъ, като пptд*
Да ce,:кy,uи w tю ( стопански ла- » пoдcioнъ. Гiacyьaь» ювa , нpвдлo· цi/ыЬвтeнEЯ, дн даде д,ъpвa BУЯПMHO- cядaтeль иa cjвtтa. Помощници
чиtrt rн t> КЛАвio се jцзyl·pи 100О ateaut1 се прие eъ бrfшшнгш), Не образно иa кpк&нn- бltнитв, до кмета: Ж Дикидmaeвъ, д-pъ. Д<.
• кrp. цuзищpoв(i 'маодНаа маншеигъ грясуваха само. cжiцurв cг.,втнVцй; като се, jriъpди IV дoПi.лнiПьлeнъ Диuитpoвъ, Станко Kaлчeвъ. ·.
» вv градската e.тeкpвчefe-a-яeвтpa l·x. Д. Xauд&iцжиoaъ, Cr. iBeн. Шпокъ, бfoдpгeть, йoйтo coгa се вaгoтoвлявa
9левове на съвета:
II. · Ksjняtвerjг, ;Цp. Toдopoвъ u в вь кoйтo„ се .нрБдайида вpoдитг
!
ь
Д. C. Пoпoвъ, P. KpaЯчeвfc, Xp,
' ... .«'.'l·-ьщкifйJй"' '-';! ' Hик0лй Kp. Мирски и '
* -.' • iч дърва на тi|p .бiдuи oi·ъ т. r. •Toмoвъl П. ПОПОВА, Cr. Василев»,
, ·
•
—
4.
/
' - : • !
,
'.,lV. 'OЛщин(l·вaя cгй·!irл. f·uяrя,'че et.чвщe, За раздадеяить' взaиuнo- Hик. Xp. Maлeвъ, Ив. Baнap·въ,
IlpГЬд'(oжя re oть г. Kмaтa ьг'н- rьзнaмЪpиi·uneтo на магтиа ла иs- oбpaзнo дърва щ,e се дьpa:и oaЬткa, Musaилъ Ив. Koиapдживaъ, Д·pъ
j··н:t· чa. одобрение дъйстиията ua гpriи cтaчницнтL' ц 'orV yчилиtцйva за да бaдaтъ турени / a a мicтoтo, T. Oroянoвъ, T, Crpaiвимвpoвъ»
. KuCtOHtutoro upиcsтtiтвиe: ·,1; «ia гд,Ь· • и *oтч ' общтидевтв^иоЧгвщенни ttж на нp!ннaзimчeниf::iч) иuъ,. cлiд·ь Л. Xaмaмдasиeвъ, д-pь II. Paнsoвъ,
- -и» ' ш·лiдoтиu* зaшiвbльтa нa·цeн- едно дръзко нocbrareдcвтo тapд,y yтвxpад”am·;·ц aa IV дonъдaитeлeнг II.' Kxpджиeвъ, Hиa, Kp, Мирски,
• тpaлнaтa* клacть 'й·ь-лицето' rta· Вар- нpaв;/м на общинския cfнliтъ в . бюдгsiчъ. Само но, този вaчинъ пte 'Жеко Жeлябoвъ, Кръстю Toдopoвъ,
"нeяcкия'OapJbHjea'x. управител кa”o учкдящяото настоятелство: Глaryйa- aoчиe да co y,(Ьijaя я, втs скоро вp·Ьмe Станчо Caвoвъ, Днкo Бeдeлeвъ, Cт.
- cл билв -инiчj-eни нa r . V . , ; > irei uo Ю!(Д jipьдлoжeви(i се цpиe ei. задоволяваiь ct) дърва крайно бiд- Beн.,,lIouoвъ вря яoд, секретаря: H.
..-. дi!ueгtшшuvв' tiм·x.' квартири вг x^'p,- 15 Г3aca upotввг ocшiaштb". :
шiтt, които jyчacгxoвaтЬ KOИЙCBИ Mлячкoвъ, а
·(
.'va-:aийu цoмeщeиия''*'- л .•'•».•» ;
cд вече, oiipвдfeiйли на вой oчrъ тbxъ
' Oicaтcтвyвaxa:
',
PЪШKHИE
4 J
• ' cтaчкyыщитb я?eiisиaчapи
Общинския cъвbтнasъ H у p и
, требва да се дaдsтъ безплатно, дърва
л» o.
eг I”BXПRГЬ "chieйcгua, пocтoянnoю
Cлвдъ иciyшвaнe на гopняя дo- Myuджиeвъ. t
м· iipиi!Xicтвиe ,'^мь "t·e •• пpитeк·JO на ” 'Bьupoca за доставка на дьpвa клaдъ,нa Кмета, ,oбiдинcaия cъввтг
Прочете се иротоко-гътъ oxъ uи* nouoiць ·cъ настаняването кuг: p вa градското население и кauвo е единодушно,
нaлoгo, зaciдaниe на Cъвiтa, ко8го
'-,'*,,..
oбiдмиcsa-тл болница и въ нiкoц <яг! 'нaпpaвёвв до сега oть постоянното
се одобри и подписа oтъ членовете
P -Ь Ш И :
'• *
училищата;' II." X a c e протестира' ” пpнcxтcтвив,
•' ' ^ .*
които ех вгeдк участие въ разиск
нpoтив·ь тая , '"., ' ^uocтдцiкa iia Г-въ Bмiтa обясни,1 извtcтяo е вa v Свободния кiiвдятъ oтъ. § 8 п.«'2 ванията изложени въ него, cлфдъ
илacтьтa JSX 'J,ИЦOTO, на yupaвитcля и cъвiгa, че за. да. се . y.ricни нuce- вa т. г. бюдястъ, който въздига вa което се пристани къмъ разглеж
I'I., Да «е упълномощи шcтoдЦo- 'дcвueтo cъ дьpвa a,fir,f» aиuaтa, cкoдo 2000О лева, д&, се yaoтpЬбя дане поставените на двeвeвъ peдъ
тo' npиcивтвиe да. пpoдvжaвai ла piпiи да се paзpbди oбщивcкaчa въ доставка на дърва за отопление въпроси.
.,,
'
дaвд па craчвfвaiцитe' cвoяi* за гора въ мЬcтнociьтa пoдъ „Apaпъ- oбщaucкит4 cлyжбв, и QTЪ ТИЯ дърва ' Г-нъ кмета, cъ oткpивaн·тo на
крила' i? иoмdщь, както 'я uа вqички чeпшe" по стопански, нaчинъ н да йpъдocтaвя вa пocтвяннoт» приейт- зaciдaпкeтo вpЬдлoatи cъглacвo нoдруги cxачкyющн, (които още r/e cs се нaпpaвяrъ пocтдuки пpiдъ над /crвиe, до yтвъpждeниero иa IV до кaпaia cлbдния ;нeвeнъ peдъ:
' н8гoocив oтг д·ьдtiавuитb квартири, лежната влacть sa yтвьpaii;e <ие pe- пълни iЧ4-sciтi. бюдл;crь, кwйп» сега
1, Заплатата на paбoтвнцнтЬ с4.но блдaтъ изюнeви, и оставена*' шeпиe А* 5б0 or;, Л919 r. '*зa от-' се, зaюювлявu, дa·ce нзeнaть влa- качи въ (Vвiищcтo да се cмiтa нeтo.н
' 6wь цoдcлoв-.. .".
\ - .пyai,aнo .пoлoiшua oтъ селището вя нмt!00бpa^пo и paздaдarъ на^г.рййио
2.. Молбата на Oroнъ Ивaкoвъ,
t. ;· '
С^ед* "вpлft.1 се" 'ивcдylцaxa мн;Ь-·i идущата 19*20 crOд;tнcкa ГОДИНИ. . бt^iпnt пftpнeпcxи cl:ыcйcтяa, като чacoвaкi;иpi., дa,· му се заплати 100О
r
виятa па oбщвпcкiiт4””cгвeiнiiци^ '. Въ ·язньлвeпиe оа тия p·вiпcuвя се дъpжit cuiткa щ ;тo' T"« длpгa, ли.' възнаграждение за нpoapaвкaтa
Никола Kp. ваеха ·c<! м?hpки кi& ·. пpopёадaneтo 9-ГБДЬ утвърждението па IV дeчitл- и пoдpъ<sкaтa на- градския чac^вл Toдopъ OтaшuмиjjOвт,
Мирски, "Д. C. I)oпo”ь·ъ, Ж. Щ,cлл- -на г в · p ' a т·ft въ . ,мёcтнpcтыa нптeлoкъ бюджет;, да се достанягъ ввкь vИ iвя. вa общината и на yчя·
бoвъ',' Д-pь "11. PttHsoиъ, Д-pъ T. г А p а п ъ - ч е пi м е" . която1 pafioia oгь'кредита по § Л\ n. „д", s(-йю jtiщtua.
” Cтoяиoв^ Л.'Xaмaмдkиeвъ .и Gт. нbмa формалности и тxpшг,цpoдi,л- кpедигъ eъ ,cauuiu IV, дoвъ.iвитe- . 3-. Избиране комисия за upiгIloпoвъ, фopмoлвpa w oгь г. Kмe^a жeuпe, зaщoтOwCp”oкь за нея > нbиa. лcнь бюдлceть ще t ё усили ci. око лeждaнs oтчeтиrt на общината »a
1
191б 1917 и 1918 година.
иp·Ьдлoюзнae въ 4 чзcтй, вoкгo, t e Caыo за редовиoтй* сечище, което ло 6000О лeяft. ,·
4, Haзнaчaвaвe членове на град
глaeyвaxo. вo o·здiлno, и ,цo кoi(тo се нcяa за' cмЪткa на вдyiцaгa ro :
'*P'ЬЩEHUE
диня, · cpянi,нaль се-кмeтд, cь тор* -"*•'*
ската pcicкccяциouнa комисия, вмicтo
"oбщниcкия cъв4iъ' >" >,. , .' '
cкнятv инcuoвюpь · да нaмLpaтъ.
твя г-дa Oбв;. cъвЬтвици orь бнв;
":.···л'
.PЬШABA: : ' • -•- \ \ uoдycъ ua' чaci uo-cкopoш”o започ
• Г-нъ Kмoтa дaюaыi на eъвiтa, шил ciд,тaвъ, мандата на кoвтo е
i;
, ;
I. :"Дa cV 'пpoiectиpa противb' ване на paбoтятв -. по изcичaнero. че съгласно чл. 9 mъ избирател яcтeвaдъ. .
5, Назначаване члeнъ дeлeгaтъ
” : '" ; '
” .дiйciвнe вa яёnтyaлдaтa. • Както инcпeвтopя, така. п лbcJИ- ния зaвouъ, ,uoдлiиsи да се шбepe
влacть вг лиадтo ” вa Bapяeиcкня чeя останали cъглacяи да.се започ комисия която да пpouLpи, за одо въ мъcтния paйoнoвъ кoмитeгь.
6, Пpipiкaниeтo между градска
” Qкpжмeнi yupaвитeлi., ri po я в'e а и не веднага cbчыa, като попълни брение oтъ съвета допълнителните
ха
гЬчнщето
cъ
още
4
0
0
.
декара,
та
в oкpxжua poквeзициoнвa кo-. cпp;Ьuo cranвyюнuiтb "яe·элвзничapи
cпвoъци на I)apнem;jcfтн язбкpдreли,
c·
т
>
волвот?
е
било
намалено,
вa
да
миcип.
>
'"'"като 'ги е изхвърлила c%' c·Ьиiйcтконто cгs гласували cъ саде5ни pbбкдe.
нормални.
Но*
тми
.-иачивъ
Общ.
cъcifцикъ
Д,
Бeдeдeвъ
ПQ-.
/ вата имт, цo cpiдъ a:!aa ( к t в i ,oтг
щoния, и.!янъкъ еж бнлe нpoнycтиска
да
се
orбвлЪжн,
че
въ
мина
ypeдeнъ
биii
въпроса
за
изсичане,-,
дoceraraвитi вмг дгрказця. квaprн
,.uaiи да бддaть вииcaicи въ peДoвлото вacl)дaниe при вземането p l '"' p»i c г p и c v ь *дa зVбo.rhятx т9 в. па това cbчищe в ,тaiiн зa·- нять; сцисъци,' и”и8Mpftтi oтъ* cтyдъ. Глncyвaiio, paяx iипpai·eйи било 70 дyнiи,pa-, ' По · torn негово upeдлoжьtшe, oб· шeниe • по въпроса за протестира
нето cpвщy мbpкитe па влacтьтa^
ioиa пpf.длoжfvHii^ ee прие 'eъ бoд- бoтниn,и да cькatь и «ь скоро вpt- щnнcкг!jtt пъвirъ.
- - •- >
вa изгoввaдeтo на cтaчницщi ke·
пкiвciuo 15 r;,aca, иpoiивъ t l·hтii- ue п^e се iв)чнв нpвнocд ua дгp:
лtзпичлpп orъ дъpжaвнитtу квар
вага. 'M н8Cичaвeтo,' paзx·iд·Jтe го,
' ,' P.fi'in И: ”
” HД?RTHV
'
, . ' ' " !
тири
! иp. не е глacyaaлъ зaвдoм
H.”Ortiв,iiЯCRaя" C7.вlг·r. одобрява пocpi;:нrtп. oтr. кpcд”-··a «'> ^eapaИэбйpц ' кoмвcяя вт. cьca·aвь r вoм; вuп)ciuuo рано вacвдaяиeтo.
яftnгвнo «orтьш:ai,a на цисгоьячот.) j ''бoпiцaitt.—-з/t ПJVBBOC,Ч, ofeчe, afiмa Кмета Ж. Дикидгtiiepъ, общински
т1
Uptд;. дл се пpsurrsua къмъ
Гoг.y{дда,
йaoi·л cт,
•~ цpucsгcтввo «а 'иacтaitяввяyю ua cвcбoднa,cyaa.
”
"
™
” C'F·в){тiтiЩ'.f:N П. Пouoнъ, Ж. 5Keгядвeзвия
peдъ, oбщвacвия cъв<sтобщинския
кoнipoдьupj.
но
този
и'ь(
' liзи ввnгдtfвв tiuчнмцн I№ обттабйв·ьv Ич. Bипapoвъ « Никола Kp.'
вi:къ
Ж.
Жeлябoьь upaви запит
upnгл
и
дumлy
,дo
aйK'iюч«·пвe,
че
;
CiUПli' BliMT·Bli·BItИ, , y"BiПЯ\,Ч l\ ПбMвpcяи, K(JЯГO дfi проври тия дo- ване н века uoтяввpaни вpячиыarв
oтг
§'B
в.
'
2
вti
т.
г.
г.юдгл-гь
ЧA
''iциacr,v.a 6'мiruц·i.. Гn*. yiiftпo' ',.”spл.
jг·jtsЛниiV.щц nнкcьци н Г»I пpf·дoiaвa
цp-йДJoXeпuo'cu прие cь”бoлШi!Uivr- oмилeJue «бщияci:итt prлiвщeння вa oдoбptf/;иe oтъ oбщивtвяя cъnЪiь. за мacoгovo уволнение на общия,
чиновници и служащи, които п<>|
вo. Oь·in Л. K-aмflмд·лce!Ъ,”CwфйJи.^ nмa. №)бi·дeнъ к^едись <>к<ш 20,000
paди юлa ех ocr.tвeпи бeвъ мaтe·l
'
лева,
роиш
ыoжч,
да
се
yнoтp·fcбн
l UPOTOKOЛЪ
В. Iloвoлг,Дl. 'tiщr^гл·A)Ъ и v Кр,*
рцални cpядcтвa в изложена на
ы
яреногл
вa
,vьpi·au",
а
понеже
Toдopoiм.'вe ГлЯf;yвяsa, r '
глад*.
. ·
лyrд.iтa
tГ»i.,'
.пj·.·iA,i*.
я
”
r
,\u·ниe;<o
' Ц1, 0·5щявi·кi.я cгijiгц дftf'&.л.m\
oci/^erjno
a
i
ь'
}
-'
1
(!н.)
6Lдпиi!»
е
ru·
0гноено
ювa зaнитвaвe г-нъзi
На sac”i7fiнatjo вa Bapнeвcквя
'дai'A "вa uocтoинпшo^фiiriчrin^e цa
'· указва гaiцчю ^ <;гдЬйсг««п> »i »•>- y·*vдц, н о с (т 0 а в п в т o нpw- .Гp^дcг.wOiнцnцcк,л Съг/Ьтъ, дъpжa- кмета отговори: чa вь иiyщeтo ш
iiouvi- нft t'i''ЧHh»itt)Ь,
вnктo в вa l·л”tьиp е ua , utiiiнвц < да му nn вьr peдoпi:via ыy сесия, на 10 ,cbдaннe me му даде яoдpoбяв^"^
:
cнeпия. Пp·вдв вcmmjм***
oнupJiкoв го вaocл5 дc iзue^6v% i 'били '1е ,)fж oтъ dбщнiiiwiu cj'abirbapA- янyspiia Зt-S20 година.
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Bpoй 6.

Bapнбй(jкв Общински Bfcтникъ

.Огршша 2

ивлna неудобство при v влизaueтo в
-е cxбнpa?ъ paaвocкитi »a c4чwaл
няя цe «й, масови, ” каза той. 'Знае' .влacть foa кмйта да уволнява и
<
на друго лмцf·
ce,”Чt} .нepi·oнaia па' сега е 6nшtь uaaничaвa: бьmo cтpaппo, aaщoтo Щoмъ кoитpoлwpeтвoтo иска вa уле
Г-нъ Кмета обяви, чё но тoaя
орвентираиъ. cpЬщy nam, , когато cъ начина на пoвoтo.. стопанство снение да- cтaиo,тoвa, да се -p*eмeN въпрос* f« правят* двb връдложе-"
иaмъ престол дrt i-oдuvfъ твжяa се упражнявате явно cлyгвбoroпcтвo, .. По горния дnкiaд”ь иa r, Кмета,
бор6а. Чиновници,- които се, upuя· Днcc·ь «ри вас*, това е ·едно apuн- vбщин<·«ии cгввri.. < • ' -” > · .•*,
i. ' HjfЬДaoJкeuйeтo на , tiocrnauвяi·arь i»г дhwapмoвия cъ нашисЬ циiшлиo^ paa.iЦ^ouиe, кauю' дa.wчи-' I '"' ·
V Ъ ·ДI Й : •' ' '
aoro,.upиcйтeтsмe иa^вtчjчeuиiв втЛ
яарежданиа и искания бwшopиoщe яaтa ufeiйдy иeйeтo и-aeмaтa. Вг
fierШuбЩиacuй^вfcвliтцицй в ll,.Дo
блiн·!i, H”4iшни, а тii:( кojno.тje- нuiepuca.цa .службата, вь цuтapeca ' '• JjЪдяичaoтo вгaвлгpasдeивe · aa- uvщaнвi·o йi.-вft8aнtiтa··'' к&мaeия а
Дftтv добросъвестно fift uг:iitisseцftгл яa нашит* прокарвани», HИЙ оста работници 'i!вкaни вa -дървета' бгг
на'друго'днц·
вит. > pa„бoтa,., ,дtfK.iapиpaмъ, • вasнo вихме цлffl(i хора мимо. гbiнoтo т. г.' oбщивcви - c*чищa да бxдe, ae-j
"•;Глaeyua·.i,ce ,aoвыeниe - sa вcвкa
'tivь at» що засЬгло 'никакво yвoi-' желани». Бoзпopвo ei;,ч» oвл войто ,to”l4 дева цa,a)иiiypa,,,cиpъxъ-fatt.
общински
' cгвьrникъ. • IJoдyчи се
сума "oiъ cдщи» кpeдить и за cмiтнeйne. lf;iuъ дц co иостдип ч:ъ чи- е служил* 40 iч)дици' на една бyp1
бoлiииыeтвO”йa.·'
мanвaмi- »a- посо
. нодшци, -,iiotra>, £&. само .paзxищa·.. .гayaaaa ..партия- ат>»uвтанъ --aг дyx - кa,нa partoтнициrв-да»вe-a«aтятт> чените ' oтъ r. Кмета cъвtiници,
вали общински ввщи и имоти. Сала- нa нtiйue opгьдue, той не би бидъ oтг общината и всички дърлацни
вcлiдcтвиe на което общявеквя e±дeвefв СИ мь бeзpi·диa, нека .r. Жe- вт. ' r/ьcтoянмe · да' cjywи . на едно данъци, връхнини, riepии и repбoвъ
paвшчaвaщo
<·e
цporaaмнo
мнoзцндибiiвь направи' цpoвipкa 6ь aocбopъ. -^ ч . • ·
<•.•.:•, ·;,
.'•* P * Ш И :
'
«apнaтa кoыaaдa да' ьaдн кaвi се cTвo: Haиpil·ивг, чиновниците est
,••"'
,PfclПEHПJй
би&ajи'.
а
cъ
oOtкri
вa
нашата
*~ извършвало домакинската служба
•За ;члeвoвe-ма градската peкьи·
таи*. Kaкъ да се 'пoeтxни cъ· чи-' vpuжa, eтигa 'да flbi_a активно иди v " : • ' ' • ' • ' . ; Л Ь " 8 - , •' '•'"> •" '< звдиoклa > кчшмсая се, яабяратъ о6aoьници, вaтaД. Гeop”гиfвъ, кoйro • пасивно спжваае ua,vaaшнтt ьШДокладва.-се вaaвлeниётo на*ча-, щин. cъвeiнвцi: А Мвхаидъ Комар.
”епъдъ * изричната uв saaoя4дь да eтвaя. Caжнкв СА бивали правени чooвнивapa Otoнъ ЙвaaoвъJ яoдъ; ах. дгяeвъ ВгМллбяъ v 11в. Bинapcвъ.
яададfe wiвd8вa да стори това,* Има 'orь cтаpвтt чh·oвнaци ето таърд* Ъ 2б007 o n 16 .дeшiвp» 1У19
'/
PФШEHИE·
•чиновници" на чиито rъpfiь дtжaтъ гoлtми;' Haпpиutpъ чиновника по i·., съ< кoaтo. моли едно- вгзиaгpaкреферендума,'
uoopiщaiъ
е
cгна
,<; l/
"_ ,; Лi 11. ,
по нвaoлкo ' пpиcxди.* Такива дори
дesин,oтъ. 100О лв”.,,aa положената
ем
в
шкa
мaшйтt
другаря
'
н
не
*ГИ
ч
които ех 6тила малко- иpвди wь
му .грижа uo.цoдpъжsa в поправки • • tIo * въapeca •• aa мзйdpaяe дtдeraть
'вaтвdpa-,;e,-пятамъ a.ъ »a*ъ мqra в' дaayщaдъ : свободно- да се paa- на rpaдcвия чacoввикъ, н тия на. отъ страна вa· общината «а члeвъ
'
•·
дa:ыoь4p'явau'b действие въ иятe- пиcвaтv •
' учрежденията..,.
\ < /. - ъъ Bapнeнcвяя.>Oкoлв8cк» · Paйoяeщ
peeъ *нa -говя cъ кое го uиfl сме се * Kмeтг тvД. Koндouъ—cлbдъ като
pбш,инcкua eъьtтъ. съгласно cъ Koмвтeтъ, вм·вeтo' бившия o(Зщви·
, нагърбила да cтopимx за добрува яaъ личиo въ poдxra ги на oбщaн- иcкнзaнoтo oтъ oбщияcкиa кoнтpo- ,cки cгвlifввБЪt н·.лu·paнo , пои.
нето на нашата oбщиua. Ето Таки cкi cьвtтнякт· - му вaцoмпиtг, че ' льopъ wиiний върху тая молба , кмeтъ,- Cг. ЛVopгиeвг,. o6щвнcквt
ва ех 6ида мотивите Jпa уволнени- неговата длгasнociь е да- не upaви
cъвti·ъ uo'' upfc дложеаае на >вueгa
aтa, които Jнe ек ' ыaeoьи, както- прЪчви, а да п·sвoли -свободно paa- .-.. ” , p,·4;,raи: ,'-ш •': '
P ^ Ш И: .
' казва г. 'Желябовъ* Имя доброволно uнcвaueтв, 'тot кaxaлнo ми отговори,
Oтъ | , 8 , ·п. 3 иa т.' г. oбщaи*
напуснали,, има такава нaдзшшu че пe века ида ни suae.- Явнoje, свия, бюджw* дa,cй длaти възна
• Да ;Co.·вsбepe вa тaкъяъ- eбui,ин-'
oт% старото у «раменно, виждаме че то1 «лд·ыaнъ on, старото пpи- граждение к 100О - дв. на чacoвaкщ заместници на стачници. Сами cжтcтвиe е иcкaлг да cape пpакяд- кара Oтoнx, Ивaвoвъ «а вoлeшeнaтa CKЙЯ eъrЬтяякъPaдocлaaъ Kpaйчeвt.;
те · чиновници Д(jpи" «aявк;aтs, ,чe иoтo фyаsдиpнаpаuв. Uиiauъ, вaкъ l· му гpiжa пpeвъ вpbмe oтъ,laпpяяъ V · ' ••'.PЪШEHИE':
нвa много излишна платени служби ,дa пocтxoя cъ чинoвнвцa oть вo- _' · •, ' . Л? 12 '
> ·
до 31, декември 1919 гад.
по Лui·a на приходи 'иъ бюджета. :дoбeв·ь poдъ, ЖOJЙTO иcкaтъ да ком
V Относно ' пpвpiкaнueтo' между
” Служащата cг" различни яoлитячe- прометирате иoiтoянuoтo нpиcxтгpaдeкaтa peквизия,uoииa xeмяcнл я
eви убеждения могатъ да ecтaнaтъ, cтв-e. При вaцuтиaнeтd на служаща'
oкpxжмaтa; Г-яъ ” Кмета, докладва;
- . ' . ' ',Ht 9 ; '
' •'
'••'
''
• '
• ' ' / ' ' .
ако тв, не нplчaтг, вaaтo кaзaxъ при cbчeнe на t мaтepвaлъ, вa,о6Bъпpocътъ 'се' cгв^oi въ eлiднoтe.
:
Bcл4дoгввe-. пpoиЬмaт4i· на. oб- Oкpxжнaтa peодtняцxoняa кoaиcци
в тю-rope на вашата' програма, въ щинcки нужди, при безразборното
чнeтo ние дойдохме. ' Г-нъ Станчо кастрене той отговаря, това е вa· щинciия eгв4тъ, cъ кeeтo нaдa< я дава imoвiди на градската въ cpoкъ
Caвoвъ иoдигиa въцpocъ зa язxвъp- цoввдьтa на'кoifyuиoтичecкия имeть. мандата на · общинските съветница, 1i2 яли 24 часа дa·ce peввизupaтi
денигв въnъвъбeaъ пoмoщь, вaгoзaя- Явно е, че той е биiъ въ желани икбpaнn cъ piшeaия Л* 241 а посочени oтъ нея вдaняя, случая cъ
вяiiй, че цpввъ неговото кмeтcтвy- ето - ся да хвърли петно ' вa посто 516/1919 r. r-иъ кмета upЬдлoжй cлiдпня нapядъ.
вaпe той rтъpпiд·ь чянoaници cъ янното цpиcxтствne. Иuяuъ вв-ьдв- щото ctвiтa да набере нова тp«Дa се peквн·вpa зала „Съеди
"различни политически yб-вждeния и ния, че eдинъ горски cтpaжapь е член па комисия която да пpiглeдa* нение" sa полицейската/стража.
посочва /прим-връ лекаря д·pъ Ди пpoдaлъ две"коля дъpлa въ вCecъ- и ·|npoв4pи отчетните книжа я 'до
Дpyп. яapядъ:
митров*, госпожата му и eдинъ кo- Ceвмecъ", Питaмъ r-иъ Cт.-Caвoвi кументи по операциите иa общин
Cъ писмо № ,36 oтъ ;'8»й' тв,
,мyннcтъ въ•електрическата цeiiтpa- на чие основание ех се употребя ските бюджети з а 1 9 1 6 , 191.7»и ! бipзo .се яeцa' peквизвpaнeтo на •
лa, иска тoжe да се посочи пecuo- вали за частни- вyяди, м пpaвяпe 1918 гoдяни. yiидnщeтe, нa'xoдящe се;до пeжap
По това., негово'.- предложение,
coбнocтьтa па уволнените, като въ на кдщи и дp.' общински ' матери
нaтк команда вa'находи щцтi се t%
· \
иi,yщeтo вactдatjиe заявява, че ще али oiъ ; noжapнaтч команда, въ общинския oъвiтъ» ' • k
града pycвн бbжaнця. Това шокира
иска гласуване пoмoщь на тия която са се и бранили частни коне.
„
P
Ъ
Ш
И:
·
''.•>•
общинския
cъвeтъ и постоянното
БЙXЪ ли мoгдл^.;дa<тъpua тaкивaтo
>;
"frвдпа.
пpиcxтcтвиe,
ci4дъ като tiкpxжнaтa
случаи въ - интереса па службата.
Избиране нова тричленна.комисия
-• Д-pi Cтoяпoвъ взема бвлйжка Въ идното 8aciiдaниe ще Ви пoeoчa
реквизиционна
-ко)*ясня,||снета, град
oтъ :вasaнnтo ua r иъ Gaвoвъ и по aaкъ масови ех ставали Вашите vь cъcтaвъ: общинските cьвiтяицн.· ската peкввiициoнпa комисия на
Христо Toыoвъ, II,- Kxpджиeвъ; Ж.
пpннципъ е cъглaceнъ sa уволне уволняванин. ·
кoятв е пpiдceдaтeль градско об
Жeллбoвъ. Plшeпиятa пoдъ .№ J6
нието на тия чиновници, които по
щинския кмeтъ вa cлiпъ ” изпълни241 я 51G oтъ 1919 г. се» eтради нoлиtичecнитв си убЬждеиия,
тeлeнъ opгaнъ. На гopuьoтo писма
, P·ШEHИE:
,
м·Ьнявaiъ.
i'
се' upoтiiвotюcraв)iть ' на' piшeaилтa
се oтгoвapв eъ J6 47, че toвя нa№
7
нa··cгвbтa· и не бpaнятг общински
paдx не може - да се изпълня тъй
,FЫДEИИE
те , интереси, иo • той бламира, не
11о въпроса sa определението нaдN
като училищното дe”лb • бeяъ тона
'^\. Л· 1Q. _ . ' '” ;
одобрява отхвърлянето на "чaнoв- иицитв на cbкaчитb· работници въ
куца поради това, че'училищата ех
1
иици· ci политически yбbждёiiия вe- ; oбщнн. cbчищe да4 бxдe нето.
'
Сложи
се
'
въпроса
за
избиране
били
изпвлвyвaн·иoтг paзнитb вoйxapмoяиpaщи cъ тия вi болшин 1 ' Общинския иoдвoнтpojьopъ Oлaaи трима общинска cгu·ьтницн oтъ на
eкoви части нpiвъ време на вой
ството' иa ” oбщинeuия ciвiт%,· -ия Eпввъ даде ввeдeoия, че миналата стои щнн cъcтaвъ за членове на
ната и че pycкнi·* йжaнци тpbбвa
яoптo не cпoдiлятг и cлi яъ други година, поради недоволството на ра Варненската градска рекпинипионва'
да се игпpa-wiтъ въ вxтp4шявcтьтa
,^poлйтичecки лaiapг,' -ревервира .се ботниците, че ны·ь се npaвbли ран комисии- вмlioтo тин. на днешния
да-чуе''Обясненията па r iiъ кмета ни oдъpжки oтъ uaдявв,итi, oбщau- cъcтaвъ, мaпдkтa на които е uaд- на страната. На' тоя Лs се давя
дpyгъ нapядъ cъ № 80 oтъ 9 т. м.
cкия cxи4тъ бiшe p4mилъ иaдпи- тлъ.
• вчь идното · зae*дaниe.
,
- '
да се реквизира посоченото здание
' - Общ. cьntrвRП7. > г-нъ Пик. Kp. -дитb дн се плaщarъ ,нeю, aoдpъжГ-пъ KмeTa ,пpвддaгa ,дa бxдaтт, въ cpoкъ oтъ 12 часа и въ съ
Мирски каза за ИПЦUДCUTПOГO ш- iunb да.се cнecxть oтг общината набрани cъв1iтпицнтв H. Ha,ieвъ, щото писмо oкpxamйя yпpaвдтeль
-uитвннe па r. Ж. Жклijб()iwi дa'V.e oтг кредита по който се плaщaтг M. Koмapдшийвъ и Ив. Bивapoнъ. иcкal· обяснение па чие основание
- -постави ua диeвoкъ peдь вг идно тия uaдiшпu. iloнвл:e такова недо
Oбщин. cъьhтници г Cт. Caвoвъ ех биле настанени вг училищата
то ьac·6дaiш*», кoгai·o ще равгледиме волство яма ,я· сега, контрольора е
и Д-pъ T, Cтoянoвъ яeкaтi въ ин eтaчкv·aщиrb семеиегва.1 Va който
и np6длo:aeняero • на r, 0r Caвoвг на мнb0иe да се вземе подобно pbтереса aa работата въ новия със- «ъкъ нарядь ee дава . oiтoвopъ cъ
шeниe вa yдenнeaиe на кoaтpoлaтa,
sa iшдnoмв(яoeтo.
, '
тaв·ь, да си остане eeraшнвя об № "47, че наряда ще бxдe взпtл- ' 06щ. ,c7.кfeтннsъ г. Д. 0. Попов6, като се пpf-двuди да имъ се плаща щински съветникът.'П. Кхрдщаевъ. иeнъ при изказаното' вече разбира• когато' u·ь '•] t) 12' i·.- бbxий CDЙДЬTWИ по 14 лeua нето на. фигура, а yOflщии. eъвfcтникг Д. 0. tloвoвъ. инe па. градската реквизиционна ко
нa· мacf)Bi* yjio.-fнeoия, двкapи, ce- дjpжaиi·Ь да се пчaщaть oiь cxПонеже
като болшинство oтъ на- мисия какво, че настаняването иa
вpt·iapИj и iит^лrpни -ддъгвиоста щия кpeдитj», Wтo иыг се обяснява шигв се иска oтгoвopнocть, трвбьа' pycкитt бвжaнци при днeшнит4
при pMиua дpyiй, при запитвания au гербовия яaWъ.
щото · най да sлii&eмъ въ' nъдeнv остра иpoi;oвoлcтвeнaи а sилищuи
- su”upи4мiiiMi на Bfвtcтau случаи,
V-uъ
Кмета
«бяcни,”чe
кaaтo
иa'дcьcтaвъ
тлмъ, за да видинi' какъ кризи' ще бxдe naкoтгвл sa Bapнeд'*ч*S|oeapijГ'ie яв ce,· че това е ела» нкцигb, тава иу/1ържЕит4 cгaвaт>
се е действувало до сега, ia”%o- cкoтo 'гpaaдaнвтвo.
'"""'"Чваца- пpaEгнйft вг uглвft за cиbткa на нaa^eнпsтo
ic/i”je
oтг което кa·paыe - иaш,ятi възгледи, к^i·гVcв
!-f%двa.
Ч^
«xiйьr^
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