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ДИHЪ БРОЙ 4 0 ОТ. T«нcн la Q6ЙMMИЯ:

За roдeжuв в яisнчamи по 20 J.
Sk нeкp.ticмa 25 м1 Tъpгojвoкв,
B A M M I M - "ш дp, и o . i ла, и* w,;.·.

0pгaнъ и издание на Варненската Градена Община. < Излиза вctнa събота.

си. llpacтaaetш oo 10 cт, aa дysiя.
ll» ыajкa o6aыeииa до 25 дpш
5—10 xr» и» tciжo.; За яoввчв
uyбiииaцuн ~ co cвopa)jrнii-e·.
Bcnчto soвiu се oiяaeя до siet* .
внsa at се изпран* до Pвдtнцвn·
iu вy ~ Hмtтoiмтo, B*pн».

.'•','
' Продължение, нaтa , реквизиционна ЕОМИСИД ВЪ кa за тиa нужди, като не cтoимъ тixыoтo прииждане' не се знае до
l·Saxwe посочили oкpxжяoтo на Ми цгpинл случай, като вcкaeъ 12 чa·* нндeфepeятни · на преките отноше нaтo града се завземе; oтъ тixъ •
yчи~ ния между градската н oвpaжнa Вярна u.iysae »ъ тexaoтo ынosвиcтю.
нистерството на Bxтperaнвтe Работи чa да co реквизира посоченото
4
дйщe,
а
като
окрхженъ
»
yнpaниnль
peквяtицяoянa комисия, когато бaдe
в Народното Здpaae иoдъ № 1З10
or* 13 октомври* 1919 roдянa,кa- вг втория случа нека oбя·нeниe uo нарушена - • тaiн наша кoмaьтeнт/ ' • . . . - ' • - . •',:.:'· V ; fc' .,·-"*".^--;»,caтeлнo бежанци' българска стра настаняването на cтaчнишsвтi cb- яость, рискуваме да бxдeмъ обрани
далци ведно cъ отечеството ни, мcйcr·a.въ училището. Ще тpiCвa oтъ нашата помещения.
Ако uикxдi - тия бежанци" ех неда са настаняват* въ селата, за да да му кaжeмъ, ,-^e въ силата на ; Въ, заключение, предлага да се нpиeмaяa, лaщo Bълrapмa имъ дава
и* cтaвarь натрупвана въ голяма общинската aвтoнoмнooть осветена вземе решение, че дaдeuитi наряди своето cepвилиo пoepiщaнe? ЯCHQ
та градища, толкова повече, тpfбвa oтъiкoнcтиtypятa, ннfi ямaмe:supa- oтг oкpsжнaтa peкiиsицoянa коми ,ё като бlлъ дeнь,: че вие търсите ;
сия c* неизпълними,- като противо т4xaata пoддъpвкa,; следъ1 *, като
; общинските
дaa·.e избегна- настаняване на pyc· iio:.дaУ:,вaзиoлaгaм·::;'cъ.;
:
кат4 бежанци въ roд4митe ^rpaдo*' ямoти^'v;и ;чв.v;.aкo/ ;:.тoй.,', инъдмвa речиви; на -закона.: --V v--,y·.;.-. * ;.;.v·' народа вдига глacъ и изостря yшя
вe, ако йвoбщo централната вдacтьj една iauoвЬдь по cвлsтa на saкoнъ ; Общинския cъвbтиикъ г. От. Beн. upoтявъ досегашните ''своеволия, на
eчoтe за cъглaeнo cъ ннтepecитi па да шщ%щ* cmнишкятe: семейства, Пoпoвъ каза; oбщянcкяя cъвetъ н i - конто бeзuoщяднe е билъ пoдлoжeнъ.
страната, т4xнoтo дoпyщaнe въБъi- нeмa; ваконъ;;'' дpyгo”;лнцe .—-· .вЪ/CлyЦ мa, мaндaтъ': да се saнямa·a cъ , по 'Общинския cъвeтннкъ г". Д·pi
право да литически въпроси, като тоя 'за дo- T, Oroянoвъ > ~ въвмyщaвaмъ се
гapил. Колкото за настаняването на чая,; общината дa,j н4мa
::
:
дaдв:·-ПQдблoнъ:;;
яaV
.
./тяя
•
•
.
семейства;,;/roвopb; pъ v Русия й дa^ критикува oть тая, cepвилнocть на бypжyaзиiт*.
cтaчнишкятe семейства,T.j9Щ '.«•;'; въ.Пpя.:'
днeвднaт»
вричаща,
жилищна,
пorгорните:инстанция^ ^ л да дeйcвy- не отношение пpиймa и настанява-'
пълно въгдacиe eъ вiшeниe Л· 4
нужда
необходимо,;
;e'f
щото
;oбщнн
вa въ:рамките .на законите u до нето: на руските бежанци въ rям»
Г
orь b тoro на общинския cъaiть,
ската
влacть
да
се
cъoбpasлsa
cъ
като последните ех въ сила, нала нацията бeзъ нyжднaтa карантина. *
эa което ек гласувала Д 5 съвет
социалните- taдълiseняя, като; пре га яя се да го изпълнявано. SJ·* Ни1 тplбвa да зaщитимъ висши я
ника upн 23 пpиcxтcтвyвaли.
храната, продоволствието и· жилищ ,пpoca за договора е чисто дгpжaв·
Общинския cгв4тниaъ т , II. Kxд- ния гъпpocъ, като социално учреж нo-пoлятячecкя я само хора, които социални иятepecя яa масата.
жнeвъ, който но нacтбящeмъ е члeнъ дение. Oкpгжнaтa реквизиционна ниaтъ мaндaтъ мoraтъ , да го кpя- Общинския «ъввтнякъ г. Д , 0 .
rь градената реквизиционна коми комисия тpвбвa да държи-пълна тuxyвaтъ, а не я ияй. Руските бе IIoнoвъ — lisia cъмueннe, че вя·
сия, намира, че градената peквизя- сметка за тая бoшyвaщa криза и жанци ех приети oтъ тяa хора щ cъв, конто ще отговаряме ua жиз
цвoннa комисия е подчинена ita 6к-. жuлaщeиъ въпpocъ, да пpiглcдa чл. най не мoжeмъ да влiзeuъ вг pas- нения яя7epecъ · на шяpoxитi на
pxжнaтa такава н е.длъжна да из 3 я 51 oтъ правилника sa cпoeoбa p*зъ cъ т4xннтi дilcтвяя, Aзъ родни нася. Hяй нмaмe aвтoнoмк·
пълнява нeйнитв наряди, ocв4aъ aнo на реквизицията и да разбере,, че cъмъ ' нsцяoяaлнcтъ н cъмъ за пo· право, пpя все че закона за град
ех явно противозаконни или фaк- тия наряди c s неизпълними и че дръжката на ycтoiтi на дяeшяaтa ските общини е бп.iъ язмeяявяяъ.
. тичecви неизпълними. Gъ предмет създаване пoдcлoнъ на не българя , държава.
ното пpipeкaниe'. градската peквв> бliжaнци бихме изострили oшв по Общинския cъвeтннкъ Г: Gr. Gaзициoниа комисии но се е saнимa· вече кpuчaщaтa , нужда oтъ ' пре вoвъ: Градската реквизиционна xq·
вала и cпopeдъ него тя действува храна и жилища. Да съблюдава мисия е opгaнъ яa oвpxжuaтa п
Aзъ eъuъ въ пoлoжнннe
независимо, н е отговорна sa своите oкpжжнoтo· Jй, 1З10 oтъ 13 oятoм- действува по силата на cпeцнaлeнъ да кнлa, че пpii* време на войд·вйeтвия;пpeдъ военния- cxдъ, не вpий 1919, година, cъ което се зaaoнъ. Никакви протести nc, мo· нaтa, българските левове се проме
е работата на общинския cъвiтъ да пpbдuиcвa на oкpжжпитi управите жeмъ да пpaвимъ cпopeдъ cs;u,e- ниха въ рубли н цвння pycкн ftня·
се ваннмава. въ · това пpipвкaпиo. ли въ царството да - с е yмiaoтявa cтвyющия peдъ» Oбщинcкнa cъвeтъ жa г oтъ политическите средиj oтъ
Общинския' cъввтникъ г. Д. 0 . жилищната нужда, като не се uoз- не бнвa да се меси , въ №йнитe кoитo вий изхождате, които пред
Иoпoвь—н тъкмо тоя случай ндe да вмявaтъ натрупвания, наши бежан действия. Градската реквизиционна ставлявате за удвояване на капита
потвърди нашето мrrliниe, че ьъ ци, icтpaдaлщн вei;нo въ отечеството комисия н е се е занимавала cъ ис лите си. За казаното беззаконие"
градската' peквeзnциoпнa комисия нн да се изпращай», въ вжтpiш- каните наряди, така че кaкяoтo и oтъ страна на 6кp.- peквeзициoннa
, ч
решение да взeмъ мий не мoжeмъ? комисия требва да'се посочи н на»
тpвбвa да зacвдaвaтъ нaшн дру иocтьтa я' въ c,eлara.
Общинския съватникъ г. д-pъ T. дaизмeнимъ oнoвaj каквото е ней- редбАта на чл.i 62 oтъ upaвилhикa
гари, иoитo формено отделени orь
нам. щu дiйcтвyaaтъ невависямо, CтoaнOйъ каза: upeдпacaнaятa на вa длъжнocтъ;,дa; направи,^защото за способа на peквeзициятa, ·•; че
нaтo прокарате дyxътъ, който ви oкpsжяaтa ..реквизиционна комисия има лична ,oтгoвopнocть и какъвто градската peквeзициoнвa комисия,
тае тyкъ н въ името яii който въ нoнкpeтuвя случай по фиксира- мaидaтъ да й даваме, той не ще при peквeвupaнeтo тpiбвa да държи
точна -мЬтка замествате интереси,
ннe сме дошли, следователно, ние нoтo помещение е погрешно и про 6х де 8aдъляjитeлeaъ вa цeя..
що требва да вннкнeмъ въ борбите тивозаконно, общината не може да
Общинския cъвeтникъ г. P. Край · което ' /·pbчe, че и да има вакони,.
;
дiйcтвyвa
кчтo
aвтoыaтъ,
а
като
u необходимо е да се вaннмaeмъ cъ
чeвъ: Касае се до два факта. Наста които , ; «')лявaтъ вacтaняьaяeтo
кoинpaтaия случай тyв/ц з а д а !; взе «oцяaлнp;,;учреждение "общинската няване ' на- oeжaнци руси а па и- нaVвia/;;*'^'; -; **нци ” въ грнмфгк')
мем» piлёнвa, което, ще £sкoвoдн вдacть» тp4б8a да се eъoбpaвявa и дeщи ваши пленници около 3,000 требва; д* ,6ooлюдaвaмe x г«fimтtt|
тримата наши 'другари-..; въ яo-яaтa- ieъ :,coциaлнитi1; яeкaння; Градската. дyпш» На пipвитe ниё нито, брод, на % града, продоволствие; u r V жнj(
въшнaтa имъ работа, тъй като тия peквч8нциpннa aoмиcвя, която пpo« Нито кран; на гocтвyвaнeтo имъ внa- лищнaтa' криза. Пуснати Qщ^gpдiйcтвия е» пp·вмo нeл*aa я .upiмo изхожда oтъ общинската влacть и eмъ, на втopитЬ ниё по дълtъ и какви; карантина^, ящк**'
обидни вa общината. Ако oкpxжнa· съставлява'-;:oтд^влвё·^',' й л o , кpятp доброволно ; ще-Jjaдeмъ paдyшeнъ на eпидeмичecки бол
та реввезнцнопиа кoывcня иa спаз eтoи по блиaкo до нещата й ги пoв» пpиeмъ, като жертви на1 капитали .имало случаи. Gj$
ва способа но пpaвiшшaa вa'рек нaвa :uo-добре, eгoбpaaявaйвн се cъ стическото безредие. Те СЕ мнreгo- конто y.j^”^^t
визицията, *тoвa е едно бвзaкoвиe и мecтянт*^fеловия; : сама; може да oчaквaнит4”·vi·^p^^Ц*^ и;·щe «алъ pтвъ eaщo вpiмe предизвикателство. pвввивиpa посочените пoм4щeния за крийъ 'истината. ; ъ\r
тaвaвa нужда или вa тaiкaвa 'цедь.
Щ^
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,: v :
За* ивaaвитi обяснения^ по нao,тa- / А:
;
-s!·.
'^''
V··-•'.'
'
···
·
'.'.^**ЧL
'като!
нявaяeтo /; на cтaчиишвнт* ' oeмeйv имъ е 008волево да се
щ?pЩiм%
cтвa в v училищата ще eв отговори^ въ девическата гимнaвия, Щ
че общината кa·no гocиoдapЗй|i»чfm aapнтeднa; карантина, бeз^
•yчизищa :дaвa Vиoдeлoн»'
на туй, ч» т1 нcxoждaтъ oi^'Mld
вapaзeнu cъ ецвдеияя;: и. мoгaгf*
нншнит*
семейства,
Ocввяг.
v
пoдпaзaтъ. града oтъ
^^я^
"туй това са хора яocящв всевъз гражданя. Това е нaшj
е
eдянъ
печален*
M*^"^^
можни зарази в не; uвнaли нужна вата pиквиaицйoянaj
днecъ ;вpиeмaтe^'
та карантина.. Очевадно, е в* тоя ,пpaвo бeвъ oглвдъ I
бежанци
случай, че- яма eдянъ: oфopмeнъ н жилип(пa нужда J
. -v.-- поради·;j
iншjjtливтг. Cг пpeдмьтявтe писна a i в ъ работата и|
400 .такива-^
"^ Wния унрааьгедв-;;cчeлъ да - Koмпeтeнтвнъ щ
.дoйдaт%,;i;oi
\в*тo председател. яа;,окрхж« 'тeнтннтГipiбвa;
V'., •';' -'7::-;j '•••':.-.".v·: -· "-Ж^ш^:
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Bapнeнeкн* Общински Bicтникъ
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Oбщив.-”cьвiтвWP. KpaЙчeв* не нуждата, на яaceлt?ниeтo от* дъpjяaлoтo' sacbдaиив RлOsвiтa,· който
Ct» одобря н подписа от* члeнoвerЬ, обяснява cд*двяmя»pa:^бявшвтo вa./f-iuтepccит4 па' работническата
конто c* в»eлв yчacтяt »'ь pя,знep- уяялищно ^tt(йoятeдcтяo ,лъ<?шм- маса-'служи факта, че към* т. i\
вftннятa иsюжeяи вг вwo^ cдbдь t·яe( u* ^.япj-8;jeУk, Бoa'»su'a ,нpявa- йMнtifi е иua,Ю още 400 дeкнpa
което ve пристани1 кьмь pa.глpяди- emRft нs. aoвa"cм*ткa- сградата, кa· горе, която понеже съвпада вь немe noi”гai;вiiит^ ua , аимеяг _,PV/г f.дp - jrt,,ц, дocадop* «е ''«,' yжиft!пafo .XwVj.uиk- м>c·rtJoЛl, дdлcчъ > t * > c * ;
в;jrнpocцoio-ьнoji·Iшteилe*" в·ь· Чfcoeй) чrtteяfo, e^мiвЛeяi nf> дoЬ,uoim* ,tfB'l.HГlГ>f'«. ' "” '.", '
a|iЫ,e Алеачяидръ Xpиeri)в%, И отг дi'·rt-дeu* сега ииjl фnjffltнu p,jt
' '*] PfcЩKHUK:.' ... ч , юридическа^лраяа въпрос*-- и* m· '.cЫtii нaV>:'cклii* iгiн%ffjm,jiшi
'»*' да-.*cгaвa,i-че ,тaмф”f·!вй^i*, cкъий upeвoзъ дoipядa.”fГuoнck- и
;
средствата но «fнiджeтa, t t c и w в · .
'
''"'•'",•
, Uлiдг пpoчитaiгtтo ,нa протокола той. ·
,
orb 'URЯHДOГO saoЦяяae,,,,oбtцинciiяa,, , OбЯ<HU. CЪЦ·flГИIipHяfE. Kp,;Mйp-t i(f·fd $я-jmrя;:бjfpj»yaM!uг:.й*»t i'*, yл
-AP·/
eьakтaяБ% ;Д;”C. ПоловЧ' ыoco-я' вг ски — Р-иъ Кмета е Wsдaл* • *auo- били много ocкaдuи, нравъ
л
'Kiнйa;
rй·w
'
·
и^TШл*
дa
"o·”нeяи,
'
,
я4д*,
JБ.
3б,.«.««ято,
.(!»»иврицк«А*
uero на cд·kдннтa^фaкwiбC”a.гp4jДл
и
хвърли
oвв4тjj·нвec*
иаповЬдиа'
cтapoi»
постоянно
пnиcareтвя*,
кoю*: Кат» ee rowopи sя ирЬрек&нието
;
ыeлtдr грАцската pesвиsицaoннa КО jrro^ яaнoввдь вялeueнa”·иaъ' yлиi(iiт* ся нд "бвдиofo население, aaщo (•«,,
пропагандира нpинцяцяrfc . яa кtмy- • бави: Abет*в»ЙtA" ма' дъвватаг'.'^ '”"'"' :'
МИСИЯ я -е^се е "шлл,чвn. нapлдi.
rл
до nгpeaтa*a -yчяiвiдeт·i до ножар- ииc”ячkcкaтa партия^'иска' да' знае/ ', Q(Mйhcквя с*в'1тиик*'('/Д"'11вАе-;
v
яaтa команда за aacr&яяпднe pyc- колие « эяuдaтeш) вa вaueчaтвnнeтo лeв*'t)бяЫнa,'чв' вiupocяит·Ь 4 * 0 '
fi
Бuтjfc бbжttнця и тя е дала oтpяцa- в, на oбщnяcяa cы1tткa ляили г-нъ декара'гopй”ck 'яft eм*тк» на 'rioдoКмета oi* c·бe.cя е laплaтйлъ.'
винaтa”·”ceчпщt"'sV”ядя·т» 'годни, ч'
TCJCИ* oтгonopг, cл·Ьдъ uoлyчaвaнeтo
на второто пяcыo aa cxщoтo до 12 • ' l ^ н * кмет».'i-"г. Мирска "правя вsиcвa'ff> н6'н6fUвo 'iipe'Длoжeняe е* ”
-аса да 6д де изпт.ляано, гpвдeвaтa •дяв яятepecяo запитване'ЯS5% та*' .цвaь^·W№ <:*el "УKft»н 'K* гГ cъчищe '
peкeиaяццoняa яoыиcня^ е отговорила, нова oчaквaxъ/!Aз* кoяcтiнтяpaы^, oтъi 7тD0-i-30tf дeкapa”Vвa нeдoвтa^"
че ще е* peiccй-яpa, иiщo което е -че sн»mиrV,'пpoтяввнци ИCKЙTЪ ^a rьчиo да се'цнда^*'i(*pвa'нa всич
OбЩИИCKUЯ СЪВЯТ* \
яecгглscuo.cx вaшвri pasбяpaвяя,' - иsпo.ityвaтъ вашето сгЪснятелио яo- ки гpatoдaни,”a·нe”eay^нi' 0*)<яи4„'
Vv
p.·Ь Ш И :
sятo е flocoчи.ia eaиo oapжжaoтo лoжeняe, прнчипеяо от*' един* бюд- й.'Т*1'*чв 'ти”й 40О дeuapaгopa
Лi
1.10/1319; година яa Bи·piш- ;jseтo. явиаработенъ · oтъ насъ'! Мои- не влизате
- 1. Щото upц мпълявнне наря
cыяткaтa *V'Wчене
от*!
сегашния'
иpiдпpиeмaч!*.
т·i
пoлoatнteдни·
cяbдйвяя
гoвopятiJ
иoтo
Министерство.-Toзя
втopx·
oт·
дите на ояраашата peквeзiциoвиa,
комисия,( l·paдвxaтa ,peквв8ициoинa швopъ на градската реквизиционна ,чe не само, стария бopatya·eнъ' cx· * ' Общинския' S4ъttftвiiк* iyЖ.' Шi· комисия да държи - пълна' cмiткa комисия ыяэдг по <* бц.п. известен1 вяiъ, ko'и църковна служителите* лябoaъ; пpeдлa'г'a'(,upeкpaщeииe* на :
itk бутуоащитЬ са cera продовол при обсъждането на цpip·5iEaнялra, пooщpЬнnля мacaтa*cъ дyмиyi .иде дeбaтит·Ь/ вcлБдcтвиe''ма 'кoёгoнQ
ствена н жилищпa крива.
а е бяло1 пoa4cтeиo вг лiияaлнд те да ви дftiцvn вoмyниcтит'4 дърва,". Upiдлoжeяиeтo на'г. кмета7 общин
2. Имайки пpiдъ вяд* лак* тия upoтoкoлъ просто по едва кяяцвлnp- Дългъ ни се налага прочее да дaыx ския- eьвeтъ^ci”бoлшинcтв· 14 мa-”·'
щинa.' Ту8 . да бддe ,oтб·Ьлtзaнo едно ocьiтлeняe на тaя'мaea, коя "са" пpвтйвъ' ойтаналит'1г"и"'
««ЩИТБ наряди на окражвата peкто приижда'и иска "дърва. Стария'
-< "s*
ишшциояна кoмяeия. общинския cъ- сега", - ••? . ' ' " . • '
1
•' •• .
•вт* eчитa за своя длъггаость да
Cъ . тази saбЬj'L·ffiкa нpoтoкoлa cъв/втъ - не е дъpжaлъ вмiткa за .и" '' •• „ P Ъ Ш И :
л
mcoчи ·, щ 9xpяжния yupaвитeль и oтъ мипaлoтp засядапие ' се прие и лишенията.'на народа,"а ' пptдн' "^ Oдoбpявa се нocfsцкaтa.нft кмeiвpдjкнaтaV, pesвeэяцuoнa комисия, одобри oть cъв4тa.и-пoдuиca -oтъ всичко - е гледал* интнpecитe ' на "тa'c* издадената му зaпoв·вдь№ 3&\:
вceвъ8мoжниi”Ь - предприемачи.'.; 0ъ oтъ'12-дwo*и.му дpiпopл?вa да
se ^шдoбeuъ, род* наряди вeиsuъл- iipиciтcтвyющитй cxв4rынцн
s лими EQчa по , формална причини
Г-р*' Кмета . дoя,nдвa cлiдuия тая s зaпoвiдь aзъ -обяснявам* 'на дbflcтвyвa!' въ нейния -дух* и на-•
>r* правилника ъ%- способа за peк- дневен* peдъ.
масата, йaв*' тя, до каква cтeпeнъ нpaвлeнвe.i· ;• •--,', v ,; . . р - ^ -; -..
Uвнциитa §. 3 и 51 и за това още,
-ПрЬда да'се йpиcтжпи' къмъ про cъ' малките средства, които нaмв-' ” Г·iя·ь ,. кмета нocoVи ,· първия в*щ c* даване jвoдcлoиъ , на pycкит4 четения днeвeн·ь peдъ, общинския рихме oтъ З0000- лева може.' дaг пpocъ от* дневния ред* относно
ч
' "•>• < запитванията направени от* oбщин·,
Ij/iжaцди — продоволствената и зки- cгвeтвикъ · Д-pъ -T. Oюянoвъ бaдвj удовлетворена. '
5
нpи?и
въ
градът*,
които
.,0(Jщин.
cъвiтник*'г.
Gт.·
Савов* свия; съветник* г„ Ж, Жeлябoвъ зл
права запитване бeзв·ьзмЬзднo ля o
^ищнaтa
•без* ту8 днес* c s стигнали нaй- заседанието ·r,ъ Юнaшння caлoвъ, обяснява, как* бившия общински "уволненията и .i”Бxнитi причини - и .cшн размери, щe-cs и още по- ще, тр46иа ли ·дa> се плаща нiкa- cъвbтъ при негово кмeтcтвyвaпe се дава. cд4днид - отговор*, -от* посто
че увеличават*, като имаме иpiдъ въвъ нaeмъ или не. -,
. '•* · > е старал* да помогне на <$eднитb cъ' янното , яpиcдтcтвae и^oт* групата ·
iдъ, че. рускитв • бЬжапци проивKиeтъ Д. Koидoвъ — писахме до дърва, за което едвам* е намерил* си. t H4мa cъuняниe, че болшинство* ,
;зtдaт* oт,ъ uicxa па Pyoнa, ков- управлението вa Юнaшквя — caлoнъ от*' остатъка uo заема б0000 лв., то от* ,cлyжeщитi е подбран* пер-".
тънaт* въ eпидeмичecкя болести, cъ ycл,oвиe електрическата енергия че c* повече- cpbдcтвa не c'e paв- coнaл*' от* .' бypяtyaвния общински ;coкo протестира • вa настанивaпe- и чистотата да б2Бдaтъ^зa сметка .пoлaгaлo~ и чe· ако Jи в** бюдяte- cъвe~* ЧиновницитЬ тpiбвa. ^
n
t
ямъ въ' града ш вя свободното на общината зa<дa бsдaтъ заседа : тapиaтa · комисия -да е * участвувал*' вддатт. 'ориентирани [,кь””тyfi което,.' i i
скитане, бea* .'предварителната нията ua швpoкo и публично; отго • г. -Кондовъ, кa·xo.cъвiтнияъ,”нe^e' ^ще тp·вбвa да cё вbpви и съвестно,,,,,
aитицa,.д·ьpжaRa, мг нaдi^жвитb вори ми се, че го дaвaтъ cь готов-' иcкaдъ и не е потърсил* cp·Ьдcrвa да изпълняват* .въвлржеяото. ОбачеУ
A
цocть и мoлять, ,aкo може съвета за да се ув4лича тeя кредит*. Cь чиновници, които изпълняват* своите
ди oupЬдвл(i eдннъ нaeмъ вpъмeпнo, тия 50000 лв. бившия cъcтaвъдaлъ ' oбязaнocти открито или явно в* .диc- \... й · Bвpao.
т, • ' *
Cuкj,штapь: Е. H, Гeoprиeвъ.
не · c настоятелно иcкaaeтo · имъ, 700 коля дърва безплатно на бiд- 'iapмoния, cь”нaшйтfe1' нaиpaвлвния
Aзъ' cм1пauь, понеже салона е бiiлъ нитi, благодарения cфтяния превоз* ще' бaдaтъ' уволнявани/ И дiflcтв^.-j i'ч,
·. .
много . пати cyбcидиpaнъ/. че не е на кoлята, които' тогава ee вyпнxa teлнo от* 400 души* 'уволнили сме Г(.. IIP0TQE0ДЪ .
необходимо oпp·bдbдлaeтo нa;тaaъвг от*- реквевициоината комисия. Ако " И , 6cтaнaлит4' ,щe„ дъpatимъj,ocoг·",
...-. Jfe 4.... ' •' *, •
1
ндeuъ, толкова повече, че cue за eeгa се гoвopн за бaвяocть за 'д6-' бeннo· ако т$ "си !^лeдan paб·тa·гfyi' j,
la aйeЬдanпeтo на Bлpаeucцил яbкoлкo дена само тyкъ.
'ставката на дървата, нpичинaтa е Ero пpичинитъ· на уволненията.
'
|деко-Обп<яяскн сгв4тглв'ь peдoвOбщян, cьвiтяикъ r,-нг Д-pъ 'T. ” Министерството, йoeтo • късно ут
%мy сесия fitk 15 яиyapий 1920 Cтoянoвъ: Дoвoлвнъ 'cъмъ. dть · отго върдило vпoeмциrЬ ycлбвия и 'преди
се;.допуща
вора', cъмъ вa нyбличнocтьтa, но-се срока 1 септември не
v
Bap”н. Гpaдr·kб Общ. Удpaвлeнив.л 1
Hpнcxтcтвyвaxa;
jpшepвяpяuъ по въupoca вa даване сеченето на гората. ' " , , " ' '
^iL^L Koыдoвъ,r като ,пpfcд- aiкaя%въ вa«ai<, тъй като oбп;вн· • Общинския cгйbтник* Д. C: По-^ " ^ 5 i в i j a . , ' Hoiioiциицк скат».' ·ш'.a е бьдaa orь парична пoвъ отговаря яa, .Cт. Caвoвъ, ' че.
.0BЯBЛEHИ1
*HИя'ipoвг r . Л'«<, страна. '.••! _
,
,
фактическо зaвъcнeниe в* доставка^aлu·вг. , а ,
Ooщвя, c·iввтннк-» • От; Gaвoвъ тa^ на дърва миналата година е има
"ip. Bнpна,' 10 ма8 ' 1 0 2 0 ' ' Г O J L - '
т - яsвecтпo ли е й'a ,r-ua Kмm, л6, saщoтo ако се е взело cвo·вpi!
0С ,·ДЯab OTЪ y-ИAUJЦйaгfc ·ЙS№,)*~
мeияo pbшeяяe orь' cъuiтa,' за да" . Oбявявн ·e па' иатврвеующйт* '
%й се «астанпдь^яь училището' я' *£е 'oблavoдbтoлcrnjrвar- up4дяpиeмa· ct)j,чв въ йoм*щвййвWна' oбiдин-' л '
^e ч aoлayвaлv^ (лоплеявято иa vи е требвало' да са изпълнят* фop- ската uoжapнa кoмaидa на 7.
^tяйцвтo^.й/;j,ььa uъpкв са били мaлнocтrrV едвам* иъмъ 30 oктом-' юний 9 часа тipiда ,плaдн·и ща '
вpий, '^t)гaio е ip4биaлo да се вър са произведе тъpi-ъ aa продаж
^Г
^-^r6ь·Б^пйк·ь Xp. Томов* нат- e b . . фponтa ' нашит* другаря, бата оставалите' QTЪ миналото
ж/чaлвщ(;вx aacтoяr«з!,.дaвa за да uo^StЧjмjкoaoдcтвoтo за дo- градско газово ocв1iтлeниo 4 0 0 '
l·вйнpi(eннi!. Rгпpoeгтv fr
а, да -opгaыизи- фенери и Г)0i ламб« eвt·oдвн, 12
N a ykил!aп,e·iъ· слуга Aлe- paт* jц'%
яoгaю c* paбoт- лен6и ;,A·ЛA;ЦИЦЪ" негодни aъ '
liдcв·ь, кoйio нg cтaiiaia нfiцa ш>· c \
Цaчняъ, за да «!pвзepвyapи a a ; i t a . -»» -> •.-••
•ч”i-лтy·(?ь кнap- влuйaт* Шipщ
Чbдeтв·нo в* •r iЬpвoнaчaлнaт*. цhяи н зaлo- '
""^шaть OTL p4ЦltтЬ ПА p \
§мaca би, се г -тъ ще n& oiip·вдeдять "нa^тъu-' ”
Ч друго uuoro iiO'paяo|
| тая достав ra oтi търащ^та. кoirиeaяr' • *• . Uafttoji- кa. Че се е г |
ена JCИЧKO
,',,^я. Кмет*: Жl'Дийадннi··v. J
*icьдa. интареевгв' на*»
ивтij ' а
за Ceкpeтapь; П, Cтaцoв^; к)J:
иия yнpaiштeль иp. дMcтвyвaт* но
('ьoя нш:цнaiHБfi, А ПO> зан«ндь„
Иска да знае е ди обяснения cъirьгь въ eъcтoявии да спре идлщитh руски цapa-oди.
'
, ·\
Oбщиucкил cъввтяиrь г. , Д,-pь
^1. Pцuкfttjъ «яза: Прявятнпното е
длгзкиi) ·дa eъблюдana пародаитв
иiнc()eeн ,н иui ще , искаме топа
отг ;ц(*ro c* upoтecтг. Cv нaxъiтвaвe на тия ,бL;кяяци дiняvл на
iфпдyктиtJ» от* първа необходимост*.
щ>' eл iieuuosipжj yвtмячa?чц иpoдyвiйilt ще инчeзнaтъ, добитъка *sa
ялaнt· щf се й”sчepия и, iнt тosк на
чин i градът* t шtлoжaнь и* rлaдъ,
uujiL в ua нeтвнвeйяяe *я продук
ти)'. o7г uгpнa яeoб-oдиnocu.,
,· 0Г) щипе кая cъsirникъ r. Л. Xaмямдаиень яpiдлoasн цpяspaтяaaвe •» нs дeбaтитi.
Uo прЬдлоиениато на общинския
«xнimiикi. j , Д, C. Uoиoвъ прието
cь J,6 ,j'J!U'& upoтяiь ,oeтaнtiiiцгi,
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