.ч

'4;$* ЛХ1.Х.

Вярна/ й оггокари• 1#20 ю д * * як мамини

нам.аг! • тиггвгг||Т|.1тт11мИ1ма.и.да

йро1«.

1ЧТ !.;.»• ми

ВАРНЕНСКИ

АБОНАМЕНТ!»}
И» х» «а годма, 15 ла, ла • ф ,
•(ределат*.
1ДИНЪ БРОЙ'40 ОТ.
Таам *а «билана:
' 3* мцоклаж Ня^шел и Н ь
За к».рола*я XI ла. Тьрломм,
алюмгсся а др. •« 1 лл. •» вл
ей, Ирветаилн яо 10 е», мдтка.
За им ла бКлм.аал до' 15 АГНЯ
4 — Ю Л1. М» Ж*10'< • *

Органъ и издание на Варненската Градена Община. -— Излиза всеиа елбота,

101СМ

« иуйлгиицим — < яо ••ораяукфляо»
Вакло во.то со отмел до Атяяка х* ее явяраца до Р о д и й *
»» я | ~ Ии.тмто, Илгия.

.вплк, ••.!«.. «ада

иигк организации, на почвата на
непримирима ги класова борба
З а нодмгднв на града »ъ кул ското осветление, водните, такси и отъ желание да употребя за З а дейностьта я а отделенията
турно, екояомичееко и санитарно зеленчуковите градини, нивите,' интересите да работнитеската при Варпенск градека община ,
отнот<*ни<», общанскиятт, съвЬгь лозовия расадняг». отъ общия- класа всички ср*детна, до които през* Я1текда?к седмица о п
въ заседанията см яр-юъ м...ав- [скитв^озя и" гори, отт бляитЬ ще' може да се добере и измък
, , 2 1 д о 27 ОептемврвЙ. . .
густъ т.' г. е решидъ да сключи 1- и недвижими".*» имоти.
не ртт, чбуря:уавията. ч /
I. Едеитричесий • т д е д е и я о . '
о п Народната Вайка, яля «гЬВх миналото, когато въ' об
хоя друга банка, единъ *а*мъ щините комунистическите пред
йнсталяраио едоктрнческ* осв* «?уяа 5 0 килийна дава, гара-- ставители бехн въ мвашевтво,
ветдонин. въ дезинфекционната
ятяраят. отт, държавата срещу последните се отнасяха отрицате
станция отъ 12 лампи я 1 вдинъ г
« д о г а , Съветътъ о иреденил 1 }. лно и гласуваха ирбтивь вейкакоптактъ. инсталира се елект
огиоияо н изчерпателно ну-к де к ьъь и ш ш , яр*дллглнъ ш сключ
рическо осветление въ общинс
те яа работното насмекие, задо ване *»ГА буржуазняте иостоянян
кия театър*. Проверка я поп
воляването на часть отг конто цриолтстйя.1. Тогава И' сьаяатол-.
равки на градското осветление.
[не търпя никакво отлагане. Лян нати часть отъ, работническата'
Разни ярцравкя на мрежата. Из- '
«ата вп иадемвг за жяса рабо- класа саа^аш» своето ч не" <въ
нлатидя абоваиектнте ся ва явтяятсови семейства, дянса на учи принанеясданатЬ роферендутян ва
разходваяа електрическа еаергяя
лищни помещевия за даване гра- вцема, Лесно обяснимо и тогава-'
138 клиенти , . 18,888;70 ж .
мотносгь на гкцата на др«ллг* -шиото -огрикатедмо огяошвяяе
II. Ведопрвввдно и ааиалиаари «та, крнвяа нужда от*, била въ кънъ заемната политика м& об
циоино отделения.
интерес* я* общественото едра-' щината. ^онуинегичвеЕитБ нрЬд»•, голямата безработица, която ставягедя ъпкто тогава тъй , и
'Започна се направата на нов* трябва да ев намаля чрЪяъ сьа* с©гн ииатх. з» а«ой кдасовъ
кладенецъ и единъ роаврвуаръ
.даван* «бадеитвенн яреднрнятиц орнкдииъ:, №..№> н«д«1г}фне
вя напояване на 'градината „Орв уедъ други щ ] щ и , е ъ прину къмъ бурауазнитЬ иостюяянн
та Чаиръ",; Поправиха 450: 1 8
дил 1-^бшдиекня е**етъ, да при нрнс«тствил', яито стотяпка отъ
градски чешми и 3 кълдаръмя
б е ш е *ът Г*РЮЧТ»ЯГ> яа идеш, общ.*Л!?кат'Ь средства вь тихни, около строителните кранове, &
райбери е» б>.п> д а т прави г>, р^дй- й паиотяна цв.ч\ из
водояЪра и водната ннотянаяяя и»
" в-шавл, че еъ товя"щ(* бъдат,» гЬна, «ъмъ^аролатарекйтЬ ЯЯТЙ^ Рабогапсспою се сплотява. халите' до оазарл';..:'''-1лК'-.:
16 ! • Ни 2 2 того въ театъръ «Ранекоичателно раврещенк горните рее* бя било, а к о , се дадеше
.Ностжпилк':•...: суми ; отъ вод
А
вгарвея. Тоя 1 0 мялнонеиъ
заи «а провьагдася тържеот- на
доа-Ц»ио
на
'буржунвняга,
която/1
р
в
ъ
"
такса а канално право ,
емъ ще б*дв Г"отр).Пеакл гш въ досйгаршп'5'А ся общжпск^ |/вено Йдарадврвногр присьодинясд*дяяте це.чя:* ,
.
дейцооть, со отличи въ най пу^> /вано на левачари! * отъ широко
Поправяха с е : ул. ул. Асено
- - 1) З а разширение яа елек гря-» гаряо ограбвай и ра/хищав«не / .социалистическата'' партиякъмъ ва и Любенова и часть отъ ул.
ческата хркжа к построяване на и^ жароднате богатства
| Въдгарскпг* Комунисическа пар- „Шарски" а с х ш о два моста въ
, трамвайна линия въ крада «*
'! тия (тесци социалисти). Т о я ус- яестностьта „Сотиръ'^ V"
околност*та , . *• 7,000,000 ,•*.
; лехъ на кояунястическото дви- III: Архитоитурно й регудяця- •
2) З а ибйтрояияя*
I жение се посреща еъ вьаторгъ
^ онно •тделения .
яа жилииши иоие- ,
</• - \ Г отъ работниците я съ безаомо,.' шеяяя на бездож,
\ щна бесеа здобд отъ техните
1)Й«дадени иозполнте.шп би
\
"
врагове.
Разложението
на
общолети:
10 з а постройки на жи
дятв работвнчаскя
\
|
делската
партия
е
яълно.
Т
я
лищна
здннгя и кухни и 2 0 л
у*меВства. . . 15,000,000 .«.
/
Сега
загива
под*
камшика
на
живота,
разни
поправки,
преправян н пр.,
В) З а построя .
7
който
не
ц
даде
реаонъ
на
с
ъ

отъ конто с д събрани 5 8 0 дв.
обаче/ копуео управлението- на:
аанеяи7 български
; ' '
общината е вь рлщете на мотане ществуване кате пролеттрека пар ва тикси. Започна са постройка
я 3 янородни учнкит* народни избранпици,конто тия. Делото съществуване' на та отъ 3 стаи за спане, една
дища — иървоначд'
дни я прогимназия 6,039,431 л . се намирах и непосредствено подъ широко-соцпалясяческата партия канцелария, кухня, сайвантъ я
коитродата. на варпенскигЬ рв- ар-Бдставлява една дълга верига оборъ въ общинската градина
• 4) З а топли гра
дени баня , •• ' . 6,000,000 д. ботници и , малоимотни,' опаст- отъ престъпления к аздевател- „Орта Ч а и р ъ " . Оъборисе мъжка- •
, 5) За топли яо-! 5 ность' отъ разхищаване на .лазна ч егва спрЬмо гработначеската кла» та баня и започнато събарянето
реки бани . . .5,000,000 я, н4иа- Такава опаегность нЬма и са. Последната б е избивана (Ко- на женската. Упражнява се нада» ят/бядаще, защото изгледа да вачевт, Ибрахамъ, Георги Ко- •оръ в а всички обществени я
-.- - Останеш?'^ оео. до . . •. . . . 3,000,000 м. се реставрира штегьтк яа бур стовъ -~ паднаха отъ общодел- чсатни строежи въ града.я окодс ъ предназначени за- изплащане жуйзияга въ общината не сжще- ски дуршуиъ), нейните органи ностстьта." .•'"•••'.";•••'• :'.",';= •зация беха подложени на нечу
2) Обявени « ъ вя окончателно
. на лихви и погашения на стари ствуватъ.
вани
преследвания,
тероръ
я
нзучване
дворищните регула
.
Нашото
дълбоко
убеждение
е,
общински заема
,
изкуствено
разпокъсване
отъ
ции
на
28
кварте*ли,
нато обявите
• Разпределението надаема е тя- че , на почвата па настоящето
широкосоциалиетическите
'екссъ
предадени
на
заинтересовани
' кова, чо неиоже да на вадоволн ра- галенията еоциалмъ, въпросъ
да министри Оакъзовъ, Пастуховъ те лнца, а също за първо нзучване
• ботвическа клаоч, която, ще го неиожо съ никакви, ор*дстиа
:
, : яод<р*енв «% нсичката си онор- бъде разръшенъ, защото Ш е п Джидровъ и.тайфата имъ отъ
гия. Нещв еьин4нйв, че йому- плодь на големите прогиворочия, Еителегсаствующи кариеристи. онадъ. Ние «горещо поадравяваниетияеския общинокя съвЪтъ вередъ които се родн и развиваше РЬшонйята на последния имъ не тия работници вя техното
до дяеоъ капеталистическото об конгресъ съ които мислеха, че доблестно скъсване Ьъ партията
"' ще поеттанови, т о т о ежегоднитЬ
,
лихви а погашонаял.4 • е 1ш.иатъ щество я под» натиска на &оа- ще МОГАТ* да , с о спасятъ о т ъ на еодиалнзяеняцит*, з а р е ш е 
ияключително т* тещаяте *ася то то аъ настоящия момеитъ со баикрутъ}и политическа смърть, нието имъ да възприемат* ко
яа буржуазията, до;яти К1* яоа* 1 гърчи въ смъртна агония. И ако не'-остигйаха ц1(.чьта си. Работ- мунистическата диециилина, бор*
нави що е жялящна кр»%», що I общвнекиятъ съветь сключва 8а- кичествого, й, корусево, погну : бите и методите ва воденето имъ
- е гладъ и яшв*о » комфортни | емъ, тоза той прави ияключвтод- сено отдг това блато, то го на- на В . Кем. Партия и за това
и кръвь о т ъ
^ помещения, оходпо и разюздано. яо,воден ъ отъ съзнанието и дъ I пуща^с-ь отвращение и всичко че ставатъ нльть
:
порледнятп
-Д
а
живее един
I
честко,
революционно
миоляще
лга,
да
ш
к
ц
е
^йг»аео«особно«
I Обшинятв що глрантира заема
ството
на
пролетариата
1 ^ иа
I
се
чареждч
въ
колонят*
н
а
В.
стьта
на
работлаческата
класа
}
Ц пр^д* заимодавцат*. в държава
неговите бооби ва есвобоямйвн»*'
К
о
ж
,
Партия,
която
•
здраво
дър
1 да еад*йогвува гл по бързото а
Гтас^;
* • у\
да еъдеиогвува з:1 по оързото а | ло^к партия, която • здраво дър- негови:

Около 50 милионния общински заемк

ШДШЯ

Стввница $

*М И.

В*рШй*1' СМ**»**: г^вттйй*
ттшгя

ЯШЖЯЯ

банките- и клоновете от* такива, ! яат,я, Амъ разлика ня "';ухп п су
на уличи&та регулапия на линия
на акционерните, командитни*и I ровя ненарязани, по; 140 -.гр^
ЗЩ ЕГ аамЬненио дворищната
I единнн кубически метъоъ фчацц0
регулация на околиите четири > Делегатътъ на П я Конг^ ;на др. дружества, търговски, инду*
ч
дома Ни купувач;!." Ивработват»
III я Ком. Интернационалъ' др стриалин^ „транспортни и ор. ! се
квартали.^ • . с . ^ ! . . ч
йаисъцйт^у' на Л а е й с т ^
Ириготвенц- е&>- 7 ' скици а» Д-рз, 'Максвмоаъ^еаавърйа оп> предприятия, на банкери,- «ара* които
ц(о ик;\т/ «рлв<1 да елТии,
частни икотн р ъ града,
4 ски- !I Руси*<и иа 25 сепремврйй :В'В. -фг, влтове н«^дV 12,000 д<ва
1
зувап»
огъ т^кл д^емвецчп
цн по»снабдяване оъ нотариални, | големя» открятъ-еалавъ на ле" 5,300,000 лид-врвЛчСг.^иоЬтлта
ще «^ьО»:
аитрдо а" 28! до оп-бйки
•/> 1 таил .теазп-ръ »ъ. ирянорскиата ОъвеНп яапряви> йовторас
ь
р
'
А
г)тъ
куцу,илЧ*'|
Ь
пр-!$диари'1б1.
градина,* дърла?! бл*екавт р*чь ПОСТАЦКНГ, прЬдъ; бюрото'за ир*-*
- IV, Санитарно етдълеимевърху дейностьта на Конгреса храната да се- отиустаатъ обо- но, а самата доитавка ще се ад.
Въ градската атбулатория е* въ Моокца- е положението^ вь ротии-.вредитя-за^рехраната ва- кърши- аъ • най'исарод.тжнтеляо
, нрегледащ..46б болни, а по до Русия. Той сподели ся, хилядно дт>аца, като уведоми и нрааител- време
мовете Ш№..9К, „Направени,.. СА* .м>' събрание • впечатленията^ св' и м % че- сл*дъ ^' дни' св^изПрьдприето е огъ общинск*
821 ровавни и съ_съставени 18 отъ великата страна на рвюлю- чериватъ.запасите отъ храна За т* комисари, щателна прСверкА
акта за нечистотии, конфискува цнята, кхаето непосредствено' е вълнйниа* * размирици;-.ко'йто' на материалното . положение." аа
ни продукти и пр. 1 наблюдавалъ величественото де евентуално биха се явили • на гражданите съ"целуда се уста.
ло на коренно преобразование другия день следъ. прекратяване".
..У. Ветеринарно отделение, . въ' всички, области на живота, дажбата на ефгинъ хлебъ, Съ- новять течно дойааавго бедните в
малоймотня^семейвтва.' За л
- Въ градската скитобойна,о и»-' вършено -отъ властьта на съ- ветътъ, заяви че нб поема никан-; бждаще •сакСпослгЬднитЬ ще се
,( ;
влано 489' глави едъръ и - дре« ветигЬ' на работннцаН и селя ва отговорность 1
полаувать' съ-дървени • вдгдища
ните.
Невъобравиио
'
иодигане
бент,. добитък* на«.общои Жегло
общинската' гора, добивана
8ъ слщото васвдаинв • гъве- отъ!
17,988 кгр. Конфискувано о ?8 на пронзводитедностьта на труда, ттьтъ-вае решение, да^ се- кула-' пог стопански начицъ и съ .шопк.гр. млеко, ват.) укоднейо* Пре 5 органи^иранъ на колективистич още едииъ'..нотопецъ..Ш1>угъ и се чукъ'' за зимнина отъ, .производ*
гледани 9 коня въ здравословно ни начала, преустройство н но- пабавятъ резервния чаити задваг ствого въ общинските зелекчу
отношение отъ комт^ одобрени подобрвнвв на транспорта, жв-. та плуга. • ,. . -.,. •
* •ков1''градвнн.' <
и купени отъ? общината 4. Нап-'_ л4зна дисциплина, основава на
Подадъ е осгавката си общин
силното, .възвишено чувство . и "Съ" резолюция от^"'' а1 / «• м.
равени СА ревнаии по всички'
4 съзнание ма дъдгъ къмъ револю учителския съветът ара местни ския съветникъ" отъ- широкосцработилници на месни консерви . ;*
Корсагирано е наново бесъ'*по, цията и свободата, народна чер те' пхрвоначаяня' училища най;' циаляегяческата , партия Др,
кучетата:' Ухапани' отъ' такива' вена армия, готова-да мре, аа настойчиво искй отъ Миристерг' Стояновъ,'съ иотивяровкатд. че
и изпратени въ София за анти- запазване съветската власть—ето ския ееветъ' да отмени' ртлшшй'= *след** станалото въ града масо
истинското положение на рабо сто си! досежно прЬкрртяване во' преминаване на,работничест- рабачно лекуване има '? човеко.,
Отровени съ 14 кучета/ - :( тите въ Русия — (Трудътъ е въз» даването' на ефтийъ'' хлебь нй вот«) отъ'д1и^'>;пга партия към\
• '
•
•>•
•
' ' Ч дигнатъ до гтепеньта на култъ, бедното население'.' Намира' че* комунистическата, той-неможе, да
VI. Бюдо1;с[ ^за нвдоборите. ' а червената армия е добила ин тоВа правитйлственб"' Грешенае е остане ,въ ,съ»ета като предете-,
Събрани, от!, цчд^рщина, сме.тъ тернационално значение — да крайно вредно аа фйеическотб н' вктель на, шарокосоцаалнс;'мч#развитие на учениците,,
еката\ партия. . , . ,'
глоби,, \тацси, огь каруци 1 и брани в пази ревниво всеевнт- душевно
3
ската
революция.
Великата
не
/|
от*^
които
се яилагать1 на ив: „ ^Схащам*,'*аа«|а уъ;*аявл«ни
фасони,,, рть билети аа дървени/
въглища, чурови, тю пони а |др. обятна руска, комунистическа дояждане, мизерия' и изражцянеГ ето^щ,''г.. Д-ръ Отояновъ, ^в
република, мимо сплотения сре Учителският* ал1&т%"' Цодкр*ш1"
такова' сецаративно' нредставявсвчко>1б0/613 лева-,. ,
щу вея всесветски хапитализъмъ, м решението на ебщийсйия оъветъ; телство е, пречка за", масомого
-Житна борса.
живее и ще жйв*о;а 'ЛАчгге*""на' съ което се цели продължаване% обединение на всички! хласосмНа 27 того съ продадени на нейната)" оврбода*.стошцв;ват«^ изхранването' на бедното и' чи^ научни • работници г въ I ^диа
съ." хлебъ"' мощна !,раб6та"йческа партия •*,.
варненското тържище 282 25' робската, у г н е т ен а душа новническонасесенйе'
:,
на
всички
народа
въ*'светско
на
достдшш
цени.
*
" " ..'" ' Съве/ъгъ црще оставката му.
. хектолитра жито по 204-10 лв.
то
сепробуждать,"
вьлНувато,-'
хектолитара, 45 х. к. л.ечемикъ
Въ хрониката ,яа бр. ,249 на•*
Сн0!ЦИ( въ •• л&гння театър> с
по 132;80 лв,.,.65.х. к. л. царе възтйватъ и следвайки 'ПАТЯ- НЙ' в.ьБългарйя".^етемъ; в0гхвър-, еъстоя гол*мо публично: събра
вица по 12725 лв. и.5459) кгр.' своите'учители —1 парижката ко-; ленъ е отъ, министерския съветъ^ ние, свикано отъ^есгната- кому
бобъ но 4*70 лв. единия ,кгр.г.5 муна и ' съветска .Русия''-—ще доклада на бюрото за прехра-. нистическа ^ организация' цо по
издигна^"» победоносните, знаме'
. «•••^•^«.•вмшм.Вивваиаа^ии.гшияаишаяишямм)
на на- истинската народна власть- иата съ който «е иск&шв иро- вода "гсашно яоложеяие на гра
Варнен Град. Общ. Управление. ни съветските социалистически дълженне * нк държавната' суб-' да, ^севдадено огъ жселФднята
републики, обединени1 въ общата- ендия на общините но пр*хра-' яравителствема ^ раапоредбй,- •*
ОБЯВЛЕНИЕ
всесветска комунистическа« ре^*1 ната на населението до 1. де- която се премахва» куюннхп<
••••.. :. •_ № 21482.
. ' . . ' . . публика; Такава е перспектива- кемврий".
хдебъ Говори др. кметъ Коа1
,,
Въ
сдщия
брой
цреситепите
та
въ
недалечното,
непосредст
гр.- Варна, 27 септемврай'1920 г.
до»*.
буржуа агзввстянатт. съ едри
вено бАдаще." • • ^
Варненското градоко общинсбукви на ощастли вените И ,гахр управление, обявява на внте
раптир;ши?,откъмъ гладъ налот
ресукщите се, че общината има,
имотни, и.безимотни български
нужда отъ гааьолъ, ЖелаюпщтЬ.
гражданцаа , гладът* въ .Русия,".
^
да доставятъ такъвъ дасе.отно!
"За да ^премахне условията/
оцтъ съ писмснцо предложение
които биха нодхраиилн една спо1
къмъ същото управление* г / "
населе
Прехраната на • града. Общин- кулация съ нуждигб.на
;
•' - п. Киетъ. Поновъ. .
.' .. В:е- се ре
нието
яа
дърва-,
общинския
съ-,
ския;тъ< оъветъ въ зас^цанието си
волюция-,*
съ.
която
събранието
'.* заСекретарь: Р. Р&девъ.' на 27 септимврий т. г. гласува ветъ поема грижата^ да- снабдя
енергично
протестира
срещу на
доиълаителенъ, бюджетъ за 1920 малоимотните, и безимотни' бе-; редбата; за * спиране оборотните
Варн. Град: Общ. Управление год., »ь разхода на който се мейс^гва съ отоплителеюь мате
л~пя= «акте—Й—а
кредити, обслужващи до сега
предвижда сумата 12,000,000 ле риадъ. Назначената за проучва" механизъма^
на прехраната и ис
не
въпроса
комисия
е
намерила,
••;*•' ОБЯВЛЕНИЕ . - ва, необходима за покриване за-' че може да се достьвятъ дърва: ка незабавното
ииъ възстановя
№ 20584 :
'« = губите отъ прехраната на 0ед- ' 1) Отъ общинското сечища ване. Под^рЬпд напълно ,общма-аото население р.чиновничество,
Варненското' Градско Общин- на. които се дава- хлебъ съ на 7242 куб. м. сурови , дърва- но свл^съв4тъ м дска даблде утвърденъ„.тъй както е гласуван*
ско,. Управление_ обявява/ щ малени. цвни,.ял времето отъ 1. 87,47 лв. кубика.
и
представена, . допълнителния
всички притежатели на файтони,. апрялъ. х. год. до*, 31. иартъ 921 . 2) Отъ държавното еечнще
бюджетъ
на общината,, съ-който
адбр^олети, каруци, велосипеди, год.. Посочени съ сдеднит* ира-„ .Паша дере* Й850 куб. м* су
се,урежда
прехранатд награда.
рови дърва по 158-50 лв кубика.
н др.,< кои^е не, с*си .платили ходнн източници:
общинския' валргь за №-ра, да
1) Оть нълогъ върху-,общ^д ^ 3) Отъ комисионера- Чолаковъ • Окржжна конференция. УтрЬ —
стррягь това: велосипедистите доходъ отъ имотя,,, вдйитади а н С-ие 2,600 крб. м; сухи дър а.октомврг.й 9 ч: с. се открива
най-късно до края на" тоя .ме- занятия надъ 25,1)01 д. а,б00#000 ва по 15280 лева «убива и " - въ салона на тсатъръ ч Коста
•4) Огъ „Горска Банка* *~ Вар : Ранковъ" окражната конферен
седъ, а ВСИЧКА останали ;до 15 ле^а. .- , ,
' 1.
ненски
-клонъ 7,50» куб; м. сух« '
окгомвря. Издължаването отавг*
2) Отъ налог* върз^ стой-- дърва но 146 лева кубика^ яли- ция на делегатите иа комунастивъ.., Пожарната команда',! всеки ностьта на имуществата 4яад.ч
чеекигЬ партийни организации *
присдтственъ день отъ 2 да 9 40,000 лева^ даяъчаа од^жха велчко 21,092 куб^- и. дърва на групи въ Варненски окрд.-ь съ
обща костуем* стойност!»' рефератъ отъ,' Радоплав* . Крайчцеи .сл&ДЪ, об*дъ. ""
8,200.000».: , - - . . - - !
2,719,526 лева; Общипвкмятъ чевъ на .тема: Вдтрешното и
••'ЧЬЬЙ^ИВ^
Отъ кметството,'
3)
От*
налогь
върхуо-^о,».
съвЬтъ възнрнв мн*ннето на ко- международно нолОжение на е^ра*
'^--л--;-1^—'•аляьЛ.шиц^^ВШ»*а*1аа«И!Ь1^М1»».«аГ
Чи^Чг*
^—аМ^>—оюпдмеаиж.адз^^
1$
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