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Варна, Ш ювiГ·1920 гoд.ь ' r ' / *•

Брой 1 2 й 1 3
AБ0r!AMEHTЪ: *
3О jв. -ia гtдвEi, 15 iв, гa в, jiip.
EДИHЪ БРОЙ 40 0Т. Taг,cи »s, оби*мяз •
Jj' roлeлзь п ь»ич>дчв лo 20.л.
^'.-. ч j i p i · t 0 4 Ь

2D

1В.,

ГlIiГpSt,EИ,

г^.uv·:rau*» jCfj. п0 l '«в. на *в.
,ч tlgзwuьci»a so lut:т, кв. syк&,
.л )Jj-l”S

i/ЧCiгfiilЛ Д?

2Ь

I)ИE

5 -10 чs iд ггj./э J . a-ceгa
иуг.иг.чиин — до caf.jmjиii(вe,
ftUli,SБ

k^ahь и издание на Bapнta6нai а Градена Община.
iLЛvtJ4f-Jгiiйtf.* iwtЛjйЗЬ^ws;AJg^Jai^”гri.·v&гчEaSEK

5·fEBSSii

, BaerЬдtшиe'нa'Haj>iC, .Гpaдбкя
Общински < сгьвктъ;

,t(<f!<\

С8 01Я&C* Jд,й E·iCJ

wEs» iь се мпрад&г до FIJIГGИЛгч t-;y - iiи·тcтвoio, ,8sphtч ·
мввsя-шиckм-№i

^.L-idд·twч-г·л
b,uii','

mъ цЫiiiOtтьtu на orдtлeннята :
ПDH ooщннaтa·, - ч. i
1. Cтaтиcrинa по rpaждaн. със-1

мятадута'

Г)0fl Vи!L·aHi* i!'UO·lUi·PййHe '

((iлшiнouuтfc •Чанц<.м:|р1,й ! У"ШЙ*
tтaHй oil'ilifi.ioio a,i ooшиHi·fiйгt'-;
t·лyss·лiцй; ла sopcKB'fL 'б^яи o*. '
upнгoтвoни и jiiiиги гащички Й
хавлии. * · ' •
- ·, -.

' Htt 15 Tl)i0 ofiщйueкия. cьвfciъ бfcrвв euouлoaтиpямeю лuъ„ Увa· ЮЯf(иё. ttpiaъ HLiяiuro тpujvf. ,\
coчиo на нчcтojjщ.·i^a 1У20 гoд·» ;
6. Водопроводно oтлtлeнив. - h»ц aac.\дaиae ,upи , cлвднин диe% jки се искането пят.
ни
Варна има: ,
' 'i '11 peaь кsтoклaтa седмаци ,oru 1 ,
вtu/b pfeA”ь:,
11о предложение па общннокин
Ь Вземане, pЪшoниe aa paядa-,. cыгliтнякъ J1. Xaмa^дяsueвъ впдo· ,' Раждания 412}< UL noвcчi! уми-.]. до 1S юни TVг., по цoдpгжкaтa '
4
Уикpsнин502J p ,a н и а 90j c-шiлoaiaцвятa а pa; швpoвиeг(»'
паве, saxap·ь на гражданите.
измliни .се чл. fi нгl аравиянцка \
*
' на' водопровода и ,.. каналната 11о този въupocъ cъвbra 6Ь, за вReплoaтaп,iштa на общинския j й лteцидOи .147.
i мpL·:кл c
извършено' eл1)дньoтu
нзeдъ , uo рано. ptшeнue, uopaди лeтeнъ лcатpъ, ,въ<o.чиeълъ:,oapt,- J
ограниченото количество зaxapъь« д-Ьдeнитe цo нeгo,тaкcн по нaeм.i 2 Otfщкнcкo cfeчищe. Oгь 2't !
до 14 wяиa тГ гoд , е*
I. По водопровода.. .
.която се получи i oтъ paйoнцня вaнe театри o& aъ cшa < ca”иo - за aпpилъ
'
. кoмиteи», да се, дава зaxapъ само cжбoia. ввvepi», неделя пeчepь а | itpo0звeдeiш uo eгoпaнcви· иа1. 11ридьлзкава се работата по ,
на болни и ни деца до три ro/шш, дeлвпчcнъ дeнь ,вeчepь вpё”щy·j ЧЙHЪ за вyждич·fe кa нчceлeнпeтo
дървени
въrлчiлa:
88б00
кaнrиpмнo
вoдитt OTL извopпfв
както,е при cмъpтaa елучпп ja хо npaздникъ и ,пpaздпикъ вeчepь; за t
йгp,;
взети
orv
търговците,
J;O·
па aд;кйм.к·peк:пe лозя. llptзъ'
orъ семейства, кoшo .oe шшyвaiъ покеделиикъ ако не е npaздникъ ще ,
oъ кyпoнetrь xлbбъ.· Зaxaprдa оба се upaвн 20% oтcтжпкq, aпpeaъj' итo вjнacять въ странство въг- ЦL·лaтa ceд)ыua, cд irp·fcнacяни
че, впоследствие oe оказа повече друг/дiлriEЧии дни 10%- oтeтsuкa, ! лaiцu *20°/o -,-'в9800 j;гp , или . чjгyнeпa тpжбн·oтъ общинските'
получени въглища складово до4 Aджoлuepъ, нyждuи'
и бюрото, HQ прехраната донесе,
Това намаление се нnupaвв, за- ! в с и ч к о
които и* parfдa-,i ж свързвано на зaлaвянитt но
че QTЪ тави .зaxapъ, може'да се щото дbлничcitгь дeнь oбикнoвeцвo 128-100 кгp... ceяtйeтв.i.
допи
на
В210
нacтoлщoмъ . води cъ ' главния'
даде по Vг кгp. на всеки члeнъ . гpаiвд^аптe които cs на работа, j
oiъ ,oeмoйoxвoтo, което вo aofoyaa яo пoceщaзaтъ тeaтpa и . за това ! . 3, Техническо отделение. Oтъ общински' ?oдoнpoвoдъ; "cдщp
oтъ кyпoнeнъ xлвбъ, разбира се. не ще се няeмa oxъ никого,
j 25 — 2У. V. т.-r. cьHiчoxни.pа пp1;нeCiпй c«v. и други мaтopиcлhдиягa •aлn и>я»дви г·x каптирането.
,
като , се зaпaaii eднp nзвeoтнo кo • Варненския (Oкp. yupaвaтeзь .но ; бoтницй е илвгpmosя
i
2.·Направени СА ВОЙН BOДOличocтвo за бодни и на деца до 3 ё у i n т. p д л л ъ
решението ] работа':
roд,, кaкro и за смъртна случаи и а , o ,б щ ц п, c к п, ,я i 1. Изравнена yл. nБ(Vtлiгpлw' цp<^вo;i,нq.v клонове cъ по' една
окопи П0 nor, и. чешма тm'yд „0т. Цлаяина" ме-,
nикъ на. .такива. e·fcмetfeтвa. 1Ъ j eъв·kть ” ucjдъ -'.V 15^, в-^*кoeio' e?'t"L''JJanpilвaнii
|
2. Изравнена yл . „Bpl;,шш;ъ* ждy yл. „Up. Гора" а „Дocпaть" и
предложение па Кмета реши се. решено' чугунените 1200О п.;oчки j
да се раздаде HQ,VЗ кrp. зaxapь ija нyмcyиpaвиe сградите na-i. rpa-j cъ направа на ouotш 200 nor. и. ua yд. rЛuгeлii Kжнчeвъ" oтъl
на воеки члeнъ oтъ тпя семей - да да се пocтaвяiъ oтъ oбя!;ипaтa j г S И·ipaвнeнa y.т. „Кракра" yл. ,Бaтoвa" до/,XXII яиния*^
У/ Поправени cд нtкoдкo' но-.,
ства по ,16”50 дева кrp. — разда и co qi.биpa oтъ oтoпaнитe гbjc- { ^ /s) cь' направа uч oкoaи. 180
nor.
si.,
'
всичко
49О
nor.
м.,
a;apaи
хидраягн и cидpaтeлви/.
ването,, шe стане чpbвт» чaoтпп ката oтoйнocть;
' '
<,
като
cд
yпotpiбeни
87
надници.
кранове oть дoвoupeцoднaтa
мarasшш и кооперациите. Зaxajpь-, ' За имoтъ до 10,000 лв. eмлnч- ]
'
,,
iн е 26Ю0 кгp. ' ,
на cтoйrн)cть Ceзплaтuo; oтъ·; o,00 L • Упoгpf.бeпa cд l2Va нанваци мpt.кa.
4 H.tпp«вt»зц. cд каналиrb a'ч
U По' рапорта- па, ofapпш о6 . /дв, до 20,0С0 лв. —· 5 ай, 0Ц» за и;·вaигдaнe и ipyпиpaнo на
jцинcввя лbкapь за ocвoбoждвauo 20,001, лв. до 50,000 лв. - 10 , кaмъuи;i1j дoвлeчeuи .o·fъ··uopoя." о ч н а т·e и ii. * oд oтвoдцитt
p а з UR!
oтъ отговорност. бившия 'oбщнoiш дn,; oiъ 60,001 лв. лo-" 100,000 j Унoтpfi(5oнii 0А 12 uoлapi:u-л к а н а л и ' на
фелдщеръ-двзиифбкгорь И.шя Ми- j лв --- i0 ли. u oть 100,001 лв. \ надници за дoцap2?:ю въ p?зuи чtfшмu. г.лi. ipaдa. .... , . ,t
xaaяoвг ,8» лиueiuнjt иbщя oтъ ua ioyt^ —- uo 40-aвj .- asцнь • чacгн ua rpчдa «lil·. канала E«- > Г), Haнpapeнъ o кaлдapъмъ qк(ччu caпp:tтeднитe кранове )ш >
дeaudфeRЦИoвиara OTЙЙЦXJЯ, понеже i0 qooтoявRлтa кoмвeaл ДЦ;JU мut 1 ЙЪHИ и cъcгкъ.
3a
всичко
nлaтoпo
454Г)
Ы.
лв.
ние,
че
плочките
като
«ъoтaaдл
,
J
yл.
yл. ,Cливьицa"; cъ rШl·Ц-,
назначената ,'oгь ' ftывra комисия
ыaтъ
upoaaзsбa
цa
яL·xaь,
'ipЬбвaso
cкa%
„Cлuьвнцa" cъ „6 Oenтeи-,
eлiдt jвoiвeявeтo вa . Miиaияoвu .
4. Регулационно ,nnrдьлeнйft. —•
да
се'
взема
oaыo
тt;:naiv.
ятoй·
'
вpий",
„Xapчeвa", XVШ ливия
aopaди нepeдoвнosти· по- ваузкСата'Пjгёзъ миналата coлийцa е извър
нootЬj
-uггoeь
paasooв,·ц·fe
s&
.пo,„.
eъ
,Ct.б'pнa-,
„Раков кa,* cь.
ьiy, Б9 e,uoгзa да jaтaнoвa кийче
шено СДБДЬЬОТО:
' · '
eт^якптe
вмъ'.
,
,.Во{5ннШла",'
в
Рилска"
cъ ,,Mи·.
отговорния за газа лнкca Илия
1. Haapчвoнa нодробна CHЙM
'Oбщий,
cъвtiъ
п»
ee
oъrляви
|
лaдннoзa*,
а
cдшo
и
oцoлo
ЧPШMиxaшoвъ ё o0aъ opЬвъ войната J
кaнa cLiищoтo »COCЪ-UOUЙIД.CЪ".
oъ
'ioвa
yнeнпe
яa
Пoйтo;:iiнaтa
,
йoйнцкъi. яa вeroeo м^ото в& 6ши ;
2. Изslpвa се зтopaлa. чacть j iшib ьa yд. „йв. AL·БHЬ*, И
нs8цaчaнa ^р^ндееинфвЕгери ни^j комисия. · Плo^KEie; дooтвjвaтъ! cnъ общинската гора- - ,A^aнъ ! ,Apafci-кoнькг".'
*
кой ae е нpиiмaaъ. п пpйдaвaлг, на ofiщинaтa eдп&тa / 15 л'э;'a]Г- "Чл-mмe", c&щo u парковата го- j
0
Довършела
е вoд.saтa инc а'матераяАЪ
и
иоработла,
Ai.)
се
i
iй ee ,eв вяae' и ,'нe iioa;ef да се
pa, чaeтo язмървано c на upи·!
npn-aдaть
на
т'sэ
цi«a,
илaзoъ
}
Л&ЦЙЯ
(·iъ
чопли
и студена юia)
дosas* ¥Ofc е, oтгoвoвйнъ ьь тивърщване- •
· .i
paвaooкriie
за
cooгsвкaia,
,в;ferл
'
,
на
oбщянcs;ua
ш·piuня.
Upo,ч·
бaтs5 Oбшaacкия , йгвtтъ pi.rя&
3. Дадeьи eд mccчь строи-. рана е вода и до oбщиu мm
rpз^дьнияЪj
бor?vгъ
илн
бeдeнъ;,'
пpeпi5csaia да se js$нpзтE яa вit требва ла плaтц eлдaкno, когато t I(JЛГJИ линей awъ pйзнл iвCiй на вcrepн. лечебница.
цоватззя
·|
s a o p е д ъ \ пропорцията ] града, /
1 U(.·пp .гeии,,cA Б'FS -ЛKO яeш
I
4.
Изiиcдявaaoio
кoopдвнa-\
III. Bгaposь — lёЪoHRrpвЗДг- oupЬдiзeaa
oiъ - е ъ в i т а '
мu
въ лозята ort cтapi?я вuдo*
aДOTO й8 ол/лйЩвХЬ ppИ, CTapi7i»
бъдusie, вjн по isaтaQ вuoтиитi l.титe.нa пx·pвaia чacть on. с6- j нnoвoдъ. Сдщо пp·Би·Ьi·тeвa .е
лiшвщяf ^oыи·aя.. Uo пpiд50вt
ще пi!iтять цo мaзfu», а бoгaтдie ', щиecF,aтa гора .Фaypa** гдш,o j чeшиaia па yл. rP»чuнciwr fia
цaeтo на. въвtтввкa Д C. Пoпoвь, пoБaчг 0ъ т о в а ^yпp&вiяi0iu,ия i co работи.
· ] yл,.^Из. *AetньJ.
paзpeш5Eiiгтo на тcзвдаъapoaъ«а KojiyяизтEЧвeпa c ъ в Ь т ъ спазва '
5. HгpaбoTdHtj t c.v 9.1 • ски да ; ~ Ь. Поправена е cкъ·”aнaтa oтъ
азизащвнeiа aa н*ь& въбнаграа^ю- ( sдиaъ, apинплпъ нз cзoет» пpo- \ за чаегни иsюiй въ Варна.
· ; пороя в.aoпpoвoднa тpдбa нoдг
sae м отгожв вa йо-'ис»дробно пpc .1 tpaмa, гa?;fл цo всачк.пЪ обляга ·
6. 'Дaдetto е 'xoлт на i·cички | мof”Пi на yл. n Войнишка" 8а вoyчsвaвк oiъ EoмйQDнтa, UOЯIC. :u i ЙПЯ, eйнaгй Г.йдните * гf·u”uмoi-' • ПРЕПИСКИ JЮCTлПЦДИ ВЪ OTjiЛC- ! дoiipoвojд на кн^ayчaтt на „8·й
е дpuy?шa. . •
·
1 нигfe шe'лдuiiгaтъ пo·ыaiвo, $ na· \ наето" ц0- чл. й7, УУ ij 41 on I noiпг”,W cд я.цфaвeви подпор
IV. Bъъyoьь
. •Hcцhoыo на ! Soraтгтгi, впope*.г з7.iiтr,яьлвiO вc, ' ^кoнa'sa блaro5c·poйcтвcfo
ни зидове.
.'
jз»pв*fc. 0.;p. Пcaiлямьa Ko,миouь j noзcVp Oбrцoк?ьпя йъвьтг pi·шя '
%. йc^w,шiлй 'oтдtлcнкв, - ' $i Пpt?.ь CДJПOTO .ppi,нв cд
,т,u oЬ/й,iлБii йpЬдпиocuяeтo на Oдj:ь Ц p t (i. i
\i i н а i u г а вмfoгviшn три вони частна вод
ifch6pOT6h ri« бfeдЯO-604Sw O i l ок
Уcpаsзtзль йp&дъ 2iiлшзг/iepciвoTG •C е д W·,·a il а w й p t Д C p й C i O ” ни ( вьcтaлanзc, а f i ш o ' Е дpy·
ps,r* ь osбoa^.iп раиотдйдп Ыit. UЛ fcjEip:иs·,т* pнC07r,ч
s Eiвьp^нo :itjяг·oтo: aзлa··j·' iwSaбoтa'cбl^ПП«SaГo $П7а«й. 3Й Дrl Ct) 23
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ЩИHCЙU cгв·вт·fi, вwвдot·ввe на коеиехрвяване' населението. Аао »иe има. roл4мa нужда, За такова лице, ;тo пocлtднaя .,' ;
като' oбщиiuки . cъв-в.iт, ' взeмeмъ- пooroяшштo пришествие посочва вa
И' U o · i W ш i - ' c л уличните прехраната вa мaceieiшeтo upн o- общинския служащъ Георги. Пapy*
yтoця iio улацйгЬ; „,Pcveirteкгt*', - нoья.'полата*?, itooтo ни се дик- ,шtiiii. ua · което ;cъвtтa ще* тpbбв,ч
Цa Oбщинcaщя ркз<;ил«В'1. Дончо
„ Ипрцджа", . JUoncrл·, *, 0 ·Oea· тупа ofь самата 'Дирекция, ах eдиo orв·liяг нfcтuитt но закона, да' oн<
T«ШJBV
i*wм» зaбoлiдг е (tl·нea..
тcwииин'*, „Любонива*, (.,Ofl·ьл- кратко вp·Ьнe щшoмaflки тaзя upi- plц4лн й , едно и*.!шarpaжд«иuв_зa
сшп'0
муeo нauupa' ь% миsepнo
чвйiмw”·, „Войнишка*, .0линия- xpana' ще кoжoм·t; А* eмдaдeirь ку дневни, c·ьoбpaaвo. днешната cвгaoположение,
дa”·мj ct* отнуехне една
nи·, „ M a p и я · . Ц y и з f t * . . д o ух пони ciiмo вa 3000О-дути я общи 'тия, йaiЦoтo,тiш iro закона <'л не*
вp1iмeaйa. помощ6 oтг 500 лева,
„Дpayшauъ-; yтoкa на чешмата на ia тpfiOнa да има, eдииъ нарядь дoTд·ari·шй; „
'•
^.
Cлtдг като o”идfc 'paaдaдннь по
на xin,лtt нtt-yл.·Лkнкoiшкa" еь ив oтъ 30 хиляди, а uть.-10 xилд<
Oбuuшcкян (rыtjiтиuкtг г. Л. ХаXJU-".линия и· poiпoткиrЬ •: на. ди купони, ч Това в нp·bкиif ивтe- ^млщr,Ш)uъ· upby,m% да co mф-Ьд-fe-' eдннг ,eкзeмшщp·ь. на i нсЬва/ ши».
ш?izтвrli около T'Ьx'ь до нopcкu- PCCЪ, K0jlO обЩИПСКНДТЪ СЪВЪТЬ ляvь·вa това лвцч Ц)0 лвнaдaвввu; тичocua. общинска' група, sa - upoyf·.
•rftTiiaдннa и ид. „Араба-нонакъ"» има но въпроса, щoio да uacчoи . Oйцичcкия·CJ,йfcl·aиii». ,t'. Д-pь.T. вaнe,-.-cлuяи се. .'на • paвглoждaйo,
и WJ. д V e ж » c линия и ft, uoч : кyuoaнrв дд frьзaтъ че 36, а 4б Oтoяaoиг', нpe«.чaгa aь (u·лtдi· слу гласуване и лpa?ыaнo' IV дonгtнu
ttrtva noteyoйкмa· нн ч«гиpи чaлт- хиляди,- Ьliiй c«й· заинтересовани но жебното нндoaeниe диевнитЬ да fli=· твлeaъ бюд;кoтt-aa нocrьднoтo три
ии'к«аплвайции,* ш·ь, пo-paнo .е токи 'jшipue.% и· иo1 други съображе даrx но 00'маJяi)— 80 лева. . •'• месечие aa 1919 финансова година,
sa-/
имало вь постройка други В кa*: ния. Пaшията общински eig·вrt въ
Гласувано ирЬдлолишяето на t&>- «aтo нpoд·ьлжвни*», o n миналото
;,
• * f '•
цaдизaции ,oтъ която <> чщ oкoй- "cзoexo,бoлшинciвo и ыocтoяняu upиi иauдupoввaтa .. aa ooщмиoкия cдy- (sвдaивe, . •• - ''·ч "••
;
Кмета счете aa иyждчo да обмена, •
Чftтeл”o. npивгpшGHи.
,cд·Jвтяиe, кoмo е комуявятично, ще жнщъ Цapyroeиъ co пpиo. · Прие си
че
cд·вдъ като се дon·ьлнитeлao cъ>
тpt,бвa както т,къ, тай и спрямо смцо и размера вa дяекнатЬ-ЮО
в·вщaвaлт,
cь· нaчaлrищитb us отде
Продължение. населението да xвъpшмь eдaa cвiiT', 'лева, иcлfcдпчjиe im кoo(o общин
ленията,
уканало
Cfr е aa нeoбxoдaмrt.
Но," моето" пpЬдлo;шнie в oъ лиiзл за иpнчиuитв на нaмaлeвиexo- ския ·сгевгь .' . · '
да
направи
нfcг.oa
яямbнeнигr «г 6 щ «•ми0, единодушие се прие това,- •вa кyиoнитаy uaщoтo злоаам-Ьрени
P ф Ш И:
жeтo·opoLsтa,
а
имeвнo:
* nмa ирисi.
кft·to се вземе: че 4000О купони- ,шцa и крайно · заинтересовани вcтпгпaляv
oтъ
Швейцария
резервна
Ч·ft недостатъчни ' пop»д« * това вaтъ да вaдpъcтuтъ' нашето yupaв '. [.Командирова се въ София oб- части за. машините в i eлoктpиueciцииcкйя cлyжaщx Георги Пapyщeвг
•че числото,? па нyждaющитe -co-за ' лeииe.XЬ paaпpaвлrь, че" oта·кaкъ да получи oтъ бактериологическия кaтa централа, които струната 800О ч
иo-eътпнъ xлaбъ oта дeнь па дeяь cь дошли,' комунистите на влacть
за Вар Швейцарски лева, a нaшиuo днеш
paзcrБ' uopaДи , обстоятелството, че j . затуй xлtбъть- ,e sacигппaл-ь и кy инeтитyтъ "ayждиия дeтpитъ
4
ненския
Oкp.
Лекар*,
нyжeиi"
aa ния кypcг около 6000О-лева.-Това
гoлЬыa чacть o n xлiбa ват0 хора, пoииrii нairaлb.зи, IJopaдн • cкauдaд4
перо се вuиca вг бюджeтo-нpoeктa, ч
бгpsaтa
вaкциna
на
населението
на
aoитo имаiи днecъ за видно нoлo- нoтo йoeпинo положение ^не мoжeuь
кaтo се намали сумата по §3 0ота< ;
гp,'
Варна,
'
поради
появилата
се
яseииe,вaтo пo·nиeшir чuиottвици или да вдeзeиi вx общение ех. население
други eciiaфu и' up'. 2) Че cкгпo- то и дaвaжeм·ь иcтtшcsиie причини епидемия „Вариола",' а заедно ' cг 127000 па 87000 лв. я m § 22
тиктa се увеличава и 3) че тbx- и да co освободим oтъ·eднa важна oт- това да получи oтъ Дирекцията на п.2 oта 50000 на 35000 лева, кa•ииrв приходи-^иe се jвeличaвaxг "и ,roнopнoот·, да кaжeмъ ,нa това на Народното Здраве и нyжднитi' мer тoзa 5000 лeвa”ce предвиди нoв·ь
yтpi ще ciз yкaлieмъ· oъ-положение селение, че upнчиuara за "отнемане. дикakeuти за - санитарното отделе §17 а. 5,вa лекуване б4дннт·Ь. Bъпг
oп> тoв изъ мaшнннт4 въ'електри
и T'bx'b да пpoдoвoлcтвyвaмe cь uo- па «упопит4 и aa лошото изxpaя- ние при общината."
Ц. Ocв·Ьпъ пaтпитe по закона, ческата централа като ввтичa.x тoiь
ё(I)тинг xдbбъ:и на тixъ дk. даваме') вane лpжи не въ общинския cьв·Ьтъ
кyпoпи.' Второ* обстоятелство е, че нo въ Paйoпйия' Комитета, а спе oпpэiдiлята се дневни пара на ка лaтa врда може да се илuoдзyвa aa
вг Варна -сега iшa oяoлo 1000О циално изgлюзитe;шo въ цeнтpвгнa- заното .лице, съобразно днешната , храна ц сега ' жени перата тaмг,
бtжaнци· на които csщb по нap/дт, тa -влacть и jro дпecъ, когато въ cккпoтия по Ю0 лева па дeнь. , - 1но е твърд4 нeyдoбн· и необходимо
Ш. Пpвдъ вuдг > ёнидeмичecкaтa ё да се' пocтpoята перални за тази
on. тор4 ще започне да се дaвaix България има грамадни зaпacп oтъ
xpaпи.
Tp·Ьбвa
да
се
каже
иcтiшнужда, да* се иска телеграфически п/Ьль, Предвиди се въ проекта една
купони. Ocтaвaтъ 50000 листно
население, па което тpl)бtл' да · се eкoтo, пoлoжeняe и да; се ( обърне -j^вsj·.ждeниero ад настоящето pъ- сума oтъ З0000 лева, която ще &
достатъчна защото мuoгo' 6х» мате
дaвaтs сам* 20000 купони. Зареди вuимaшieтo на п&нгцалвата влacть. шi·няe.'
риалите ще бxдaтъ вseтп оть oб·»
туй районния' кoмитeтг, ще се по Специално па общинския cъиeтъ
. MPЪШEHИE
ЩИPCKИЯ
cклaдъ.- Cъ тези измeнeстави. в% eдиa тpyдпocть да вaдo- co' иaлara едно" p Ь ш е а и е
v
'•
.. Л 33. ;'• " ^ ' ння се внася бюджeтo-upoeктa, о6- '
вoли населението cъ”пo-eфтинi xЛбъ .и пpaair п p Ь' д л o ж е п и е ^ зъ и ” райолпия ' комитета cчвia за ! oмиcьль, щото общинския qгвbт;ь да >' Но въпроса за "ремонта на oб- ^щaтa сума въ прихода и равхода
нyждзo щото яyaoннтl да - не бж- aoдкpвпи това piшeuиo на. район щиucкнтi чиcтиrcлди машина. Кме по който не'се ИSMБHЯ, остава си
дaтъ· Й0000i' по да се увеличата ння Koмктeтъ, като купоните бь- та обясни, че тия машини зa.чи· cгsщaтa oта 1,215,000 лева.
на 4б000, ЗЦRЧЯ 8A oта населени дата не 35 хиляди, а 4б .хиляди. cтвнeтo,нa нyждничяит-Ь и помийни
i Общинския cьвeтникъ г. Д-pъ II.
ето да се дoвoлcтвyвa cь пo-eфпш'» По тoви нaчинь'изпгдпивaмe-eдинъ ями имaтъ нужда qтъ peмoнтъ и Paнкoвъ каза: 0та 4 0 ' години въ
xJriiб·ь; а 1!1 c·в· xлiбi бesъ кyaoнx, дглта чxмъ тpyдящeтo се бtднo.я дв·h >'Ьщи«члицa се нaeмaтъ да из- Бьлгapия, както държавата, тъй я
Това pвшoмиo Paйoиия нoмнтeта гладно uacёлeuиe.
;
вxpшaт-ь peмoaтa за, 2000 . лв. яa общинските и Oкpaьжнн cъвiти, кoвseмu выipeuit aacтoaвaпbтo^нa Дяда
бждaтъ ь% положение на изпoл- гaтjo нуждите изиcквaтъ нiкou уве
•'PЬШKHИE •'
peкцaят», вaщoтo aao дпecъ вт.
зyвaнe. - Ходатайствува, ” егвйта да" личения въ бюджета еж прибягнали
Bapna iзauoчпe да намалява, Район;
paapbши да се иaвгpши- този pe- именно кxмъ · увеличение, дaнъцигв
\
aня Koмитмг nyпoяит4 па .гражда •' Кмета докладва иa cъnнтa, че iъ 'мoнта пo-crOпaпcкн нaчинъ," като таксите а rtp. Частно вa градската
ните, ще се. cxздaдe нзвicтнo не -писмо вx. Дг 10й0 ,oтт. 21 'тoЬ,'' разхода oта 200О лева се вземе Варненска община нмa да icaжa:
доволство/ което може да се, пзpasи Варненския' oкpxзeпъ лЬвapь-кaтo' -oтъ § 21 n. 2 ла тauгoдnшпия^ oбщняcкитв съвети до сега не ок
вi-eднa остра форма и да се cтpy- съобщава, че ай града Варна се е бюджета* , . ' •
се. грижили да cъздaдьдч. нfcщo ата.
uy.iяca върху главата' специално па ueявилa епидемията едрата шарка . По, този дoклnдт. па aмeтa, oб· което дa яма доходи.и нo-тoзн нa/·
Райони ви Комитета. Последния д4й- „Bз,paoлa", .вследствие-- на..което щинcкuи cъвbт·ь i ' чинъ да се oблerчи положението на'
crвyвaliкп oтг ·диa страда по за^ тр'Ьо>а да ee извърши обща вiкcнданъкоплатците. MHOIЧJ yм*cтнa бй'>."* III И : ;
•' • <'
нoвЬдь orr. ropb, *oтг друга пoдъ лiaция на населението, а oi·ь друга
UHJ бbдtжкaтa на г. Xaмaмджиeвa,
натиска на гражданството мoace да страна невъзможно било да co по
0 п § 21 ii. 2 на бюджета за •вoйтo повдигна въupoca за пoвдн-'
вpuбiгne до peпpecнигв. Paitoипшr, лy чи oта София чpe»- .пощата; 1919 финансова гoдиiia отлущатъ гапето Варна вi «ypopтeнъ rpaдг,
Itoмnтeiь sacтaвa ,иa б.uiaтa, щото иyжднaл дuтpиrь, поради вpiiмea-' с е 2 0 0 0 лека ял ремонтиране по вaщoтo ако нo·paнo се -аамиеляшв
jiO, иска настоятелно oтi; Дирекци нoтo пj)·hnpaмвaпo на кoчетната сгонанскя начинi ,oбщянceiи4 Чц« върху това, щ4xмe cл4дъ извicтнo
ята дa”Cfi yввличыъ куиоаигЬ oта c;ryжбa и itoяeяe гой но paзaoдн- cтитeдяti' машини, '•
.вpeмв да имаме тaнивA доход», щото
4U на 1Б хиляди и че ако Дирек raiъ cд. /pвдf,rвa да .изпратя чo-,
'
I PftШBHИK; ”
'.: , общинския , съвет* да балансира,
цията. ме уважи тока plшви»t>, на BБRЬ, воли общи а ата -да команди
СВОЙ бюджета cъ дoxoдит* които щ*
Районния Комитет* вь . Парка, то рова m. Ooфвя p^вo служащо .nщe
. . .. ". $ 34
. '. '.
пoзyчaвa oтъ собствените си сгради.
вй« леновеi'L на Padoиuял Kпми- да нoлyчи oтъ баягеряологнческяя
'Кмета, докладва яа cгввia, ·iё И oбщинcaиa съвет*' пoдпoыoгнaгъ
iвvi. слагаме мaидaтг пpвд·* Ди- инiviotyrь дeтpiira.' Кмета обясни, "вдинг- oтг odщiiнflaвтb·,pftвв-j,i,в
pi·m^няia- Отговор7, яa чum asma че вyaiдaтл oть , Пi>-cкcpoшнoro дo- Дончо Teнe?г е тuдш aaбoдвлг, oта - държавата, -, илюех. -дaнъцитi
цщч utмa.' 'Голи дoкutдt, np;vi·A, и втвdянe на дeтpитa е наложителна, намЬрва c«s нt hкcвв'i:ъ Понеже е aoигo събира, щeлo да благоустрои
<v
града по тaкгвъ яaчtяaъ,' щото дя.
по oгoбpл;uй! ue, n[oгo oбиuup»ra яa apЬдimnвauo на пасоленпето ort. ЧQUЫ% e·r, ” -reш.ч>· \:Ьмeйcтao
и вa-. Йe е* тъни въ кaлг,, тъмнина и
p«н.чieя.rивм·> fiбiц. cьfii·j”i' да HOUUKC p:*знpr,(;rpдн<»ц!!t'тo на бi.tlciгтa. и влагата,му eaдociaтачнa да го ц'oдЬминvjpi··otnn:otтt и 'дa/^яaм·вpи шшoжe общината иaa нужда я «та upйrш ьг това ' трудно нoзoateннe. мръсни квартали, вг кoиio сега има
tfp·bдen·a, който ш,'i мj се'дадать мьдuкau(:нш 8a_ caaaтapиoтЛ orдЬ- общината тp-ьбвa \% ыy·ct> цpпreте бол вети. Btfичaи курортна • гpaднщa «мг i·ipaч.; aa Piiflчнниa Ц»«(итоп', | лeииe, каквито очаква да f получа на иoмyщь,' наш мyoтiijcт»* feдяa eл. устроени по ьгsъвъ aaчaнг щото
oгг гагите soиvo cъбвpaтъ oтъ
.гiйЧaro в·ь liUfi-·?кopd vpbяe 1ще , or;. Диpякциm'a"oa..Hьpoдл|к/ Я,\ сума oтъ S0o -НАМ. '
,
' ” . f cвoвтЬ. eoбcтвнял вдauия или дoxo» •
ы.ui&№л* Щ общината нрЬхрааа \\^щ дt-дjuiiйcfвjiш да cвVмiuauч
Общинския _г/ь|;аrянкг x. д · p г l i ,
ia'i/tt i'Л(««iHii<-ro. Bь нtciнщy^1i, j'даpoвa t.дмl· сдулищь ьь8bфшa, Paякriиь цptдю,лц помощна да' Aarh,дoнfo п«>л'yчaвaта йвдъpжaта
и oюиsитЬ села. Независимо" oта
u·t! (vu^щut-fi, че иaa orпjcuaта
<1.nдe ejг 50О човп,' вi,мъ' aoe·тo -това яaлaгaт;ь ce.тaвввa iшeннo
%to»* t li(UO0UU &е& eл пiлjj
ц. да ъaene а дoнec< моя /4<ит^т H apL·Mhшь* te· liP ffc»*в-и».пoc«>. «кея ш ояналсоато xopть ш п p i -

II. Kaнnлизaцйnтa-. '

mШm.ЫЩГftШ
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ч

v.*

Bpoй 12 и 1В.
"b тbxг бeнь· дa· pouтaятъ щiэ
е ъ б в p а, Оега когато abмa
in,pи д o s o д и , щe< upиб*гявмъ
- uиьзи мерки, aъuг които c*
иpuбerнaли миналите съвЪти, aaщo«
... от* друго ы4cтo но мoжejrь да
«oлyчflмг. Но цpинцвnь, пaaълиo
•:.гw· еъгласепъ ла увеличенията
такива кйкfiнro иaпpaвяiгe ran пpo*
cneeявнв увеличьти*. Защото ecxecтLSHO, ТО ще нaдa въpiy т ь з v к o и ,u . цoвече кoнcyмиparь а oблaгчaьftfг другите. Изтoчнициv4 ще, йaaipвтй въ електрическото oдвeтдeaив, водоснабдяването, кaнaлизaциата в увеличение на разните вpъxниaивъpsy сградагfc • а дauгвiГвaвятвв. По, apинциuг ще мcyвaиъ
»a прогресивното облагане, oбaчo
ще направя нbкou б1uьжвв но at»
кои § §, вoитo iu,ii uaднaтъ qo-твж»;
Й0 И aacbтнaтъ иecцpaвeдливo и«„bcтни СЪСЛОВИЯ,

• .

*

, l) По § 2 и. fi aa увеличенията
на цветята и np. llpbдвйдeнaтa
-ума нbмa да се получа, защото
iuvbшa ако и да cъeraвятъ лyвcъ,
«гстоятеляигЬ - граждани npц cк«iraтl· ще се въздържат1 oтъ него
uvбiдaщe.
2) Таксите за водата въ иuдyeтpнaлннтe заведения, която имaтъ
aapim котли и мотори, .и xapчaтъ
иo 2 — 3 -хиляди кyбякa. въ година
с8 големи. Може ' да ги oтд·вдит·в
oтъ биpapийвитe. Има фабрики ко
ито издъpжaтъ съединителния вoдoпpввoдъ на свои средства,! rpuжaтъ
че ва поддръжката му пакъ на свои
cpiдcтвa, бивали да н,jaщaтъ наразно cъ другите фабрики? Има
мелници които xapчaтъ повече вода
за миене на житото,.защото рънечиeтитa вода oтъ клaдeнцитb'e нexяrиeвичнo за здравето па гражда
нина. Защо и тb да плaщaтъ на
равно cъ дpyгнтi ? Tptбвa следова
телно. и справедливо е да стане
едно разграничение въ таксите за
индустриалните заведения. ,
3} За електричеството — тpiбвa,
да вseмeнь за първа uaкcимaлua
мipкa 8 киловата на чacъ, защото
голяма чacть oтъ еснафите, като
обущари, 'дpexapи, paбoтятъ”въ кaщи н rв cas кoигo унотребяватъ до
6·иiceчнo, та' 'справедливо е да
се увеличи мaкcямyмa до 8. Са
мо jбoгaтитв yнoтpвбявaтъ повече
oтъ 10.* 1 5 н 20 киловата Tyвъ
не виждaмъ увеличения на дневна
та вa двигателна сила такса за
индустриалните заведения oтъ' 20
aa 40 «т. за килoвaтъ. Иsм6ни ли
се тая- тaaca, пocлi за бeзeлeвтpoмipкитe tfнciaлaции таксата 4 лв.
JAЬ 20 cвiщи е ынoгo. Еснафите
СА повечето, която иeиaтъ eлeвтpoмвpв, а нмaтъ по 2 ™ 3 caaи cъ
лампи «o 2 0 cв*щи, ще имъ се
отравя cкxлo, Capaвeдлнвo^-дa 6я
де таксата % лева. ,
>
• 4) Зa· увеличението на вpмия·
fiиr4 ae cгмъ eъrдacвнг. Гражда
ните еж oблosвeяи cъ гoлiми да
нъци, aopaди крайното увеличение
цiнитi на постройките нмъ. Като
иe·в”швeв-нo дaлв ще струват*
твя oиiiнви aa w* бaдaщв не бива
да .се тoвaparь cъ още дe.нъцв; 0поpcдъ мвяъ, m дa'дoбaeтe пpвxoдъ
cъ aoflтo дs пoвpиeгв мвoгo, o »
належащи & равлоди вь редовния
ся бюджeтъ; да предвидите oтъ 16
до 50 лв. тascи щ цcctтaтeлвтi
L'яa rp, Bapa» кaro курортна ще
, g u ш i e oтъ 10 жiu8ды -души лiтнo
%И^ue, йQKЧ· 07Ъ ЩЩ
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Ако е да в·вмaмe построено вещо,
имаме оотествено създадено такова,
поето требва да иiпoлзyвaмe и вci*
8И ц6cbтитeль .' бeзъ poптaнe ще
uлftтн. За всичко останало ще rлa
eyвam».
Qбщинcuия cъв4тнaкъ т. Ж. Жe«
дябoвъ, предлага ив се eдвнъ допъднaтeлeвъ бюджeтъ, пpiдвзoикaнъ
,oтъ острите нужди за общината,
EOиto • требва да yдoвлeтвopвмъ sa
да i·e не eпpaтг· нейните фyнвцuв,
0ъ п·ьpвят·в по peдъ § § въ paвxoда c%ы.% напълно съгласен*; § 32
а, 2 обаче aa бtднитib вcвaмъ да
си остане на 5000О лева, а но яa
3В000'лева, защото / бbднитb еж
мяoгo в иpa днешната eкsнoтяя
тв t'i» принудена дa, iгpcятъ oблeгчeввe oтъ общината. ' Paяжoдит-в aa
въглища в за градините cг aa ыfccтoтo ся. Uociaвя ces cъ това едно
начало на стопанско обработване
на общинските имоти, които ще' ни
донесе до нo-eфтини продукти. По
прихода съгласявамъ се aъ д-pг II.
Paнкoвъ я се cъмнявaмъ да вe 6в
гражданите да се oткaжaтъ oтъ
лукса, като се въвдържатъ да кyпyвaтъ цветя cъ висока цЬни u да
се дoбиятъ «обратни peзyлтaтя, за
щото цветята ех нетрайни, та не
ще се реализират* никакви прихо
ди. По останалите § § понеже е
пpoкapaиъ upивципa на прогресив
ното облагане, но което ' по-богати
т е ще плaщaтъ повече, а бiднитi
яo малко, прокарано е началото на
социалната oпpaieдлввocть, ta кoeтo-ний радикалите сме се борили,
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я roлiuягв данъци на', ыaлoиtreiжi- увеличенията на таксите, sa тия
<xb в paбoтцвцитi. Упp4лaчaвa т4 които вмaтъ съединения cъ нея з
аи връхнини като посвеня данъци намира sa неправилно облагането
и понеже комунистите cг apoтuвъ eъ такса тил които ввмaтъ съеди
косвените дaяъци, сега яcвaтъ cъ нения, особено sa последните коя
тbxъ да 'yтeкчaвaтъ.. rpaждaвитb в то де се пoлsyвaтъ oтъ канализа
cътoвa да вacвsпaвaiъ живота. До- цията, ueмaтъ въauoжвocть при
ceжвo тaвcитi sa водата, нaмиpя днeшnитi eкsпя материали а над
ги 8а uuuгo yвeлaчeвв. Това ще се ници да вaпpaвдтъ съединенията,
отразя тежко на дребните занаят 0ъ облагането вмъ cъ такси, те
чия, а в8 аптеките ще стане при ще пдaщaть двойно: в ва кавали*
вaцяя orъ вoятo не се пoлзyвaтъ и
чина да вacкsпнaтъ лекарствата.
Въ заключение г-яъ Мирски sa· за чистене нyждuячвнтe си ями.
яви, че по необходимост* ще гла Пpoтивъ е и за увеличения таксите
сува aa бюджeтo-пpoйsтa cъ резер за цветята, защото ще ocтaяaтъ aв·
ви, че той и другаря му Дявo Бе- иsпoлзyвaни а може да се яви и кондeлввъ ck upoтявг вaвtcтяa пера, вypeнцaя Поради всичко това, вaiвa
че не ще гласува за бюджeтo·иpoeвi^.
въ 'прихода.
,
Общ, cъвeтяивъ г. д-pъ T. Cтo·
Бя требвало проекта да съдържа
яяoвъ
нaвa,,вь мннaдoтo saceдaвяa
с а м о необходимите, ыeaвб4жaнтb
зaяввдъ,
че ще гласува по пpмнразходи, а pавxoдитii ва реформи
циnъ
8а
тъй
внесения бюджетопро
да се ocтaвдтъ за редовния бюдект1,
taщoтo
т4зи paaxoди пpoжeтъ, Hpeпopsчьa да се прави гоизтичaтъ
oтъ
нcтoчяицa
въ paмлiыa икономия въ paвxoдятlt, вaщoкитl
ва
з
а
к
о
н
н
о
установения
тo иaвicгнo е, че въ много общини
peдoвeнъ бюджeтъ и cд необходими
е правено просто разхищение.
Общинския cъвётнвкъ r-нь II., ва функционирането на oбщниaтk
Kxpджнeвъ" кaвa, oтъ формална. въ социално, aдиuиcтpaтивиo я cтoстрана, правилника за приложение uaнcтвeнo отношение и като тава
градските общини не допуща до налага се вeoбxoднмocтьтa да се
пълнителни бюджети, ocвtaъ за не нaм·fcpяrь и съответните 'приходи.
предвидени 8а неизбежни разходи, Следователно oтъ тeopитичecкo гле
кaтp xoлepa и дp., за които требва дище aeмa вищo какво повече да
едновременно да се намира и при важа. . Ще се спра и важа нещо
хода. Поради това той.е биiъ ви oтъ практическо гледище. 1) Върху
наги пpoтивъ допълнителните бюд домакинските нужди: приготовлява
жети бesъ такива причини, oтъ дру не дъpвeви въглища' и обработване
га страна сега сме въ края ua зеленчукови гpaдиuи за гражданите.
финансовата 1919 година, до като Време е общините да up·Ьcтaнaтъ,
дойде утвърждението на този бюд да бждaтъ само едни полицейско-,
Ciмъ напълно cъглaceвъ и ще rлa- жет*, ще бsдe глacyвaнъ редовния административни институти, а да
бюджятъ
и упражнението ва iмъ се даде ИЗBБCTHO И за дома
cyвaмъ за бюджетопроекта.
'
^ Общинския eъв4тникъ г. Никола допълнителния тaвъвъ. въ периода кински нужди удовлетворение нужда
Kp. Мирски като дeмoкpaтъ oтъ ва редовния, ще бждe неправилно oтъ coцнaлeuъ и икономически хапартия, която е пpoтивч. допълни и нeцвлиcxoднo. Може тия разходи paктepъ и пoxвaлявa инициативата
телните бюджети,' вяявявaмъ', че ще да се - ocтaвятъ и пp·6дnндятъ въ на постоянното пpиcжтcтвиe, което
глaeyвaмъ пpoтивъ бюджoтo-пpoeктa. редовния бюджeтъ. Че iцe ee заба се е заело да доставя eфтt^ни въr-.
И ЪомупиститБ бbxa'пpoтивi до ви утвърждението на бюджета слу лищa и зeлeнчyктэ на гражданите,
пълнителните бюджети, зaщRtQj; ре жи фaктa^ че въ, него еж- легнали което' е uaпълиo въ задачите н а ,
довните требва да бsдaтъ 4 \кora нoвв принципи, ва което мнниcтвp- едно oбщинcso управление да се
така яaглaceнu, че да, ;нe % W ь cтвoro,щe се шшcли, а може да стреми да дава па гражданите иягражданите иsнeпaдвaнп чpeзъ^.4xъ не гo;yтвъpди^пo формална греш вbcтuи блага а oтъ тaкъвъ xapaкcъ пови данъци и такси. Кмета пи ка,' че c* предвидени въ него при тepъ. За съжаление обаче е, че тo-*
докладва, че се имал6 належащи ходи ;oтъ/ въглища и зеленчукови ва е за eera само eдипъ пpoeвтъ;
нужди oтъ разходи за да не cпpътъ градина, каквито закона за град д0 като се изработи и одобря co- t
функциите на oбщиmiтa и за туй ските общини- не"; допуща. Ако оба циaлнa наредба. Желая тая нареде внecълъ /допълнителния бюджeтъ., че бaдe yтвъpдeнъ, нeцeлecxoд- 6а да бддe изработена пo-cвopo пo^
Ако е такова положението ” cпopeдъ нocтьтa ще се cъcтoa' въ туй, че която ще се измipн вашата, пpaк·'
1
мeuъ, тaвъвъ бюджтeъ iтpbбвa да утвърждението ще, дойде2:пpeзъ1 м. тичяocть. 2) По aдмвнacтpaтaвнaт» j
бддe cъcтaвeнъ така, чэ да бддe мapтъ, вoгaтo вече веленчува изли чacть ва размера ва разходите, ш>
ccжщecrвимт. и то сама sa твя раз за на пазаря, а за въглищата — въввaгpaждeняeтo aa paзaи ляцa,.
ходи, които cгi. н е о б х о д и м и вa tacтpeжa^ не ще може да бддe иa- кмета в пoмoщaицитi му за развя
функционирането на общината. Дpy- нeceнъ до срока или ще ; изчезне. eпeцuaлвa oбщивcвu работи, за кан
гитв paвxoди да се пpaвятъ, иaвёcт! Идеята npoтввъ.пpeдapиeмaчecтвoтo целарски , и друга разходи,- не е
ни eвcaepимeпти cг въглища и гра всеки ripяxoдъ;,и нeкoи oтъ във· кoмпeтeaтeнъ да се произнесе. Това
дини aa вeлcячyвъ нищо не apiчи мoжннтe разходи да блдaтъ . нaпoл- е работа на пocroяaяoтo ; opacaтда се ocтавятъ вa редовни» бюд· зyвaни oтъ общината: по стопанска cтвиe. За облекло -на 'служащите
жeтъ. Похвалявa дЬятoлEocтьra на вaчивъ ва запазване иятepвcнie aa обаче, и4ма таблица за начисление
бившия дeмoEpaтичecEн общ, c·ьвiтъ oj5щивaтa и, тия на oбщинapитe, количеството в размерите на о6ле
пpiвъ 1908 година я отхвърля об както rf!ftдиaитe за eфтeaъ вeлea- влoтo. за да се у в е p и м ъ , че
винението пpoтивъ него, че е paбQ- чysъ е д66ра. Представлявала ли 175000 лева, а сега само 8700О.,
тнлъ aa oблaгoдiтeлcтзyвaнe на свои се обаче oтi -постояаяoтo пpacsт- лева са нeoбxoдими.”Toвa е eдинъ
пapтaбaпи, вaщoтo въ неговото вpb· cтвяe eдинъ плaнъ, eдинъ пpoeктъ дeфeктъ при кoitтo aaкь ще гласува
ме се кaпoчнaxa paбoтнтi по на ва възuoжвocтьтa ва работата въ стига pааxoда да бждб изаърашъ
правата на водопровода, на еле всички я колко; гpaдaвн. Не, Да co плaяoмepao, 3) По coцaaлaитB u'yж-.
ктрическата инсталация вe за лpй· пpaвятъ exeпepимeнтa само, cъ eдяa -ди, 0oцa4лaam дем^врщия гледа-;
xoдъ, а главно вя. хигиената на градина не е cъглaceнъ. Не е в aa като' ypoявaвe дoeтoяacгwro aa
града, вa здpaвocлoвнocтьтa на гpaж- вpЬмeтo още за. пpeдapвятнa по човек* да .му се даватъ aqмoщь в>
дaБвтi. А сега не виждaкъ никак този aaчaяъ на cтpпaвиctвaвe, за пари. Orъ туй гладащэ той иca* §.
во перо в» бюд·fieтo·пpoeaтa за до- щото нима онова . ввcoвo cъsaaнив 22 а. 2.,вмeiг6.. З5000 : лева да
ucкapвaвe на водопровода . вaVдo· въ чвнoвнвцв в paбoтaицв, че йcв-r остане aa 20000 лева, а cъ 1б000
cтaiъчнi) гoдa и на капалн.ацвйта. йи eдпнь тpiбвa да работи sa вcвч· лева да се yлeдичи сумата по. § -ii
;
За вpъxяиввrв, г·въ Мирски вижда, ви н всички ва eдянт.. Не сме до- п. Д. по които пoлoщ* дава въ aaче се отива въмъ. мaвcимjмъ yв?«- ipiли още ва тaвъвъ нaчивъ на тy pa вafo ,. дърва в прочее, 6а oличeниe, Те мoгaтъ да бцдaтi yi
вpeдapвяrиe. Не е протавъ ,цpaa· тишлa вo cигypup ва aasнuчeaнeтo
лsчeнв, но яe до uaкcнмyмъ, вa
цяпa против* aipгpвcuвaoтo oблдra- си д ^ c в йoлзyвa делото ceмeйctaO
w cъ това :e ofeячaвa и
в9, ao да бддe^ф въ мaлzи paв" brъ IвoдEШ-p 'паря, която нoraтт, дft
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yнoтpiблeниft яaщoтo еж се ювзрй.
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. ·
- . • - ' . ' лoж(-нo това предложение се · прие
и необходимо, е" да се oтcrp,ши,
,'- 'flб jffc п.''5 'p. '--pV'T.'-Oro--'
; На, iiacндяuиeтo .па варненския лши,лнo,' велвдетвис^иа' кшн”o od· [ fтъ, друга .страна /дoriьлнитeлвoю
нoвг”a iipoтиuъ yвeiячeinwтo тaк-' 1
f paдcкo·Oбщiшcsн cгnbтг нvftзjп.нiдиn(·кim cxвeтъ [S
cйiв па лioдoвитiп1i дръвчета, aa. . л uлautaiie е една дeмopaлизaдaи, к·,ц. *
peдimтa-ыy сесия ,nц 29 янyapяй"
щoтo upвчn иa грамадна чacть oтъ
'';.-. ." p”ь ш И: ; v . . ./. то csщo г требва- да бsдe пpbs(ax·
I920, година.
,
·
. малоимотното население, вoeю се
пата. Има случаи, кaдЬтo uгкг
' .. , . Ilpиcдrcrвyьaxa:
, •.' ·
' Ушиването на шинели ваножйр- каруцари cд товарили uo-мaiвo
зuuимaвa cъ Овощарство и лозар
i 'Kмcтъ,Д. Koнa,yв^/Raч·o нf.·вдникapитb и служащите нpн Общин дьpцft,. други еж се oi клоня вали oтi
ство и yWrpiбявa плодовете oтx
ceдaтeль па cъвfera.', 'Пoмoщшiци
ското управление ,^т*/доставения. ижтя,и еж , продавали дгpвaтn ад
OBOIДЙИГЬ
дръвчета . за cъмcйuи
кмета: д-pv H. Димитpoвъ, Ж
maeкъ. да стане по стопански ,нa- своя cмbткa. За да, не cтanaтx.iия
' нужди, а косвевно е и пpoгивь за
Дивиджheвъ, Cтлп·io Kaлчenъ*
кона за 'пacъpдчeнвe нu oвoщap-'
ччnпx, като се нaeмaтx работници,
Sлoyuoтpeблeния, ioвapeнп вь по
Членове на съвета:' *.v
а конци и дp. материали да се нa- вече-или 'вx но мaлкq ,Ы нзpнбorи
cтвoтo. Hpoтивъ е и за увеличени' Д 0. Пoнoвъ, P.·. Kpaйчeвъ, Xp. бaвятъ · oт·ь «жд'Ь'ro се пaм·Ьpятъ по
eю на тaucитв *a дв4jлтa и KЙTcл4дyющия пpaвнлiивт, , цoйтo,„ce
китb,· nbитo- cъoтaвлявaп, лукс* и TOЫQBЪ, Ileтpъ Пoнoзг, G*. Bacи'-, cжщвя ,нaчиnъ.' Piineunёio 'Л: ,30 внася на yдoбpoннe pтx cгв·Ьтa:
ecтerичнo удоволствие не само на лeвг, Никола Дp. Maлeьъ,- Ивaнъ oтъ 1920 година по тoл вгп
ПРАВИЛНИ EЪ'богатите, во и на 61IДИOTO ” paбoт· BuнapoEъ, M. ПR. Koмapджиeв·ь, pflci се' отменяна. : , ' '
качество, • за което за да бждarь Д-pъ T. Стояновь, T. Cтpaшимнpoвъ,
За службата цo превовваното, вa
Д. Xaмaмджиeвг, Д-pъ П. Paвкoв^, . '. • % PЬШEHПE
' достжшш поне китките oть oбщиuдърва
, oтг /oбщннcкиrl
c4чищa
Ц, Kгspдзкиeвъ, Hив. Kp.i Mиpcкиr
eкит·L двLтapвнди tt градини да
,K·”AMБУPЪ""
„ТАРЛА*
ИVAPAЦT.
бмдerь, увеличени не огь 5, 1О и Ж · Жмябoвг, Kp. Toдopoвi.,' Диво
Kмe^a докладва че КПИГИГЬ вx ЧEШME-,
19 лева, а на 2, 5 и 1О лева. , JJeдeлeвъ, Cг., Вея. Пoиoвг, иpи oбщин. библиотека не били ,зaccpa»
”
I.
За eдeктpичeciпoтo. Таксите , на пол. секретаря IL MЛRЧKQBЬ, а
soвaiiи и · че необходимо е да се
Гpзждaнитi, който , еж добили
бeзeлeктp<игbpяигb инсталации мoйacтpэxoвaтъ; понеже те CЙ Ц·ЬIШПX paap1,шeниe да пoлyчarь дърпа ой
Отсатствуиаха: ' ' '
rьrь дu бждaт·ь увеличени, 'защото
ыaтepиa,ll· и вxзлиoaтъ oкoio 200000 общината' ,вгзмeвдиo плaщaт,i, нг
' OбщинcвнrЬ cъвeтниди: . Hypи
' тaмъ като rrвмa' коптролъ се губи'
ли., предложението \ биде нaпxлнo 06пойната вa горска цapкa, aa <&%
Myмджueвt,' и Cr. Cнвoвъ, ч .•
JUROГЬ енергията, Haпp., на лампи
пристоен bбiцинУ cxввть/ ” {
Л ua всичко . . . . лева.
**i
огь 20'eвtщи таксата да е 5 лв,
” Прочете се нротлйолътъ" oтъ ми
P Ъ 1П И : '
· ,.
ви·Ьcro 4 дв.; на 30 свещи — 8 налото заседание на Съвета,.' кokro
Пpiвo:ши^тo на дъpвaт·г on
лв-; на 40 cвiщн — 12 лв.· на се оде1ри и пoдuacй' от/. члеиоветЬ^
итi orx общинската библиo- topaтa до ,цoмoьerL ua Qгдtлйитi
00" cйbщи —' 20 лв.; на' й0 cвL- кoитo еж ваели yчaгтиe вь paзиcк-] твsц'да се я'асграхоаать1на стой-'
граждани m извършва' oтъ общищя·'— НО-лв.; ua 70 cв'Пщи^—40 вaнияia изложени ы него, cлl·дг пocть 200000 'i'в,, като ?ce uoнc
пaгa jt-ь кoirвl(<nвraжиp»i'iи » n-ia·
jвл/”aft 10О cnbщн — 60^лв. я т . lioeio се нpnuiжuп'кxмг разглежда-] вaтi пpejвapитtмнo oфeptи' ,ort·
jдaни
t,пt нея! ^Приказната дакга
tt.^u sa vг бждaпi,e никому "да се нн uncтaLt·ilнi·» ua ^ диг-ввиъ i.tдг ', вcнчuи sh,cipasoвaтeдnи , дружества,
rпaщaйft
Jйa W»apиxЬ , oiь общи
иe позволява • 6eзёWi:тpoм Iipиo cъe« ГШ1J)0ПJ. '
'
" > • ' ' •
j конто иiiaтx агенции гг Варна е
ната
ё
titi
зeвa,йa цtлд"фигура и
диuиuиe. »л («лсптрои^рнптТг иfeмa
ф* opiдDOчeie вaй-upиeu.iпвaтa,
s
4tf,jeьa
sa
половина фигура
' J,
А и що' upo гn”iгь u au pa вa вето j urл и · ", , . .' ,PЪШEBИEi , •
чeяпt. - • ' • • ' •
<•
'
• Kt!fia' пpЬв.лoви' на днeйeнг peдь ' . /i.· .PвШfiBИE.·,i.-'../ . ,/·|i Oj?дt.i^иjjrл гpaщaидaь ,ш)ч «aait
}
*..'.. · . JfeйЗЙ ·
'3» к&-aaнздцшiтa '••.- да се upu- да бiдaтг поставени 'ejtдвaгVbъn*'
,д,ьpвaia oi>/. oнaa , аатобаренац а
1
k>ьe,' яo ui. размери да iш fё щч· роси яa кoяrio c u feтa' гласува
6tfi8pиaapt;ttг. i дfeeapь^ привтьгалда въ,^fpaдa. вoлfrti sадц.
( I paдpгв,i
(ИЛfiaiъ бbдвитв я ыaлoимorвит1i кпimиociь:
'"”
' ! ' ', '
ех paдopib Лs й5 йa”·iд7, iц "се ao- и/ се нocoчи, oгi я&длеанив'. paбgьь·тaя oкiнoтви. Пг oглeдг да т я
1) По n·-·oдaябгn·a1' на ,n-,л of>' нравя paбвa?eйiiй дeцdикax в А град»
iвmг^ -eъ fpai^^opeдcтaвйтeH,M
ydiflEUл, нpbдmm, да са tiгsapufciin щuнcкu вoja”ЛГjfe 'Ь\ xa i;
ската''свот-обойиа- uoнPжt·'1 т«Ч·лeвero t\iim.*n*x
ял
'
'
'
слЬлаага чаблида:
'
, '·2. 11о r:ъшиeaнero
нti-^%xati само е* eдиьг дauныaifc craвaдo oftщijвйгa.
IV.
За 'ctrди^eякie ч·г кaвaihз,чдиh
та orpaдвr До 2000О mьa с1 0.Sti
%c·;·oтг ·JuOOV iв. до 30и000 ч.
— 0.7& Vc·; or- 5000J ·ko'7500О
iv. I "7-0 .ч» ; ort 7500J но 1Ь0000
"0?,0p,i,i , и
ле. J.50 "/oo iь ; а и» ibpь ui> 1
вiвь&f*бra е Eoмнcuядзa пръглеаца- •иeждy сал Дърва, ьoвw» _c'г ^p?вo-,,
PЪffii”tЙiJE
iъ!”aь %*;- а' и^еъезнж-ртв —
>
ЙCJTO нy »a _ което ,яui. !,*гeiaвeи'h, эeaa 5гapfaв гова гаuвtш^биfe т ь
да й*aш»r* я/з «>тx j'yй 'oвiHiaii*,
i
} apoioEO.vt, а' така eжщy 'пр&мвс wвjft npjяjьа^^r§з^o «ала oo кьсаеlГ
«а ДЙ ciitб(,rкfвft·rь зк цoдitpVьa-Ьмtrdt дoвмдcа pчuoprн ьa 'ь6-'} jeiл”e в xъp· •, "д'w дoбpqыдuo ci-'
вcтo а» кайашьанията, кavo' oбшn
CJЬГO Stt ' йiukвOC(OtiHeFO tlCЧOЯfii№
jf 'i8 iи'* 2в яayapиtf··19ftu^ro^ l hч вiiЗю 4ipiч. 1Ьaтe^й Джнубк* Cfe i II В ф S i Е j , u , f j ь ъ >
oa *Cfi чай.ч · ' "'
5,
че дoлoввiit Jf JIP Ээ Ь 1, eдaaви'' ^-л
'ь^фъ&п!»
мaдавajшw* ' - ''
uofoа pа oбЩанаiа, sьu», ip я *isi ,
«n. RЙBTO czpaiй4ъ”oiь хронвчмвй I i300 &c*вl : ”
* '
иad.ii·u^чдrtлтц.ивпбвл. "ьъ aoдз»
тascйtfc ай дpe(jнttilt «аваянйь, «a- p«teaiлsгыь на ssдщiнi арава,''а"г
l W ьuiiв '4»,IO&»H iцoы S A '
• т« cpъcdj·pк & дp, а» aн(iiй >клaa, qiyг&л aplдг ?яцъ вaapsia.ja -i,«· )% ,v ваиравл1 aнi,б_.>jиiiai*чi№лpaзi.fc' «d общ. я a u t·jiiaтi ильггяц . #я,
Uoa* ·ь& iti·ь,' (ifoctfciuo вa iиa pai·iь O*UJИ aьгoднu '*а-расо»а; н |' t t д Ъ«динама 'ьaм "oe льлi,ah aa мpcвa iiapкij, efeчъ а upвйortvГfбй
а лpaвoтo. ta шпj/iи »ъ бгвдaщi
opicoupiuB иска да Cддe аама)tна i·oirf ^a rt*aaivo вpba** пролени,' И "Лawиfiaet,u, F<..-TO вpздjo%бai
cbй6
flpbib'
Бat-iOii,дuя Jшtit·uь, ce80nt.
•Цd вp·ЬЗшitlИfli вtpiy ДO&OДU U 4» вaю яt- би7й oxe.iaбaaiв. Kaeta бblri
''' UJiИfciO^
' *
* ' iCTuBf" HS. £
"V..'j£
С6 fii
Эp|Гrt
a,tpвa,
OiЪ, Oбш,йh. ' C b , a t д e · .
ДёЧ&lOu iipliдi&ia 'Дft 6iД:tli UO- Bp·*ДлO£H ЩuIO citith,
цb' BSV№
Oб/piHCfiiiЛ
L·tbЪit
'
- *,
Еоларьп
ийгjбвa
цpaeoю на. пoдr '
ы«гй ю Ъ0000 apiiвйдг' (js ?·aг
цp1iдь ьйiг Bйc*uiц^a oбшвнcвa%'
%a
.преводната,
тauci"
п ,6ЙF* .,E; - V Ъ Ш.И: !
sOxcAra S4 яБzoт», лsto f^ vifc*" шepaгaptaг дesзpr'', г* арлдавбжА.'
;
ш
a
a
|
.
p
n
cyaБoдa
тiptгacя
ipад.
« : -o 200Q0 лз- да ocлкe t €0
се wлo·sif 'Eoпвaвадua, в»1"
Qлi«в,
!^*-^.>
*E- ". ; ' ·
luiйOвtt Ц«uUAOДllll'b '..'1

