Год. XXXI.

Варна, 12 Септември 1924 г.

Брой 112
• М У ш н Ш Н

ЕНСКИ

Издава Варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

ВОЪКА

ОРЪДА

Абонамептъ 60 лева годишно.

Частни обявления и реклами:
На III и IV страница на кв. см. Г 8 0 лв.

Единъ брой I леиъ.

за едно публикуване.

Всичко що се отнася за вестника, да се изпраща

На кв. см. Г—лева за две яла повече

до редакцията, кметството — Варна.

публикувания.

Варненски Общински Вестникъ
е официаленъ листъ на Варненската градска общинска управа, чрезъ който се
разгласяватъ на варненското гражданство всички отъ общественъ характеръ
решения на общинския съветъ; всички наредби на постоянното присътствие;
всички отъ общественъ характеръ наредби на държавната власть и всичко дру
го, което би интересувало гражданството.

^^^^•^^^^е^^^^ц^^-щ'^ъ

варненските граждани дейностьта на общин

ската управа съ подразделенията й, както и идеите и намеренията на същата уп
рава за разрешението на кардиналните въпроси, целящи повдигането и процъвтяването на градътъ въ економбчно, поминъчно, благоустройственно, хигие
нично, културно, просветно, курортно и други отношения.
Имайки такова назначение* Варненски общински вестникъ следва, да бжде
четенъ отъ всеки гражданинъ, който иска да знае — а би требвало всеки да
знае — какъ вървятъ и какъ ще вървятъ работите въ общината му.
Следейието за действията на общинската управа е длъжность и право на'
всеки гражданинъ.
Да изнася предъ гражданството дейностьта си, е длъжность на общин
ската управа.
Като очертаваме съ тия неколко реда назначението на Варненски общински
вестникъ, ние поканваме ония граждани, които не го получаватъ, да заявятъ въ
редакцията за да имъ се изпраща.
Годишния му абонаментъ 60 лева е поносимъ за всекиго Той е и затуй
тъй малъкъ, за да бъде вестника достъпенъ за всеки гражданинъ.
Неизплатилите абонамента си абонати умоляваме да побързать съ из
плащането му.
Редакциите на вестници и списания, до които изпращаме вестника си,
умоляваме да ни изпращатъ въ замена своите.
Взети съ всички мерки за сериозното списване на вестника ни и за ре
довното му излизане.

Отъ редакцията.

Странвда 2.

По бездоивншкия въпрвсъ
и общинската мера и места.
Съ закона ^а направа на еконокичвеки въщи и за насърчение жилищния
етроежъ, бвадомнпшявя въиросъ св пос
тавя въ .едни благоприятни условия, за
да св очаква задоволителното разреша
ване налози социален* въпросъ.
За варненската община е разрешенъ
вдимъ крвдвтъ отъ 3,000,000 лева за
построяване па екононически къщи.

ненскн Общнневи ТЗватнивъ

Вор!

112

се окаже недоетатъченъ да задоволя
признатите поетройки, то общвната ся
запазва правото да направи съкръщение I
въ числото на постройките въ тая или .
оная кооперация, като градира желающите членове на кооперациите имащи
право да строятъ, еъ огледъ къмъ техното семейпо и материално положение. .

за Т. П 0., по комшийски иачинъ или
по партизански съображения, ех биле
оземленн или вмъ ех били дадени места
за постройки.

д) Отпущането на сунитЬ ще става
на части по ситуации, съобразно съ на
прадването на строежа (чл. 15 и 16
отъ закона).

Огледалото, презъ което се вижда
финансовата мощь на общината, окръга
или държавата, е бюджета.

е) Отпустнатите заеми ще бъдатъ
гарантирани отъ кооперациите съ ипо
тека на сградите, които се строятъ еъ
тия заеми.

Всека една общеетвенна стопанска
организация не може безъ бюджетъ.

Сериозните обществения стопанска
организации не ся пишатъ бюджетит*
само на книга. Въ бюджетите еа те вписватъ
на приходъ само това, което въ
3) За да не ее закъснее съ отпу
!
дейетвителяовть
ще поетхпи. Никакви
сията по разпределение кредита за щането на 3 милионния аванеъ, ще моСТрввЖИ:
лимъ почитаемия съветъ да вземе реше- предполагаеми приходи не се вписватъ.
наенроти положителните, са приходи, наОдежи се на разглеждане въироеа нае, съгласно чл. 7 отъ закона, съ
реждатъ разходите ей, Постъпилото въ
за разпределяне кредата отъ 3,000,000 което решение да иска отъ В. Н. Банка
да постави на разположение на общината пе-вече отъ предвиденото на приходът
лева ва строене на жилища.
3 милионния заемъ,. който въ послед възможните спестявания въ разхода,
Общинскиятъ Юриеконеултъ Нико- ствие общината ше отпуща на коопера съставлява взлпшаците и икономиите и
лвевх прочете протокола на Комисията, циите срещу изпълнени формалности по тогава бюджета бива реалепъ. При такоято бе натоварена отъ съвета да про закона чл. 7 (11*6 и 10).
къвъ бюджетъ финансовото положение
учи положението, кредйтоспоеобновтьта,
на община, окрхгъ или държава, ее счита
на строителните кооперации, по отно
Съвета, следъ издушване доклада и стабилизирано, цветущо Обратното е
шение кредита отъ 3 нидиона леза, който • исказаните по въпроса мнения, като въз-. при бжджетъ, въ който ее впиееагь при
ще се раздаде за строене жилища на приема горното мнение на комиеиата, ходи" фиктивни или въ размеръ, какъвто
бездомниците, както следва:
възлага на постоянното присхтствие да дема да постхпи. у Вписаните :. разходи
.... 1) Че поискалите вредата за етро направи постъпки за да се авансира на ставатъ и когато ее приключва бюджет
появятъ дифмежъ кооперация, а имено: Офицерската общината кредита; отъ 3.000,000 лева ното упражнение, ще ее
1
чрезъ
Народиата
Банка,
въ
Варна
и
да
цатп
толкова
но
големи,
колкото
но малка
подоФицвроката, чиновническата и
съ
постъпленията.
Такъвъ
бюджетъ.
не е
ДвМОСТрОНТвЛЬ, отговарятъ на услови започне да го разпределя, епорвдъ
искрененъ, не е раеленъ. Той раздруева
ята но чл. 5 на закона за направа на мнението па комисията. ] . ; ;
у
финансовата стабилность на обществена
економически ЕЖЩИ н за насърчение на
Бвздомнишкйя въпросъ, следователно та организация - и отъ тукъ-нататък*
жялишняя етроежъ в, като така,-коли-.
влиза
въ единъ надеженъ пхть;
започватъ всички финансови затрудне
мята приема по принципъ, че на чети
ри кооперации ще вледва да се .отпустне
По него общинската управа ще из ния който епхвагь правилното развитие
\ .:... :•
кредитъ.
пълни до край и най-планомерно дъд- на такава организация,
•. •
: ' .:•
По-конкретно ще се «првмъ,на ^бюд
и *;12) Разпределението на кредита, гътъ си. /у
обаче, въ окончателна форма ще .еледОбаче, въ връзка съ тоя. въпросъ жета на нашата община.
ва да се отпустне следъ като се спазятъ общинската управа ще изпълни и пове
Бивадъ ли е той некога искренвн*
долуизброените формалности ва закона: ленията на закона за трудови гвнледедреаленъ?'
а) Всека една кооперация требва чески стопанства, който отменява тоя за
да представи спиеъкъ на членовете, за Т. П. С. и споредъ 8 я членъ на който
Ви било голйма дързость да й
сметка на които ще строи, съ данни, че раздадените 'или разграбени места отъ отговори утвърдително на тозн въпрос».
тия членове отговарятъ на условията, общинската мера и общински земи, ще
Имало е даястана , елучаи да еа
изброена, въ чл. 3 .бувна „В" 'п чл. 5 требва да се отнематъ, тъй като гр.
'състави
относително реаленъ бюджетъ;
буква „В" отъ закона.
Варна не е земледедчевки
но норади честите мвнявапвя: ва - «гравяб) Всека една кооперация да пред
Изключение ще се нанрави само на телствата. съ които ех ее менявали I
стави !вь«общвиата плановете съ емет
' раздадените 'за заселища на бежанци общинските съвети, относително реаднпт.
ките за всека една постройка, която
бюджети ех св така надували въ раз
земи и такива на инвалидите.
смета да предприеме за сметка на чле
ходните си части особенно, че всЬй
новете -отъ, кооперациите си, които плаСледователно всички раздадени но рвалность св е изпарявала.
неве ще следва да се изпратятъ въ силата на отменения законъ, за Т.Ц. С
Рекордъ на веискренъ — и батак
Оофия за удобрение отъ строителния ко места за поетройка на жилища или за
чийеки бихме го нарекли г бюджет!
митета, съгласно чл. 41 отъ закона
оземляване, ще се отнематъ, ако-не са
държи бюджета на комунистите, когаг»
дадени за бежански. заселища илГ на
ш в) Всека едва кооперация е длъжна
имаха въ ръцете г си общината. Те с*е'
Додаде декларация, че е готова да вне инвалиди.
тавиха единъ бюджетъ съ по-вече ет*
се следуемите се 2 5 % отъ ттойиоетьта
За привеждане въ извеетяость на 60,000,000 'лева приходъ• и -разходи
на всека една сграда, плановете на ко
Разходите станаха,.никои, непоередстввято ще бхдатъ ,отъ строителната коми подлежащите на отнамане места и земи
се определи 7 членна комисия, която е нно интересуващи - тогавашните съет»'
сия но чл 41.
вители на бюджета,беха;. изплатени, *
знаочнала работата си.
, г) Следъ получаване обратно на
другите оетанаха въ дългъ
който »
утвърдените планове, общината поканва
По салата на закона за Т З . 0. днесъ тежи още върху,; изнемощели^ |
кооперациите да внасатъ следуемите се общината ще обезщетя правилно оземлв- фцнанеови плещи на .общината.,, Вазх"' |
25%
отъ етойноетъта на сградите, ко нагЬ по закона за Т. П. С но не тия дите станаха н не можаха да не" стани*'
нто смета да строи по уткърдените пла които производно ех заграбели отъ об бадейки ^ бюджетни; -ала предназначен»'*
нове и, следъ това, общаната разпределя щинските кеста и отъ мерата.
да ги нокриятъ нриход-Ц не постъпя*'
кредита увжду кооперациите, съ огледъ
в не мо"жаха да постъпятъ, защото илв Щ
Не ще се обезщетяватъ н тия, фиктивна ида беха предвидена въ Р**'
на утвърдените планове п внесените 2 5 %
конто, безъ да ех иаалп нужда или безъ меръ много по големъ, отъ колкото в1 |
отъ етойноетьта на сградите.
Забележка: Въ случай, че кредита да сД отговаряли на условията но закона дейетвителность можаха да постъпят*. |
Въ заседанието ей на 26 я. н августъ, извънредна сесия, протокола. № 13,
решение 86, Варненска Общанскв Съветъ
възприе следующето • мнение на Вон.и-
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Варпенеки Общпнекп Вестппкъ

И благодарение на този . пеиекрепенъ и евоеобразенъ бюджетъ, финансо
вото положение на общината се влоши
за да бжде дчесъ едно отъ най-тежките.
Като се знае, че летящите и кон
солидираните дългове на общината двесъ
възлиза на 38,139,900 лева всеки лесно
ще си направи,^ безпогрешното заклю
чение за тежкото нейното финансово по
ложение.
Една община, бидейки етопанеки
единица, не може нищо да творя безъ
средства и бевъ стабилизиранъ преда
всичко, бюджетъ.

на икономии при приключване пи бюд
жетното упражнение, за друга цели. Ако ;
по -една ИДИ друга причини тня средства |
не сд могли да св .пзползуватъ за пред
пазначената ся цель презъ траяпе на
бюджетното упражнение, вь следващия
бюджетъ те требва да се нредвидятъ
накъ за.същата, цель. Само но такъвъ
начвнъ дадено предариятве. като му ея
усигоренц средствата, ще бъде макаръ и
бавно, сигурпо завършено.

Колкото е важно за реалния бюд
жетъ използването до наксимумт» разно
образните общински риеуреа, толкова поважпо е .смиелвнпото и гледаното презъ
Назрелите нужда на общината ех очилата на добъръ стопанвпъ пагодявпнв
тъй много- и тъй повелителни, че ако разходите. Икономиите въ случая са
не се стабилизира финансовото п поло едно отъ . сжщественнпте условия. Те
жение, ще остане да ее чува само кре требва да се започнать, преди всичко,
щящия имъ гласъ.
отъ премахването на отживелите времето
Отабилазиранъ бюджетъ и системно си и никого не ползуващи канцеларски
творчевтво —• ето единъ идеалъ, отъ порядки. Службите требва да ге систв- ;
който се въодушевдява сегашната общин матизяратъ така, че гдето дясеъ рабо- |
тятъ трима-четирма чиновника, същата '
ска управа.
ребота да се извършва съ едпнъ или
Съ редъ статии ние ще изнесемъ двама най-много. Цо тоя начппъ ще
предъ Варненекото гражданвтво мислите може да стане едно съкръщенве на слу
и схващанията на еегашната общинска жащия персоналъ на половина отъ се
управа за начина н ередствата 8а ста гашния, безъ да куца работата, а напробилизирането фпнанеовото положение на тивъ, ще ее добие по-голема прегледобщината, обосновано, преди всичко, на ность и експедитивность въ работата,
рваденъ бюджетъ.
както и пестенето на канцеларските ма
териали.
Сдвдъ туй ще изнееемъ мислите исхващанията на същата управа за пла
Сегашната енстема за събирането на
номерно и системно творчество еъ ре общвнбкате" давъцн, налози, такси и 6едовните, преди всичко, средства на об рии отъ всевъзможни финансови агенти
щината и еъ извънредни, когато начер- много отъ които въ миналото еж реги
таните предприятия ги налагатъ и стрирали злоупотребления, ше требва
оправдаватъ съ-произтичащите-отъ-т-Ьхъ- корнно_-да"~се~ измени; Требва да се
несъмненни нодзи за общината,
усвои системата на държавното бирни.. Варненската община не е лишена чеетво; требва да се въведатъ данъчните
отъ добри и сигурни ривурси за да би княжки, въ които на всека гражданипъ
имала единъ реален* бюджетъ, задово да.ее вписватъ годишните му фипаиеови
ляващъ не само непосредетвенните й и тяжести къмъ общината в ероковете за
належащи нужди, не и позводяващъ изплащането имъ; та вееки съ своята
разуино и системно творчество. Разумно книжка да се явява предъ общинската
и системно казваме, защото тъй, както каса и св издължава.
до сега се е карало: захванато едно и недоискарано, св захваща друго, което
схщо така се недоискарва, за да се за
хване трето, — е една пакостьна безсистемноеть, едно безумие, съ което се пилеятъ общинските средегва, безъ да
има на лице нещо; завършено. Доста е
да се епремъ на зданието за общинския
театъръ, на канализацията, разширочаване и благоустройството на улиците и
др. При една еистемность, немаше сега
да гледаме разнебитеность по улиците
въ всички почти части на града, щехие
да имаме, начиная отъ центра на града
една иди две напълно разширени н бла
гоустроени улици, за да се започне пос
тепенно съ други. Една еистемность въ
благоустройството на градътъ и курорт
ните нумевта е толкова належаща, колкото
ПО-ГОЛБМО е съзнанието, че поради ли
шаването-: му отъ хпндерландъ, като
търговски центъръ той постепенно губи
значението си и неговото процъвтяване
остава да св гради вьрху курортноетьта
М
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При реаленъ и добросъвестно при
лаганъ бюджетъ, предназначените за
едне предприятие средства не могътъ и
не бива да св >прахосватъ, подъ форма

Но не е само тая реформата, която !
общвнеката управа възнамерява да пред
приеме, за да се постигне една ствгнатость и еистемность въ службата, а найвече една значителна икономия, която
ще позволи да св засилятъ [стопапеките
предприятия и да се вадоволятъ назре
лите социални и други нужди.
Има редъ. реформи, за които ще
говоримъ въ следващите си статии.

ПРЕХРАНА
За сегашния моменгъ нема по-го
лема грижа па общинската управа отъ
Щя за прехраната. Сиециалпия за това
законъ иде да подпомогне усилията й
въ това направление.
Първата крачка която требваше да
се направи е: нзбпрапето в назначава
нето на. ковисаръ. Въ заседанието си на
30 августъ т. г. - извъпредна еесня —
решение № 88 общинския съветъ избра
лицезб. за комиеаръ, обаче то отказа.
Постоянното присътствие ще пред-
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стави на съвета въ най-близкото му за
седание друго лице.
Втората и не по-малка важна ностъпка е добиването па оборотенъ капиталъ. безъ какъвто не може нищо да се
предприеме ("вой за целтьта оборотенъ
капиталъ общината пеаа и неможе да
го пма, защото тя работи еъ бюджетъ
отъ
1922/1923
финансова годвна,
последователно усялванъ съ допълнител
ни бюджети, въ които нема предвидени
оборотни капитали за прехраната и въоб
ще за мероприятия, целящо намаление
на скопотияга.
Освецъ това, дори и когато бхде
гласуванъ бюджета за 1924/25 фан. год.
поради тежкото финансово положение на
общината, което е обриеувапо и ще се
обрисува въ статяте ни „бюджета", възможность да ее предвидягъ въ него дос
татъчни оборотни стредства не ще вма,
а п тия които биха се предвидела, по
ради формални причини, не ще могатъ
да се турятъ на разпенодожвнпето на
комисаря, преди да св утвърди бюджета
Градътъ Варна въ време на последпото преброяване на наеелението, броеше
къмъ 50,000 души население, а сега
това население, чрезъ приждане на бе
жанци и пр. е нарастнало надъ 60,000
души. Като ее вземе предъ впдъ, че въ
болшинството си това население е: ра
ботници, чиновници, дребни занаятчии,
дребноиройзаодатели и дребни търговци,
лесно е да се разбере необходимоетьта
отъ сериозни грижи за неговата прехра
на и за намаление скъпотията върху
предметите отъ иърва необходиместь.
За всичко това е нуженъ достатъченъ оборотенъ капвталъ, който неможе
да се дири освенъ отъ държавните бан
ки по решението па Министерския съветъ
и подъ гаранцията на държавата (гл. 8
отъ закона за облекчение продоволстви
ето и намаление скъпотията).
За тая цель
вие и направило
главния комиеарь
е поискало единъ
лева.

Постоянвто присътст
бързи постъпки предъ
но прехраната, 'като
кредитъ отъ 6,000,000

Тоя кредитъ не ще бжде достатъченъ, но съ него на първо време ще
може да се закупувай, зърнени храии
и брашна, варива, а така също и веков
продукти отъ първа необходимость: си
рене, кашкавалъ н др. Съ него ще се
организира и изсичането и превоза на
егата отъ общинската гора, за да би се
облекчило отоплннието на градското на
селение, както п за купуването на сметка
отъ частни производители готови дърва
и складирването имъ въ общинсквя
складъ, за да би се парирало чрезъ това
евентуалното покачване на горивния натервалъ.
Като е думата за мерки и за обле
кчение продоволствието и за намаление
па скъпотията, общинската управа, ге5р.
Емисаря, ще направятъ всичко, което е
въ длъжпостьта вмъ и по сплитЬ и разбвранието пмъ, обаче въ тая голеяма
социална проблема е нобходпмо в съдей
ствието на просветеното Варненско граж
данство и на респективните търговски,
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пронишлвнни и пр. оргенизации Съ
своите съвети, съ своята морална и ма
териална подкрепи,. те ще да доприпееатъ на общината въ усилията и да св
прводолеятъ грамадните мътчнотии по
организирането прехрената на населени
ето и възможното поевтиняване на про
дуктите и предметите отъ първа необходимогть.
Нека се не забравя, че когато
обществото съзнателно сътрудничи въ
борбата на влаетьта съ общественните
злини и бедствия, уепехътъ е нееъмненъ.

решение на Общинския Съветъ

ЯРОТОКОЛЪ №Ц
Отъ заседанието на Вари. Общин.
Сжветъ отъ извънредната му сесия
на 21 Августъ 1924 год.
Продължение отъ бр. 111.
Съветника И. X. Стояновъ каза,
че и спорвдъ него исканието на държа
вата е прекалено. Требвало да се за
щитят» интересите на общината отъ това
посегателство на държавата,- Имота на
общината, на който св посяга отъ дър
жавата, е билъ твърде цененъ. Требвало
да се реагира противъ това посегател
ство.
Съветника А- ГЛеднииарОВъ каза,
че желанието на държавата да отчужди
3,000 декара место за районъ па при
станището му се виждало несериозно,
защото преди всичко, тя немала пари
за да заплати тия места
Местата, които ее отчуждаватъ не
са отъ мерата, а са отъ града и — Ма, халата „Сееъ-Севмесъ" и държавата не
може да поеега на техъ. По този въпроеъ той сметалъ, че не е требвало
общината да участвува въ никакви ко
мисии, а требвало е да се отнесе до
Административния ехдъ
Предлага комисия отъ Юристи, ме
жду съветници — техници отъ вънъ,
която да проучи всестранно въпроса и
даде мнение
щ.
Съветника Д-ръ В Карамих/лввъ,
казз, че е установена обществената полза
за отчуждаване местата и еледъ това е
мздаденъ указа за отчуждаването на
меетата и но епешность е разрешено за
владяването имъ. Ако при това положе
ние св отиде до съда, ще требва да ее
поддържа, че закона за построяване на
пристанищата н укрепяване на крайбре
жията, е протввоконетитуциовенъ. Пред
лага да се изпрати въ София една депутация, за да изложи предъ г. г. Ми
нистрите положението на работата и да
ходатайствува да св отмени указъ № 15.
Съветника Дабковъ каза, че е на
мнение да се ходатайствува да се ревезира района на пристанището и да се
корегира искането и становището на
пристанищната управа. Имота, на който
ее посяга, е цененъ и нуженъ на общи
ната и даже ако той се поискаше да се
купи съ нари, не бива да имъ св даде.
Съветника От. Савовъ каза, че
общината има още възможность да за
щити своите врава. Требвало да св дей
ствува но закона за отчуждаване места
зв общинска полза. На общината не е
съобщенъ указа в за това може по въп
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роса да ее отиде въ съда. Требвало да неръ И. х. Стояновъ, Ал. Медникарощ
се поиска да се спре отчуждаването, и Г. Даскаловъ, която да проучи обето.
като ее предетавятъ доказателства, че йно въпроса отъ техническа, економич*.района на пристанището е прекомерно ска и социална страни и да даде цисголемъ. Предлага да се назначи комисия мено своето мнение.
По предложение иа еъветнпка М
която да проучи добре въпроеа и даде
Стефановъ, прие се да св изпрати въ
мнение.
София една депутация, която да св еъ{.
Съветника В. Поповъ каза, че отъ
той отъ единъ отъ постояното приел».
схда не смета че ще ее получи нещо, щомъ
ствие и единъ отъ членовете на Колиима законъ. който позволява отчуждава
сията, посоченъ отъ самата Комисия.
нето да етава даромъ.
Отъ две години този въпросъ се
развивалъ и нищо не било направено да ПРОТОКОЛЪ № 12
бхдатъ защитени интересите на общи На заседанието на Варненския Об
ната. Това счита за вина на общинските щински Сжввтъ въ ивънредната му
управи, които съ биле на чело на общи
сесия на 25 Августъ 1924 год.
ната. Требвало на време да ее възложи
РЕШЕНИЕМ81
на еведущи хора да проучватъ въпроса
и веднага да ее пристъпи къмъ работа
Сложи се на разглеждане въпроса
въ защита интересите на общината, за разпределяне кредита отъ 3,000,000
обача това не е направено. На мнение лева, отпуснатъ за построяване на жк
е: да се намери едно авторитетно лице лища.
на което думата да се слуша нредъ Ми
Съвета, следъ излушванв доклца
нистерството и веднага да се изпрати
въ София, за да ходатайствува предъ и изказаните по въпроеа мнения.
РЕШИ:
Министерския еъветъ по законодатеденъ
Възлага на комисията по кредна
редъ да се спре тази работа
Кмета Стояновъ обясни, че той за строежа на ново, при участиете на
лично е правилъ пгстхпки предъ Ми- Юристъ-Консулта, да проучи по-обетойю
нистръ Казаеовъ по въпроса. Ималъ е въпроса въ всичките му детайли-полопиеменъ и добре аргументирапъ докладъ женвя, кредитоспособноетьта на коопера
но той св изгубилъ въ Министерството циите, плановете за строежите, колко
По въпроса ималъ подръжката и на други члена има кооперацията и кои отъ тен
двама отъ Министрите; обаче нищо иматъ места и кои отъ техъ ще строне станало. На мнение е: да св отиде въ ятъ. Така проученъ въпроеа, съ новъ
София за да ее иска ревизия на района докладъ да ее внесе въ съвета за внна пристанищ. и ревизия на указа. Иска да нане съответното решение.
ее назначи една смесена комисия отъ
Р Е Ш Е Н И Е * » 82
общински представители и отъ МинистерКмета докладва на съвета залеп
стлото, за обща работа по въпроса и се янето на Търговската кхща „Баркхзуизработи новъ общъ планъ га приста зенъ &" въ София за довършване ла
нището
общинския театъръ. Съвета следъ излтшСъветника Г. Даскалсвъ ваза, че ване доклада по предложението на кмета,
къяь съда требва да се обърне Общи
Р Е Ш И :
ната Требвало правната етраяа на въп
Назначава комисия отъ п. Кмета Б.
роса да се търси по пътя, определеяъ
Баеановъ,
съветниците.- Д. Дабковъ, И.
отъ закона,
х Стояновъ, воднопрактикующия ври
Съветника М. СтвФановъ каза, че
те ктъ Ст. Поповъ и общинския архитеи
по въпроеа може да има заблуждение,
инжинвръ Я. Муетаковъ, която да про
требва да се разсее. Имало нужда да
учи заявлението на търговската кхща
се направятъ още постхпкн. Хора тех
„Баркхаузенъ & и въ София и да даде
ници и правници, които разбирали, требва
мнение.
да отидатъ въ София, за да дейетвуватъ по въпръса и ако това не помогне
да ее отиде до ехдъ. Мисли, че може и
въ печата да ее изнесе въпреса, за да
знае и обществото посегателството на
Свиканъ е за 22 тек. м. на редържавата. На мнение е да св избере
довна
сесия общинския съветъ.
една комисия отъ юристи, която да про
Предетои
избирането и назначен
учи въпроса и даде мнение. Иска да се
ието
на
комиеарь
по прехраната и на
прати и една депутация да действува
маление
скъпотията.
въ София.
Ше се внееатъ и разгледатъ и ре
Съветника Я. Ц а н к о в ъ каза
дица други въпроеи, както и бюджета Е»
че е добре да се изнесе въпроса и въ
общината за 1924/25 финан години.
печата, за да се видятъ станалите гре
шки и тези, които ех ги направили да Варненско Град. Общин Управление.
ее убедятъ и ги поправятъ.
(Отдел. Зелен. Градини)
Съветника А. йедникароаъ каза,
че потдържа какво требва едпа комисия
ОБЯВЛЕНИЕ
отъ юристи и техници да изучи въпроса
отъ всички страни и даде мнение. Да се
Известява ее на интвресующнт4 ее,
действува енергично чрезъ печата и че на единадесетия прнехтевеиъ дев»
даже съ митингъ.
отъ публикуването настоящето обявление
ще се произведе търгъ по доброволно
С Ъ В Е Т А
РЕШИ:
еъгласие чрезъ спазаряване, за доетавв»"
Назначава една пегочлена комисия та на 3,000 клгр. брашно „Типъ", Ю°
състояща ее отъ съветниците: В. По кгр. меео, и 100 клгр. еолъ — За вт»'
повъ, Архвтектъ Дабко Дабковъ, Инжв- дите на Общ Зелен. Градини.
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