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на Варненската Градена Община. - Излиза всека еъбота.
талъ за техъ, требва да се
назначи, по-скоро.

Радославъ Крайчевъ (ко«унистъ). Вие отъ лЬво гово
рите за бежанците! вие ще на
станявате бежанци! Каква, иро
ния! Ние сме длъжни да иодчертаеиъ, че тия бежанци ех
жертва на една безумна поли
тика, поддържана и възпявана
отъ хората, които сега леятъ
крокодилски сълзи за техъ,
отъ хората, като г Кърджи
евъ и стоящите отсреща насъ.
Вие Господа и вашите партии
десетки години подготовляввхте и организирвахте войните,
вие, господа, предизвикахте и
съ целото си с&щество подър
жахте тия война, плодъ аа
на които еж чудовищните раз
рушения и ежедневните ваши
ебвинитвли - ^бежанците Е
добре вие въ такъвь случай,
неяате моралното ираво да го
ворите за ония, които дока
рахте отъ Добруджа, Македо
ния, Тракия и другаде тукъ
за да гладуватъ и скитатъ не
мили недраги, безъ подслонъ
а безъ пари! Вие сте длъжни
да коленичите нрЬдъ тия етра1
.
далци и да искате прошка и
мплость за страданията, които
омъ иричинвхте, за неиоправимите загуои, които имъ на
(Заседание на 27. януарий 921. год.)
несохте! Но вмЬето това, Вие
си позволявате да се лигавите
и гаврите съ техната участь,
ИЩНА-ТА К Р Н З Й .
Б-БЖЙВ.ЦИТ-& м
тартюфи! Въ нашия градъ и
^
(Продължение отъ бр. 39.)
изъ целата страна има и дру
Общ. съветникъ Н. »ир натъ общински места, както
ги бежанци — това ех рус
СКИ (демокр). Нбка околий на бежанците, тъй и на вар
ките чврносотнцци, генерали и
ската комисия по настаняване ненските бездомници, за да си
князе, джелатите на руския
на бежанците провери дали заетроятъ жилища и по тоя
народъ, които като скакалци
нена държавни и монаетиреки начипъ отъ една етранв ще
опустошаватъ бедната наша
земи за бежанците и чакъ то- ее облекчи жилищната криза,
страна. Вие и вашите патрони
- гава, ако нена, да поиска отъ а отъ друга — ще запазижъ
имъ давате 'широко гостопри
общината, съгласно чл. 9 отъ общинската мера отъ " произ
емство и по техъ разпилехте
закона.
водно и безразборно заграб- и още ее разпиляватъ луди
П. Кърджиевъ, (народно- ване н заетрояваве. Комисията и грешни български пари
прогр.). Азъ еъмъ на иненве, за събиране сведения за бе предъ лицето на възмутения
, часъ по-скоро да се.отпуст-. жанците и определяне квар*

На 5 того Окръжеиятъ Училищенъ Съветъ е постановилъ раз
турването на Варненското Кому
нистическо училищно настоятел
ство, безъ да съществуватъ никак
ви законни сериозни основания за
това. Нагласено е щото състава на
училищното настоятелство да се
намали отъ 9 души на 5 души,
отъ които 4-ри бурщуизни пред
ставители (и до сега 4) и само 1
комунистически (до сега 5) Кому
нистическото болшинство става меншество, а буржуазното меншество
става болшинство.

Нзъ ръшеиията на Варненския общ. съвЪтъ.

Такси м обявления:
За годежни и вен
чални по 20 дева.
За некролози 35 л.
Търговски, адвокат
ски п др. по 1 х. аа
кв. си Прнставекв
по 30 ет на дума.
За малки обявления
до 25 думи 6 10 л.
аа всеко пубдикув.
За повече публика
ции — но сдорхзур.
Всичко «а в-ка ее из
праща до Редакция
та му — Кметството
въ Варна.

и протестиращъ български на
родъ, който за тия кърлежи
носи една дума въ устата си

— вънъ I
П. Нърджиевъ. Т е съ по
литически мжченици
Гласове отъ комунистите:
Подлеци и мързеливци съ те!
Рад. Нрайчевъ. Но дру
гари и господа общ. съветници
за нашите бежанци отъ Доб
руджа и другаде, само место
ли е необходимо за да се сдобиятъ съ жилища? Къща само
съ место не се прави! Това го
знае и правителството и Вие,
нашите противници! Но интим
ната цЪь и на централната
власть и на целата буржуазия
е да поетавятъ комунистичес
ките общ. съвети въ стесни
телно положение и ползувайки
се отъ това да оииягь рхцъте
си съ инсинуацията; „Ние бехме готови да Ви помогавмъ,
но комунистите, виждате ли ги,
малко- вскагь да знаитъ за
вась"! Ние сме вече навик
вали на тия лукави машина
ции! Оъ прехраната беше съ
щото — стовариха целата тяжисть върху гърба на общин
ския съветъ. Отъ тая тяжветь
ние не се смачкахме, яве но
вдигнахме ръце, а намерихме
ресурси и средства да хранивъ населението съ ефтмнъ
хлебъ. Тогава централната
власть каза: ..Стой". И съ това
„стой* ние я демасвирахнв и
показахме на населението къде
о главата на теглата му, Съ
жилищния въпросъ се много
експлоатира, той се използува
отъ централната власть и бур
жуазията за борба съ кому
нистическото движение. Съ на
редба № 3 Мияистра на по
лицията заповедва на жилищ
ните комисии да отнематъ пар
тийните и синдикални клубове
на комунистите, да угаеятъ

^а^й&^^^*^й^^^,*й..•«^.»*й^. ....

Стр. 2.
огнишата на просветата на
трудящето се. варненско паевленпе и то знаете ди защо!
,••.— за да се облекчи жааищната крива. На тая брутална
наредба Вие господа па от
срещната маса държите исо.
(Комуниетич. общ. съветници:
Позоръ!). Насъ ужасно нн притискатъ. — Елементарните гра-^
1
ждански и политически свободи
еъ отнети! Автономията на
общинския съветъ е отдавна
.; потъпкана..И Вие, господа буржуазни съветници инспирирате
и подпомагате централната
влаеть да мачка общинската
автономия. Пресенъ случай
имахме на Иорданокдевь, ко
гато полицейски нахълтаха въ
общината съ стълба за да
поетавятъ на балкона знамена.
И тоя скандалъ....
П. Нърджисвъ (нар. прогр)
Азъ самъ искахь да се поставятъ знамена.
Р. Крайчевъ. Съ всичкия
си цвнизъмъ вие црвзнавате
* това! Вие всеки день сте при
окражния управитель п комплотирате срещу общ съветъ.
Водите преговори съ „народовластниците" и се" сноразумевате да подадете оставките си
за да предизвикате разтуря
нето на общинския съветъ.
Тъй вве сметате, господа йуржуазна съветници да се отър
вете огь комунистите!
П. Кърджиевъ. Вие целя
40 години ни гонихте, защо
а ние да не се боримъ срещу
васъ.
Рад. Крайчевъ. Но вие из
лизате срЬщу насъ съ делата
ви нищета в безобразие. Ра
ботниците и малоимотните съ
еъ насъ, нротивъ иаеь! Тех
ния съдъ ще ви съди и тоя
садъ ще бхде много страшвнъ,
помиете това! (шум ь и прере
кания). — И тъй, другари и
господа общински съветници,
закона за настаняване на бе
жанците в писмото на оиряжяня унравятель, нищо облекчителпо но ноеятъ за бежан
ците. Тия отъ техъ, които уснйатъ да сн иостроятъ жили
ща на отдустнатите общински
места, следъ 4 — 5 години
ще бхдатъ прзнудвни да нродадать кащиге ей на креди
торите лихвари. Ние намираме,
че общината -подпомогната отъ
държавата требва да пристъпи
кънъ строежъ на жилища, като
същевременно се предприеме
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едно изборно учреждение, фун
кциите на което съ гЬсно
свързани съ общината, която
носи . всичката материална тяасесть но издързката на учи
лищата. Като така, ние сне
преко заинтересовани отъ оно-.
ва, което се върши съ учеб
ното дело въ града ни. Треб
ва да се занимаемъ следова
телно, съ протеста на училищ
ното настоятелство и да раз
гледаме обвиненията, които съ
Кгнета Д Кондовъ. Въпродали поводъ на окръжния учисътъ е изясненъ. Нашето стано
лищенъ съв*тъ да вземе по
вище е ясно. Вирочемъ, който
добно дързко решение. Нреде еъгласеяъ съ предложението
дагамъ спешаоеть за поста
ми, да си дигне ржка. Болшин'
вяне на въпроса още въ това
стве, приема се. —- Минаваме
заседание. (Съвета приема това
на"дневенъ рвдъ.
Край.
предложение).

сгхстяване на населението н
огнеяане анартамватате на ле
нивата буржуазия. Само тъй
ние ще внесемъ едно истин
ско и ефикасно облекчение на
жилищната криза. Нодържамъ
предложението на д р у г а р я
Кметъ за назначаване комисия,
която да събере сведения за
бежанците и да определи об
щинските места, които ще имъ
. бждатъ раздадени.

Заседание на 7. фе*вруарий 921 г.
Кмета Д. Кондовъ. Дру
гари. и господа общинска съ
ветници, училищното настоя
телство изпраща до съвета за
сведение, следния протеетъ:
(чете). .
пВарненското училищно На
стоятелство на 7 февруарий
1921 год. се. занима съ реше
нието на Варненския окрхжеггь
училгщеиъ съветъ за отстра;
нението сегашния съставъ на
училищното настоятелство и за
меняването ау съ подгласни
ците и като взе нреДъ ВЙДЪ;
1) Извършената ревизия на
настоятелството отъ училищ
ните инсиектори не конста
тира никакви нарушения и пре
стъпления отъ сегашния съставъ на настоятелството.
2) Силанаето на окржжния
училвщенъ съветъ върху' тая
ревизия е не? основателно, тъй
като и констатираните нару
шения съ несериозни и съ нищо
не оиорочващн дейностьта на
сегашния съставъ и .
3/ Както ревизията, тъй и
решението на окръжния училищенъ съветъ, цедятъ да от~
сгранягь сегашното училищно
настоятелство, което въ своето
болшинство е комунистическо
РЪШИ:
1) Протестира противъ по
сегателството на окржжнпя училищеяъ съветъ върху автономностьта на училищното на
стоятелство.
2. Преписъ отъ наетоящгя
протестъ да ев- взирате на
Варненския общински съветъ
за сведение \
- Д. Ноядооъ. Касае се за
погазването автонояпостьта на
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лосердни сестра и нр.; 7) Че
назначавало училищната при
слуга противъ волята на глав
ния учитель и се похарчила
крупната сума отъ 40 лева за
възнаграждение на наети ра
ботници въ помошь на учи
лищната прислуга; 8) Че билн
дадени дв* изсъхнали садкъмови дървета на единъ учи
тель срещу заплащане; 9) Че
не била заведена магазинна
книга; 10) Че председателя на
учил. настоятелство единъ пать
си позволилъ да си послужи
съ файтонъ и 11) Че ремонта
на училищата и доставката на
покъщнина, канцеларски и об
лекло на бедните ученици се
извършило* но ступански начинъ и че отчетника подконтрольоръ получавалъ 200 лв.
месечно възнаграждение).

На 27. януарпй двамата око
лийски училищни инсиектори
От. НЙКОЛОВЪ и Сг. Стойчевъ
Другари и господа общин
поднесли на училищното насто
ски
съветници! Обвиненията,
ятелство, като резултатъ отъ
ревизионните си издирвания, които се отправятъ къмъ едно
11 въпроси-обвинения, ва ко изборно учреждение, което нос*
ито училищното настоятелство не само материална, но и по
е дало отговоръ, отъ който без литическа и морална отговорпристрастния ревизоръ ба ос-' ность предъ десетки хилядно
таналъ доволенъ. Околийските население, обвинения несери
инсиектори, обаче, заловила се озна й абсурдни, свеждатъ ро
за твя несериозни обвинения лята на това учреждение —
внасятъ въпроса въ окръжния училищното настоятелство —
училвщенъ съветъ .и тамъ, до такава на последния' слуга
както се научаваме отъ вест и нищоженъ стражарь; такова
ниците се взело решение да о т н о ш е н и е на централната
бхде замененъ сегашния със влаеть не е въ духа нито на
тавъ на, училищното н-ство съ сл.ществующит4 закони въ стра
подгласниците. Какви съ тия ната, нито въ духа на учи
обвинения? Ще ви ги прочета лищните правилници. Въ какво
изцело, заедно съ дадените ' се състоятъ „престъпленията"
отговори. (Кмета ги пробита). и има ли такива? Азъ пвгамъ
накърнени 'ли съ училищните
— (Въ кратце обвиненията ех
интереси и кога те не съ билн
сдеднвте: I) Че блузките за
правилно и издържано защи
бедните ученички били ушвта
тени отъ наеъ и училищното
отъ работнички, а не отъ са
настоятелство? Верно е, и ние
мата 'наема!»-.•...а; 2) Че учи
най-високо го заявяваме, че
лищното настоятелство си е
учебното дЬло въ града.ни е
позволило да вземе решение
изостанало назадъ в че не въ
да достави обуща за бедните
такъвъ редъ и Мизерия требва.
ученици отъ. Русенската общ.
да съществува то, но още вообущарска работилница; 3) Че
верпо е, че това се дължи на
обеда, който се давалъ на
общата економическа и поли
бедните ученици въ общиптическа разруха въ страната
ската трапезария билъ скхпъ
и че на почвата на настоящия
— по 5*50 лева за дете- 4)
общественъ строй усилията за
Че били назначени за сани
уредбата на учебното д4ло ще
тарна агенти 2-ма руски плен
бъдатъ безплодни. Като кон
ници; 5) Че не, е разрешено
статираме това положение, ние
на директора на Одеската гим
питаме къде и кога сме изназия да открие руско учи
пустнали изъ предъ очи зеюлище въ едно отъ учизищнате
щвге големи нужди въ учи
ноаещения; 6) Че не усвоило
лищния животъ?
и подкрепило инициативата на
некой ей учитель за откриване
Да се снабдятъ бедните уче
курсове за подготовка на слаби ници съ блузи и ебуща било
ученици, за подготовка на ми- разхищване, сноредъ нашите
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противници. Блузите требвало
да се ушиятъ отъ наеяателката бвзъ работнички, кажете
има ли нека къвъ разуиъ въ
това обвинение? При лвпеа на
наша общинскашивачнвца, как
вато възнамеряваме да откри
еш, нена другъ начинъ освенъ ушиването да стапе чрезъ
нредиркеяачъ. И мога да Вя
уверя, че това предприятие е
възложено на наемателка, която
е предложила вай приемливи
условия! Доставката на обуща
та сериозно обвинение ли е,
като се зпае че цената на
обущата въ Русенската общия •
ска работилница е почти двой
но по ефтина отъ ;тая въ част
ните търговски магазини и
обущарски работилници? А ка
кво да кажа за обвинението,
че обедната храна, която се
дава на бедните ученици въ
общ. трапезария струвала екано —- 5 50 лв. До като довчера се разправяше, че било
необяснимо и мистериозно из
лизането на глава съ толкова
ефтина храна, сега се клю
карствува, че храната била
окапа! И когато имъ ее отго-^
вори, че обедната храна е ви
наги еолвдна, месна и предо
статъчна, при това се^ дава, и хдебъ на учениците, тогава
нрибегватъ къиъ други обви
нения, нанр., че прислугата не
бяла добре разпределена меж
ду детската в чиновническата
трапезарии, — служила била
и на двете, а това се отразя
вало зде върху какво? и те
сами незнаятъ. Но тия наши
жалки обвинители не съ ста
нали въ трапезарията за да
ввдятъ какъвъ редъ владее
тамь, да видятъ обстановката
й и какъ е обзаведена тя Те
приказватъ че прислугата на
детската трапезария се изпод- зувала и другаде, но не нравятъ сметка, че ако тая тра
пезария бе обзаведена другаде,
отделно отъ тая на общин
ските служащи, то щеха да
бъдатъ похарчени минимумъ
200,000 лв. за прибори, кухня,
готвачи, постройки и нр. Та
кава сметка тия безсъвестни
дрънкачи пе правятъ, защото
за техъ малко важи оная ико
номия, която се прави отъ
200,000 лева; те обвиняватъ
за самото обвинение, очевидно
за да дискредитиратъ комуни
стическото училищно настоя
телство и да омаловажатъ не
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говото дело. Нашите против
ници це.ча годипа съ големо
б'зпокчйетво следеха какъ ра
ботническите избранвици пзъ
день въ д яь стжпватъ ззриво
на краката, си и доказватъ на
целъ светъ, че работничес
ката класа е годна да управ
лява и че нема нужда въ
уиравленвето отъ своите вра
гове. Те немогатъ да се помирятъ съ това, че вож& да
се демонстрира едно удобно и
прекрасно задоволяване съ от
лична храна децата на про
летариата, на изихчените п
изнурени творци на всички
земни блага, отъ които никога
не се ползуватъ, защото буржуазията е техния разпоредитель. Башпте противници се
топятъ отъ злоба, че общи
ната е постигнала доста ре
зултати въ работническото уп
равление, начело на което стоятъ некакви си хамали и
секр. бирници. Те не верваха
въ творческата мощь на про
летариата, — сега я разбраха
п затова се хвърлятъ не въ
честна борба срещу насъ, а
съ насилие, лъжа, инсинуации
и подлость. Обвиняватъ учил.
настоятелство, че назначило за
санитарни агенти двама руски
бежанци Те ие ех бежанци,
а военнопленници, които до
преди да бждатъ назначени
тукъ, ех били на служба въ
една отъ Софийските държавни
болници До като обвиняватъ,
че ех назначени тия руски
пленници, веднага «тправягг
друго обвинение, че не е раз
решено па контрареволюционера бившъ директоръ на Одес
ката гимназия да открие въ
едно отъ училищните поме
щения' руско училище. Нае от
крито заявяваме, че на тия,
които пролеха кръвьта на рус
кия пародъ, не училище, ко,
ако ние сме пълни разпореди
тели, никакъвъ нодслонъ не
бихме имъ дали.

Отр. 3

инициатива, която е въ про
тиворечие съ общия курсъ на
училищната политика, прокар
вана отъ настоятелството, ние
неможемъ, освеп, да я отхвърлвмъ. Колкото се отнася
до тона, че училвщата често
се отпускали за отбрания на
младежа и др., отговаряме, че
учвлвщ. настоятелство е власт
но да нрави това. Много стран
но и повече отъ абсурдно е,
да се квалифицира това дей
ствие като престъпление Но
нали требва да се обвинява!
Требва всеки актъ на кому
нистите да ее нарече престжпенъ, колкото иначе да почива
на законна почва. Обвиня
вайте, но з а щ о е и тоя
трудъ — поставяте ни вънъ отъ
законите на страната, наре
чете ни съ общото име преда
тели—вдаетьта е въ ваши рхце!

ватъ председателя на училищ
ното настоятелство, че се ползувадъ съ файтонъ, бвзъ да
искатъ да разбератъ, че ра
ботата, която му ее случила
била спешна. Разрешено било
па учителя Мирянски да от
сече две изсъхнали салкьнови
дървета отъ единъ учвлищ.-нъ
дворъ и забележете, срещу
заплащане на съответната так
са. Има ди тукъ некакво обла
годетелствуване?

Да минемъ по-нататъкъ къмъ
обвиненията. Училищното на
стоятелство назначавало слуги
противъ волята на главния учитель и директорите на про
гимназиите. Вервамъ, че нито
единъ отъ васъ, другари и гос
пода общ съветници, не ще
подържа и намери за умест
но едно п о д о б н о обвине
ние. Била похарчена сумата
40 лева за възнаграждение на
работници за некаква работа,
ЙЗзършена отъ техъ въ едно
училище, когато училищната
прислуга е била занята дру
гаде! Давало се големо въз
награждение на яодконтрольора
Ол Енев.ъ, като отчетнпкъ на
училищното настоятелство; оба
че правилника и бючкета на
учил настоятелство ех разре
шили тоя въиросъ и не тозв.
нунктъ никакво нарушение не
е извършено. Обвиняватъ още,
че доставката на покхщнина
и поправката на училищните
здания станали но стопански
начинъ Но ние сме дължни
да кажемъ, че ако не беше
сегашното училищно настоятел
Друго „големо* обвинение ство, училищата щеха да се
е, че учад. настоятелство не превърнатъ въ яхъри, отъ
възприело инициативата на техъ щеха да останатъ само
учителя Хр. Квровъ да открие останки, защото плачевно 64ше
курсъ за подготовка на слаба положението имъ, въ което ние
ученици Но кой е Хр. Ки- ги заварихме. Много се съмровъ, та училищното н етво да нявамъ дали немаше да бгсчита мненията и' проектите датъ още въ рхцЬте на во
му за неродавпи? Училищното енните " Поправката имъ по
настоятелство има своя поли стопански начпвъ е много потика и учителите включително" износна и никакви обвинения
и г. Кировъ съ дължни да се и клюки не ся въ състояние
съобразявате съ нея. Часшата да ни опровергаятъ. Обвиня

Общ. съветникъ Ж. ЖеЛЯОовъ (радикалъ). Такъвъ
е духа па закона.

Ето другари и господа общ.съветници, обвиненията, поводъ отъ които окр. училиш.
съветъ е взелъ и р4шалъ да
разтури сегашния комунисти
чески съставъ на настоятел
ството и да го замени съ буржуазенъ, ползувайки се отъ
обстоятелството, че комунисти
ческата кандидатна листа има
само 1 кандидатъ въ резерва.

Кмета Д. Кондовъ. Азъ
съжалявамъ, че тъй схващате
духа на закона. Съ това Вие
признавате, че на законите
могатъ да се даватъ различни
тълкувания, споредъ нуждата,
че законите иматъ неколко
острила. Волята на Варнен
ското население е щото учи
лищното настоятелство да бхде
комунистическо. И споредъ васъ,
съгласно духа на закона, може
безъ новъ изборъ да се на
права така, че настоятелството
да стане буржуазно, безъ да
се тъпче народната воля! До
такива абсурди изпадате вие,
които претендирате да сте доб
ри тълкуватели на законит*.
Не сме ние, господа, които
търеймъ справедливость и по
кровителство отъ вашите за
кони, не сме нае, които искаме
запазването имъ. Но нае по
сочваме на факта, че тия, ко
ято създадоха законите, сега
ее плашат ь отъ техъ. Днесъ
наблюдаваме какъ буржуазия
и централна власть системати
чески тънчатъ собствените са
рожби — законите, а същевре
менно парадиратъ съ своята
любовъ къмъ реда в законностьта! Редъ и законность—какъ фалшиво звучатъ днесъ
тия думи, каква пародия! Буржуазиата дава добъръ ирамеръ какъ требва да се зачитатъ нейните закони1 Буржуазията руши етопанския жа
вотъ, тя хвърля безогледно

Стр. 4.

Брой 40.
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алъ срещу политиката на го за гробъ. На другъ единъ понародите въ пропастьта. — гребеяив и 1000 лева такса
чиназъ по рано — Бриньоли —
за отпускане погребалната ко нене на иочтенаите търговци
Народните маси се надигатъ
6000 лв и нроч.
'.-'••
лесница, Тоя начинъ па го и банкери ч,Дора до гроба" н
Следователно, има доволни
срещу нейната лудость! Сре нитба дори до гроба на по- облаганото имъ съ „неспра
щу -васъ, представителите на заможните е възмутилъ общ. ведливи" данъци отъ общин има и недоволни отъ тоя навълнуващия се пародъ и сре съветници не комунисти въ ския съветъ Съ общинска так . чанъ на облагане. Кои ех бол
шинство — доволните или не
щу поедедния, вае и вашата Варненската община и те сега са ..сметно право" за 1 го
доволните
— всЬкв ще ввдн
дина
—
1920
—
ех
обложена:
държава не притежавате ни обмиелятъ начина за смената
отъ
дадените
по-горе сведе
1) Фабрика ,.Кн. Борисъ • —
какви аргументи, оевенъ на на кмета комунистъ и помощ
ния.
Съ
разтурянето
на общин
128,335 лв.
ниците ну'
силието и цинизъма. Срещу
ския
еъветъ
чии
интереси
ще
100548 дв.
Въ в „Утро* отъ 9 того, 2) Кокашвели
училищното настоятелство се срещаме, следпьото антряфяле; 3) Варн. Акц. Д-во ..Галата" бждатъ накърнени е ясно. Ще
.излиза не съ аргументирани
73100 лв усаее ли малцинството (т е не
„Варпв, 7 февруарий. Вчера
обвинения, а — съ инсинуации почана майката на единъ вар 4) X. С. Таджеръ 64400 лв доволниците) Да се наложи на
. и нелепости. Училищното на ненски търговецъ. Общпнеки- 5) Н Ючормапска 63040 лв. грамадното мнозинство ще впдвмъ.
••'„•стоятелство е разтурено само ятъ съветъ поиска 20,000 л. 6) Велико Христовъ & Синове
64400
лв.
за това, защото е комунисти за погребална колесница и
10000 лева за гроба Съве- 7) Д-ство .Сила" 36992 лв. Варн Град. Общ. Управление
ческо. Ето защо предлагамъ
тътъ решилъ облагане спо- 8) Сасонъ Пинкасъ 38700 лв.
ОБЯВЛЕНИЕ.
съвета да протестира срещу редъ имотното състояние. Това 9 Текстилно д во „Орелъ" —'•
.- № 3267.
противозаконния и бруталенъ предизвика снощи буржуазните
26503 лв
Варненското
Градско Об
актъ на окр. училищенъ еъ- съветници да се събератъ на 10) Вратия Генови и Халбуна
щинско
Управление
поканва
25296 лв.
съветъ и да иска отменяване съвещание Изглежда, че ще
всички
граждани,
имащи
Съ схщата такса ех обло
решенията му за разтуряне на се постигне съгласие за слаизбирателни
права,
които
гане мандатите си. Разтуря жени: отъ 5000 до 10000 лв.
досегашното учил. я-твлство.
еж
преселени
.въ
града
нето на варненския съветъ е 9 души? отъ 100 до 5000 л.
преди
I
януари
т.
г.
и не
956 души отъ 40 до 100 л
Рад. Нрайчевъ (комув.) — неминуемо".
еж
записани
до
сега
въ
Повече отъ верно е, че об- 674 души; отъ 1 до 40 лв.
Цитира чл. чл. 56. 96 и 100
тукашните избирателни спи
2500 души.
отъ Закона за Народното про щинскиятъ еъветъ е решилъ
Оснооод^ни отъ тая такса и съци, да подадатъ въ об
да облага паселението епо
свещение, чл. 144 отъ изби
редъ имотното му стгтояние н« плащать нито стотинка щината необгербовани за
рателния законъ и чл. 32 отъ Това решение .-главна се вече 2924 сгъмейства.
явления за да бждатъ за
Закона за градските общини прилага Очптние за твърде
Такса за погребение и по- писани.
и намира, че ех най-брутадно необходим., да углужимъ на греоалпа кола малоимотните не п Кшетъ: Ж. Дчкиджиевъ
нотхпкани отъ централната ония господа, които толкова плащатъ. Съ такава се обла- Началнинъ Статист. Бюро
власть. Автономность общините настояватъ за разтуряне на гатъ заможните семейства.
Димитровъ
съвета, като ги снабдимъ съ Напр. отъ семейството Кокаш
' и учил. настоятелства нематъ.
повечко обвинвтеленъ матери вели се взеха ЮОООл такса Печатница „Войииковъ" — Варяа.
Насилието и камшика днесъ
управляватъ. Заблужденията и
предразсъдъците ех главния
С В -ЗБ
учебенъ натериалъ въ учили за изклания едъръ и дребенъ добитъкъ месото на който е консомирано отъ населе
щата. Училищното настоятел
нието презъ 1920 година.
ство и родителите на учени
На всеки варненски
ците не ех господари надъ
3 а к л а- н ъ
житель се пада
й о 6 -и т ъ к ъ
възпитаниците и децата си, а
месо
буржуазната централна учил.
Едъръ
Всичко
власть здраво ги държи въ
Овни,
Агнета
МЬеечно
Дневно
добитъкъ:
чието
месо
е с е ци
овци и
и
Свини
своите рхце. (Всредъ голенъ
волове,
кози
ярета
шумъ общ. съветпикъ Р. КраЙкрави и ар.
килограми кгр.
гр. кгр.
гр:
чевъ разкритикува училищната
1
политика на буржуазията и
Япуарий
527
847
298
99663
1
970
65
1
частно обвиненията, които се
хвърлятъ върху Варненското
Февруарий
316
43
397
70896
1 4 < ' 0 —• 47
учил. настоятеасгво и посочи
Мартъ
120; — 36
254
17
37
на тежките последствия отъ
267>
56972
1
безумнитй насилия надъ кому
I
Априлъ
117
-8
8691
53
1
46
370
нистите). — Гласувано пред
69296
ложението на Кмета се прие
35
11 18247
2
81
420
отъ общинския съв*тъ съ бол
122635
Юний
шинство.
54
395
8960
16
I
51
550
78641
Юлий
157
1885
2749
1 410
47
71495
Августъ
257
1810
297
1
47
400|
71041
Септемврий
808
ч В. „Маръ" бр. 6207 отъ
1803
38
10
1
56
640
83122
7 того пише:
Октояврий
496
1913
27
29
2
..Въ- Варна завчера е почи70
090
105742
налъ единъ тамошенъ търгоНоемврий
367'
1?86
1
167
809321 1 600
53
вецъ Отъ общината, която е
Декемврий
въ рхцете на комунистите,^
249
1167
1
449
102092 2
68
020
поискала отъ семейството на
покойния т ъ р г о в е ц ъ такса
Всичко:
3137
11335
39065
1686 1012527
55
20,000 лева за ораво на>цо•

I

Защо венатъ разтурянето на
общшшя съв*тъ?
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