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Opгaнъ и издание на Варненската Градска Община. — Излиза вctкa събота.
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AБOИAMEHTЪ·.
30 л*. з«, roдuua, 1б д«, а, б кbc.
, ' . пpkдплaгeиa. - ч :

' ' ЕДИНЪ БРОЙ 40 CT.
' "· Taиeн tя обявления:'"
• i>d roдeлtпи в iitнчa».ш по 20 д.
(«1а вcspo;odii' 25 m. T'*pro»cкj,
' адвокатски в дp. по 1 лв. на кв.
см. Приспискя по 10cт.нa.дyкa.
За мa.шi oбaмeния j,o 25 jyмд
5—10 ли., ви sciкo. "Ja яo·eчe
публикации ~ по cпopдзyиiннe.
Всичко което се отнася to вici·
•иs* \к ей шприца до Peцswцявтa му >—J Кметството, Варна.

«Мм

Продължение.

по която миналия общински cъвiтъ·
Контрольора ' обясни, че иска тdвcнa cъвbвмъ малка чacть Ц4линa
в piшил* да1 се ликвидира, като се ните суми вa ycнлвaниeтo еж нeoб· < за . п а с и щ е
на '. работния
плати
на
предприемача
една
сума
xoдими
saщoтo
разходите
за
rixъ
д
о
б
и
т
ъ
к
*
,
'а
разгледана
• На лицата варненски гражданя
oтъ
около
480000
лева
да
се
наз
еж
вече
направени.
Cл·hд*
доклада
вз*
nsтp4шнocтьтa'
еж'
нaивpилo
yчaeтвyющи в* кoмиcиит4 съгласно
начи една пет0членна комисия, ко общинския съвет*. v'
едно
пространство
от*
около
един*
решението J6 680/1919 roд ,- да се
ято да проучи oбcтoflн· въпроса н
декар*'
зac-Ьтo'
"
"
c
ъ
зеле
и
оставено
, плати дневно възнаграждение равно
P Ъ Ш И: ',
за- cbмe, друго' около' един* н по
на това, което получават* oбщин· доклада да си внесе»* общинския
cъвiтъ
вa
'
изчерпателното
,
му
paвДа
се
вземат*
от*
кредита
на
ловина декара sacвтa cъ чесън*, а
• oaaтe съветнициv
piщeниe",
” -. ”
запасния фонд* : (гл. I. § 33) по личало и останки от* стръкове'на
. ч РЪШЕНИЕ \
, Предложението ee прие tъ бол бюджета за 1919 финансова roдипa минало засети xoмaтн, патладжани,
. № 24 ·.
, *
шинство, вследствие иa което oб- и се oтнecъn З000 лева към* § 5 бамя зелки,' идp. Oac4днитe ;>нc-'
щинcкин cъв4тъ”
i
п. 1 и други - 8000 лв. към* § 7 точна а ceвbpпи страни cд^oбщин-f
Въпроса 8а определяне нaдничп. 2 по бюджета за L'«щата година, ски веленчукови градини, :кoитд·ги
1
нoтo възнаграждение па работница-.
дели само една бpbздa; От* * <зъб*
rb по paзpёдявaнeтo на oбщинcкa. РЕШЕНИЕ
Избира
такава*
кoмиeиa
състояща
раните сведения от*-надзирателя
. та гора под*, „Apaпъ-Чeшмe", дър
, №28 '
(
се;
от*
DOM.
Кмета
Д·p*
H.
Дими
на oбшинcкoтo, вeмлищe; Юpдiaн*
вата oгь която да < послужат* aa
Доклад* я& hoм. Кмета Д-p** H. Петров* н работниците .'иa наеме-;
тров*,
общинските
0ъвiтнiци
.
*
Нин.
отопление па uaceлeниeтo нp4з* та5
Димитров* по повод* заявлението теля Тодор* C. Paйиoвъ, тази нива
3й зима. Кмета oбя,cнн, че на pa- Ep. Мирски, P. Rpяйчeвъ, Д. Xa·
вx. № 116 .oтъ.З тoгo на Пeтpъ -от* около 10 -години ©обработвана,
мaмджиeвъ,
Д.
0.
Uoнoвъ,
общин
бoiницитЬ от*,' cЬчищeтo се плаща
Костадинов*-от* Варна,' нaeuaтeдь като зеленчукова градина, C&щoтoj
ския
;'
юрисконсулт*
Сираков*
и
- по 14. дева, нето на фигура oтъ
на общинската вeлeнчyкова градина че наетата от* ';Toдop*; C.л,Paflпoв*'
старши.'
общинскил
4
в
a
p
ь
Д-pъ
два куб.' метра и можеше да се
< .' t . . - , ' : от* 120 декара; ^*;м4cтнocтьтa Jнe е ••': такава, а зеленчукова "-гpa-51
• ' йпao, че едни* , работник* дневно 'Cтaтeлeвг„
„Opтa-Чaиpъ"; за 1920 гл В* това 'дина · е констатирано•:* c* протокол*
ще нaciчtf 3—4 фиrypя.. За pas*
}
PWПEHИE: ,
заявление тoйн8лara; 4ецpisъ ме от* 192О · г. н от* комисията* наз
рвдяването обаче не може да се
сец» ноември8 19.9 г., кorftтp се &• начена; 6т* сегашния общински № ;
ц
* . - •' '
' знае колко фигури ще явoЬч· н
произвеждал» търг* вa гpaдиaaтa,' ,вeт* c* . piшeниe № • '2'31v aal· вздиjl-·.
Въпроса
по
преписката
вa
об
нpiнece един* работник*. Зaвиви
той paзбнpaлъ/чe градината се от вaнe 8aгpaбёнитвC ;6бщиacvви :Им6tu+
1
от*' u4cтяocтiтa и гжcтoтaтa на гo- щинския,;4 , л4тeн* , тeaтpъ. Кмета
дава noдъ наем* cъ пасталиранитЬ :;:;;^Pбщийcкия;:'c*вe'tник*/r.·^·QrvlOa>·.:
. paтa — работа 'трудна я нecнop- докладва, че съгласно договора
вя. нея долапъг^ peзepвyap* а пpc- вoвi*' кaзas iпoнeжe:'ce/:e cpeщнiiлi'
на, За това' постоянното пpнcжт- „Варненското . Акционерно Д-вo
тpoflкa, поради което е отдал* най- c* бившия, чйнoвaикь· ;iio общински
uтввa е на' мнение, вместо на фи 'vXyдoжecmвeнt Театри"v наема*
виcъкa цbнa 165 лева на декар*. те' имofи; зъ 'времето- нi кpflrtr t?
гура да се плаща на работници тeль на oбщинeкия лtтeн* тaaтpг,
В*
caщoтo това; вp·iм· общината отдадена на^' тъpгъ» тая • Швk-гplp
на писмото J6 46593 от* 26 дeнадница от* 30 aeвa нето. •произведа
vт i p r ъ aa а а е м а на динa'нчoгъ събраните му cдbдbaш1
кeucpя 1919 r,, като е гаранта^
Гласувано. това пpЬддoжвняя на рало на.общината един* годишен* една нива от*5oкoяЬ 139 декара се ••'•ув4рял*, qe'Toaa* мвcг(i е бйp
i. кмета се нpиe напълно, вcл4д: доход*, минимум* 40000 лева, а е съседна до у наетата *. му градина, нива, че лицето Пeтp* Kojтлдинaвi.|'
cтввe на кое го общинския eъв4г* внесло в* общинската каса »a която- се ?е възложила в*pxy.;Toдopъ който далеч* не се- занима вая* c%
Г919 roд,, само 31в61 лева и му C. Paйнoвъпc» 60 лфa на декара. гpадйнаpcтвo, в(aeлъ cъc4дaaтa гра
' M Ш И :
· ^
по 155 лева декара c* цb.iь
се предписва да внесе н остатъка Понеже не, и* градината му, а »* дина
(
cжщнoen
в*
нивата
са
нaмipвaли
дa
я
продаде
на Toдopъ C. Paйнda**
На работници, вoнтo щ- рабо oтъ,8347 лв. казаното Акционерно
ивcтaлиpaпнтi
долян***
peзepвyapъ
я само когато последният* 6тaaзaд·i"
тят* в* c4чвщeтo я Арацъ-Чвшме* Д·вo. « отговорило ,c* taaвлeния
но неговото , paзpкдивaнe, да се под* вx., № № 202 а 822 6т* и постройка, i; 'която* ся пp4дaдeнн да я пp4нaeмe; iaщoтд пopaди· cк«^
плаща надница 30 лева' нето. Cy-' 192О г,, в* конто нвлaгя аpнчнннтe към* градината, Пeтpъ Костадинов*" nвя наем* вeлeнчyкa щeйy коствал*
мата да cs ввeмa от* § в& бвapa· цo които не бяло длгaнo да внеса cчятa uo всека вepoятнocть Че обя много, cкжao, тoгaзa ,Пeтpъ Коста
бoтицa. ч _
остатъка доход*. Кмета прочете вяването тави мicтнoaть за нива е динов* изнася тази * работа. Пp4дтня ваявлeнвя, както я nнcиeнння станало от* заинтересовано лвцe лaгa да се назначи една комисия,
- • .' P*ШEHИE*·' доклад* на общинския юрисконсулт*, от* общината c* очевидно' нaм4pe- която c* участието ·нa бившия;чн-^
'. · ·
Л· 25* . '
конто е проучил* npiннcкятa и ниe да получиг пo-нaл*къ наем* за нoвниR* на общинските имoтн·'f>g·
Maнaдuн cъзтaв* на общинския дава, мнението ea по въпроса.'Кме да се oблaгoд Ьтeлcтвyвa пвкoS бли отиде на eaмoтo· м4cтo да пpoвfcs^
съвет* · взел* p4щeнвe Лs 48З/ та заключи, J че пpbди да се произ зък*,'защото, ако беше обявена за ц ако се "укаже, че е градина <a '««?*
/ 1 9 1 9 r. да ликвидира cъ врЗ&дприема? несе cъвiтa, постоянното нpиciт-; градина, каквато, би ла в* cжщнocтъ,' нива безпорно тогава тя щeтp4бвa„ чa Никола 0танков* от* Варна, по cтвнe. е - на . мнbпнe да се • избере щеше да се получи наем*.не 60 дa се отнеме ^т*' наемателя Paйпредприятието му чиcтeueтo на rpa-v eднa^·^·vnчл·ннa комисия oть oб-. лева, а може*- би ч по»вече •'< от* 1б0HOB*;·;'•••/;» *v.'Лi : ·bV^; : •"» V/·:f^-·'·v·v ' ”
да or* esгfcтьтa пp4з* вpfiмв 1917 щинcкй^\itтници, която cъ oбщин- лева на дeкapъ. ; В* заключение, ,' Общ. eъбeтннк* г. Ж1 - Желябов*
— 1У19 гoд. Понеже , но този въ eкияl· юpиcлjпcyлт* да проучи oб-. моля да стане aнкoтa за да 'се в* дoeтoв4pвнocтьтa' на кoнcтaтйpaг ^
прос* c· е повдигнало гoлlшo нe· cтoйнo въupoЬa я доклада ,cи ; да констатира изложеното. C* получа нoтo. от*; дв4т4 кoмfиcии не се cъм-aдoioicтвo, г-н* кмета' докладва внесе в* - съвета *a вземане окон ването \на заявлението Кмета е на-; нbвa,; от* което явcтвyвa, че т*p-:
на cъвbтa\ че постоянното пpи- чателно p·Ьш·ниe.
^ , -.
>, . значил* комисия в* ;cъcтaв* · Пoм. г*т* е yпopoчeн*.-Поради4това;,'•
cдтcтвиe cлiд* като се е cъaiщa- . Глacyвaяo това пpвдлoxeниe на Кмета Д-p* H. Димитров*, подсек той е «a; една ;кoмиcия,^ която д*^
' лo е pвшилo upiди да яcпълпи г. Кмета, прие се нaпъзяЗj 'ввлiд- ретаря P. Д.Радев* и общинския издири : виновния общински' чинoвf
j
решението sa ликвидацията, да се cтвиe на което, общинския-^вiте-· юpиcкoнeyлт* Сираков*,? ,която на ник* за даването му aoд* cкд*.^
15 ё ходила на Vcaмoto ' мacтo и
Общ.* ?Ciвe·гникь •-'?; Никола*' itp*.
назначи една нова кouиcия, която
i •• ' . . . P I Ш
B
:. ,'. 'VfW'.
съставила
протокол*,
c*
който
кон
ски; #-против* шазначаванeтO'
да проучи преписката и се произ
,
.,
1l·:^ГJ
;
несе но този толкова, тягостен* вa
Ивбиpa комисия в* cъcтaвtf^,—•/• статирала, че общинското' *мicтo на 'Moвa комисия, KoнcтaитиpaиOтo
v
общината въпрос*. „
общинските^ Юристи, Жеко 2UдL'«- от* 132 декара • на „0pтa-9aиpъ* 6т* двете-: вече; кoмиcиHv« дoetft, Но запитването на общ. съвет бoвъ P. Kpaйчeвъ н ,Д·p* T. Oтoя-д, vьыoжянp • на търг* вspxy Д”oдop* тWнo, шивaтa градина да бждest/^
повече от* нeтa••••;• от*.".. наемателя . Тодора щник* г. Cт. Caвoaъ· е ли е утвър Н О В * .
, ,
(
'•!;,'?/'•'-'' C. Pafнoв%,; за яивa,
половината
е
обърната
i*
зеленчу Paйяoв"*.-''••''!•••••;'• ••F>:·:/{'':iЩi ·}щi::4i
дено piшeниeтo, кмета отговор4, че
'• * P · Ь Ш E H И E
кова : градина че в* ивя> били ин- : Oбщ;/cьneтвaкi Дr !бШl6пoi
Bктpiшнoтo [Министерство е ' yт- ;
' ,' ^
№27.' .
eтaлиpaннт4 pв8вpвyap», е* дoлaiп* обяснява, - че bcл4дъя-^'* 1 Й ^ Г
\ въpдилo,
i
Гласувано предложението н а - Докладва се рапорта № 47 o
;зa поливане, жилище ; cъ кухня за вече, двb кoмиcи^ 6т*: 'Щ Щ*
Kыera: ,,Ko» е съгласен* щото по днес* иa общинския контрольор*
Ъ&бoтницит4 в\ cкis;aдi i за пазене [та ,нaдзeжнo., избран^
I иpltпиoвaтa по чистенето на града усилване $ § 6 n. 1 и 7 n.
Ччивaтa^ а останалата чacть се яв-|
! от* cмbтьтд пр4а* нpiмe 1917 — по З000 дева, _пoнeae кpe.
P'БШИ:
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В*раенскяг OиmцнcкtfBicтввк'ь
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-'·.*·ЙBpoв Ю й l l .

mmm-*мшi miЛщ%-щ

бившия концесионерь вя e*щoтo
ttiпo, че е ,.rpaдин»1 а не миьa.
Uaм* ..участвувал*. a/ь иitф»i»> кcк
мисия к вндbлг, че ukiйтo е зeлfcц-yкoвa , градина ,c*. яsiuючeвmr
ма една. ыuoro малка чacть оставе
на sft ц&eбнщe на добиизд. 1i* това
вe намира sa нyjsдiш вече.явкаква
jшннcня; C ш п o Савов* ejнa»epпo
лошо '. oealiдoмeя*. , IIo.r uann·к*
Попов», раиирива положението «&' ягupocu по-..концесията на ювa н?eio
orь фцpaшeв* в Тодор* C. PaЙ>
нбвГ *a pcдъ 'мрупн>нки*и1Г усло
вил.-ц (BД: тая концесия oiъ страна.
на · кQнцt:eяoцвpит4y до като,.tiaй.dtapя Тодор* · 0 , Paйнoв* подава,
aaявлeвиe, че . са отказва., от* кон
цесията · и* моля. да ,мy се иoiвoлa
да -вдигне- иocтpoйsнvi,, ;кoятa му
молба бнuшия cгвйт* c,* р-Ьшенпо
Лs 238/919 r* уважил*. По този
въпрос*,яма oтдiлвa ирЬписка, коя
то се проучва и cшipo ще бaдв
сезирай* cъвi?a е* пея. Bь интере
са, вa,oбщниaтa eг,и* aa мнiниe
да e e , ввeмe по eвopo pbiшmиe sa
отаемаветр, на -градината от* То
дор* C. Paйпoв*. .
. Oбщ.,.cъв·iтaивъ д-pъ П. Paнкoв*
каза,, че въпроса е uнoгo jiceвъ
след* като двiтi, - кoмиcaя еж xo·;
дuы па мicютo в ех констатирала
cxщцocт.тa · па градината., Gлздвa
да са, ревизира piшeвaeтo за от
даване на градината вмвcтo нива.
Едно .н4ш,o «у правя впечатлени^
за дoeтo ,ocьiwявa cгввтa, че/ дру
гаря,. на ·, Тодор* C. PaЯнoв* —*•
Яiiя Георгиев*, който exщo имал*
концесия sa вpaвapвицa въ опази
мacтяocтt, 4 вследствие' решението
яa. cъвbтa, .че ги ocвoвoждaяa oтъ
концесията, само да де вдигнат*
постройките, този cкщил Япи .Геор
гиев* продал* постройките си за
N
2Q000 --. 2200О лв>
:
,Oбщ. cгвeтпuкъ Cт. Савов* oбяcнв, че p·вшeикeтo 3d 238/919
v. взвтo ao проучваното и& вьпpoca
а по доклад* па тогавашния юpйcвoнeyлт*,. д·p* В. Кар^мйхамлов*.
>% д,oбpocъвicгнoeтьтa на. кoaтo ни
во! не може да се cъмвявa. Но
upЬдлQж«*йt aa кмета прието c*
(Joдивacc8·, общинския cгввvi,,
/
ч.

' ' Г Ъ Ш И :

'• ·

TfcpгfcT* »a o(iiцuucвaтa иивa oть
^62 декара,- oть вoлтo 8О декар»
..^'Ч)teчe, е яeiвuчyaota гpaдaвa и
л* >"a jб*д* в8ПO-wjвaяa като ia-,
вава/отдадена ,uoдь нacuь «а 192О
юдииa.вa яивa кa Тодор* C. Райнuвъ по Чl) iв. декара, да се;cчиra w·upaввлвo нpoiuБhд·m, да се
aвoлвpa а>цедата;квва — tpaдияa
да б«4e. ьгзвъpмt!т.v вa ofTuншaтa
за да а.. uбpaOoiвa вякiчi нautpи
»a ,дoбpa. . Uoa-ate, pbшeuиuro c*
v*pжнaтft. upЬaвcвa е «cupaieвa »a
тv^paiдaиaвe вi,,, Иини«ср<-,г^ло,
"-aвo,rtддв yrв-pдeao —r доктора, да
c* не сключва..
i,
Cioжa ,ee aa paвi·лeждaиe цpяe.
мauo я-rлacvвaвc IV додглаятелепъ
бюджет* па ,Bapueнcuaiй. odtцuнa
ua.i919 фадаясова roдiшa,: .
• Vi У& Kmn < ДQfmдea, вчpiieнeкatvЧ,щввa е гласували въ пaчaeдвлг peдoвeaъ
-'Off 8Й Wuньтa
"^n дiiп·ывaтftmi;' uplisъ
Ч^ci·a ;.aapeдve да се
^iъ4нвтyлsи* · тaax,йъ.
upiднзifвitнлiч.

-;,мъчиoтиятa?* за снабдяването му ,
б*дa oтъ грамадно -«aчeниe. вaщoтЬ c>; необходимия му фураж* upи
iвм·Ьcто 'дr; ей. ;pcлwф. ,.мгpтвцf •диoшaaтa "cкxпoтия. Kyuyвaвoгo му
'asHbOTHH'cKH'' тpyяoв^ И» и<jpнивaв|
е cвъpaaнo cь «родства и вpT;зtc,
:
и да причиняват* епидемии ще ee
a-uъ-n» и редовна пplxpaиa е на- ·
изгарят*, кяaro ий·ь jc· · вieмe - п p %
^бxoдимa; а вa да ceмыcтнгae гaвapn?cчн,6'” мacтьтa, -която според*
'вaвa постоянното вpиcarcrвяв нpuиa-Ьiiиoxo ^яa ветеринарните лiкapйj
lучило в*яpoca и е »<л мнвниe, чe-,'
voяctf -'да c,лyжй вa-”caпyя*. Друг»
ние -имaдe" маса общинска sвмя,
дЪФ" цaшиaи вa чистенеiнyждиичви«
•
т i ями CJБ в* тoяse pasвaлeнo i}%- като повит1 -гробища и aepaapaбo-'
1
,тeни
ниви,
които
можем*
да
«аcтoяпиe,,tИвлoжвнн иa дъздъ и дi·.
търг, · ! които мoriтъ Jдa б*дaт* пo^ c4eм* c* 'вpbмe. Дo”cxщяя пa-чиui, •
apaвяaи .и,. кадашуваии 8a,.цвлиft.i бea* да-ангажираме нaши-cpbдcгвa
IlpiдiipнeмaчиrЬ c» изб·Ьгвaли, да- и да' cпeвyлвpaм·, ние мoжeмъ/дa
са-служат* c* rЬгъ,; колкото и-да' дocтaвиfl* на rpaждaiiитв па кocтyв- .
щtri4.
-t -.:
,'.'••
. •-, · •>
мaтa ц4нa и зеленчук*. Имаме яяoro
' . П·, По,§ 6 ; — 5000 лева за c^· се saдiлaaвaли да ги поправях*
oвщянcaи ipaдини sa тая цiль, c*
пйшш а дaeвнeJ пари па Кмета,' и' д-ьржат* в* иcnpaвнt)cть, защото
това
ще се влияе пак* на пвдap-,
Uoиoщнвциra 1 ¥f, cъвeтsициrв и не- ех намирали 'cм·Ьткa в* малко'
нaтa
ц4пa и не ще се позволи яa,
qвнoьmщяrЬ по ' oбщняcкa работа.' вp·feмe да се почистят**'повече не
гpaдипapит·Ь,
да cпeкyллpaт* и ре
зa
Ш, § 7 п.,2.,н §, Ъ
вaнцe- чистотии'за което'ще получат* вpaв·^
ализират*
печалби.·Предвидени
въ •'
лapcви пpццaдлeжнocтя гa отпечат нитeлap по uAлкo,· от* ,кoлвoтo 'чв-'
бюджета
кредит*
от*
500000
лв.
ване, обявления, вbcтняqя, 6лавки и cтeпeтo * по пpимитявeи* начин* c*'
дp.· впйжй яля.-;и8дaввя' па, общи бъчви и коля. Но само тyкг, иo.я· заедно c* тоя sa,вxглищaтa З00000
ната- ee' иcкaтrь- 3б000 i·лeвa, ns- в* ,: други ' общини такива" машини лв. 'ще бsдaт* · eдинъ~вид* оборотни
licтвo, Bп,e, че до, какво вeимo- c* останали :в*''' малко eгcтoяниe, ! кредити, 'зaщ*oтo разхода им* се
вфpno зacsъцuй «е/.'еж ·т дocтиrвaли ” поради cxщитe причини, ватова- вa предвижда -и въ приход* но cящия
кaндeлapcквтi·, uaтepкaли," вdлiд-; ;тixпoтo пoпpaвяп^^c^иcдa 1000О ле, бipджвт* от* .продажбата- aa вx-,.
' IX. 11о § 22 ;П. 2. За- помощи гдищaтa и. зеленчука,. > · cтвиe oбn;oтo двекхпваяе, за това
!
пa
бbдниt, сакати 'и неспособни1 oa j XIV. Запасен* фонд* 1000О лв.
пpвciiiтнa ce^' че l'SOo'o лева ще'
'граждани 5000О' лв.' i XVi-IIo § 4 1 , п. д. Помощи на'
мoгaтъ да пoapнятъ · paгxoдитi за 1работа 64дни
40
Зaaивo-eV"
вciйи
дeнь дpиилдaтъ ;б4дня Варненски граждани в* на-'
цooj·ЬдввrЬ тpa,мtceдa ;пa-фвэau.
; ,в* -'-общичат*-' ва"' noмoЩь , 64дни,"' ;тypa д*pвa ялй друга.предмети—-.
/
совата 1919 roд...Пo.caщвrfc;яpи- '.
'чини :·.cв иска -.увеличението;/, c*·- uiмoщнй я 'сакати иcupaвeuи дptд* ^70000ли, n' , >• - ,-. ·.
bблbit- '; За уреждано перални t при, елек
20000 лева. llociJ6aнuoтo пpиcsт- •вричащи нужди ,вa-прехрана:
cтвив cмiтa, чe.cъ.i чacть-,oгь· тaяf.· :лo v и. жилища' - и ,пp4д*· toд4мaтя! трическата централа за. използуване сума да почне издаването нa-:oйщин- ;бe8paбoтнцa, която убива и ncxвгp* •топлата вода, която ee добива пpи„
!cки вtuтыиaъ· ялн · бюлетин4)» pл^ |ля на произвола., ра.^егдбата нe- .работата^ на мaшaнитв 3000О лв.
който да', ·ce· и^вБстяват* г^aждa· ;щacтнпцит4, които t ех- принудени | -Явява се г се вя сега въпроса но
пит* зajt всички- p4шeния и мepo^Лдa пpoт4гaт* pxвa за пoмoщь от* какъв* ,нaчип*- що ,.пoкpиeм> тия
•разходи,"и от* гд4 ще се ,нaбaвятъ .
upиятaя, ^кoитo ЩЙ f,ce”·-пp·вдпpиe^.lioбщинaтa.
мат*, от*, oбвцшaтa.
XлПo. §”ЗЯ. п,·. 3!)· "Други" пo- лpиxoди. За . намиране на ,такива
IV. Х1о § 8 ц. 1 З000 лeзa вa· мoщиJ каквито c*вlтa би oпpвдЬ- ce,, нaзнa,чи вoмигиu, която проучи
ocввтлeпиo, яoм-вщвниятa яa, oбщнн» лeя*·,"или-ек вaдължнтeлии'по вк- icтoчницит4 и състави- cлiдпия
кяrв cлyяiби, т.чмъ кsдeтovтпo· мo-<, кoнa '---500Q'·ЛЯ.V ••""• , '•**-;”C • тipoтpкoлъ (Ьд4двa протоколь при- >
жeмъ да c» cд,yя:им* Cъ eлёaтpичe- . XI.·'*IIo' §- 24. п. 8." Зa< подър дoжeнъ в* оригинал* RЪMЬ, нaвтoяcтвo. И по § 8(,п. 2. за отопление<J жане, «' paвшиp·н”иei'гpaдиицт4, цвi- ,щня доклад*,.който,се прочете). ~·
на тия пoмtщeaия ~ 100О- vлeвa.j 'тapяицнт4 и aлвиrb .—''35000^лв, ^., В* заключение г. кмета кasa, че
V. За фopмt·днo облекло и в*о-- * XII. ·Ш § 31 m ” 7 a i ' 8а изго^ въпроса за' гласуване на топя бюx- l·
paжeния па oбшnвcкитi cлyaaщи тoвлявaпe^ Дървени : , вxглbщa вa жeтъ oiцe тая вeчepь требва1 да се
8aдьлжweлчo мo закона^ :кasтo «r гpaждaн итi от*-1-' вacтpeжa *'- ня (oб- иcчepпи, понеже е pтъ roлЬмa eaвш-*'
вa доставката вa apeяaтя, постелки щчнcкoт^·:ceчищв' — З00000 лв.; •pocть ииaчe, ,cпxвaт*. .се функциите
и зaйiiввиiнa aiyzaщитi· в* пожар Общинското yиpaвлeяиe • ck”втa, чu на общината. '
ната кпмапда— 1S70U0 лeвa.Ч)лy- jioгax* ' да ' се : приготвят* - вxгдищa ,-'УOбщ. cъвbтиив* д-p* П. Paиьfba*
хащитЬ в* uoц,apuaтa коааада-сж по'стопански saчгmi. благодарение иciSft^a вp· отложи -гласуваното »a
uuпaдiтaли въ твxpд-Jb жaдвo- цoлo- на тoзtf,.' че «е вкараха-'повече д*p- hдoiцoтo вaceдaниe, ” до aoraтtf co
яieниe гв. ех ouxcaчи & up4бввк- вa orь-·общинското c4чищo-пазар вpжчh; • яя ' във4тиицигв но един*
вaг* eдuo apt·c-ia.иcao..'пoлt)aioиив. ната цьнa иа -дървата се »,пoнижя, > ввaeмпляpь of* бюджвтo-ujювETR, sa
тв*pди»·aл4, .дoгaтo orъ тix*i*ce uo·тоя-янчинvграждани- ще мoi·ы* д* бждe внймaтeлib -проучень; и/.
иивcявa· i»pгaввaa. Tp4бвaлo би-да да - си набавят* 1-дарва - · oгs ^ naвapяч той е яa пoвищвдйft,,i но за «днo
бxдa,rь дoбpЬ taдoвoлeнп,. ·стегнато почти ' нa! cкщaтa1 дiиa яar;oбщияS paзyмн(i т'aкoвa^ кoeтu,дa ojтoвapa
облечени, ,вa да се очаква.от* rbи». ската f^iopaV' 0лщaт*'-д4.«)· се*.гони' по силите на гpaaцsiнпгв и cь
.uктикuociь. О^аавх* .пopлзfa* при а cv иpигoтoaляcaим'0 ва" s'д*paeлн- оглед*• яa v малкия ИRтepлaидt на
,peьчввнra яa ·ni яapeчeяитв вoлo- i”Ьвxглищa -'oте-кастрела:* Пмaыe града1 кaг;aтe}»oлдoжoднocтьтa яa
вapp, тя .жи№bять въ кoлибц ·, кa^ примера on,. jitcтнвя районен* кo-; Гражданите "и нoвншeнит4 on4нaй;'
мur*ть; вoflтo нsгoтвяmcr вxглищa ц
б.ГЬCKUHИ. .б^й* JUIUa .H. ЗЛBHL)EЦ Ц'u
на иa,oтa. ” ·'"
- ; -.
^ в o -животнаско cгcroяпиe t5ta* eл даваше иа"тракдакит*,<^'£а /tJ, Oбщияcit. с*в4тникг От., Сазбв*,
r
чouЪiшsa-iЮf;т&uoвRa.
>.*
cтyeaa· цlнa.' Oдiцoтй мo·J?^дa^сто пpивяaвa, 'че нyaдитb ккктa н а '
.' v Yl. 1Ь) | H i t . i, sa uaнii на- ри- я общината' като- г«f-'^пp*гoтвя държавата» такаr и на оощпиата .
частни aдaнuя и под-ьряавв oбщиa- uoк стопански' начииь.i·t^ь това1 ние от* дeиь на двнь ' pactътL поради
cки·ri - - . 60000 .ieвa. .:-. . *,....
щe-·дадeav· вид* на tдHa, д4«eтaн-: общото aacкъявявaнe на живoift”/и»
Vll. Но § -14. ч 3*· uoдtpmaяe тeлнo cтoaaиgк/ единица.-. Бes* надници'на работници' и на RRИЧKИ
yчилнiцнaя. бюджeri я uporoяoлк да- iцaДииь^нxepecитe' на -вeeвъ*- мaтopвaли,'въобще. Така яaяp. над-.
ua училищното ыftcтoaтtмcbo ^,се мoянит*tfjl·вдпpиeмaчиi·· а sa таен ницит·Ь ыa paбoтaицитfc, ' когато се
иcвaг·* 5и000 Л«ЙЯ.Г * •" •' *-•••- цbль ще a;^-opгaниaяpaиe работници" cьcтaвлявaшe •' - редовния 6'юджe?*
. VI!I. Jio §v2i-u.' а., 3н вchвa- .и пол»»/!* o n QДHЦстрана ще бxд· 64ха 20'Дева," а днес* ох 4Q до .
к*в* вядъ· дoмaквйcки: paл;oдtf-яo rbxнa « от* друга на гражданит4е 50 'лв.' Газьола от*' l(i cг. кгp.
пo”дpьжкa ua командата/ и вa -кон- ще P-*ЖX*'- вьBiiokнocть да cи”дoдиec* е 3·80 ла. вi·p„ а yтpb щ•jrмp&нc uaшнвuтa sa lopfeиe живо*. '3”^ifь' на' костуема ц4иa; '-' '•>•
дocтигяe n-нoвeчe. Но защото вcич- '
;
тивкви '-.трупове u a i . peмoптяpaн-·
s XIШ .fto § 31 i(; 7 б; 3а'-равкo' това се е имало uplцъ вид* upи
,чиcтитe.iпuтв мaшияu'*c· яcкapь
"иботваие направо от* общината' съставянето на редовния бюджerь
З0000 лева. ·. Bfc eвoiououuaтa' от* jвяoи от* oбipftfкиrЬ вeдeнчyкoвн
и .тогава като бали aaпpaвeuи мак- '
upвди гадаци е дocгaneяa мaшиua' Жaдиии, пpoиввoдwвoio 6т* които
cимaлни·'увеличавия иa всички upв-r>
вa ...изгаряне м*pтви - дивoтяacви Щз се продава -на Варненските
трупове. иeyuoтp·Ббявaя* до сега, -а раждани --и ·''aoc4вaнe' 'ниви «а ходи съобразно е* увеличените ДА
НЪЦИ, cъ общо sacкжпвaнe,." кoмo •
oi* aтмtcфзpиuгo влuяa.”jв останала
jйHвa"-- 600000- леяяу' Eдaнi' се отразява на пoдaтпиre ' сяда и'^
! ^ Д ·ii H * ' BЪПp0Cb('. BOЙW r?a*нaceл8iiиeтo иe в cъглacoя* сега
Hjia«e*i
i й yвeдa-чвuяer(),^' н(y;3,одcвт.4 ,*%,.щиuaтa е'- xypёвa ,пpbдъ' вpячaщв
uyждн, конто тpbбвa да saдoвoлнiii
к* да не capaт- ыyflsитk $yцнци~.
li.вa”·нpaвялиия вьpвeгsъ 'нанослbдnиi·j»; ,зa, пor^Jфaapнi . контрола,
к·ь^йiJ. ;^цaiara '/се^да yБtмaчй«'biкpeднтaтв”пa ВЬКОЙ( параграфи вт*'пpuxoдиrЬ," Pазxoдв.rI'1 ,-soитd< пptдя-snикj:afь i ybsв ayждв си. oл4дaftti J*
. I. до § 5 'п. 1. се исватъ 5000
лева за вмнaFpaждeнйв на лица
иa.шaч<;нjr*иa • f:aeцяaлua' общинска
paбcтд по piшeaiiй ,aa oйщицcsпa..
iiъa%vь и nk вомапдпровка на c i -
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HPOTOKOЛЪ, \
анадизацялта, цв4тятa и, bбщвм- има пoeяжнвая· « иtбpa да п · - c*' нamи работници можем»'да ia'-,j ^"'№y
.»-*•
•«иrb вpъxивнв за · д е к т p я-' eoчи гдa·яo на paбoтвiшкнт* над c4eм» наши ниви и да получим»
№ 7.
IЙP.V80TO с т р а х у в а
, се да ница. Това по t дoeтaтъчцo. ,Beи- сравнително много uo-·фтинo цi-,
На isac4дaняeтo яa Варненския
6я гpaждaвитi, поради uиcoкит4 чк· зuaeмъ чt пpвди1 войната ра лото произведение, го ' вaктo ваза Гpaдcкo·Oбщннcкa cъвhrь въ извън
.кей да предпочетат» петролното бота вшвaть нaдняци 64ха H'ЬO ле. другаря Кмет» това еж оборотни редната му сесия на 34 яяyapнй
.•ввтление, вa водата да не нос-' Днecъ т4' ех само 10 a*ти - пo- cyмн иa приход» а paвxoдъ и ако 192О година. •" -,; .'
' - -••'•''/
.оада хигиената па града, - здpaвo- cкsияaля, когато дpyгягв матери се uphдвидятъ въ бюджета eъвceмъ
. Пpиcжтcтвyвaxa:
,oзшn;o oъcтoянмe яa гражданите, али като газьола, е 10 до 1б u«- иe внячя pщe, ч· непременно ще
Kмeтъ·Д.' Koндoвъ, вaтoпp4д-:пo crauaт» TQИЛИT4 бани. нeдo· ,ти,a петрола 80 - aкти. "Baexжпжaли се равхедват»'.
»' ,·
” t''
ceдaтeль н& ' cъв4тa. ПoмoщнЯци
-лuиu «а -.газа, а връчмарите.и eл и всички двyгн мaтвp·aлu' · oтъ
Общ. cъвbтник» г. Д-pъ T. Сто кмета: д-p» H. Димитров», Ж.
опил ничapитe за да • uecтяrь вo- търговците. Понеже uo·дядниi”в янов» . въ обстойна pьч» яямвpa Дusидameвъ, Станко. Kaлчeвъ.
-vra вe ще държат» яyжднaтa* чи ввeuaтъ участие - oтъ облагите на бюдж·тo-нpoeктa «а пpнeмлив·ь^ saЧлeuoвe на cъвiтa:
”
стота, За кatшлигaцидтa — че я4ма тави ckяnoтвx вa материалите1, т4' щoтo въ яeгocж cпaкeuи не eaмo
* Д- C. Попов», P. Kpaйчeвъ,' Xp.
сега . пoтpвбнвrli . материали ,вa тpiбвa ли да шraтятъ на общината пpинциQитi на иcтoчницвт4 въ пpu·. Toмoвъ,' ;lleтpъ Попов», Cг. Васи
••връзва, а колкото m ама cл.·из-· това, к·wo и ee припада. Aвo pтъ xoдит4 еж иcтoчвяци я по редовния лев», Никола Xp. Maлeвъ, Д. Ха- ).,
„ънpeднo cкжпи, cкжпи еж и над 1000О i|iuвйcиa, дввcъ Шi6 З000 бюджет», иo се констатира н необ Saмджиeвъ, Д-pъ Ш Paнкoв»,' :'Ж;* "!'
ниците ако се принудят» да пла се poл8yввtt** • eaмo отъ 'елевтрячеево' ходимата нужда от?. paixoдитe' ;Щ
Ieлябoв»r Kp. loдopoвi, Cт. Beв. ^
щат» и тия, които н4мaтъ • -acтнн· ocвteeвиe, ^ а ^oeтaвaлвтe :7000
Пoпbв»,
при пои. секретаря H. Mляч- .
.-...·л·iл
·г·a.f.-;.^;;V..^::.
;:^.',^^
.v
{'*•'*
;
:
:
;
съединения ще бждe несправедливо yпoтpeбявaтъi aётpoлнo % цiиai» на
;
:
;
кoвъ, а
-.•.-'
.
?
#Пpяiмляв*
v
t.
·'i
•
ДOC·ЖHOJ
pa·мfii'
ia плащат» и. такса- cл4д» soeтo петрола се o yieлячялa 30 патя; а ввi
рит*
яa
yвeлнteянятaй
защото
•
*
се
плащат». вече такава за -пехотата гatвoдa·':здвд'I*10;;'^-·:iЮ«*wf:'пiтa
Oтcжтcтвyвaxa:
ма града. За двiтятa - у вaщoтo ce;;зaщoл«v";твяfriгpaждariH":;;i·4''·ifr·' прокара 'лpивцяпa.- вa s npoгpecяu' Общия.' cъв4тницa: Ив. Bянapoв»^
гражданите ще се въздържат» да;. cтpичeетiвbт6 vдa ж«-\ пoяйвaта\ cвж·* нoтo облагаве,« принцип» въ·пpиeтъ M.'
Koмapджяeвъj Д-p» T. Стоянов»,
нyпyвaтъ на висока ц4aa м те ще пoтиятfa, ;aкo1 Hft' яъ мщия· paвм4pъ1 в 6тъдъpжaвaтa.г Тия увеличения T. Cтpaшямвpoв», ' Ш;> Kжpджяeв*,'
останат» да yв4xвaт»„-и> ynaaвaтъ,·/ то'5 поне иpйблиaимiвo? Имаме o t i намира за пp4дпaвлввo) ваправенн Hив,» Kp. "Мирски, Hypв Myмджи-'''•>'
Иo в ъ п p ·o, c . a за • oбpaбoт-· e-ввтpитевkotQ втдiлвяя§1 eвeдeяяё. вnдaлeчъ вe еж макевмалнв втежки eв»j ,Cт.''Caвoв»j Д.' Бeдвдeв»,: :<- *'*.
ьaпeтo на. зеленчуковите rpaдипиr— чe^нoгЪi;вoв»1 •«лi·вttf:"'i флвvвpir; за'-тия; лoятo се полвуват» от» ·пo- , v.'."-'•. •;'•••'.••. .у.-. \·.-:'·^'л·-:.·:-'••"':•.г
Уi'\ч/'
то3 тp4бвa дa,бждв·r по ocнonнd; щaни,'вaпj(otd':^aпiййит* 6яли' пpи-; вйшввнт* ?ц4ниi;вfe^имpтит4 *cв ft , Прочете се apoтoкoлът» от» мк* v
проучван». Обработването имъ·,c» тoйapeвW^^^)тжiщo^пpoивтичa; това отъ облагите ;дaдeйи им» ;йrь oб« вaлoтб заседание на Oгв4тa, който ,
ббщинcки, работници в надзиратели' пpвtoвapвaнe^1 aaли^ отъ иp4вoмfp- щинaтa,: paвмepят*5 еж ,cъвмecтви ee одобри и подписа Цr% члёнoвeт4,
eъ 8 часов» ipaбoтeнx· "дeнь ,дaлeчъ . иoтo·fr xapчён^ нi;iвiёв.тphчёcrвoтo е*; ycлoвяятat яa;' живота -~ oб- конто еж взeДв yчacтae в»ч раваеащoтв. поскъпване.^Посочва; за пpв-**
нiмa,дa даде,, резултат»' на .онова от» -'iVщitмkю^w1:
пoлвyвaт» c» м4pъ ваналнвацията г тя tp4бвa да вaвиятa взд6жeни ·;··в* нe^o, cл4д» '
частно стопанство,., 'което са иa-. ocйтieниeтb му ?;?j -;c%i идвйшение^о
което се пpucтжди към» разглежда
работя Vaлbtrда-kaoдъpжaf колкото не пocтaвeнит4 на дueвeн». ред» ,
eьpшвa oть частните rpaдaпapиcъ на r тaвcвтi ?tkrv. <:ЦтШ искамеs тввя
работници,-които,,'деня и, яoщя pa-. гpaяcдaви )щй'Ымo;'.· еднакво да пo- 8дpaвeтo * яft /пррлетпряятау толкова въпроси. l
6oтдтъ. Затова "не, вepвa да ,имaмet вecaт»> вapacfttaлiтa cжxщmk йж· в на бypжyaвиятa. Тя е инструмент»
• . - -PФШEHИE •
eвтeн» эeлeпчyкг. За 'uocЬвaнeтo. ecвiвpeaвe^ro, н o ^ д r rя?пpввyдвм»4 вa пaseя» хигиената на града- и8№ 29.
яa необработената .общинска вeмя . п6'sмaлкai: да '& i&piлri • н ••. да "бsдат*'oбщo. Защо ;дa:лe плати тaйca вa
за фypaягв нa·. добитъка е работа пecfeливв. Binpoca'sa 1 f·плит4 :ба^(; нвЯf ia» oв8я;i: който макар»- а* да
По въпроса ' пocтaвннъ. на днв- ·
мuoro трудна. Като бивш»' кмет» ня;; неJe • 6tъ";;пpи&циmiлёи»k xapai- 1 нiнatieъeдннeвяв:има вмoт» дoCилi вeн» ред» Г'H» Кмета докладва яa
иъ миналия състав» внaя, кoлвo тepъi· Ни1 ;вe tщ pa;^тiiнoтo пo-1 вече по висока^ цeaa^ Кат6 се вa- c»вiтa че на 16 тoгo ,ce взе p4r·;
ipyд* биде ' у п о т р е б е н » xaввн. вишeнйe; направено • вече от» бяв- cтaвят» и такива : да влaщaт» sa шeниe;:JЁI ,14, c»* вoeтp се направи
мъчнотии се п . p 4 o д · o i & x r , 6ИBШЙЯ ' общински ;ciвiте;" и; което да бждaт» пpинyдeяa дa^ скачат», paвuopeждaнe избирателните секции
до" вaтo се н а м е р и , мото прави >н·в»8iioжвb: пbлiyвaнёto «а имотите си в» градската кaнaля- ^8a.утрешните избори за okpжжви
вяцня:; ще, ce ; rioмбгвё; ^и, вa нама съветници, съгласно новото взм4яo-..
рен» плуг» в газьол» за него за Да <бЩiтi;Гжкcs:i6тг*:фxii:::'Шжu&
ление
' -на бевработицагаУ Приемли пи0 на избирателния, закон» да бж-i
се 'васЬе само' 40 декара земя. Тия. да нв 7 ykвлiячнмъv^ вto peвaнтиpaмe
ви
ежн въпpocит4 ' sa обработва-. jдaт»'-"удвоени pтъ Д 0 , вa 20. Днес»
мъчнотии щe”ce срещнат» и сега,. нашето'- право да ee нaм4cиuъ въ
вето
вa
зeлeвчyяoвя градини я вз- обаче, когато се отиде по ceвциит4
Добр4е 8а гражданите sa да се paвм4pa;нa 'т4xвaтa ift вжпaнe тa-"
гoтвyвaнe
aa вжглиiцa отъ кacтpe- за да бждaтъ ; Eacтaнeни ,нyжднит4,,; (
явя "на пазара eфтни» зеленчук» кca; Харчеието вa'sвoдaтaпpи н»pда. се нacъpдчи частната, иннцивт вoнaчaлняя л правялжжв*>У> 6i >«бpa-»,жa, но за да } бждaт» , тая' въпроса пpiдмeiи и приспособления, в» т4xъ,.:
тивa, Относно въпроса вa вжглищa нeн^ вa*; иfiдycтpвaлвй'п*ли]йвa йo· по дётaв ля6 {И. обсадени, rrнъ • д • pъ*. у ваза ce^ чё;въ училището ·jП. P...
•ювa е една' хубава идея щото ва ливaнe на градини, ia не в aa пра T. · Стоянов» е на мнение: пдoтp; Славейков»."., вoeгd.....,б4. oпpвд·влeиo
вас*,-,'., за 8 А секция., еж .нacnfiёян <^o.i;
шия лacтpeж» oru s4-нщeтo ще вене ва^иродухти;* които се' ядат»:- ;бюджeпpoeятa- ^в» днешното,^
v
дaняe
да
бждe
пpяёт»
по;нpивципi
бждe изработен» на кwмюpъ вa гpa- За вaпa·вaнe пaмнгaeяaia само вa
;нв пленници..->Haup\виx'a.·.. се .вeд-l,;
ддaыитв, яo яp4дн,лa се пp4дпpя- дoмaвинcвя^яyatдн ce'пpiдвиди мя- и cл4д* това да .бждe paвдaдeц» вa iяaгa пocтжaви пpiдъ/вачалввкн., на
за проучване та да tаpнизpва'-, за да, бaдe , ocвu5oдt-;.·ia
eм· н4щo по това, необходимо е да :вимyм*? 8^*o8a/uioятo»бивпiад c»- cгв4тiiв^ит4
,:
.бжд9
'глacyвaяi';
и. пpввтъ' вv" 'елв,-,', пoae една от» cтaиг4 въ^-.aei-0·.a*,^;
:
;
;
се знае колко кacтpeжъ' има sъ в4те”яaм·Jiw·--№Ш" • Джec» r вoi'
eьчищeтo в колко ще пн кocтвyвa гaтo ;· t pa·piвieM(йi водата5 да ?cif· ;дyящera »йс4давйед ':'"~:,[):'У\:^'. · t- една» дёuь, до вaтp се upunaвeяi.
изготвянето му е» чoвaлит4. За друг жв »я 8а > индустриални ц4ля,' увели \. ..Общ. ; ci,в4тяякi» •.•"p,'.Л..-'JCaмaмд-' избора^' нp,,тoй .отговори, „:чe,peaви^ ,
тмтi вopмв на отношенията въ при чението aa·riтaвcitS?· •*»'-• вoдaA·ycii1 жввв» е против» отлагането на въ- ;8иpaнeтo на това yчiuищe не, * и
ходната части на бюджйro-пpoввтa, вaдaгa така, както еж-поскъпнали в пpoca, иска още въ това зaciдaпиe ;cтaнaлo по ввгoвo иcsaue, а ao къ* '
r. Cг. Caвoвъ вакшочи, че, вa про caмитi нндycтpяaлни' материали..За ;дa •.бждe, rлacyвaв»Xбюджeтa.;::v,;,:;;i,, ipядъ на oapsaниa yвpaйиreль. Uitучваното имvжелателна 'eбюджeтo* дoмftкнucкит4 вyждi обаче вяxaквo- ;
ca.ce^нa пocдiiдн^iй, вo.-отговор-^••.ш
проекта1 да • бждe ^раздаден» «ь • по yвмичeниe не се правя,- нaпpoтявv i ' OбЩi 'Ьв4fяици > , ti'"Ж'l_ Яteля- до : сега не е /последвал».' : Bcлёд·i
eдиsъ pквeяпляpъ, ако м&·- вa ·вciV · увеличаваме• мивимyмa· • б0· това вa Йoв»'-'я· Мирски'о6 пpиcъёдянявaтъ' cгвиe на това, QOCTOЙHЛOTO apйcжт-.
aн cъв4тняк» то пoиe uo eдивtf вa; 70 п6 eжщaтa такса достатъчно вa pъыг·яcвaвeтo на' д-pъ”П. Paвкoвъ. cтвиe, се . принуди да дири; .друго ;
ве4ка политическа общинска-група1.' едно ciмetcтвo да cпaгвa хигиената. 1 ; OбЩ< l CЪвiтнЯЖ» Д1 ; 0. ПОПОВ» пoм4щeнвe и за такова oаp4дiли
Oбщнн. CЪB4THИБ» Д. C; ПoaoвV Aвo;· дr.;,eдяo' ^ciмeйcтвo'; н·вa да --. понеже' 40т» двi вече гpyпв се II а г p а д! c к а амбулатория в»
apbдлnгaeмия > дoиълиитeлeнт;' бюд- харчи ' повече ех yпoтp4бявaнe на века отлагането »a детайлното про V-й участгк», УДицa „Нашка",
жeть. на общините не представлява дyшoвв:шчnял"tмn&n пл*щ*·Ч*'пo- учване яa въпроса eъыaWвa се да държа вa тая • цёдь. пocxaнoвдeaив ”
” нищо вoвo, • тъй,-като •- той' 4' IV· по11 вeяв;·”Жaвiftaв oви,wCt:-·JOatoвii" чФ:- бждe отложено гласуването на бюд- h 1,132 от» днес», н вeдпaгa вв4.
рид» за тaaи' roдлнa.: Главното-въ oбpaбoтяaявтai* жa ' r> ·#a#я<yвoввтi жeтo·пpoeк,тa, защоте . я неговата даде допълнително .№' 1127,, за щ,
я·гo е дaзв ся легнали принципите,'-' градини яi!ac4·aиeтo нa'гoбщвнcкя: група вc4вёгa е поддържала за та? м4нвниотр - пoм4Eцeaвётo,. на ваза-,,,
които- c*·' го пp4диaвaaaли, "конто м4ета; е* фураж» «aoбщвнcкия до- : вивa вaжня вгпpocв, да ee дава нaтa 8 , A * секция, кqeтp; oбявлeк.
' иcвaыe дa· прокараме и които *<!* ватшшщо; ctoв$acкй : ;пaчижi s: от»5 Цзможяоетъ . да бждaтъ: проучвани вие.въ много екземплярн 6яде, paз·j
iъaцpaeыaнв я orъ - по paвшaитt общината бяла много мина paбotк.1 и гласувай1 upн пъляoтo ямъ^раз л4пeaq по ,.; улиците вa звание йa;
' cьвeтя. А това *, oтъ вcнчкй' ия Kaвъ., тя. · не ?4vийчaat.; жа*:*аваат4- биране. , •'; <..:••.•:.. ••;>?'•',.;'.!;•.,:;.,Л·. гражданите^; ОсвЪн» това,, 8aj,пd„
Г opвoнaгo, cв&пoтнятa »вa' живота,'· литe ? i-Ш o(fщвнaтas-: мeж*^ да opгimл4мo .pбяcпeниe ·. Hft^гpasдaнят4
:
ира^ обявлението M”1044 от» 23 тoг6
i" aoaтo пrbдиsввквa вyatдaтa. Инaлo нивиpai ipaбoтвиця, iдai: пpofc5вeжДaтъ • ltмёta 66ям, че пoeтoяннoтo
,;
l е повишение' яa ' материали и на вeл·нчyaъ я яoлxoт» cкжпo да ни cжтeтвae]?» ·ъrдaбнб йp4ди да бждe за раацределбвнетоИ на iyдвoeввт4
: всичко и s a д a иe cпpaгь фyнвци-' .вocтвyвa Jicei 1ще Pбждe ГиЬ^фтнвй rлaвyвaй·й бюджмо-ароевтя, да бжд» вече секции на бyквя' »А" в я B* r
i,- aтij вa oбщвнaia правени, ек до- oтiv: rpaдввapмt''4;, .вов¥*! cвp»x» * %вл,l вpжчeвъ в» па един» ексемаляръ aaвдчaтaxa.,ce c»,тлъстя 6уaвиaфи•': пwввтeлня. бюджета има* гои ceгa,· pвaлиaиpaтъ (».• печалби. А фураж» iш. проучване я a i c b в a политическа ши.:.' ,Tyкa ще гласуват», избирате*
< av случая се прави тoжc дoпълии-J ua добитъаат^ади е. мъчно, ''инtt и общинска rpyнa1”в обяви зae4д*- ли, на;''шит”oj.вuижRиti вооят»^^^;
гвлeвx, Paвликaia е тави, че ний e§гa виждaмt,ь че новите гробища ввето ся
goиepa;те чeшo..'.число)^-—'трв^за,
^yвъ въ ввxoп uyaaтoвe нa· cвгam- еж отдадени, я i чaвтнв лндa ta,,V
йcЬaa ]Crдpa;• pe5ция^
ъmщщwL
l
' я дoa·nяятелeяъ, fo<o£^U**-. tx0, подвуваяе; 'ШFyi· м в a j,,кpиaV·.
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Брой 10и511. \-

Варненска Общински^ВЬшшкъ

Bapн. Градско Общ. Удpaвлaaдe
шялo да купи пQяe 10 кова* които бюджeii,.jtмeтa^ пp4длoжв,, да , се, •• ;
— ,
[
"” "”
ц-ч.
гласува
cя4шqocть,
aa
,дa
.бaдaтъ,
((
ще cлyжarь вa чистенето на града
ОБЯВЛЕНИЕ
и вa други oбюивeки яyaдя. ^.Cёзи- разгледани cлвдпнт4, бъpвн piнpocи;, . ^
lj Изпращане'"eдивг oтъ,oбщnв,- ' / t ; ; .•;;
paиг вa кредита oбщннeвйa кoнтpo№ Д2498. V
люpъ казва; че огь „ кредита по cкиri. .служащи .jв*; Coфия;· за .да'
,'гp.'· Bapнл, '28 май 192О roд.
§ 21 а.-2 нa "'тазгодишния бюд донесе,за Bapвeпcдяя, Oup. ЛЬкapь
Шнeжe-·-oбяв8ниrij за 25, 26'
жета' има свободни 4500О лева н пyждвия дei:pei”ь .вa появилата, oe;
между
,
rpaДqвoтo
>
население
епиде
и
27' тoгo'търгове "за разни до.
и o n
- н е е o * i а ' c е
мия
,;BAPИOЛA”V.
защото,
„cжщия
ставки · нуждай' зa общината »а
вyпяrь 4 коня; а, по § 19 има cвo·,
бoдвй З00000 ·лв. x 6тi” т4xъ м6- лiвapь дiмaлъ cpliдcтвa,дa.вoмaп-. пpБЗЪ текущата финансова 19jjц..
тaтъ да се' вyпaгь още * коня, xa- диpoвa свой чoв4aъ· и' вaeдпo C% г., .по неявяване на конкуренти,
мyти и воля 'за чнcтeпeтpнa града. това общинския, cлyжaщъ да вгeмe; не-' се състояха,-, то обявява §.
.
;
P VЩ Й: '..' ' :
Предлага, да са вземе решение вa втъ Дppeвцйятja' на Народното Здра нa”интepeoyющrrБ' се, че в»
. Одобрява дiйerвиятa на постоян ueвyпuaтa на 10. коня огь фpaк·. ве нyждяитe, вa санитарнрто ,oтдЬ-. кметствотоJ ще се произведе ci
ното пpиaьтeтвиe щото гласуването цyвcвoтo иятetцaнeтвo и вyждaит4 лeвиe при общината медикаменти., ТАЙНА конкуренция за cжщи.
;. 2) Въпроса за ремонта., на,, oб- т t доставки cл4дyющaтit вrop1иa.ы8бяpaтeлвтfc от* 8-а буква „А* xaмyти я коля а да" се избере едва
ceвция да б*дe вм вето в·ь. учили комисия ъъ cъeтaвъ ^вeтepиuapпия, щивcвитi чцcтятeлвя - мaщнaи;.,. }t· търгове лptзъ идущия мtceщ
щето „II. P. Cл&вe8кoвъ", вo·тoce лiкapь, oбщнв. коатрольоръ,- eдивV ,-,,3),0тпyщaнe .noмoщьvнa дeжкo ЮHИи, както cлiдвa:
I
,BЪ;· Il-a пои. ямeтъ и общинския • cъв4тнввъ зaбoл4лия bбщи,цcкa paзcялeнъ Дончо • 1) Oтъ 9—10 ч. пpвди плaд.
УK&8A ; pвRBRSBpaHO,
градска амбулатория, вaxoдiщ* ce< Жеко Жeлябoвi, която дя-язйгршн Teиqвг. r.л < ,-< "% ,/i- , · v" •• > не вa 1доставка на разни mнцt·
· я*"
n V yчacтwь, yjицa ,,Hишкa", а покупката.'на вoиeтв.^ ,ч
” Но 'пpfcди,всичко,^eкa ,ce изслу; ларспи принадлежности. Пpибли.
Но
то88
noвoдi.
вa
Кмета,
oбщяятака cжщo одобрява я дiйcтвиятa
ща .доклада да„oб,щинcквя cгвeтr зитeлнa cтoйнocть 10000О- дева,
5
мy-вa вaлeчaтaннтi я зaлeпeпи:лa cвид;eъвiтъ-единодушно,''' •> -*•• виkь дeлeгarь "vфt Варненския P., ЗaлorviW· — 5000 лв:
вeизsн ceuцяв афиши: „Tyкvщo.
*' 2) Oтъ/ 10—11 часа за omne- { P * П1 И i ' ' ' V ' Комитет*; .за* .0., Г. 0. П. ,P.·Kpaйrлacytan ввбирателя,-.. па . конто
чeвъ пo вгпpqca вa oтвпмjiпeтo яa. , чamвaнe общински влcmнuкъ и pit
Rиjшвн?i имг юearь ?eвъ номера" · • I. - Да ee купятх по стопански xлiбнитt * "купони, от* i. гражданите, ни дp. книжа, бланки и пp. При
вa oтapит4 секции пoдi бyввa „А" яaчиягг» ,oтi фpaнцyзcкoтo иштeидaп- paзиcйвaниятa пb,. който въпpocъ, ,щe близителна cтoйнocть 10000О лв,
в >a книжките <yь четно число rь eтвo въ града; 10;коня'вa нyждвтe oтaпaтъ. цъ iCлiдyющeтo вaceдaшш, Зaлoгъ·—· 5000 дв.
на. общината н, вyждвнтi коля и
нoвит4 секция'noд> ёyквa > „JJ".
,Cъввтa ; глaвyвa,f, cпimиocтi.,,,яa * 8) Oтъ 2—'8^ч.-cл·6дъ вбiдъ
xaмyтн·вa тяя кове огь т i ц . която вложелнгi' oть г r ,вйeтa-, в%пpocи,, зa> доставката на материали m
, · ; FЫПEHИE
ще i обслужват» чистенето на1 града както и вa изслужване, доклада, на oбщuнcкumrь водопроводи. Прибл
-. ,. , № 3О. ;
огь, cм·Ьтьтa, като пoтp4бнвтв суми' общинския дeлoгaтъ.въ кмiитeтa.rUv
зителна стойность 500000 лева,
' Дpyri един* вяseiъ вгпpo&ь които ще в·ьзлiзaтъ ,нa : около ,vj>.
OбщииQpя cъвeтввrь г1 P. Край- ,Зaлoгъ 25000 лв; •;. on.' eп4шcнг xapaвт·pъ, каза кме лева ceвзeмarь огь § § 19 я 2l·, чeвъ каза:, До, сега:, въ. pasoнвия
' -"4): Oтъ И— 4 ч.;· cл·Ьдъ oб·Ьдъ
та е въпроса ia дocтяввa на плaгь u. 2 вa бюджета w а919 финан кoмя,тeтъ , е, дaвaлъ-·,40000 купони.
за дocтaвквf на разни втроителни
:
'·\ вa. нaceлeняeтo вa, гp.. Варна1 за
вa направа фopмeяoo oвлiнлo вa сова година...- :i*Г .' r-..' *
материали. ПpиблиdИfOлнa сто1II. Иsбиpa комисия ъъ · eъcтaвъ: пo-eфтив> xл$б'Kпolt 2 лвl. в ,3 дв.
«бщянcяитi равеядни я пoжapнвкя·
HOCTУ'200000 л. Залога 10000д.
pн. У ы4cтняя palaпeвъ кoмитвrь eдинъ пoм. aмeтъ, oбщин. ciвtтинкъ· бea'ь купони ,oтъ 1 ,фeвpyapий.. Ди».
.
r·
Л А 1 9 IOHИЙ:
вa G, Г. 0. II. се нaиipм пoдxo- Ж, Ш·лябoвъ, общинския- вeтepияa- peвциятa на нeкoлкo лtaти иска /oт,ъ,
д;iщ% шлarь cauo 10О м·тpa, кой peвъ лiкapь в.oбщяпcввя кoвтpo- Paяoыинл Koмитeп» .се внждa вь· 'Ъ) Oтъ 9—10 щ. пp·ibдъ oбiдт,
то · я·дocтaтг-eиъ вa направа o- льopг, която да иi·ъpши покупката нeвъвмoжnocть да ивпълпи това и го за доставката иa разни материа
'.. •• ·д- r
•.•>• ' отказва, обаче •' np;Ьдн .3 —· 4 дuи ли u инструменти 'за подържане
flлввлo и шявeлu вa пожарникари на кoяerit.'
те а одяла за тlxъ,' aaщoto спо
, Ciвдг това вкcJbдквиcтo се закря/ ce4 получи отново' огь Дирекцията общинските здания. Приблизи
ред» cвtдenиятa е* нyaдни 1б9
едно, предписание,' c;ь което,,се дава телна стойность 1б0000 лв. За' '' Bipяя·
метра. Hplдлara да се взвиe p·fcшe- ; , " ' ' '
нарддъ вaйapiia, ..щото .районния лoгь 7б(Ю лв. '
Oeвprrapi.·' Е. В. rt·pгв·вt!
яяo вa покупката.вa тия l · 0 метра,
0) Oтъ 10—1,1 часа за , до
кoмиaerъ' да равдад* ^cамo. 300,00
яonтo ще послужи сега на пожаркynoни^^ \ .,,, ',,' ;, (следва).,,, ставката на около 200000 kip,
шввapиrв, конто c* . oroд4лм u да'
e,чemm нyжeнъ за храна на o(i·
IIPOTOKOДЬ
тчi*
се обявя rьpгь uo спешност* sa
щинскит* коне. Приблизатедна
Умoлнвaтъ c · tия, r. г1 цocЬнаправа вa облеклото им». Колкото
стойность 10000О лв. Зaлorг
; На i·ciдaяieтo.яa' Bapн.яeкия титeлитt ,\ на градската: библио
iiлar* остане, ' д а cv v yпoтpiбя ta
5000 лв. ,
Градско Общински "cгвbтx ьъ,иr· тека,,, на които СА,били.дадени
одяла iв тbxг.'
· ;
"7) Огь 2 · г 3 чaca oл. oбвдг
riяpeдяaтa му сесия иa 27 яну кнмги' sa, домашно \ чeтявo ш на
. Uгь r-дa'общинските* eьrьi”ницri
за
доставката, на eвoлo 200000
ари! 1920 ,roдиda. "'
soитo - *cpoкьтьз «тдaвнa:. е. иaтв'
c· i.кaaa жtлaвм да се вземе ре
'•.
4 *
вгp.
cлнo и 50000 кгp. чс.»ал«.
uълъ, дa-ги· лoвьpиaтъ незабав
' , * IIpвejf.тcт*jвna:
шение ьa вoкyuкaia вa цiлoтii нo·
'. ' кмeтг: Д. · Koндoвi кaa'o <,я]»4д·, но на jia6лиoтeirлa,v sъ npoтi- Приблизителна «тoflнocrь 5000О
лaчtetвu кoтpъfяo ta фopмeмнuo
«eдaieль вa *'cьвbi·a цok6щвиця utiнь .^дjчaй иишaxa на · всички лв, 'Залoгъ 2500 лв.
облекло на cлyжццитh и ако яe
«мега Ж. Двкмджиeвь д-pг Я. Дя- те ,дeилupaвшг )Чeтцa· ще се об , 8) Oтъ, 8—4 часа cл.' oбiдi
се нам вря вч» мёciвия кoмктeтvдa
митpoвъ Станко Kaлчeвг. ·' • ' -” : •'' народват1. вi* · Общински. v Btcт- вa доставката шднклмeнmu и npn·
се яsиввд oтi Дирекцияra въ Co·
никъ, .съгласно,,,' piщeaиeгo :-нa^ вгpioчшi материали нужни за об
фия, вcлiдcтвц· вa което общин
' Членове' вя cгв·ьтa '''"'•'
щинската аптека. Приблизител
ския cгвiть'
'
'
' Д. C. ПOПOГБ, P; KpaEчeвг)' библИ0тeЧHИЯ; K0MЙTL·”iъ.s.. r,'. е.-:. на стойность 170000 'лi. 3·лof•-i· ( ,
Ofь i!paдl- библиотека * 8500 лв. ' v
Xp. Томогь, Heтpь 'Пoпosъ, Cтe·
. · ,
, P - 1 IU И:
·>\;\.·
фauъ Bacвлeвъ, Eвкj \Xp; !rfaлeвъj ·
Orъ кредита по § 10 на бюд ИвaнгY Bвнapoвъ, M. Ив,·. Koмapд- BapнV Град.' Oбщиa: Уараммие» '* · - НА 21 ЮHИЙ:
9) 0 т е . 2 - 3 , ч . 'cлf,дъ '.об4д«
жета aa 1919 финансова roдппa жиeвv Д-pъ T. Gтoяяoвг, Л. Ха- *
1
зa
подвързването на разни об
да се Bfiш по а0рмираната- д1ва мaмджвeвг, -Д-pъ II, , Paнвoв *, II. 1 ** * ; ' O B Я B Д E Ы И Г ” ' 
щински и библиотечни книги. При
oтг мlcтния районен* яoмитeтг за Kipджнeвг, Hвк. Kp. Мирски, Ж.
Л
близителна стойность 0000О lлвC. Г. 0. II. иля при нeддocтnгг Жeдябoвъ, Kp.' Toдopoвг, Oтauчo , ,., - ^ , t - -Л·1254U •,:'*.„.
or* Диpeвциaтa 189 метра плaтV Caвoвг, Дявo Бeдeлeвь'и Cт. Вей.' | гp.'Bвpвd;'28 мий lУ20roд,”·. Зaлoгъ З000 лв. '.
J,
10) Oтъ 3—4 ч. за доставка
ла направа формено облекло за Пoпoвъ при пoм. секретаря' H.
,
Qбдвшu
се
на
интepeeyющитi
Mлячкoвг
а
*
*
•
•
'
.
.
r
та
на гaaъ. Приблизителна стой
paacилнит4 вa общината я ад no-,
Ъ„чъ
въ
1кметството
н
а
8
юлий
ность
1000О лв. Зaлoгъ 500 лв.
жapвикapиг» cг шинели вa т4xг, ^· '
' Oтcsтcтвyвaxa: '•"'• *'-'•'
т.
i\·B
ч.
cл..
oб-Isдь
ще-се:цpвВсички
залози ще бxдaтъ въ
cлtдг което да се обяви rьpгь вa , Общия, cгвiтницв: T. Cтpaши-'
извeдe·гъpivь
cъ
,явнa
конкурен
банкови
yдoвгoвipeния.
направата, на това облекло. Разхода миpoвъ и Hypи Myмдл;нeвъ,
' ''
за плата' ще достигне приблизител
Прочете се пpoт6кxлътг 6rь ми ция, ,aa-. дocтaвkaтii на · 10000О , .Съгласно чл, чд. .11—14 o r
но 9900 лева и то по cuiшнocгь налото iac*дaниe яa Ciвiia, който кгp.. негасена* вapi, нyжднa за об закона за общественитв пред
r' 4 -. приятия, конкурентите. тр1збв:
eь cънpaтeиъ cpoкъ, пp·вдъ видъ на се одобри и подписа огь членовете, щината. , . v , „ -,ii,i \,:
Приблизителна
^.отойность
за да пpитeжaвaтъ изиcкyeмитe ,c
зимното време, че се има гoдiмa я които са взели участие въ paзиcйвсичкото
количество^
е
1000О
лв..
дoкyмejaти. . . . • . . , s' '
бгpna нужда oгь това облекло. '
вaниятa явл·жeви *v него, cлiдъ
Зaлoгъ ,5·/· 25.00 лo. tкь, банково
което
се
пристави
aьмъ
paвглвждaТържнит* книжа и нoeмниг"
.
,. PttПEHИEr
удостоверение. ,»ч.ww •. „->,-, ч условия, cл на разположение на
яe
поста
вeнят4
,
яa
днeввнъч^peдъ
, Kt 31
* ' . . . '
вгпpocн,
./. , · ' Oгглacнo лл..*1чл.>ц11г^14.оть интepecyющит·fe вe, вoьки призакона за общинските ·пp*дпpия? cльтcтвeнъ дeнь, и чaeъ при чи
Г-ыг Kueгa докладва па eг»$*a,
• • - ' • • • • • PЪШEHИE
тия,„jввнкypoнтитi . грабва ·, ,дai новника по търговете въ об
че фpaвцyзcкoтo внтeядaиeтвo - въ
пpитeжaвaтъ. изиcкyeчf?т·Ь се. до щината.
i'
.града е разположено ,дa (fjpoдядe
кументи.' J, ' , » - . , , . ,\x
!.,.
\бtn w p n пя общината бrв.V'yи-и
ПЧ4ди да се пp»
ще;-Постоянното npncaтcrвЯVce o глвжvai«^nпpocв. щ
;я. Rмeтъ; Ж. Диниджиeвъ.
Г t ^ · и . киeтъ': Ж./iioiкйджвevвъ '
*-* k,„u.iirf ^.u„чv vim**!*r -Д·*^,
n новата (двойната) секция, вoятo
иoeи,бyвea „Б*.
Понеже по ваяопа eпpiд-fcляиeтo
помещенията, иa секцията става DO
pbшeниe вa * общинския '• ciьjn·i,
cвнввa' се последния ш> cпЬmпocть,
вaщoтo" ufcиa вpbмe — yip4'«в
яaбopa вa -да одобри -това д·вйcтви·
вa постоянното npяcaтcтвne, <•>•''
- ,GЛ·BAЪ това общинския eiвiтs
единодушно
". . ,

!•••'.'>
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