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ПРОТОКОЛЪ
№ 9

мери. Въ Варна броятъ на ните не можехме да ви- да направите на кого ще
безработните въ разните димъ това, което виждаме услужите?
браншове достига до една днесъ.—От ь войните до 9
Кмета: Господинъ Стам
На заседанието "на Вар трета; отъ ц в лото насе ю ян времената беха доб- болиевъ не забравяйте, че
ненския градско общински ление.
ри.—-Следъ това—гладъ и тукъ не е Народно съ
съветъ. въ изаънредната
Ние знаемъ, че безра мизерия,— Войните лн еж брание.
му сесия на 25 март 1930 ботицата не може да бж причинатв?
Съветника Н. Стамболи
година. ; ,•
де остранена при съвре
Положението отъ 9 ю евъ: Политиката на пра
менния начинъ на произ ний върви регресивно на вителството на сгоЕора е
Прйжтствуваха:
водството, но тя може да задъ, когато йие се отде отразена и въ окржжиите
Кмета Н. Псповъ, като бжде облекчена, като се ляме отъ войните ;10 год. съвети и въ общините;
създадатъ сносни условия ние идваме да шдивяваме Ние виждаме, че липсват
председатель на съвета.
п. Кмета: Ц. Ханджиевъ за сжществуването на ра това което сме запасили. резултати на една добра
Днесъ на вевкжде цари стопанска политика. Пра
Ял. Славоаъ и Хр. Теоха- ботниците.
Въ името на работно- беоработицата: работници, вителството на г. Ляпчевъ
РОВЪ/
' .-.•: . Г .:>.'•••
селската влаеть ний иска занаятчии, еснафи, банки, е безъ определена поли
Членове на съвета:
ме да , занимаемъ съвета. страдатъ отъ безработица тика* То се - н а м и 
1 Б. Г. Неновъ
съ въпроса, за да не ста и криза. Днесъ стигнахме ра на колелото на щасти
до положението да среща ето и случайнос7ьта — то
2 Г. Гр.,Поповъ.
не късно.
3 X. Мюфгиевъ
ВъварнвкЧското приста ме здрави хора, които да ва еж думите на г. Дана4 К.«Бояджиянъ
нище, гдето по-рано нами* протягатъ ржка. —• Голема иловъ, секретарь на ваша
на безработни та партия. Те еж важни и
5'ГиБяновъ-;-.',.
раха прехраната си 1200—' е цифрата
те.
А?
*»:
искг^ъ
д^.видимъ, имагь това еначение, че
& М.зДимовъ :У\.Ь:--\-\: •:,.1500 дущи, днесъ остават:
причините
ка
гтая
безрабо политиката на сговора е
да работятъ около 300 ду
7, Л,Капитанчевъ
тица,
на
това
зло.
На 9 фалирала и требва да си
ши и гв гладни, защото
8 Д. Дабковъ
юний
вие
дойдохте
да
спа върви. Ако Вие не сте
работятъ по 1—2 дни въ
9. Хр, Мирски,
сите България, отъ „голе- кадърни, Вие требва да
седмицата.
10 Ст. В. Попова
11 Ст, М Пешевъ,
Сжщо е и въ текстил мото зло", което представ си отидете.
лявало В, 3. Н. Съюзъ. —
12. Ж*. Желябовъ
ната индустрия.
Ние днесъ сме свидете
13 Ан. Янковъ
Ние требва да помог- Можахте ли да изпълните ли на страшна картина.
14 Д ръ Цоневъ
иемъ да безработните не тая си, задача—отговаряме Ние виждаме майки да
само тукъ въ Варна, но и —на. —"Тогава защо дой дирятъ хлебъ. Ниъ виж
15 Ил. Кръстевъ
въ
цялата страна. Власть- дохте?—-9 юний за насъ е даме търговци да се уби16 Д-ръ К. Свраковъ
та спжва безработните, борба между капитала и ватъ Ние искаме, да се
17 Яни Атанасовъ
като забранява събранията труда,—Днесъ ние вижда вслушате въ повика на
18 Авр. П. Гачевъ
имъ. Но тя требва да знае ме действия та на сговора,— народа. Безработицата е
19 Дим. Янакиевъ
че ще настжпи единъ Кого защищавате вие? —• резултатъ на стопанската
20 Ник. А. Тодоровъ
день, когато ще отговаря Да вземемъ земледелието, криза по поводъ лошата
21 „Юр. Русчевъ
което е фундамента на дър стопанска политика па сго
за своите дела.
22 Г. П. Стояновъ
Като констатирамъ това жавата България е земле- вора. Ние требва да на23 П. Телбизовъ
състояние на безработица . делска страна, а за сжжа- меримъ отдушникъ, защо
24,П.< Парасковъта въ Варна, заязявамъ леяие внася жито отъ Сър то виждаме 1ГБКОИ д а
25 Ник. .Стамболиевъ
отъ името на тази група/' бия. Нашия проигводктель мрътъ отъ гладъ и мизе
При секретаря П. Дим- че по-късно ще ви напра продава своите произведе рия. Да внимаваме! Днесъ
чевъ, а
вя едно конкретно пред ния. Той е принудекъ да имаме два фронта: на еложение за начина, по предлага житото на цена диния е бедствующия оОгсжтстауваха:
който ще;може да се об съ която не може да пла гладиялъ и страдащъ наСъветника Инж. Зл. Бръ- лекчи безработицата. Се ти данъците си. Вие опра родъ, а на другата страна
чковъ..
гашното постоянно при- вдавате тоя вносъ сътова еж самозабравилите с е
ежтетвие не се грижи до че задоволявало градското властующи. Внимавайте
РЕШЕНИЕ
статъчно за да задоволи население Но и тукъ не тези два фронта да се не
. ^ •.;;..№ : 92."
тия нужди. То има сред сте прави, защото ние не срещнатъ, защото ще бж
виждаме 5 радското населе
Съаатника Авр* П. Га ства да строи улици, бу ние да яде по ефтинъ де кжено, ще бжде неже
лателно за народа.
чевъ: Първата точка - отъ леварди и пр., но нема хлебъ.
средства
за
облегчение
на
Като казвамъ, че треб
дневния редъ е въпросътъ
Тукъ липсва единъ спе- ва да създадемъ облаги,
за безработицата. Господа безработните. Като се из
съветници, безработицата кажете: по въпроса, ще циаленъ планъ. Ние не се азъ не виждамъ въ мер
не е праздна шриказка. Тя направя своето конкретно мжчимъ да задоволимъ ките на днешната влаеть
нуждите на. гражданство и частно за Варна — на
е резултатъ на съвремен предложение.
ния начинъ на производ
Оьветн. Н. Стамболиевъ то. Днесъ всички артикули постоянното приежтетвие
ството. Само-въ, Америка
Господа общ. съветници, еж се покачили десеторно — не виждамъ мерки ко
която е най голема^ инду Мисля, че следъ тия кон пе7надесеторно до като ито ще дадатъ положи
стриална, страна въ света, статации направени отъ г. стигкемъ до случая щото телни резултати.
Всичките мерки, които
има 6,000,000 безработни. Гачевъ и следъ всичко, много кжщи да оставатъ
безъ
осветление
и
да
се
взема
сговора еж палеаБългария сжщо е засегна което преждеговорившия
осветяватъ
отъ
огъня,
за
тивни.
Ние
отричаме всич
та. ^Глаяио поради рацио изтъкна тукъ, остава и ние
щото
нематъ
5
лева
да
си
ки
резултати
на сговора.
нализацията на труда и да кажемъ своята дума.
купятъ
гасъ.
Днесъ
вие
Тая
влаеть
не
донесе до
прилагането н а тежкия , Казватъ, че причината
казвате,
че
ще
премахнете
бро за народа ни,
требва
трудъ безработицата е до на безработицата била вой
г
стигнала: до страшни раз ните.—-У насъ следъ вой износните мита, но и тоаа да си върви, за да дойде

народната влаеть, която да ,
изгради
величествената < *
сграда на благоденствие,Ц
дебруванке и добъръ по-О*
мииъкъ.
1;°"
Съвети. Ж. Г. Желябовъ, у.
Господа общ. съветници, ^'ор
Въпроса, който е поставен \,ъ
на дневенъ редъ, азъ иг(4
моите приятели схващаме Ч
като въпросъ по който мо- < ю
гатъ да се направятъ кен--1.^
статаци и взематъ мерки,'зш
които общината требва да 5,,
приложи, за да облегчи у-^ еж
частьта на безработните."('
По тоя вьпросъ прежде- ?,
говорившите говориха на !^.
дълго.
'31
Азъ ще се спра по спе->*'у
циално тукъ, за средства-"
та на общината, съ които']
може да се помогне заоб-'
лекчаваненабозработицата' а '
Фактъ е, че кризата вър-! • I
лува. Днесъ отъ всекъде - р1,
се издига гласъ противъ ] р|
нея. Има и подадена остра'Гъ
телеграма стъ Търговска-^ ан
та камара, въ която се]
подчертава положението] . и
като безизходно и се ис»<;,
ка взеканието ' на по ско- • г_
рошни мерки, създаване?, ,ц(
по добри уловия на жи-;] в,
вотъ. Въ Варна безрабо-;, 0.
тицата е въ най-големи| (Т
размери, защото Варна се;,
намира при специ«илни ус-! а
ловия: отъ насъ се откжс-| Е
на една чась Добруджа," ,0
която даваше рвбота на^ че
всички. Отъ друга страна', 5
нахълтаха бежанци оста-',
вили своите домове и дош-' ,Г)
ле въ Варна за да си на-( ип
мерятъ работа. Азъ срсва-| ,у
щамъ така въпроси по без-;
работицата. Вие виждате^
търговци, които затварятъ,
безъ сефте, работници, ко-^
ито търсятъ где да прило-;, .„
жатъ своя трудъи е за едноГ^
парче хлебъ. Н
вижда-'; ^
ме банки и др. учрежде-:г; _
ния се затварятъ. Ние т-\ ^,
то дебри граждани, треб-' 0
ва да подиримъ
средства,» а{
Правейки1 констатации, че),
кризата сжществува, ще, '^
требша да посочимъ и\^И(
стредствата съ които даоб-^;
легчимъ безработицата. У ди
насъ въ Варна има пове-,««
че отъ 10,000 души безра-;, Ч1
ботни.
',•
Безработните излизатъ, •
предъ насъ съ три искания, °
които ние не можемъ де ь
I 1е;
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ги приемемъ. Язъ мисля,
че общината може да на
прави това, за да отгого'
ри на ония въпроси, които
еж поставени.
Съв. Дим. Ялакиеаъ
Господа общински Съветнеци, Въпроса който се
поставя на дневанъ редъ
е въпросъ оть ГОЛБМО со
циално значение. Ние не
само ще направимъ кон
статации. Тръбаа да посочимъ и мвркитъ които
тръбва да се взематъ, за
да се облекчи юлъмата
нриза, голъмата безработи
ца. която е резултатъ на
днешнитъ икономически
уелнвия. Причината на без
работицата еж различни.
Но основната причина е,
(както ви каза почитаемия
р. Гачевъ капиталистиче
ския начинъ на произвдтвото. Везрьботицата е едо явление което сжщесвува отъ както капитализа се е явилъ вг свътакато
обственикъ на всички блаа Безработицата е едноявение хроническо. Днесъ
езработицвта е едно яв
ление постояно. Причимта за нея е и войната.
1редизвикани отъ империшетическитв ЦБЛИ ка бур«уазията, Какво е поло
жението на безработнигв?
Това само въ България
ди е ?. Не! Тоза е повсе
местно. И аъ Англия, и
Пз Америка има безработ<и и т, н. ТБЗИ гладии и
|5езъ средства хора, ставатъ
рпасни за отечеството. Ако
искате да отдълимъ въптроса за безработните, тук
^ъ Варна има безработни
000 души, които взети съ
|-ъхнитъ семейства сжЮООО
души, лишени отъ хлъбъ,
Ьйто е първа необходи||юсть за съществуването
;<мъ. Какви еж мъркитъ,
юито ще следва да се взеатъ за да се намали безаботицата? Ние Ви ги
азахме:
1. Създаване на работа,
акто отъ държазата, таа и отъ общината, но раота отъ която да има пол
а не само тия, които еж
оставени добре екояоми)ески.
2. Бюджетна гомощь,
[акто огъ държавата, та';а и отъ общината. Тръба да се създаде едно от[•Ьдение при общината за
|оциални грижи.
3. Да се иска прилага
нето на всички трудови з \ они за 8. часоаия работен
|ень и пр Мъркитъ, коио се В1ематъ отъ нашето
постоянно приежтетвие еж
]}алеативни. Тъ не могагъ
а бждатъ реализирани, а
|ж по скоро заблуждпниа
,1а маситъ, отколкото една
|'ериозна работа. Сжщотаа еж палиатиани и мвритъ, които г. Кмета пре|оржчва по благотаорит.елото дъло.
Ние господа общ. съвет ици, не можемъ да въз
риамемъ този начинъ на
ействие. Ниа искаме да
гласува ЕЪ бюджета еда сума за безрабоицата,

1:иУ-'^~"""" у . у ^ у ^ ^ М д г Й а ^
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Варненски Общински Вестникъ
ако искаме дз се направи
добрина на бъднитъ. Ние
ще тръбва да обложимъ
тия които иматъ и по тоя
начинъ ще можемъ да съберемъ повече отъ 5 мил.
лева. Когато са касаемъ
да дамъримъ пари, които
ние Ви посочваме отъ кжде могатъ да се взематъ
—тогава Вие каза&те: „Но
цълага наша индустрия ще
бжде унищожена", Ето го
спода съветници, защо н^е
ке можемъ да се съгласимъ съ ТБЗИ мЬрки, кои
то г. Кмета препоръчва.
Когато е въпрось да облекчимъ положението на
безработнигв, да се подпомогнагь зкономически,
слабшБ, ние ще тръбва
да дадемъ средствата въ
ржцетБ на тия, които найдобре щз ги разпредълятъ
—въ ржцетъ на -безработ
ните, въ който не тръбва
да са съмняваме, че ще
злоупотребятъ, щомъ като
има единъ контролъ. Най
после и единъ общински
контролъ,, може да бжде
упраажняванъ.. Н и е ще
тръбва да вземемъ мърки
съ които да облекчимъ по
ложението на базработиитъ и. за което ние ви правимъ своето конкретно
пргдложенне да з гласува
ме I! допълнител .иъ бюдж«тъ.
Съветника Г, П. Стоя
нови: Икономическата кри
за и безработицата, която
е едно обществено явле
ние, като резултатъ на ка
питалистическата реакция
не отъ сега, а отдавна,
Колкото повече буржуазията управлява, толкова повече4 се увеличава броя на
безработните. Днесъ въ
България имаме и други
причини,! коитъ влняягь
за бедственото положение
на нашата , страна. Тъзи
приьнни еж въ политика
та и се прозеждатъ отъ
централната и общинска
та власть. Нашиктъ държазенъ бюджетъ е 7 ми
лиарда лева. Данъцитъ се
събиратъ. отъ бвднитъ да
нъкоплатци, които немпгатъ на време да ги изплатягъ, а съ 20 на сто
глоба ипр. Тази полити
ка у насъ много увелича
ва бедст&екото положение
на гражданството. Тази
криза бушува, тя унищо
жава нацията, тя внася де
морализация въ семейст
вото. Само този,,който се
движи между тева насе
ление, ще.се съгласи съ
напразната констатация,
че тукь.има бедстазно по
ложение, има безработица
Яко е .въпросъ може ли
дне :ъ буржуазката партия
да облекчи тая криза —ще кажемъ — ие! Който
иска да се бери противъ
кризата, който иска да се:
бори противъ това бед
ствено положение на на
шата страна, той тръбва
да се бори противъ цълокулната б.,ржоазия. Ето за
що, нашата борба противъ
бедственото положение на
еснафи, работници и селя

Съ доходъ до 50000 лв.
ни е борба противъ целе
купната буржуазия. Защо се осюбождаватъ отъ тия
то политиката на буржу- текси.
До 60 хил. лв. доходъ
азнитв партии е нгсочена
да засили кризата н ние за катафалка съ два коня
нъмаме въра, че ще се на- 400 лв. съ 4 коня 500 лв.
До 80 хил. лв. 600 лв.
мъри отъ вашата среда
представители, който ще плюсъ 200 лв. за допъл
облекчи нашето положение нителни два коня.
До 100 хил. лв. 1500 л.
Я тона идва да докаже,
че целокупната буржуазия плюсъ 400 лв. за допъл
е виновникъ за тази кри нителни два коня.
за, тя я оправдава. Об
До 120 хил. лв. 2000 л.
щинския съветъ нъма да плюсъ 800 лв. за допъл
направи нищо, ако не при нителни два коня.
еме предложението на на
До 150 хил. лв. 3000 л
шата прупа.
плюсъ 1000 лв. за допъл
Съветника Явр. П. Га« нителни два коня. .
До 200 хил. лв. 5000 л.
чезъ: Господа общински
съзетници, сговора по въ плюсъ 1500 л. за допъл
проса за безработицата не нителни 2 коня.
Надъ 200 хил. лв. 10 х.
казва своята дума,- Върно
е, ча при сегашното със л*. плюсъ 2000 лв за до
тояние на нъщата кризата пълнителни 2 коня.
По § 2. Отъ заграогни
не може да се отстрани.
Тя ще се отстрани само, общински мъста 4,950,000,
когато работницитъ и се- да. Тукъ бюджета се усил
лянятъ взематъ управле ва съ едно приходно перо
нието въ своитъ ржце. Но отъ заграбени общински
до тогава, тъ ще тръбва имоти до гарата.
По § 4, Такса отъ гро
да влъзатъ ЕЪ своитъ пар
тийни и професионални бове и гробници. Прихода
се увеличава отъ 120000
организации.
Днесъ нашата група ис лв„ т. е. съ 80000 лв. Ще
ка да ви направи предло се събира:
жение да гласувате II до-' За обикновенъ гробъ до
пълнителенъ бюджетъ за 50000 лв. се освобождаваъ
1929-1930 год. за отстра До 60 хил. лв. 100 лв.
нение на безработицата. До 70 хил. лв. 200 лв.
За това ни дава,право за До 80 хил. лв. 600 лв.
кона за грвдекитъ общини, До 100 хил. лв. 1000 лв.
и правилника за приложе* До 120 хил. лл. 1500 лв.
нието му. К гвто до До 150 хил. лв. 2000 лв.
пълнителния бюджетъ се До 200 хил. лв. 3000 лв.
гласува ща т тръбва да Над200хид. лз. 5000 лв.
опредълимъ за какво ще
За гробница постоянна
служк.
Съ 3 гроба
Кмета: Кой членъ отъ Съ 1 гробъ
правилника цитирате?
• Съветника" Явр. П. Га-, До 60 х.л.3500 л. 10 х. л.
чавъ: чл. члл 231, 232, и До 70 х.л.4000 л. 12 х. л.
233 п. Я. •
'у. До80х.л,5000л. 15 х. л.
Ние искаме да! се съгла ДоЮОх.л.бх.л. 18 х. л.
сите съ насъ* да гласува» До иОх.л. 7х,л. 20 х. л.
те единъ допълнителенъ До150х.л.10х.л. 30 х. л.;
бюджетъ за 1929 930 год. До200х.л.15х.л. 45 х. л.
на сума 11680000 лева за Н^д200х.л.20х.л. 60 х. л.
безработицата а именно: . По § б. Отъ такси за
§ 1. За отстраняване на използуване сбшииската
безработицата чрезъ пос изворна вода 500,000 лв.
тройка на улицитъ водящи т. е. отъ 5 милиона лв на
къмъ „Максуда", памуч 5 мил, и 500,оОО лв. Ще
ния кнарталг, старата га се. събира;
Съ доходъ до 50 хиля
ра, Дамяиосата махла и др.
ди
лева годишно се осво-,
квартали и улици, стоящи
бождаватъ,
а тия които
отъ ул. Колони и пазарния
иматъ
надъ
100 хиляди
площадъ на горе и отстрани
лв.
годишно
300
лв. >
9 мил. лева. \ •
•
§ 2. Помощи въ пари—
До 120 х. л, 600 лв.
2680000 лева.
До 150 х. л. 1000 л.
Понеже не всички ра
До 200 х. л. 1500 л.
ботници могатъ да вематъ
До 250 х. л. 2500 л.
участие въ работата, която
Надъ 200 х. л, 3000 лв.
ще се създаде, можемъ да
Такситъ за държавни
имъ помогнемъ въ пари, учреждения по п. 3 —
като се предвидятъ за цель- 1000 лз. годишно,
та 2680000 лв. Помощьта
По § 7. Огъ такса за
ще се раздаде отъ безра ползуване отъ общинската
ботния комитетъ на работ^ канализация 200 хил. лв.
кицитъ, които не могатъ Чрезъ единъ заемъ е прода бждатъ ангажирани въ квранъ канала, но той е
работа. Всичко 11680000 л. въ центра на града и за
Едновремено като гла това жителитъ отъ центсувате кредити, ще тръбза ра ще тръбва да плащатъ
дз нимъримъ и средства. Прихода отъ 1 мил. и 600
Ето источницитъ:
хиляди лв се увеличава на
По § 1. Тарифа № 1 — 1 мил. и 800 хил. лв. ще
Такси за катафалка. При се събира — съ годишенъ
ходния параграфъ се уве доходъ:
личава отъ 180000 лв. на
До 60 х. л. 2 л. кв. м.
280000 лв. чрезъ прогреДо 80 х л. 3 л. кв. м.
сивно-подходно облагане,
До 100 х. л. 4 л. кв. м.
както следва:
До 120 х. л. б л. кв. м.

Брой 224 и 225
До 150 х. л, 8 л. кв. м]
До 200 х. л.10 л. кв. м
Надъ 200 х. Л.15 л. кв. м!
Държавнитъ учрежде
ния плаща;ъ по послед
нмя пунктъ.
По § 26 бук. Я. Таке
за позволително за новостроящи се здания — 50
«и а. лв. По редовния бюд
жетъ е предвидено 450
хиляди лв Сега се увели >чава на 500 хил. лева,
Такси за строежъ по п 1гпърви втори трети
До100х.л.20л. 20 л. 3 л.
До150х.л.40л. 30 л. 20 л
До250 х.л. 50л. 40 л. 30 д
над 250 „ 100 л. 60 и. 50 л.
По § 28 п. 2. Отъ так 0
си за вевки м. платъ про Iизведенъ въ районна на 0
Варненската община по
0-30 лв. на метъръ. Въ
района на общината се
произвежда 14 милиона и
500 хил. м. платъ. Ще се
събира — • за платове на (е
стойность:
до 30 лв. мет. по 30 ег.
отъ 30 до 150 л. по 40 ст.
отъ 150 до 250 л. по 60 ст.
отъ 250 до 500 л. по 80 ст.
за плвтоае надъ 500 лв.
по 1 левъ.
Значи всичко сумирано
дава 11,680,000 лв
Ето Господа нашета
конкретно предлежение.
Н|!е Ви моггймъ да се съг
ласите и го приемете. —
Ние знаемъгче това наше
предложение нъма да се
приеме, защото ща тръбвр
да измъните на себе^си.
И даже де, го приемете
безработицата пакъ н/Вма
да се премахне, г,ок&го ра
ботницитъ не взематъ власта въ ржцетъ си.
Но 5все,' пакъ ние ви
правимъ своето предло
жение. Следъ това азъ си
запазвамъ правото да го
воря по изложението на
безработния комитетъ.
Съветника д-ръ Цоневъ:
Г-да Общ. Съветници,
Разискванията по въпро
са за безработицата, бъха
толкова продължителни и
обширни, та не остава да
кажа нещо по вече. Оста
ва да се спра върху пред
ложението, което се нап
рави отъ представителя
на трудовия блокъ г-нъ
Гачевъ.
Господа общински съве
тници, ниа преживъваме
днесъ м н о г о тежки и
опасни дни. Ние не тръб
ва да си затваряме очигк
предъ ужаситъ. въ които
се намира днесъ за днесъ
не самоотдълна частьот*
гражданството, а й грама
дната часть отъ населени
ето на тр. Варна. Безра
ботни има не по малко
отъ 4000 души. Отъ друга
страна и търговци, и за
наятчии, и индустриалци
еж въ безработица. Има
търговци, които затварят*
и отварятъ безъ алъшъверишъ. И ако продължа
ваме така ние ще бждемъ
изненадани предъ страш
ното положение. Налага се
на насъ, на общинския съ
ветъ въ Варна, да взе'

Брой 224 и 255
мемъ мЪркй за да се по\ д0бри това несносно и те«
дако положение на граж
даните.
Предложението да се
гласува единъ иззъмре^денъ бюджетъ не може
|да не се поарещне по
принципъ, като приемли
во. Защото, както крзахъ
ние требва да го подоб
рим за да дочакаме по добри
дни. И бюджета, който се
предлага, ние го прие
маме по принципъ, разбира
се ще тр4бва да се направятъ никои корекции,
които засягатъ законопо
ложения, като напр. изве
стни такси, които закона
не би позеолилъ да бждатъ утвърдени.
Яко ме би могло да намъримъ приход •, ние ще
требва да пристжпим към
сключването на единъ заемъ. — По този начинъ
ще обле^ч^ мъ положени»
ето на г ажданството, и
ще" подобримъ благоус
тройството -ка града.
Ето защо отъ името на
блоковата група ние зЬявяваме, чв ще подкрепимъ
предложението по принцнИъ, като се назначи ед
на комисия, която въ иайодоро време да го проучи
гдадр бно и го внесе въ
общинския съветъ на гла
суване.
Съветника Яв г . П. Га
чевъ: Смътамъ, че Д-ръ
Цоневъ ме е разбралъ по
грешно. ..— Нашето пред
ложение е конкретно. —
Ние предлагаме да бжде
приетъ, тъй както го пре
длагаме.
Кмета: г. Гачевъ пред
лага единъ бюджетъ кон
кретно, определено в ъ
разм&ръ ка 11,680,000 лв.
за 929-930 г. (чете самия
бюджетъ с ъ тарифит%,
както е изкожекъ по-горе).
Който одобрява предло
жения отъ Явр. П. Ггчев
втори допълнителенъ бю
джетъ за 1929-30 год. съ
приходъ 11,680,000 лв. и
толкова рйзходъ да си
вдигне ржката (болшинст
во) Приема се.

Общинския съветъ,
РЕШИ:
Одобрява на първо че
тене II допълнителенъ бю
джетъ на общината за
1929 30 ф. г.
Съвет. АврамъП. Гачевъ:
Преди да гласуваме бю
джета на второ четене,
правя следнитв предложе
ния:
1. Да отправимъ апелъ
До всички общински съве
ти да последватъ кашкя
примЪръ и гласувагъ по
добни . кредити за облек
чаване на безработицата.
2. Да се иска отъ цен
тралната власть да внесе
предложение въ камарата
за отпущане единъ креДитъ за облегчение кри
зата.
3. Да се протестрра пред
правителството
противъ
органигБ на полицията,
които не позволяватъ на
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Варненски Общински Вестникъ
работниците да устрой
ватъ протестни .събрания
противъ безработицата.
КМЕТА: Който одобрява
така направенитъ предло
жения на г. Гачевъ да си
вдигне ржката (болшинст.)
Приематъ се съ гласовегЬ
само на работническата
група и опозициония блокъ
Съв. Г. П. Стояиовъ: Мо
ля Почитаемия съветъ да
приеме бюджета по спешкость. — Смвтамъ че въ
проса е спешенъ и треб
ва да пристжпимъ къмъ
него.
Съветника Ж. Г. Желябовъ: мисля, че следъ ка
то гласувахме бюджета на
първо чечене, ние ще
тръбва да го балансираме
и да му се даде една
форма.
Съветника Ст. В. Поповъ
Бюджета, споредъ менъ,
ще требва да бжде раз*
гледаиъ'и р^.зискванъ. Ние
гласуваме по принципъ и
гласувахме съ чиста съсъвесть, -считайки че това
тръбЕа да стане, защото
чуЕствуваме болкитв на
безработнигв. Язъ сьмъ
готовъ да гласувамъ за ед •
но увеличение, но приходит-в да еж реални. НеправенигЬ отъ Яврамъ Га
чевъ предложение непъл
но приемамъ.
Съветника Г. П. Стояновъ: Язъ се съгласявамъ
да стане гласувкнето ма
второ и трето четене утре
вечерь, зз когато да се
отложи заседанието.
Съветника Явр. П. Гачевъ
Язъ правя предложение:
днешното заседание да се
счита за свършено и утре
вечерь, да се гласува бюд
жета на второ четене.
Кмета: Който е съглаегнъ съ направеното предложбяйе да ся вдигне
ржката (болшинство). При
ема се.
Следъ туй съвета избра
комисия отъ общинскит^
съветници: Ст. В. Поповъ,
Д-ръ Цокевъ и Явр. П. Га
чевъ, която заедно съ постсянрто приежтетвие да
прегледа приетия ьа пър
во четене втори допълни
теленъ бюджетъ и го вне
сатъ въ утрешното засе
дание за да бжде приетъ
на второ и трето четене.
Утрешното за:ед;шие се
определя въ 5 часа сл. об.
Заседанието се вдигна
въ б и четв. ч.
Следватъ подписигЬ на
приежтетвувалитв на засе
данието общин. съветници.

п. Кмета: Ц. Ханджиевъ
Ял Славоаъ, Хр. Теохаровъ.
Членове на съвета:
1. Зл. Бръчковъ
2. Б. Г. Нековъ
3. Г. Гр. Поповъ
4. X. Мюфтиевъ
5. К. Бояджиянъ
6. П. Бяновъ
7. М. Димовъ
8. Л. Капичанчгвъ
9. Д. Дабковъ;
0. Хр. Мирски]
1. Ст. В. Поповъ
2. Ст. М. Пешевъ
3. Ж. Г. Желябозъ
4. Ян. Янковъ
5. Д-ръ Цоневъ
6. Ил. Кръстевъ
7. Д-ръ К. Свраковъ
8. Яни Я«анасовъ
9. Яв. П. Гпчевъ
20. Дим. Янакиевъ
21. Ник. Я, Тодоровъ
22. Юр. Русчевъ
23. Г. П. Стояновъ
24. П. Тембизовъ
25. П. Парасковъ
26. Н. Стамболиевъ
При секретаря П. Димчевъ.
РЕШЕНИЕ
№ 93.
КМЕТЯ:
- Господа съветници,
Както снощи се реши,
комисията избрана отъ об
щинския съветъ въ съставъ Д ръ Цоневъ, Явр.
П. Гачевъ и Ст. В. По
повъ тр-вбваше да се съ
бере и заедно съ кмета да,
прегледа гласувания на
първо четене проектъ за
втория допълнителенъ бю«
джетъ, за облекчение иа
безработицата. Комисията
бъчие свикана за 10 часа
преди обЪдъ и се събра
съ изключение на г. Ст. В.
Поповъ, който заяви, че е
боленъ и въ този съставъ
пристжпи къмъ разглежд а н е бюджето-проекта.
Следъ като го разгледа
параграфъ по пзраграфъ,
тя го прие, тъй както б^в
докладванъ. Бързамъ още
сега да подчертая, ча той
се прие само отъ двамата
членове на комисията—Га
чевъ и Цоневъ, а азъ останахъ на особено мнение
което ще изложа малко
по кжсио.

Съветника Яврамъ П.
Гачевъ: Господа общински
съветници, комисията се
събра днесъ преди С&БДЪ
въ кабинета иа кмета и
като ризгледа обстойно
предложението за вотиране на ьтори допълните
ленъ бюджетъ за 1929930
год. реши следното:
БЪРНО,
Таблица № 1 § 1 п. 1
При Варненското Градско на бюджета. ТаксигБ тре
Общинско Управление
бва да се плащатъ отъ оСекретарь: П. Димчевъ нези, които си служатъ съ
катафалките на общината.
По мое предложение и съ
ПРОТОКОЛЪ
съгласието на Д ръ Цо
№ 10
невъ комисията прие:
На заседанието на Вар
ПРИХОДЪ
ненски градски общински
съветъ въ извънредната
§ 1 п. 1 Отъ такси за
му сесия на 24 мартъ 1930. катафалчи за погребение
Присжтствуваха;
100,000 лв.
Ще се събира по тари
Кмета Н. Поповъ, като
фа
№ 1:
председатель на съвета,

Стр.

До 50,000 т. доходъ
ссЕобождаватъ се отъ так
си и берии за катафалки.
Съ .доходъ до 60,000 лв.
плащатъ за катафалка съ
2 коня 400 а за катафал
ка съ 4 коня допълнител
но 100 лв. — 500.
Съ доходъ до 80,000 лв.
за катафалка съ 2 коня
плаща 600, за 4 коня пла
щатъ — 200 лв. — 800.
Съ деходъ до 100000 л.
за катафалка съ 2 коня
плащатъ 1500 лв., за ка
тафалка съ 4 коня пла
щатъ допъл. 400—1900 лв.
Съ доходъ до 120000 л.
за катафалка съ 2 коня
плащатъ 2000 лв., за ката
фалка съ 4 конп плащатъ
800—2800 лв.
Съ доходъ до 150000 л.
за катафалка съ 2 коня
плащатъ 3800 лв., за ка
тафалка съ 4 коня плащат
допълн. 1000 — 4000 лв.
Съ доходъ до 200000 л.
за катафалка съ 2 коня
плащатъ 5000 лв., за ка
тафалка съ 4 коня пла
щатъ допъл. 1500 — 6500
лева.
Съ доходъ надъ 200000
лв. за катафалка съ 2 ко
ня 10000 лв., за катафал
ка съ 4 коня допъл. 2000
лв.-12000 лв.
По § 2. отъ заграбени
общински недвижими и
моти 4950000 лв.
По § 4. отъ такса за гро
бове и гробници 80000 лв.
Ще се събиратъ по
тарифа: № 8
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По § 6. Отъ такси за; I»
ползуване общинената из-|,р
ворна вода 500,000 лв.
*4
Ще се събира по ' тари-, к
фа № 9;
'
;, и
Съ годишенъ доходъ до [
50,000 се освобождаватъ^
отъ такса.
|
Съ доходъ до 100,000 • кв
лв. плащатъ 300 лева. ;
Съ доходъ до 120,000/
лв. плащатъ 600 лв.
^ 1Л
Съ доходъ до 150,0001; е
лв. плащатъ 1000 лв.
!, н<
Съ доходъ до 200,000, ли
лв. плаща 1,500 лв.
,|(р
Съ доходъ до 250,000<;,
лв. плашатъ 2,500 лв.
V,

Надъ доходъ 250,000 лв. | кв:
плащатъ 3,000 лв.
',>*"'

Учреждения: държавни., г
и пр. плащатъ по п. 3 —,'.
1000 лв.
у4
По § 7. Отъ такси за<;в
ползуване отъ общ. кана- ^
лизация 200,000 лв.
у.,т
Ще се събиратъ по та-и
рифа № 10:
V.
До 50,000 лв год. до (ДГ
ходъ с е освобождаватъ ;' °
отъ такса.'
/,'?.ъ
До 60,000 лв. плащатъ'(•
2 лв. на кв. м.
1е
До 80,000 лв. плащатъ
3 лв. на кв. м.
/>
До 100,000 лв. плащатъ ^н<
4 лв. на кв. м.
л*
До 120,000 лв. плащатъ,,1,,ея
6 лв. на кв. м.
д
До 150,000 лв. плащатъ^ а
8 лв. на кв. м.
'»'
До 200,000 лв. плащатъ р
10 лв. на кв. м;
;,
Надъ 200,000 лв. пла-,
щатъ 15 лв. на кв. м.
*
Държавни учреждения (^а
плащатъ по последния ^ 1
пунктъ.
']|
Кмета Н. Поповъ: Кгк!Р1
во гласувате допълните-1Рг
ленъ бюджетъ или глЕсу-,»31
вате ковъ бюджетъ. Гла-д
сувания бюджетъ има о-]
пределени такси. Гласу-^р
ванъ бюджетъ е законъ.п
който не може да са от-,* к
мени презъ бюджетното^ и
упражение.
•<
Съветника Явр. П. Га-^
чевъ: По § 26. а Отъ такси *
за позволителни за ново-!
строящи се здения 50,000;1 а
лева.
Ще се събира по тари-г^о
фа № 14.
'
|1Ц»
По пунктъ първи, до/ 5
100,000 лв. 20 лв., попун.Г'
Етори 20 лв., по пунктъ^ >т<
трети 3 лв.
р
По пунктъ първи до}-у
150,000 лв. 40 лв., по п.|
втори 30 лв., по п. трети) л
20 лв.
'/'
По п. първ/! 250,000 лв.?
50 лв , по п. втори 40 лв.,) г
по п. трети 30 лв.
•} в1
По пункт първи, надъ^!
250,000 лв. 100 лв., по п.||
втори 60 лв., по п. трети;?!
50 лева.
«о
По § 28 п. 2. Отъ такси^н!
на вевки мепръ плагьг|л
произведенъ въ района на'^
Варненската община,
~ *'
Ще се събира по тари*Я
фа № 17.
За платоье на стойность)
до 30 лв. м. за вевки ме^Ч
търъ по 30 ст.
<
•( За платове на стойность!
отъ 30 до 150 лв м. на ь

За обикновенъ гробъ до
50000 годиш, приходъ се
освобождаватъ етъ тия
такси.
До 60000 лева плащатъ
гробна такса 100 лв.
До 70000 лева плащатъ
гробна такса 200 лв.
До 80000 лева плащатъ
гробна таьса 600 лв.
До 100000 лв. плащатъ
гробна такса 1000 лв.
До 120000 лв. плащатъ
гробна такса 1500 лв.
До 150000 лв. плащатъ
гробна такса 2000 лв.
До 200000 лв. плащатъ
гробна такса 3000 лв.
Надъ 200000 л. плащатъ
гробна такса 5000 лв.
За сеиейни гробници:
До 60000 л. съ 1 гробъ
плащатъ 3500 лв. съ три
гроба 10000 лв.
До 70000 л. съ 1 гробъ
плащатъ 4000 лв. съ три
гроба 12000 лв.
До 80000 л. съ 1 грсбь
плащатъ 5000 лв. съ три
гроба 15000 лв.
До 101Ю00 л. съ 1 гробъ
плащатъ 6000 лв. съ три
гроба 18000 лв. '
До 120000 л. съ 1 гробъ
плащатъ 7000 лв. съ три
гроба 20000 лв.
До 150000 л. съ 1 гробъ
плащатъ 10000 л. съ три
гроба 30000 лв.
До 200000 л. съ 1 гробъ
плащатъ 15000 л. съ три
гроба 45000 лв.
Надъ 200000 лева съ 1
гробъ плащатъ 20000 ЛЕ. ЕСБКИ м. по 40 ст.
За платове на стойность Л1
съ три гроба 60000 лв.

^'•^^^•^тЖй!^^^^^'

Стр. 4

иъ 150 до 250 лв. м. на
1сЬки м. по 60 ст.
За платове на стойность
[»гь 250 до 500 лв. м. на
[гсЪки м. по 80 ст.
За платове на стойность
*адъ 500 лв. м. на всеки.
'л. по 1 левъ.
| По § 41. Отъ недобори
|ю изтекли.; бюджети (чл.
:Ш6 и 27 отъ правилника
1а приложение закона за.
|рад. общини) 4,600,000 л.
|5сичко прих»; 13,280,000 л
РАЗХОДЪ
§ 1. За отстранение на
езработицата чрезъ постЬйка?> на улИЦИГБ водящи
ъмъ Мдксуда, Пам. кваралъ, Старата, гара, Дамаовата махала и др. кварали и улици, стоящи отъ
лица Колони и пазарния
лощадъ нагоре въ страи 11,000,000 лв.
§ 2. Помощь въ пари
азпред-влени отъ безрабония комитетъ на тези коио • не могатъ да бждатъ
нгажиранн въ строителна
абота
2,280.000 лв.
вичко разх. 13,280,000 лв.
Комисията ви предлага
1згледания отъ нея допълителенъ бюджетъ да го
асувате напълно. ;
Кметаг Иска ли и-вкой
(умата?,
Господа съветници,
Вие комунисти и опозиионенъ блокъ, (нароя ня!и, демократи; радикали и
|иберали) се обединихте
въ общъ фронтъ; за борсъ „безработицата" око [о платформата на кому
ната и гласувахте вчера
|о принципъ предложения
ъЯвр. П. Гачевъ—пред•авитель на сжщата, дорьлнителенъ бюджетъ на
щината за ф. 929 930.г.
[рогателно единомислие и
инодушие, на което ебасъветниците отъ Дем.
[говоръ, заедно съ посто
вото присжтствие не Ви
виждатъ.
Целите на това. едииюшие ни еж добре извегни: Комуната иска съ деагогия да задържи около
!бе си работните маси, да
\ настройва противъ бург
уазния строй, и противъ
„ Сговоръ, който споредъ
вхъ, е еаинъ, отъ голе
йте стълбове на първия*
вие — представителите
а буржуазнигв партии —•
друга цель: да уязвите
Сговоръ, като бламира! излезлото отъ негова
еда Кметство. —. За тая
ель Вашите сили не сти1тъ, Вие сте само 9 сътници, потребни Ви еж
е 7, а да привлечете
>упата на, работническия
зем. блокъ (б съветни|) за бламътъ Вие плюх-.
на Вашите принципи.
ртийни програми и ре
ения и на добре разбра
хте интереси и на общи|ата и на държавата и
асуввте съ аклзмация
|опълиителния бюджетъ
.•едлооженъотъ Комуна.'
в^ггОще единъ съветникъ

в , ^ — ^ { * — ' • * . ^ ^ АЧЙ^М

Варненски Общински В е т ш г ь

ирои лл4:и с.и

рията е въ криза и ТЪКЙ„
може би, ще вземете отъ ръмени тротуари въ край удвоени, поради което съ въ такъвъ момен»ъ ви.
нашата среда, може би ните квартали, разширение стотици мжже и жеии ще поскжпвате произво»,
той ще ни предаде.«— ще на водопровода, канализа тамъ изработватъ своя ството й. Но не разбиращ
видимъ това по после. -~ цията и електрическа мре хлвбъ. Презъ м. -декември ли, че това ще доведе иц.
За паница леща Вке про жа. На тия предприятия само лозовия разсадникъ дустрията до тамъ че д
давате своето и общото еж работили до 500 ра е изплатилъ ; около 2000, уволни и другите работни.а
най мило и най драго. Мал ботници дневно въ разни надници. Всичко това не цк? Добра е грижата щ
ко държите, че отъ това краища на града. . < >' се вижда и.киа заровени за последните! Има и дру,
3. Общината сама пред въ непоносима работа не,
единствения разултатъ ще
приема
строежъ на собст викаме за него. Но бедния го нещо: фабриканта 8к0
бжде да налеете вода въ
стоката си, днеС1]
воденицата на едно крй- вени сдаиия, които погъл работния народъ го чув продаде
ще
събере
тия облози.оп,
но-общедстаено движение. наха маса работнншки труд: ствува и благославя!
1 консуматора, ^ който •• тоже
Повдигайки сега на бгьр
На добъръ Ви чась. -• Но нови бани, казиното, .»по
днесъ е въ тежко положе
за тева и комуната и гра жарната команда^ здание зо комуната ...сьл съдейст ние. Защо го товарите още?
жданството ще Ви се сме- зъ лозовия разсадникъ, вието иа буржуазната опвВерио е, ча преди годиновия театъръ,; новия па- зицня въпроса за безрабо
ятъ.,
ни
и кметството предложи
Д,Сговоръ е противъ по ренъ отоплитель за баните тицата, иска да ни укори подобно
мещо, но тогава
добенъ допълните ленъ бю и др. Съ отпущане место въ бездействие. Уви, ние и индустрията
цъвтеше и
джетъ, защото е кезакон- за новия затЕоръ доприне сме я изпреварили и то не
гражданството
не
беше въ
сохме
за
бързото
запечвак
съ
думи
и
съ
фиктмвни;
енъ, фиктивенъ и излиштакова
.беаствие.
При в«
не
на
постройката,
за
ко
бюджети,
а
съ
дела.
енъ. —• Той е й съ тен л
това
и
тогава
пакъ
по об
ято
държавгта
похарче
по»
Но
ниа
сега
немиме
миденции противни на наш
щи
съображения
съ
наше
вече
отъ
10—
15
*
мнл.
лв.
що противъ № се подиите схващания. — Чрезъ
и
ваше
съгласие
облогътъ
Събори
се
училището
„Се.
рятсь средстеа за ©ще подемагогия и отстъпничесрао на нашите разбиран-, Нзумъ" и се започна стро голема работа. — Какъ се изостави.
3, Отъ недобори отъ
ия ние не желяемъ да ири- ежа на новото „Царь Си- ще <е намерятъ *е? Като
меонъ",
употребихме
всич
натъкмимъ фиктивенъ бю- сключени бюджетни упраж
влечемъ нито Васъ, бурки
грижи
и
за
започване
нения предвиждате да поржуазния блокъ нито ко
дакетъ ли?
на
новата
т.
п.
станция.
А
муната. — Последиците
Преди всичко,-ако е ра стжпятъ 4 милиона лева?,
съ
курортната
си
полити
отъ отъ това сме готови
ботата за бюджетъ •— та- Но те еж предвидени въ
ка
привлекохме
хора
отъ
да. понесемъ.
къвъ кма въ сила теку-^ редовния, а осаенъ т:ва,.
други
градове
да
строятъ
Безработицата наистина
щия, по който кредитни и- за .извънред. бюджетъ не
скъпи
вили.
край
морето.
е голема, и сегашно кматма..—- Но и следъ 5 дни могатъ да служатъ. Те мо
сто не само не я отказва,
Давате ли си сметка започва новата финан, год.; гатъ да се, използувЕтъ са
ами и, се е борило съ нея колко работници, еснафи и всички кредити по с;а- мо до 1 априлъ, и какво
като никой до сага, —Ние и търговци намериха по рия ще могат ь да се из- то е постжпило е вече ре
бехме достатъчно предвед- минъкъ чрезъ тая наша ползуватъ наново. — До- довно изразходвано и това
ливи още преди месеци, политика,
:;';_,
пълнителния Ви бюджетъ ' ви се заяви отъ контро
когато Ви четехъ обстой
Съчетахме благоустрой •д© края на т. м. не м©же льора. Защо, при все това
ното си изложение, адре ствените нужди ка града дори и да се утвърди и а ) разигравате тази комедия?
сирано до фонда .-„Обще съ безработицата и така такъвъ случай той не, ще
4. Отъ заграбени имоти
ствената осигуровка, при дадохме поминъкъ на хи влезе въ сила. —• Защо предвиждате милиони. Не
;
Министерството на Труда ляди семейства. :•
' ви е тогава?
сериозни работи, фиктивно
за отпущане единъ заемъ
4. Ами подобрението на
Отговарямъ — за да ма перо, което не въ три ме-н
специално за борба съ без летовището ни— баните,' мите наивните работници сеца и за цела година вд
работицата.,;—• Тогава мно казиното; пжтищата и бу и за да се създаде за про ще иестжпи. Освенъ това,
зина отъ Васъ се гавриха леварди не, е лихъ цель ектирания бламъ обедини подобенъ § има въ теку^
и се мжчиха да се осуети да се привлеКатъ мнго- телна платформа! Време-, щия бюджетъ и суми , по
проекта на Кметството. бройни летовници и ке ната еж тешш и азъ-Ви него не само въ повече не
ч- Въ доклада, между: др достигнахме ли ние до ус- моля не се подигравайте еж постжпили, ами надали
угото, казвахъ че презъ пвхътъ да имаме годишно съ нещастието на безра нещо е поитжпило.
зимата безработицата ще за гражданите между 150 ботните. Водачите на ко
И така, приходната часть
бжде голема и за. това,. — 200 мил. лева доходъ. муната еж се пазарили съ е колкото незаконна, тол
„бия тревога,, ;
И наемодатели и гостил Васъ —• цената после ше кова и фиктивна,
ничари
и хлебари и тър стане явна. —• Тя може
Кметство* о има ясна по
Не одобряваме и разход-;
литика по тоя въпросъ: говци и др. еснафи и те и безъ комедията за тоя ната, часть.
Чрезъ благоустройаене на атри и кинз и работници бюджетъ чисто и псосто
1. Искате да пласирате
града да.създава работа и те около техъ и'.•'.'•. и кой да Вй даде гласовете си. 9 милиона лева за благо:
години на редъ, системно преко или косвено не чув
Но той е и напълно устройството само на край
прави това. — Язъ Ви съмъ ства летно време живот фиктивенъ — кито стотин ните квартали. Ние смаза
излагалъ много пжти дан ворната струя що носи ле-' ка не ще донесе. Ка«'ви хармоничното благоустроя
ни за резултатите и Вие товището? За рекламира еж приходите иера?
ване, като се. държи пър:,
ги добре знаете. — Нека нето на сжщото, първия
1. Облози прогресивно во за ,.най-важното без*
Ви припомни: н^кои стъ проспектъ издаде община подоходни върху катафал-. да се гледа въ центъра ли
та 1927 год.: презъ моето ките, върху гробните ме е или другаде. Едно шосе
техъ:
1. За регулиране улици кметузане и отъ тогава до ста, върху водата, канали ^ въ центъра, гдето и работ
те събориха се много сгра сега чрезъ•>•курорти, бюро, и др. Но и сжщестБующа- ника самъ и съ своята ко
ди повечето отъ които съ рекламната работа съз тЪ еж тежки и не могатъ ла и добитъкъ цель день
днесъ Еяче еж поправени дадохме цела мрежа 1отъ да.се събератъ, а КЙМО ЛИ работи, всекога е по важили възобновени. Създаде връзки въ Европа., ; Варна новите. Не се чудя на у- но.ьВие демагогствуватесъсе големъ градежъ. Сзмо днесъ кма безброй прия- • мътъ на Двр. П. Гачевъ, интересите на тия кварта
презъ мин. година еж из тели и обожатели.
а на васъ— буржоазния ли и отъ десетолетия еж
дадени о.ноло 1600 позво
5. Все за подобрение на блокъ, на Ст. В. Поповъ, мо приказвате за\ техъ, а
лителни отъ арх. отделе поминъка на гражданите на/Д-ръ Цоиевъ, на Д-ръ ние отъ; 3 години ги блания, Можете да си пред или все едно за борба съ СвраКовъ и др. Кой ще ви гоустройваме! Погледнете
ставите колко майстори, безработицата не тласна плати за катафалка 10000 на тая окачена карта й
лешпери, копачи, мазачи, хме ли лозарството с бър лв.? Автомобили ще отна- вие ще разберете колко,
тухлари,. керемидчии, вар зина иапредъ. Първата из сятъ мъртвите десеть пж равномерно
сме благоуст
джии, железари и пр. на ложба за проучване ло ти по-евтино. До изтичане роявали веички
квартали.
мериха поминъкъ въ тая зарството устроихме ние; то на финан.. година так
Петь
големи
шосейни
ли
колосална работа и каква ежегодно се: устрояватъ сите немогатъ и да се изнии,
които
свързватъ
квар
би била презъ -изтеклите курсове за подготовка на менятъ. Подобенъ облогъ
години безработицата, без добри работници. И сега а явно иезаконенъ. (Тукъ талите съ центъра еж поблагоустройството на града еж открити 2 при лозовия г. кмета цитира множество чти довършени, а каменя
те тротуари около 15 к.М2. Общината сама пред ни разсадникъ, имаме вече наредби)
прошарихме и последните
приема направо и чрезъ специална ,, лаборатория,2. Облагате текстилните покрайнини. До наше вре
предприятия колосални бл- специална машина за па фабрики съ 30 сг. до 1 л.
агоустройитвени работи: из рена на бъчви, раздаваме иа м. платъ. Но нали вие ме — е направено само '
чистване и изравняване на еатини резници и пр. и пр. — комуната подчертахте к.м.1 Ями електричеството,
новите улици, доставки на Я произведството на лозо истинския фактъ, че те ами водата, ами кокарр'
женския каналъ съ моста?
ЧЕКЪЛЪ И ПБСЬКЪ, НЗСТИЛ* вия ни разаадникъ и ра разпущатъ работниците си
ка на улици, поставяна, ботите въ цветните и зе по липса на покупки, по Но вие не ще признаете
бордюри; направа на калдъ- ленчукови градини с ж липса на работа? Индуст нищо — чувството на зависть не ви дава спокой'

,ствие.:Ниб знаемъ, че,съ , полезна комедия, елате за
То* фиктивенъ бюджетъ не делото на града да рабо,щ9: направите нито метъръ тимъ. — Така поскороще
ддть и ако при все това спечелите симпатиите на
|разхрдт»гь не одобряваме избирателите, — Не ме лн
,го « защото не желаемъ чуете, на добъръ Ви часъ
да двмагогствуваме, нито но отъ това само града и
па се откажемъ отъ едно Вие ще загубите.
наше становище.
Следъ това даде не гла
2* Овтаналата чаеть втъ суване § по § бюджето
прихода: около 3 милиона - проекта по прихода и раз
лева се предвижда за раз хода и общинския съветъ.
даване (на, безработните Съ 15 гласа (работничес
чрез* техните работничес ката група и опозицион
ки сдружения. Общината ния блокъ) го прие.
.може да създаде работа,
Съветника П. Парасков
но да храни на казанъ ни- заяви, че се въздържа.
,то.има възможность, нито
Кмета: При това поло
е добра, И унизително е жение, понеже присжтсза работника. .Кредити за твуватъ 30 съветници -—
неспособни, болни, изоста 15 гласа за бюджето-провени (И.пр. имаме, но за екта, не съставляватъ бол
раздаване на здрави хора шинство, защото негласу— това на бива. Още по- валите сжтоже 15. — Не
^•възможно е, да се даде важи кой за какво гласу
подобна сума на работниш- ва, кои се въздържотъ и
кото аздружение и то по ..кои не одобряватъ явно
свое усмотрение да я д^лн проекта.
За-подобна работа ще трЪЖ. Г. Желябовъ, Ав. П.
бва да се дочака д^влежътъ
Гачевъ
н др. съветници
на-богатствата на „буржуотъ
опозицията
оспорватъ
азията" когато нвстжпи съ
мнението
н
а
г.
кмета,
ветското управление унасъ
|И така, господа съвет твърдейки, че онзи, който
ници, допълнителния бюд заяви, че се въздържа не
жетъ, нито е нуженъ, ни бива да се смета въ броя
то 1внреаленъ, нито е за- на съветниците и въ таконентз. Ако вие наистина къвъ случай отъ 29 съвет
севъодушевлязате отъ же ници, гласували за проек
ланието да -подпомогнете та 15 — болшинство.
Кмета: За да се избегбезработните — за това
натъ
неполезните спорове
бюджетъ, кредити има до- обявязвмъ
болшинство, а-стат-ьчни. Въпросьтъ е па*ри да ростжпятъ. Ние та- , кои въ сжщностьда нема
кивахпрезъ изтеклите три таковв, като оставимъ въ
гГОдинИ намираме, ща ги проса да се : разреши отъ
напврймъ и сега, но дай контролната власть и сле
те ни спокойствие да можем дваме по нататъкъ.
Следъ приемането бюд
дчиработимъ. Работниятъ
жета
на второ четане, съ
смонъ започва, курортния вета
по
спешност ь го прие
сезонъ наближава н тъкмо
съ
сжщите
гласове н на
сега Вие вместо да ни* по- ,;
трето
четене.
ощрите къмъ работа, как
И тъй общинския съветъ
то; миналата подина, се за
ловихте да бламирате поРЕШИ:
стояното -присжтствие, да
Приема и одобрява око
забъркате и забавите вси
чки мероприятия, защото нчателно втория допълнисе боите втъ нашия актив, теленъ бюджетъ иа Вар
ненската Градска Община
който «тъй бързо расте.
I'Дневния редъ на тази за 1929-1930 година,/тъй
мзвъирелнал сесия • еъдър- както е изяожемъ чпо го
зжа множество посини ус ре съ:
ловия, търгове и пр. Вси»
Приходъ «13280000 лв.
чко очаква решението на • Разходъ
13280000 лв.
на- съвета. Но -Васъ това
Сяедватъ подписите на
не: интересува, вие се тре присжтствувалите общин
вожите-повече отъ ваши- ски съветници.
тв котерийни интереси, от
В15Р НО,
колкото отъ безработицата.
При Варненското Градско
Следъ приемането ?на
Общиквко Управление.
бюджетопроекта по 5принСекретари: П. Диичевъ
ципъ, избрана бе бюджетарна комисия: Ст. В. По
ПРОТОКОЛЪ
повъ; Авр. Гачевъ и д-ръ
№ 10
Цоневъ, хоято ведно съ
мене го: разгледа. Ст. В.
На заседанието на Вар
Поповъ, не се яви, защото . ненски Градско Общински
билъ боленъ. Двамата — Съветъ въ извънредната
Гачевъ и Цоневъ приеха му сесия на ?6 марть 1930
бюджетопроекта, а аднесъ година.
Ст. В. Поповъ предъ васъ
Присжтствуваха:
заяви, че и той го одоб1рква.' Азъ,; ютъ името на
Кмета Н. Поповъ, като
шост.г|присжтствие; и отъ председитель.на съвета; п.
чиието 1на болшинството ос- Кмета; Ц Ханджиевъ Ал.
танахъ на особно мнение, Славовъ,; Хр. Теохаровъ.
което сега ви излоякихъ.
Членове на съвета:
Господа съветници,
1) З л . Бръчковъ
2) Б. Г. Неновъ
^Още не е късно: изгу
3) Г. Гр. Поповъ
беното време може да се
4) X. Мюфтиевъ
«наваксвгОставете тази без

5) К. Бояджиянъ
резултатъ и нашия кметъ
6) П. Бяновъ
постжпи така. Ири такъв
7) М. Димовъ
случай той щ е остане с ъ
8) Л. Капитанчевъ
споменъ в ъ гражданство
9) Д. Дабаковъ
то и "града. — Когато се
10) Хр.' Мирски
иска бламъ, недоверие на
11} Ст. В. Поновъ
постоянното присжтстшие
12) Ст. М. Пешевъ
ние щ е требва да го ис
13) Ж . Г. Ж е л я б о в ъ
каме съ сериозни данни
14) Ан. Янковъ
въ
ржка,
зощото
15) Д-ръ Цоневъ .
т е щ е се сложатъ на пре
16) Ил. Кръстевъ
ценка предъ сжда на Вар
17) Д-ръ К. Свраковъ
ненското обществено мне
. 18) Яни Атанасовъ .
ние. — Преди всичко щ в
19) Авр. П. Гачевъ
требва д а констатираме
факта, че ние сме постиг
20) Дим. Ячакиевъ
нали резултат отъ нашето
21) Ник. А. Тодоровъ
искано недоверие. — Пре
22) Юрд. Русчевъ
ди
малко Вие бехте сви
23) Т . П. Стояновъ
дете
пи, че бюджета отъ
24) П. Телбизовъ
групата
натруповия блокъ
25) П. Парасковъ
гласуванъ, получи своето
26) Н. Ттамболиевъ
При секретаря П. Димчевъ болшинство, макаръ г. кме
та да се постара да спори
РЕШЕНИЕ № 9 4
това болшинство. — Но
Кмета: Беше постжпило фактъ е, че отъ 30 души
едно заявление отъ 10 ду гласуватъ 15 души и 1 се
следователно
ши общински съветници въздържа,
(Вх. 7533 отъ 20 мартъ т, меншеството б е на про
г.) за свикване общински тивната стрвна. — Този
съветъ на заседание при фактъ е досзатъченъ да
дневенъ редъ: „изказване смути кмета и да го нака
недоверие на пост., п р и - ' ра ра каже: „Азъ съмъ
сжтствие на Варненската изгубилъ доверието на об
община. 7-г Съгласно чл. щинските съветници и на
43 отъ Закона за градски гражданството и следова
т е обЩИНИ, ОбЩИНСКИЯ;СЪ- телно моя мандатъ е ответъ може да бжде сви- нетъ".
канъ на извънредна сесия
Азъ очаквахъ г. кмета
всекога, когато изискватъ да направи своята декла
интересите на общината, рация, а не насъ да СОГЕбило по предложението на ви да се организираме, за
Кмета, било по искане на да искаме нне тая оставка.
1/3 о т ъ членовете на с ъ  — Но г. Кмета н е пропу
вета. -— Понеже се изчер сна случай да си играе с ъ
па 1-а точка о т ъ дневния своите съветници и т е го
редъ и следващия въпрос слушатъ.,— Ние ще.тр-1се отнася за едоверие на бва да му кажемъ, че се
постоянното присжтствие смее добре тозъ, който се
ще требва заседанието да смее последенъ.
се ржководи отъ най ста
Когато се гласува един
рия, членъ на съвета. — бюджета, това значи по
За туй поканвамъ г. Па литиката на една община,
расковъ, като най-старъ да което чрезъ Васъ постоян
з а е м е председателското ното присжтствие, щ е бж
место и ржководи събра де прокарана. — Въ всич
нието.
ки държавни,' общински и
Съветника Панд. Парас окржжни учреждения ко
гато се гласува бюджетъ
ковъ:
е въпросъ на доверие и
Господа съветници,
Предстои да се разгледа .недоверие.
точка втора отъ дневния
Ако н и е дойдохме до то
редъ. -— Времето е нап ва положение, щото всич
реднало, за туй моля гос ки да не удобряваме Ва
пода съветниците да бж- шата политика, то е за
датъ по-кратки.
щото не намираме резул
Съветника Ст. Пешевъ: тати положителни за бла
Господа общински с ъ - годенствието на града и
гражданството, а това тре
вдтници,
Редко е имало в ъ жи бва да Ви смути, —• По
вота на общинския съветъ ведението на т. Кмета пре
случаи, да се поставя на дизвика това споразумение
дневенъ редъ въпросъ за безъ всекакво предвари
ирказване недоверие на телно уговаряне за рабо
постоянното присжтствие, тата, която щ е требва да
на управата на Варненска извършимъ като опозиция
та община. — Въ истори Нашите обвинения е ж до
ята на гр. Варна такъвъ статъчно силни за да не
случай е имало в ъ 1914 може г. Кмета да ни уп
г о д , когато покойния Ал. рекне в ъ отстжпничество.
Василевъ е билъ кметъ — Азъ щ е почна своята
на гр. Варна и по миренъ аргументация, за да искам
начинъ се е извършила Вашия бламъ, за да искам
.тая работа. — Но тогава недоверието къмъ посто
той е билъ пакъ избранъ янното присжтствие.
за Кметъ, обаче считайки,
Господа общински с ъ 
че той не се е ползувалъ
ветници,
съ доверието на съветни
ците повторно самъ като
Повече отъ година Вар
добъръ общественикъ е ненската община се упра
подалъ оставка.
влява отъ това постоянно
Азъ бихъ билъ доволен присжтствие. ЦЬла година
ако сега се получи сжщия общинския съветъ търпе

ше, но вече нашето .-.•тър«1И!
пение се изчерпа.
рН!
Пост. присжтствие на1I'
сажда груба партизанщи *к в
на. Ние като общински м
съветници не можахме дг)
видиме едно добро отна-1 -мот
сяне между насъ; ние катс] г
общински съветници .ш* к и н
можахме да видимъ зачи'; б
тане на
нашетв. мнение!;
Слагаха 4 се въпроси отъ1
големо"значение, които ис' •<".
каха своето разрешение пс? е ж
1 е х ъ . Ние имахме нашетс "°[
становище не тъй опарти' ' р а в
занено, а с ъ огледъ инте <'! ю
ресите на града и граж- аанството, съ нашите п а р ' ^
тийни програми и стано-| )5ко
в-'ща и разбирания.
,.-<••.,'гЬт>
И ако за моментъ ти51,»по
становища биха последва' ,3 ДЕ
ни, бждете уверени г о с п о | *
да общински съветниците
немаше да има тоя крн^ъь
фликтъ да се поражда ме|,'<"1
жду насъ и работата ^дг^рв:
се спира, .
. ... |)!
Ние бехме свидетели н ^ ори
едно своеволие страшно',^
Много отъ решенията н г ;
общинския съветъ не бе^.ь .
ха изпълнявани и прила^едн
гани. Така б е ш е съ назна|, ^
чението на аптекаръ*; кв,к< дао
то и съ назначението н^1;, и
старши общински лекарьЧж
Ние не сме противъ лич'|'
ностите но за принципа—'
на запазване автономностг) •'.«
на общината.
, "л
Когато ние гласувахм^\
помощь "за близките нг*
загиналите при катастро^
фата с ъ параходъ „Варна'|
и когаго т е отиваха в ъ | а |
общината д а получават*! I |
парите — т е не и м ъ с е р ^
даваха. Такива случги б е [ Р е г
ха много— когато нашетс^гъ
мнение е било игнорирано^ ащ
— Ние идваме до едне]
закоючение, че се прокарч рЦ|
ва тукъ личната политик^;, 0
на кмета Никола Поповъ' а з Е
Като ч е ли Кмета 'Живее; )М(
съ чувството, че когато се] в .
махне, нема кей да управд1 от,
лява граца. Прави впечат- 1ТВ(
ление като ме ли всичко^
се прави не за града ^ :а
гражданството, а защотс; н а
кмета е чакалъ лаври V, :0
венци о т ъ своето кмету-, че
ване. !
' •' г ь
Господа общински съве^ ( в
тници, за да се прилее, )Т0П
чашата на търпението, не» Ищ
е защото ние сме обиде| ,уг
ни не и заради туй че ли]'
чностьта Никола П о п о в ^ ) 0 Й
не требва като личност*;' р
да бжде кматъ.
^ а,
Азъ казвамъ предъ Вас|, гчг..
че ние не слагаме въпрос^ ео'п
за бламъ предъ личностг^ о .
на Н, Поповъ. Ние не сме^ Г*
издребняли толкова много) сан!
Не! Такава акция е прес-,; 0
тжпна. Нне живеемъ сг*1ваТ1
чувството на обществекос/| •
и с ъ това чувство сме д о ,до
;
шли да работимъ.
• п0
Общината е финансова | "
стабилизирана, казва ; г-нъ; Аи
кмета, и щ е могатъ да се< ив
реализиратъ общинските ча
мероприятия. Н о т о в е) ' дад
еж вечни обещанията нг^ е
кмета. Защото той самъ •.
се намира предъ матери в я
алната невъзможность -д^"
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Варненски Общински Вестникъ

осжществи това..
' нитъ постжпки на кмета, общината, защото се про политикъ ще бжде добър, не биваше да останат*•»
''
••• '> V
Днесъ общината се на вие ще видите сжщото и явява своеволие. Не по- когато съблюдава всички • ' • ч у т и . ' '
Пенсионнитъ
одрЪ}Кк
форми..
..-'•••-мира въ дългове. Но още съ сумитъ въ Б. 3. Банка, малко скандаленъ е и слу—
Вие
продължаван
бй
Когато г.; кмета е въ о1 по-важното е, ча тия дъл които постжпватъпо регу- чаятъ съ събирането иа
целно
да
ги
разхащавв!,
гове се увеличаватъ. Вие. лапия и еж предназначени суми отъ лицата длъжни позиция, държи на тия фор
ми, а когато е на власть Вие съ двата крака >Ти
виждате, почитаеми съвет за благоустройствени цепи. ци къмъ общината. •'-.
ници едно задължение Г«нъ кмета си е позволил
Общииата има единъ той ги изоставя. Не мога чите закона.
Заплатитъ на чинов^*
къмъ Б. Н. Б. — сега от да изгеглн 500 хил. безъ испълнителенъ листъ отъ да разбера кжде е негова
несено къмъ 3 Банка —• ние да разберем* кжде о- 184,000 лв. срещу Теодо- та последователность. Сго цитъ не се изплащатъ р('
друго къмъ последнята и тиаатъ тия суми, а утре си Атакасовъ — Дружест вора всичко дава, сама довно. Дълговетъ кънг'
Шкъмъ
дирекцията на дър- правоимеющитъ ще се я- во „Гроздъ". Кмета е дал властьта не дава. Ние ще бивши чиновници ощеС( !
•а
жавнигв дългове, които вятъ да си ги искатъ.
нареждане тоя изпълните- тръбва да кажемъ: „Сти дятъ неизплатени. Плащ{!
|
нията на заплатите I
;
плащания могатъда докаСъ такива суми и ?аеми ленъ листъ да не се при га! Тръбва втдушникъ!"
ратъ общината до фалитъ
Но тая политика бъше вятъ мудно и аванси
не се прави. Ку вежда въ изпълнение. Съ
1 Тия задължения достигат курортъ
рортъ може да сжществу- непревеждане тоя изпъл- прокарана и въ миналото. даватъ по начинъ какъвто
цифрата 21 милиона лева, ва само тамъ, кждето сто нителенъ лкстъ отъ лева Вземате кредититъ, които ме тръбва да става. ВсЬ.
Азъ искамъ да се спра панския животъ се пами- 184,000 общината се още се сключватъ. Тъ се СКЛЮ- ки день касиера т р ^ .
на тоя дългь предъ васъ ра въ своя фазисъ на аб тява съ лихвитъ на тая чзатъ за надничарството. да има бюлетинъ за при'
за да видите какъ безра солютно развитие. Тая фо смътка. Вие спирате елек Ние сме противъ тая по ' ХОДЧТБ и 'разходйтЦ,
зборно кмета на своя гла- рмула е залъгалка. Тя мо тричеството на бедни вар литика, защото тя не мо и н а л и ч н о с т ь т а '
I | в а се разпорежда съ фи- же да послужи само като ненски граждани, когато же да донесе полза на об отъ тоя бюлетинъ кмг1
1
нанситъ на общината,
допълнително средство за тв не платятъ своеврема- щината. Създаватъ се си ще може да вижда фина.
състояние и да!
Години има отъ какъ окрепяаането на града. Не чо задълженията си. Азъ некурни служби за разхи ннеовото
\ Никола Поповъ управлява, отричамъ, че града поради не познавамъпо:Скандален щение на общинскитъ сръ- дава : нареждания за н*|
"като кметъ на гр. Варна. своето разположение и кли случай отъ тоя. Вие' сами дства. Вие вмъсто да ста временото изплащане н!
Нито стотинка отъ Варнен матическо състояние, може ощетявате общината, за- билизирате чиновничество- заплатитъ.
ската община не еж били да предвещава едно бж« : щото той тръбва да пла то, съ надничарството съз
Благоустройствената по
отдълени за да бждатъ даще като курортъ, но съ ти 180,000 лв, а вие спи давате единъ кадъръ, кой литика е такава, че н,
дадени на фондоветъ, ко такива замгшки курортъ рате изпълнението на тоя то тръбва да ви крепи, А мъсто вежди да изпишекь
листъ. Когато вие правите тъ не се издържатъ отъ изваждане очи. Тя н | ито еж учредени къмъ об не се създава.
това
нъмаме 'ли пълното Н. Поповъ, а отъ бюджета провежда планомърно щината. Кжде отидоха тия
Прй тия условия, въ ко
основание
да нъмаме до- на Варненската община на
пари?
ито се намира стопанския
върне
къмъ
васъ? Отъ варненскитъ данъкоплатци съ огледъ интереситЪ нг
Голъма
часть
отъ
париживотъ
на-гр.
Варна,
го
всички граждани.
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4 || т1з, които се харчатъ е за лъма грижа требва да бж- тоя по-поразителенъ факт Такива разхищения вие ще
Улица „Фердинандъ'
създаване на синекурни де положена за създаване какво друго можемъ да видите, че се върши и отъ толкова належаща ли 6^
държавета и отъ окржга
а
служби. Тамъ отиватътия на блага на мъстното на кажемъ.
да се строи? Вие всички
пари, събирани ртъредов- селение. Но кжде се това
Господа общински съ и отъ общината.
сте
направили по нъщо.
и
нитъ приходи на Варнен създава? Сключватъ се за ветници, вашата констата
Чиновническия влементъ
Прехраната—п
тоаи въ
ската община,
еми за благоустрояването, ция не може да бжде ра — това е въпросъ голъмъ просъ г. Кмета, като кокиГ-да общински съветни само на една часть на гра злична отъ тая която ние за който тукъ съ: прискър- саръ по прехраната се га
1 ци, ние имаме и други за да. Ако тия средства оти правимъ. ;
бие се приказва. Азъ не ври съ Варненското граж
дължения: къмъ популяр ваха не само за постройка
Ние ви предупреждава адмирирамъ това което ста данство презъ йзборитк
ната банка за постройка на улица „Фердинандъ" ме: недейте по тоя на ва тукъ доста често. *
Днесъ ние |виждаме по
на бани 5 мил. лв., 12 на за която е пренесено тол чинъ да дирите слава
Изнесоха се тукъ факти, вишение на хлъба, всички
сто лихва за 3 годиии и кова ПБСЪКЪ, който ако и тя ще бжде ваша. Отъ които гойорятъ; че се върднесъ това задължение е бъ се настлалъ на друго слава вие ще паднете, но шатъ въ общината страш съестни продукти еж ста
|Стигнало 3,000,000 ла. Азъ МБСТО би увеличилъ тери това падане ще бжде по- ни и гнусни работи. Да се нали луксозни. И тукъ ни
не съмъ партизанинъ на торията на страната — ако страшно, : отколкото вие търпятъ чиновници оежде не можемъ да не искаш
нови бани, когато тъ не това ставаше по всички предполагате. Азъ не мо- ни за вулгарни престжпле- нашитъ протести къмъ то
могатъ да донасятъ сред- части на градз, щеше да па да разбера какъ ваши- • иия, чиновници, които раз ва комисарство въ лицето
I ства на Варнен. община, се създаде единъ стопан тъ съветници.могатъ да ви чу пввтъ вратата и ограб на Кмета.. Ние ще требва
да отправимъ къмъ г. Кме
когато касата на общината ски просперитеръ на вар даватъ довърието си.~
ватъ касичката съ паритъ та,* защото той,;нищо не е
е праздна.
ненското гражданство.
Оть тия факти и отъ то отъ продадени вестници.
Направилъ, за да облегни
Когато имаме задълже
Благоустройството, г-да ва, което вие знаете поКазва
се,,
че
общината
тежкото
положение на гра
ния къмъ трети лица 10 общински съветници, той добре^отъ менъ, нека дру
е
било
автономно
учреж
жданството.
мил. лв., питамъ азъ: ка благоустрои бул. „ферди ги дойде отъ вашата сре
Когато ние тукъ сме до>
ква нужда имаше отъ тия нандъ" само заради своята да и седне на вашето МБ- дение. Могатъ значи да се
бани? Задълженията се кжща; Азъ съмъ сигуренъ, сто, за да очисти наслед назначаватъ; чиновници и Шли да* разглеждаме по
отъ друга партийна при- литиката на постоянното
увеличаватъ, а си служим че ако нъмаше кжща, той ството.
надлежность.
приежтетвие, не гоправк
съ депозитни разписки. Ко не щъше да я благоустрои.
Господа
общински
съве
А
какво
е
въ
сжщносгь?
гато се създава тая прак
Такива случаи гоЕорятъ, тници, тоя моментъ е до- Варненското: гражданство отъ лична неприязънъ къ
г. Н. Пойовъ. Тая чесг
тика—да си служи общи че въ политиката на пое шелъ следъ тоя бламъ,
идва
при
васъ
и
иска
да
ние нема да му направимъ
ната съ депозитни разпис тоянното приежтетвие се който вие извършихте при
пласира
своя
трудъ,
а
вие
Той се хвали, че той
ки за задълженията къмъ превежда личната полити гласуване на допълнител
го питате какви еж убеж направилъ много "за грап
частни лица, до какво по ката на на г. кмета.
ния бюджетъ, кмета да от- денията му. А не питате
ложение тя ще стигне? —
Господа общински съвет стжпи мъстото си на другъ на какво еж способни, ко и гражданството,
щ о фалитъ.
Това ще направи всЪки
ници, тая лична политика, оть вашата среда, било гато пожелае да заеме ра
който
седне на това мЪс.
| Въпроса се о:нася до се прокарла и въ други отъ друга.
;
бота. .:•-, _;
—защото
е длъженъ .
|финанссвитъ мъроприятия мвста. Гражданигъ полународъ, който пъл
Вие раздъляте българ т® направи. Но направено
[на общината, за разхища чаватъ писма да изкопаятъ ниТоя
недейте мисли, ския йародъ на 2 страни: то не е само нъгово д&
ване на средствата й, ко- мъста, гдъто ще се! поста- че езалата,
дошълъ
съ своето Предатели и патриоти, ке
|ето ние илюстрирахме до вятъ бордюри и тротоари, чувство на благодарность,
а на цълия сбщ. съветъ
тукъ; при това положение дето се предупреждаватъ недейте мисли, че е съб- само въ България, но и
Ние искаме единъ о^
намъ се налагаше длъж- че ще бждатъ глобявани ранъ да ви ржкоплеска. отъ вънъ границитъ на шникъ за да може ДО
ностьта да искане блвма и наказвани, ако не изпъл- Той чака да чуе когато ние България. "
дойде до едно правил.
Вие ще тръбза да мъ- консолидиране на вси1-.
на пост. приежтетвие. И нятъ това. А какво става? ще ви кажемъ „Долу."
ритв съ единъ аршинъ.
при тия страшни задълже Плащатъ се заплати отъ
задължения на Вврненс
Финансовата политика. . та община: правилна Иния на общината се склк> общината на нъкои пред Съветника Н. Стамболиев:
Когато ние гласувахме ре-. стемна, благоустйойстве.
чи заемъ отъ б мил. лева приемачи, за да изкопаятъ
за постройка иа банитъ.А само на известни личности. ';: Азъ нъма да се впущамъ довния общински бюджетъ просветна политика, кь*
въ подробности. Насъ не
тъ какво носятъ? Новитв
Има случаи, когато въ ни иитаресува линчостьта Вие казвахте, бюджета не и по прехраната, която,
е реаленъ и не отговаря изпълни зеющата рана о\
290 хил л в , отъ които благоустройствения планъ
1В1 хил. лв. персонални е имало предвидена ули на г. Н. Поповъ, ние не на податнитъ сили на да- 7 година на българския.
заплати и въ края на кра ца за благоустрояване а разглеждаме личностьта, а нъкоплатцитъ. Това наше родъ.
ищата имаме чисти 109 х. самъ господинъ кмета е политиката на тая група, твърдение се подчерта отъ
Съветника Дим,1 Яна..
лв. годишно, когато имаме зачерквалъ т а я улица. отъ която изхожда. Г-нъ първия долълнителенъ бю евъ: Въпросътъ, който
годишенъ вносъ 2,128,488 Днесъ ние сме станали за кмета е лоследователенъ джетъ. Финансовата поли поставенъ на разглежд|'лв. Кажете, защо бъха тия посмешище съ вашето бла на себе си. Общинската тика на общината е лоша. е голъмъ и възбужев .
политика тукъ е политика
|бани?
гоустройство, което се из- на демократическия сго- Това се дължи на безог- тереса на гражданство— Защото нямаше рь'- всршва по най мошениче- воръ, прокарвана чрезъ Н. ледностьта въ схващания Въпрссътъ, който се П1
та иа г. кмета. Когато се дига е за политиката
|умна политика съ общин. ски начинъ.
Поповъ.
изказватъ мнения за го- е&на партия, за една час
гари. Преценявайки така
Тоап еж факти които еж
Единъ
общественикъ,
елъмитъ дългове и голъюложе.чието на своевол^ силни, защото излагатъ
динъ държавникъ и единъ МИТБ иифои, тия мнеччя отъ буржуазията. Ние 9БЯП=>Ме М П" - Г ПП ВС
:
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чкн въпраси сме били за
блаиирането на целата
бури<Уазия о т ъ 50 години
насамъ.
Днешното управление за
душава свободата на гра
жданството. Язъ ще се
розова на единъ фактъ.
Когато ние свикахме пуб
лично събрание, за голямо
съжаление явиха се хора
да разтурватъ събранието
на работниците, които дой
доха да слушатъ. И за съ
жаление това бЪха чинов
ници, които се обърнаха
къмъ менъ съ думите:
Д и си продажникъ*! Не
е това само, господа об
щински съветници, това не
е единствения случай. Вие
постояното
присжтствие,
водите единъ начинъ на
действие, който е пълно
отрицание на
възпита
нието.
Какво е положението на
чиновника. Въ миналото
ние искахме да дадемъ съ
държание на нашите по
зиции, искахме да се защитятъ интересите на чи
новниците, защото тЪ икономически еж поставени
зле. Ние сме повдигали
въпроса за стабилизиране
то имъ, Защоою чиновник»
а бурмата отъ която зави
си хода на целата общин-.
ска машина. И за това ние
на времето направихме сво
ето конкретно предложе
ние—уволнението и назна
чението ще требва да ста
ва по решение на общин •
ския съватъ.
« Надничар твото—• много
синекурни длъжности се
създаватъ за да бждатъ
назначавани партизани ка
служби; които сжсъвсемъ
излишни, Ние не можемъ
безъ • надничари. Нашето
мнение Вие знаете: ние
искаме единъ планъ отъ
който да се вижда какво
ще строимъ и где за да
го предвидимъ въ бюожета. Ако е въпросъ за бла• миране, ние ще Ви блами
рам* само защото |не про
явявате никакви грижи
къмъ тия, които създаватъ
блага. Голямо е пренебре1
женинто на постоянното
цвиежтетние къмъ тЪхъ.
Ви саботирате вашите
собствени закони. Вие оти
вате да туряте подъ чек
меджетата закони. Има
трудови закони, които тръ*
бва да се прилагатъ.
- Общинските работници
еж били поставени да работятъ по вече отъ 8 часа
По отношенае за трудога
та маса, Вие сте бламирани отъ днешната скжпотия.
4
По прехраната — него
вата обществена роль е да
посредници между владе
телите на блага и тия
които ще ги употребяватъ
между продавача и купувача* Въ това отношение
Вашето комисарство нищо
е направило. Назначение•
" то на коминсарството е да
подържа ценате не хлЪба.
"о тукъ положение гле
дано отъ светлината на
истината е —- че Вие во-

^Варненски Общйнски:~Б*ест]
стникъ
дитв една политика на
охраняване известни личк
°сти.
Сжщо и за дървата
— на времето ние казахме да се намали цената
а вие не приехте. Сега намалихте цената. Кжде е
разума, кжде е логиката?
Чии интереси защищавате?
Ние требва да кажемъ:
нема интереси на гр. Варна, има интереси на трудящи се хора.
Г н ъ кмета има основание да каже: Направихъ
много. Но когато има да
отговаряте за бедните отъ
крайните квартали какво
направихте, тогава Вие
(сочи гражданския блокъ)
ще мълчите. ^
Благоустройството. П о
всички отношения са во
ди една политика,' която
е въ разръзъ съ интере
сите н а работническата
класа. Въ крайните квартали нищо не е направено,
Съветника Яврамъ Гачевъ
До 9 юний нашата страта се управляваше от трудящи се и специало отъ
Б.З.Н. Съюзъ, който представляввше политиката на
една часть отъ народа.
9. юлий дойде, за да реетаврира властьта на буржуазия га.
Политиката, която се воеи отъ 9 юний насамъ отъ
сговора, е политика на потисничество, защото иначе
не може да се управлява
трудящия се народъ.'И се
създадоха лоши трудови
условия.
Властьта служи изключително на интересите на
капиталистическата класа,
Т Б си служатъ съ организираната сила на държа
вата—полицията, Полити
ката на централната власть
и на посг. присжтствие а
политика ма потисничество, политика, която води
къмъ експлоатиране и ог
рабване труда на бедното
население. Политиката на
постояното присжтствие задоволява нитереситъ на
капиталистическата класа,
като игнорира интересит-в
на ония, които създаватъ
блага.
Ние гласувахме да се отпуснатъ 6,500,000 лева за
училищното настоятелство,
а до сега пост. присжтст
вие е дало само 4,000,000
лв. Това еж факти, изне
сени отъ училищното на
стоятелство. Я тоя въпрос
за училищата е въпросъ
грамаденъ—повдигане съз
нанието на масйт"Б, сами
да се управляватъ,
Ние не можемъ да одобримъ политикака пост.
присжтствие и молимъ да
се съгласите съ насъ и
изкажемъ недоверие къмъ
него.
Благоустройството
Въ миналото ние повдиг
нахме въпроса и сега ще
кажемъ, че товаблагоуст
ройство ще требва да ста
ва системно, и че кредитите, гласувани както е била

Сф.

волята на общин. съветъ, щината (чете протокола на цията ще се изкаже от-<||«
ще требва да се разход- анкетната комисия).
|крито за всичко що нами-,_^
ватъ по строго определен
Тия констатации еж на- ра че е лошо въ управле-^
планъ. Ние видехме ваша- бързо нахвърлени въ про- *нието на сегашното кмет-,»
та политика. Ние сме пред- токола на комисията. ОтъРство и то публично предъ, кв
ставители на работници и ТБХЪ вадимъ заключениеЖтакава аудитория. Доволен, и;
селяни и не можемъ да я че оня който е длъженъ|1съм още и азъ че ще мога! и
удобримъ.
д а изпълнява бюджетарда използувамъ сжщата, о1
Ние ще требва да да- върши произволи и не из-Шаудитория, вко идостакъо*
демъ пжть на селянин пълнява волята на общин-||но. Сега е вече часътъ 1.кш
работници да дойдатъ и ския съветъ. Сумите с е | | с л . полуношь. Нека граж-, б
управлявай.
изразходвагь не за целиШдаистЕото къмъ което тол-.
Ние критикуваме поли- за които еж били предна-жкова много опозицията апе-: <л.
тиката на българската бур- зкачени. — Характерно е.щлирвше, да чуе всичко ко- с:
жуазия, не личната поли- да се отбележи, че това ^ето има ра се каже до"°,
тика на Никола Поповъ.
се върши, когато ще трЪ- ^днесъ противъ и за наше- ?р
Бюджета се упражнява бва да се назначава пер-|йто управление
' К!
по такъвъ начинъ, че не соналъ, за да се постиг-Ш ""
Дължа още да подчер-;»
отговаря на действителни натъ по-благоприятни ре-р.тая, че аршинътъ съ кой;» '
ТБ нужди. Въ бюджета зултати.
1&то опозиционитъ оратора 4*(
ние предвидехме единъ
Констатира се, че приЩмерятъ дейностьта на кме'/,^
крецитъ за изплащане въ- всички търгове за до:тав-Щтс.твото е колкото субек-^п!
знагражденията на чинов ка на чакълъ. има еднагативенъ, толкова и приет,»
ници отъ преди 10 годи тайна, която бждащето щеЦрастенъ. Кой не знае, стой,."*
ни, но още не еж изпла открие. Тия търгове не еж : ностьта на партизанските
тени. Тоя въпросръ тръб ставали по редовенъ на- ершинъ? Той не намига г въ
ва да се разреши, защото чинъ, а за да се създават противниците нищо добро^-от
общината е длъжна къмъ облаги на известни пица. Язъ, който отъ 35 годиш' /Р'
тия, които еж положили Вършатъ се разхищения, съмъ въ нашия политичес-',:
св
Ли сва
™ ТРУДЪ'
"
^ е к а к ъ в ъ планъ ки животъ, не п о з н а в а т ^ ,
Фондъ обществени * оси- по благоустройствената по по безсмислени, по приет-д,
растни и по-разюздани ре <
гуровки. Както министер- литика.
,
ството, така и общината ев
™Има
основание „да са ка чи отъ ония, които опози'ь
деистаатъ тякг% че да се же, че посг. присжтствие цията тая вечерь произне ^вд!
ощетява този фондъ'. Об действува НБКОЙ ПЖТЬ СЪ се. Но за дейнестьтана об,"»
щината е длъжна да из огледъ на своите интере- щественика има още дру.що
дължи ВНОСКИТЕ къмъ то си. Язъ твърдя, че въ от- ги два аршина: оня на из)',
я фондъ, а не да са мж делението на благоустрой- бирателния корпусъ, койл'] еж
чи да отлага плащанията ството е имало едннъплан въ политическия животъ г'
Политиката на постоян за регулация. Кмета е по- последенъ и най-меродав(
ното присжтствие е поли ставилъ резолюции: „НаЦно ободрява или не поли! „
тика на капиталистическа мене лично да се докладва" у тиката на изборните ЛИЦЕ'5
Училищната политика» Е, добре, Господа съвет *,
та класа. Постоянното при
ежтетвие не изпълнява ре на пост. присжтствие е ло- ници, листата на демокре
шенията на общинския съ ша и почти липсва. Г-нъ тическия сговоръ през!
ветъ.— по стопански на Гачевъ ви каза какво е 1927 година, начело. с!^, в
чинъ—пръко и непосред положението. Необходими моето скромно име, коет( „ I
ствено обшината да из еж 90 класни стаи за да не б^Ьше още ангажиран! I |
вършва работите, а вика могатъ да се задоволятъ съ н/какво активво д-вл! р |
няколко предприемачи да училищните нужди, а има въ обществения жиг.оп| р е г
изаършатъ работата. Сис- всичко 60 стаи. За да мо- спечели 7 общински съвет* {Ъ
темата по която върви по- жо да се пристжпи къмъ ници, съ около 2500 глг' Зн
стоянното присжтствие ние постройка на училища, на- са, а миналата година, сле|
не можемъ да удобримъ обхопимо е да се внесатъ 2 годишно управление -*
Постоянното присжтст 4.904,000 лв„ за да се от- 12 — съ 5000 гласа! И Ли
», с
бирателить съ своето чу/ аз
вие не упражнява нужд- пуене нуждния кредитъ.
:
Това безгрижие на пое. ство и разсъдливость , \ Ш(
ния контролъ върху ДЛЪЖ
НОСТНИТЕ лица. Такава по присжтствие ние оежж- мийки предъ видъ д&лог в .
а не фразитъ- и клюкит1 0 „
литика ние не удобряваме. даме.
Язъ н-Ьмамъ ' врепе да които Вие по стъгди и м»' |ГВ(
Съветника Хр. Мирски:
Политиката на постоянно- се спра ^ подробно върху гдани и словомъ и съ ка|
\ а
то присжтствие, споредъ другит^в работи, които да тини разнасяхте, одобри V
възнагради
политиката
и',
нашето дълбоко убежде ватъ характаризация на
Н1
ние не е въ интереса на управлението на нашата кметството, което имах*^ :0
азъ честьта да ржковед^ ц е
гр. Варна. Върно е че заКмета:
— Вие за тая политик к
твърдяването на кметската
Господа съъетници,
нямате повече право д^ ,
власть може да бжде едПогече отъ 8 часа вие ма укорявате. -— Впроче^ ,т01
на здрава политика. Господинъ Кмета въ редъ слушахте речитънаобвини тя е одобрена и отъ ст^ я т
статии излиза да хвали телигв, които се мжчатъ рия и отъ настояшия о€ , уг
своята общинска дейность. да ви убедятъ въ сжщест- щински съвьтъ, както кос,
Той прави декларация за • вуването на сериозни при- вено, така и изрично с. )0]
скорошното разрешение на чини за дз изкажете недо- гласуването на отчетит! :
въпросите, които чакатъ върие на пост. приежтет- за изтеклитъ финансоЕ,11 а.
вие при общината—кмета години и то по доклад I!'пг
своето разрешение.
По водоснабдяването не и поп.-кметове. Цълата им и протоколъ подписанъ', в0"
' д
е една установена полити пледоария не е севенъ фра отъ г. Явр. Гачевъ.
зеология,
неоправдаваща
Вториятъ
и
най-обекти^;
ката на постоянното - при
г
гольмиятъ шумъ, що се киятъ аршинъ за д е й н о ^ ^
сжтствие.
За да може политиката вдига. Въ сжщность тя е та на общественика, бе* 0
да бжде системна — тръ- излишна, защото важното спорно е оня на историят; «иа.
бва да си служи съ един е, има ли опозицията за — Историкътъ, отчужден(;
планъ.
бламътъ 16 гласа, или не. отъ политическите отра,;'
Всичко което се под- Нито тя ще убеди нъкого ти и партийни интерес^:<до
хвърля, че ще бжде из- отъ болшинството съ сво- ще пресве дейностьта , П1
пълнено остава праздно ит^ .аргументи" нитопъкъ като остави безъ ЕНИМ.
обещание. Тия декларации азъ ще разколебая никого низ незначителното щ ,
не б-вха изпълнени. Въ отъ съ отговора си, колко- види има ли нещо цень',:.ца
едно комюнике се говори, то и да е основателенъ, — Той търси до коль,••
че финансовото положение са да не гласува недоверие, дейностьта е въобще е,
на общината е стабилизиЯзъ лично къмъ дово- действувала върху култ
рано, а Вие виждате как- ленъ отъ това заседание, рвта на управляваното о' ь
во е положението на об- защото. най после опози- щество и пр. всичко кое1 •••»«:

ц.мц»Ь<-«ь.*».л.^и^»^

арШнсТ<и цощйнски рестникъ

ЬроА,2.с4 ь №

лихвите, а главница вено ке може да намери. и полов. мил. лева,сдв»1йй
заедно съставлява култу ни къмъ Б. Н. Б., сега пре само
И .за това се залавя :да като:дава и ра^отащр^^.
рата на едно голямо или хвърлихме къмъ Б. 3. Б., та се обръща въ анюите- плаче за крайните квар ;. летния „сезпнъ на првб?#
малко общество. — Скро около 5 милиона лева еж тенъ заемъ платим ь след тали. Ахъ, тия нещастни отъ 100 семейства само»! 0
мно работикъ 3 години, но тоже стари — стъ преди тия 3 години въ сфокъ отъ ци, все съ техъ се дема- .•баните.
ч
цзсе надЪвамъ, ча ще дой 19 г. Сжщо и задължение 10 години.
гогствува.
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* Вашата преценка днесъ гарантинъ, по унгорскиятъ
I*
И
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и
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подходими,
защото
дневно
не ме плаши, но при все заемъ, сжщо и дължимите толкова боклуци, останали канямъ да хвърлите поглед гкжпятъ 10—13000 ду с5а •
Щи
това, азъ ще отговоря, - по прехраната на града око дори и отъ комунистичес
Г.
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може
ли
върху
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за
да
кото
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на
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Вв й'
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пречи за това.
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може
да
стане
и
2
Започвамъ съ рачьта^на години, Сжщото е и задъл дързость е да обвинявашъ града е-билъ благоустрой-; ,,хил. въ едните бани,; дор„0 увег. Пешева. Но право да ви жението ни къмъ разните нругигоа за собствени гре ванъ. Вие виждате голе ако кжпящите биха '-с да •
кажа, не е лесно Да оп- фондове. Отъ три години, хове. Т «а прави и г. Авр. мите шосейни артерии, съгласили за неговъ хатъре Р>
роаергавашъ фразеологии, отъ като, азъ съмъ кметъ П. Гачевъ за тъй нарече които водять отъ центъра
п0
штотия за „партизанщина единъ само заемъ е напра ните „стари заплати". Ами до края на града. Вие ви да се тъщчатъ въ. кабини. та и личната политика на вила общината 5 отъ по това еж боклуци, остана ждате и електрическата те и плажа като сардеЛ(( н--а:
-пулярната банка — мили ли отъ 1920 год. най-сет- мрежа, и водопроводна, и Той не знае ли че до 2ч. ?
кмета."
Изглежда, че г.,Пешевъ она лева за морското казино не — около 3 и половина 15-техъ клм тротоари, сл. пл. целия плнжъ дорц даамилиона лева. Защо упра които свързватъ всички :д© пристанището е пре- » ^
м <лко държи на съдър и новите бани.
пълиенъ? Мисля, че е ^ ужание и повече на даес- ^ Службата на тоя заемъ вленията отъ -1920—1923 улици съ шосетата.
год.
ги
оставиха?
Ние
отъ
"1
Я вижте ул. „Генералъ лепость да се подбива Н
тикулацията и фалшивия • редовно с е посреща и
9
патоаъг. Управлението е ; днесъ той е намаленъ съ три години сме платили Колевъ," която отива въ значениего ,на курортната " "
партийно и не може при една трета. Тоя заемъ е и. повече отъ половината и новите квартали чакъ до политика на кметството, ^
днешните наши порядки рентабиленъ; защото само сега пакъ ние сме били казармената фурна, край . която наистина; отъ създа! »•с
да бжде по-друго. А щомъ казиното дава наемъ го криви, че още не е всич болницата, и колко пжте- гването: на модерните ,ни !11в
е.думата за „лична поли дишно повече отъ 1 ми- ко очистено. Всичко ще ки излизатъ на нея; вижте бани е отпочната най-ене- °
тика,* азъ бихъ казалъ на лионъ лева, а ни струва ше да се очисти, ако са улиците В л а д и с/л а'в ъ, ргично; Ние достигнахме ^ск
г, Пешева, че градътъ отъ около 2 милиона лева-лих- мите ведомоети и наднич- стария „ Т а ш ъ й о л у " да имаме летно време де тбззлична политика малко вигв на заема еж 12 на ни листоте беха навреме до края награда; улици 10000 чужденци, СжседигЪ
би спечелилъ, Енергичния сто или годишно 600,000 то уредени, и ако немаше те „Македонска", „Мила- ни завИждатъ за това; н« "
управникъ ще има и ини лв. Доходите отъ баните за сметка на сжщите зло диновска". Какво имаше : достигнахме щото нашето|В1>г
циатива, и енергия да тво изоставямъ на страйа. За употребени суми на вре въ крайните квартали до летовище да бжде връз. -6
ри и за това всякога въ ема въ 3 години ще се мето. Г. Гачевъ има дър наше време шосирано? Ни- ката межау България и I
далото му ще има въ тая заплати отъ доходите на зостьта да плачи за тия . що почти, а тротоарни пж- Европа. Бива ли да-се,.на
смисълъ лична политика. казиното и баните, и след нещастници; които иматъ теки само 11С0 метра! За радваме на: това? • Н%ма пи
Решенията на съвета ке" тия три години общината да взематъ, и.да кори не що тогава г. Пешевъ зло- отъ.васъ две добри думи
били изпълнявани, нещо ще има и казино и бани бишите управници, а насъ слови? Той се сърди за за едно очевидно добро д|. воо
невярно и г. Пешевъ не безплатно. Г. Пешевъ го И г. Пешевъ плаща щед гдето сме кИтонирали цен лоза поминъка на града?
сочи примери, Той се по вори за заемите още г*но-. ро данъ на тая демагогия. тралните улици, за гдето Нима толкова ете некадь %г
зовава на назначението на , го работи, но ^той борави
Имало изтеглени фондо сме шосирали такива и рни да сторимъ това?
старши' общински лЪкарь. '>съ лъжливи цифри и све ви суми отъ, Б.И. Е?. Г-нъ вика „стига въ центъра".
Курортната политика из. т
Н з той не знае що говори, дения. Той буквално, из Пешевъ не знае, че това Но не е искренъ, защото исква благоустройството и ПО'
защото общин. съветъ на глежда, че нема < понятие не еж въ сжщность ни е единъ отъ щастлилците то най-капредъ на край Ь
значи лекаря и Дирекция огь матерната по общин какви фондове, а суми на да живее и да има имота брежието, за което летов п
та го утвърди. Кмета нЪ- ските ии заеми и за това общината или депозирани си на такива улици. Цен- ниците идватъ: крайбреж зна
ма никаква власть по тоя се е загтЛелъ като въ • кал- на сжщата, които може ко тра на града служи на ните и централни кварта- 15
въпросъ, пъкъ и,не.е има чища.
га има нужда да вземе въ всички квартали — тамъ ли^Зе поминъка на града пр,
ло никакъвъ конфликтъ
Дългове общината има касата си т д а г и изтолзу- и работнички, и еснафи и това бързо требва да сте г;
(между него и съвета. По- те еж отъ минали години ва. Когато ! еж потребни търговци минааатъ и вър- не и отъ три години« е :
зовава се и на решението Но азъ не ще сле$авамъ за други цели —- ще дава шатъ своята работа. — Не върши съ небивала нас- 6е
' а раздаване по 2000 лв. г, Лешева съ една безо пакъ отъ касата си. Кога : може да. се изостави цен- тойчивость. Направеното е на
[на семействата на удаве гледна критика и ще ка общината е изплащала по тра за да се отиде въ ци предъ ечите ви, Стргннините, вероятно за това, че жа, че добро еж направи регулация отчуждени мес ганската мехала.
те и мръсни брегове, т п
ънъ държалъ да се даде ли тогзвашните управни та така редовно както се
г. Пешевъ се сърди и които предишни кметовп гк
|гомощь на семействата на ци гдето еж ги сключва га? Сжщодтака не основа- за курортната политика -на строиха нуждници и поз
[починалите, а не'и на нас- ли, защото еж били необ- теленъ е укорътъ за „де кметството и се провиква: воляваха да се хвъълят* 01
едниците имъ отъ 10 то - ходими за нуждите на гра позитните" разписки, кои спрете, каква полза, защо нечистотии, днесъ еж хуол-Нно, дошли за тая цел да. Тяжесть, обаче, за тия . то общината издава когато Ви е казино, защо Ви еж бостьта на града. Една атъ разни краища, като се дългове се сложи на об не може да плати целата баните? Азъ не очаквахъ лея отъ гарата все -;край
аучили, че Варненекиятъ щинското управление ед сума по една платежна, за- м такова, непознаване на тоя морето води до вилата >на
бщин. съветъ съ своето ва презъ последните го поведь. Това е едно улес
стопански , за Варна Станчевъ и ще бжде едно
лагодеяние иска да озари дини и създаваше големи . нение и за общината и за чисто
въпросъ. Днесъ вече тая приятно место и за летов
•влия СВ-БТЪ.
грижи, 5 Вие укорявате на- -правоимеющите, практику политика не е моя, *а на ници изаварненци. Но за
Общината има дългове. праздно днешното кмет вано отъ какъ общините
азъ съмъ ималъ клада
ака е; но какво е криво ство за техъ вместо да го сжществуватъ. Но кой го целия градъ, на всички що
на:
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30,000
гости,,
които
въ
гра
• благоустройството му, за
равления, въ които иматъ некон отъ техъ. Ето ви чи материята, а говори на
да
летуватъ,
оставатъ
въ
щото най после кметовете
цвлъ тъкмо опозиционни готовите книжа за док- основание на еведения, да
града
не
по-малко
отъ
150
не
еж лишени отъ право
те сега групи.
ладъ предъ съвета, отъ дени му отъ тукъ — отъ —200 милиона?
то
да
иматъ имоти и да се
Главното перо е така на- който се вижда, както на- . тамъ. Има, обаче, съветни
Вие
смет
ате,
но
аритме
полеуватъ
отъ благоустрой
ечения ^Унгарски заемъ" шия трудъ да се уредятъ ци, които лесно ще ме разтиката
ви
е
слаба:
3
мил.
ството.
Понеже
много се
3 милиона лева златни. дългове1е, твка и вече бератъ Г-нъ Пешевъ се
11
нее
месечно,
а
дневно,
като
злослови
съ
тоя
булевард
офийската община и дър единъ постигнатъ резул- оплаква, че не можелъ да
жавата валоризираха по- татъ: за изплащането на „открие" нищо, защото чи сег смегне отъ единъ ле- тъй хубавъ и необходим*
Лобните
си задължения и задълженията н и къмъ новниците се бояли отъ . товникъ средно; поне 100 за оформяването на летов
1
к|СО и Варна ще плати по държавата (Дирекцията на кмета и отъ неговите шпи лева, за храна, квартира и ището ни, хвърлете пог-е
всички удоволствия.
ледъ на картата и вижт
жщия курсъ заемътъ ще дълговете 5 милиона ле они.
Носятъ ли баните печал каква часть съставляве от
жде въ левове; 25 — 30 ва. Землеи.; банка 5 мили
А азъ зная, че въ услу ба за общината? Въпроса всичките направтни улии"
илиона лева. Варна е въ она лева и още 4 по пре
га
на опозицията еж голем
собно благоприятно поло- храната
около 14 ми брой чин звници и тъкмо е субективно, криво пос- — нито 1/20 дори! МНОГО
тавенъ, защото баните еж •' пръ стъ би ла тамъ занесе'
вние, тъй като повечето лиона, лева) получаваме
блигации еж въ среди, , една отсрочеа отъ 3 годи ония, тоито иматъ всички средство за да ^взематъ на. Така е, но требваше
оито не могатъ да претен- ни, дадени ни за да упо- сведения въ канцелариите гражданите 200 мил., лв. да благодари и общинска* ^
ирать за 1 зл. левъ да требимъ средствата си за си и еж му ги предостави Не е важно толкова: дали та каса и, гражданството.
тлащаме скъпо. Тоя заемъ нуждите на града.* Презъ . ли не негова воля. Но не общин. каса печели или че имаше-место на бул*
отъ 1907 год. Дълговете тия 3 ггдини ще внасяме говото нещастие сч състои губи. Но въ сжщность тя варда за всичката; пръсть.
въ това, че нищо ежедест- печели чисти по около 1
•която отъ новострояжи к*'
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щи и о т ъ новооткрити
.1 улици се разнасяше. Ина
че/ изхвърленото и по-да•'Л*ч> щеше да костува и
| На общината и на гражданигв тройно повече. Пръс
в а бе и за булеварда неТобходима, както за да се
разшири и изравни, така
' и за да се зарини голвмия' каналъ С. С. На присмгвхъ г. Пешевъ казва,
че съ тая пръсть можеше
да се увеличи територия
та на България. Има, оба
че нещо истина въ това:
увеличите терена на гра
да съ нЪчолко хиляди кв.
м.,1 к о и т о
оценени
по днешната цена, надминаватъ нЪколко пжтм изразходването за булевар
да. Тамъ билъ пренесенъ
кабела отъ морквата гра
дина, сжщо и електричес
ките стълбове. Да, така,
но съ тояфактъ просташ
ки се злослови. Ето ви
изложението на електри
ческата дирекция, отъ ко
ето се вижда, че набилиТБ и стълбовете отъ мор
ската градина се вадятъ
още отъ 1920 . год., защо
то е построени въздушна
мрежа, която по-добре ос
ветлява алеите. И сега ва
да ето продължава за да
не гниятъ тия материали
напраздно въ земята и* се
използуватъ по всички но
вооткрити улици. Озлоблението е помрачило и г-на
Хр. Мирси, който твърди,
че край моята кжща по
ставения фгнеръ билъ на
. по-кжсо разтояние и това
било; сторено за мой хатъръ. Но г. Мирски не
знае, че тоя фенеръ е отъ
15 години, когато имота
принадлежеше на други
стопани. Яко разстоянието
е по-малко, то е защото
беше улица — жгълъ, а
на всички жгли има ламби.
Ето нелепостите, които
говорите и съ които без
полезно се излагате.

;о!
^Ьарненски абщински-реетникъг
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ския съветъ да се спусна сжщите квартали. Я пог А*
въ критиката на онова що леднете въ квартала Сесъ
г. Стамболиевъ говори. Той Севмесъ какво училище р|
гзвори все за голъми ра сме построили, за каквото
боти, все за голъми проб на комуната нито на умъ
леми и атакува въобще Д не е идвало дори. Понеже
сговоръ и държавно уп е дума за просветата, я
равление, а не и постоян погледнете какъ е сега ус
ното приежтетвие на об троено библиотечното де*
щината. НеговитБ слова ло, какъ е уредена библи
еж за народното събрание отеката; ами читалнята въ
но понеже тамъ не СМБО новия театъръ? Комуната
да ги говори, нито пъкъ пъкъ и др. управления хар 1Г
има кой да ги слуша, за чеше за това дело 7 до ,е:
това ги изговаря сегисъ- 10000 лв годишно, а днесъ н<
тогисъ тукъ въ общинс по 150000 лв,!Ами грижи
кия съветъ. Убеденъ съм те за довършването на но- •^ ^
че и другарнтБ му дори вия/театръ, който б е ш е ; ,
не го слушатъ. За него изостааенъ и до еега ще*.;•,
ше да се срути? Покрихме ',нв;
стига.
го.
разширихме го, довър- ',>**
И г. Азр. П. Гачевъ го
шихме
тежките вжтрешни >, | П(
вори въ сжщия духъ —
работи
и сега съвета ще ^
повече противъ Д. сговор
има
да
утвърди търгъ за | ^
като представитель на „ом
за
парното
му отопление (,;в
разната буржоазия". Но
разбира се, смислено, из и то най-модерното. Но г., :,ъ
държано и въ съгласие Мирски се провикна, защо ] ;0,
съ принципнитъ станови още театъра не е довър- К р|
ща, които винаги подчер шенъ. Но всеки случай ('.
тава. Той иска да ни пре* не поради нашата бездей-^
несе въ царството на бол ность, а защото има пове-*'^
шевизма, въ добротата на че отъ година съвета не !'•
« Г-1
което самъ не ВБрва. Той дава възмежность спокой
е голъмъ демагогъ, все за но да се работи. Требва: 16
„беднитБ, страдущитЬ" го да добавя, че и самата ра-;
вори и ха, ха сълзи туку бота е такава, че магичес-( Ш
ще му потекатъ отъ жа- ки не може да се свърши |
лость! Нещо ново противъ За всичко требва поемни^
кметството не изнесе. Що условия, търгове, тия ис-|, ва
се отнася до просветното катъ утвърждение и препр.('
ДБЛО и чиновничеството г. замислено бъше едно ле-^
Гачевъ|трБбза да отправи ко довършване, а въ по-г
укоритъ си преди всичко следствие се реши окон-1къмъ своята партия, защото чателното довършване до.
никоя партия, която е има степень на единъ моде-;
ла общинско управление ренъ тяатъръ.
;
ке е пренебрегвала учеб
Идвамъ до обвинеиията|
ното ДБЛО тъй както ко изнесани отъ г. Мирски,.
муната, никоя партия не е Но неговото положение е| I
имала толкова чиновници, малко по особено: Той из рь
колкото сжщата. А надни лиза, отъ д. партия, съ ко-1 ре)
чарите еж били когато тя ято цели 2 години град их •>съ
управляваше
общината бе ме делото на срада. Той
Минавамъ на последно
то обвинение: купилъ съм зброй и все горгорбашии! отъ ненавистъ къмъ дру-/ г
имоть и продавача не по- Собствено, комуната, сме- гарите си, които съ насъ*Р
казалъ изстинската цена тайки доходите на общи управлявтха общината, ко-? >
*зе
въ общината. Обшновено ната да принадлежащи на ри самото дело. Той кори 1МС
работническата
класа,
бе
и
делото
на
своята
пвр4
правило е щото до нота
' в
риуса разноските да тегли повикала своите партизани тия, а азъ го хваля
1
Негова речь се отнася °'
продавача, а той наистина да ги изедатъ. И стигна до
тамъ
че
има
само
щатни
до онова що било обеща- 1Т
показалъ малка цена Азъ
узнахъ това едва у нота около 600 чин. За това и но и ненаправено. Верно; а
риуса и тоя който праве мнозина отъ техъ сжщо е, има много да се прави/! Н1
ше книжата, приятель на и надничари иматъ още да нашата програма е обшир- :0
опозицията, ще ви каже взематъ отъ общината. За на, но може ли всичко да»
1 е
че едва се съгласихъ да учебното дело комунисти се извърши въ една и то Б^
се оформи здълката само ческото общ. управление неспокойна година? За те-»
'
защото на следния день не е дало 50 на сто отъ атъра вече говорихъ, а з а1Г<
предвиденото
по
бюджета,
електрификацията
ч
ре
з
г/
продавача щеше да бжде
й
обявенъ въ фалитъ. При когато до днесъ сегашно нова централа търгъ 6Ц °
ятеля на опозицията напи то кметство е дало надъ произзеденъ и не по: на-!'У
са и подписа декларация, 80 на сто, а има още три ша вина съвета не го ут^
че безъ мое съгласие и месеца до истичвнето на върди. Страстьта да тър-1 ?01
поради голъма нужда при- бюджзтното упражнение. си кусури завбде г-на Мир-1
Погледнете на сегашното ски до смешни искания;'
ехъ оценката
1 ч
Да бжде и това мой грех състояние на учебното де- зашо новооткритата преди гч
но нека, който за подобни ло, можа ли то да се сра 2—3 седмици при Раздел^ес
работи се смета по-малко внява съ онова отъ преди на вода, още не тече въ\0
грешенъ да хвърли камък години? Укорява ниг. Авр. града; — До като други-;1 г
пръвъ противъ мене!
П. Гачевъ за нови учили т е обвинители ме еждятъ Щ
Праминавамъ на обвине ща. Но кога съ по голема за гдето не съмъ доста-о
нията, изнесени отъ др. бързина еж били строени тъчно контролиралъ, а ток —
оратори. Но това не еж такива? Отъ като Д Сго- пъкъ ма ежди за гдетс? ,т
обвинения, а само фрази воръ има общинска власть съмъ иекалъ чиновници| •&
Какво изнесе г. Стамбо- се направиха иеколко но- те да ми докладватъ пре' ( Е
щ
лиевъ. Той за десети пжт ви и се надстроиха върху ди да започнатъ иеко$М
;
благоустройствена
работа
.
произнесе стереотипната некои втори етажи. Сега
Въобще г-нъ Мирски ^
си речь, не съдържаща се строи най-модерно о?:много
мнителенъ ч о в е к ъ ' ^
дори и що годе некоя яс- новно училище „Царь Си
Азъ
не
знамъ верва лИ.Ц"
на мисъль. Сметамъ, че меонъ" въ крайните квартой
въобще
въ сжществу! е
ще бжде злоупотребление тали и еж ' готови плановането
на
добро
го и поч- ь
съ търпението на общин- вете за оща две пакъ за

т е вършатъ това, ведно обаче, като се касае до
оъ надлежните чиновници. МБСТО придадено на д-во
Въпросния чакълъ е паза- „Гроздъ" по регулация, це
ренъ отъ комисия подъ ната бе оспорнеа и предъ
председателството на гюм. Апелативния еждъ, поради
кмета Славовъ и членове което и събирането се от
общ. еъветникъ г. Янвки- лагаше: Сжда се произне
евъ и началника на техни се наскоро, когато нветж»
ческата дирекция. Г - нъ пи голБмата криза. Сумата
Янакевъ е сега отъ Ва- полека лека ще се събере.
шата фаланга и вика вед- На ВСБКИ случай, не е про
но съ Васъ по тоя въп- стено за нея да обявя ед
росъ, вероятно, защото не но дружество съ особено
си спомня, че той е из- значение за лозарството ни
вършилъ работата. Има за въ фалитъ. Въ 3 год. азъ
тая цель протоколъ •— колкото и строго да съмъ
идете и го вижте. Тръбва, държалъ за събирането на
обаче, да защита и г*на общински вземания |до се
Янакиева и цълата коми га никакъвъ секвестъръ
сия, като Ви съобща, че не съмъ направилъ и ни
еж извършили една мно каква вещь на длъжници
го съвестна работа. При не съмъ позволилъ да се
зовани еж били 11 пред продаде. При това, презъ
приемачи да се състеза- тритъ години събрахъ мно
ватъ и доставката е била го вересии (м г. отъ д-во
— не оть мене, а отъ ко „Гроздъ" 50,000 лв.), мно
мисията на 24. VIII. м. г. го пари й съ ТБХЪ е на
възложена по 145 1/2 лв. правено това що гражда
за куб м._ чакълъ на Д. . ните виждатъ по ЦБЛИЯ
Нацевъ. По-рако доставка градъ. Приказва се за разта еж имали нъколко пред точитевство. Амн съ ще
приемачи, между които и е извършено колосалното
Фиковъ, по цена 148 лв.; ДБЛО? Заеми не сме склю
начуканъ камъкъ, като до чили (освенъ оня отъ По
бавите за чукане по 35— пулярната банка) тогава
40 лв. = 180 лв. дори и отъ где се взеха необхо
повече! Понеже презъ ме- димите милиони? Никога
сецъ августъ е имало на общината само съ своите
маление въ цените, прис- редовни средства не е съ«
тжпило се е къмъ ново зНала толкова нвща. Това
спазаряване, което е дало вие наричате разточител
добъръ резултатъ. Прия ство, а кое ще наречете
теля на г. Пешевъ — В. съ добро име, Кое ще по
Томовъ се е явилъ следъ хвалите? Може би време
12 дни отъ възлагането ната^ когато вие управля
да иска отъ общината да вахте, и когато фан. при
му разреши да вземе часть стави по домогетъ си но
отъ доставката, като е на- сеха въ торби общ. пари.
малилъ и цената съ око Какво тогава създадохте?
ло 5 лв, разбира се, че Позволете- ми да ви питова не е могло да се при тамъ що ставаха парите
тогава?
еме." ••':••

Кой е приемалъ и измървалъ материалите? Ви
наги комисии, подъ пред
седателството на пом. кме
та Ханджневъ или общин.
съветници Парасковъ, Янакиевъ, Телбизовъ, БръчГ-нъ Пешевъ твърди,йче новъ и др., но никога азъ
общински надничари вър не съмъ участвувалъ. До
шели моя работа. Азъ го верява лъ съмъ се на тех
прекжснахъ за да посочи ните протоколи, вървалъ
кои и кога, защото иначе съмъ и вървамъ че еж из
като говори безъ да ко> пълнявали дългътъ си съ
кратизира факти, той ста вестно. Но ето че КБКОЙ
ва едйнъ безогледенъ кле- отъ тъхъ, кои ЯВНО, кои
ветникъ. Дайте данните скрито мене обвиняватъ!
веднага да се провърятъ
Господа, малко поне съ'.т касае се до престжп- весть. Партизаиството унас,
ление. Вие въ капка вода наистина е безкруполно.
бихте ме удавили, та ако Но азъ мисля, че поне по
имахте факш противъ ме младото поколение ще вне
не не ще ги укривате, а се въ нашите борби малще ги използувате най- ко добросъвестност*..
жесюко.
Г-нъ Пешевъ приказва за
НБкакво
ср. ДБЛО, отъ кое^
Единъ предприемачъ до»
то
се
виждало,
че нъкой
ставялъ чакълъ, а другъ
предприемачъ
спечелилъ
предлага лъ по евтена це
добри
пари.
Нека
му еж
на и билъ отхвърленъ. г.
халалъ
Предприемачъ
е
Пешевъ, вероятно чинов
ниците еж се подигрвли — нъкога ще губи, другъ
съ Васъ давайки Ви тия пжть ще печели. Не съмъ
данни. Азъ ще Ви освет му азъ възлагалъ пред
ля. Първо, азъ никакви приятието, а специалната
търгове и спазарябания не комисия.
Т. Ятанасовъ ималъ да
правя, нито вземамъ пари
дължи
на общината и су
Да плащамъ, ниво влизам
мата
не
била събрана още.
въ комисии по приемане
.
ВБрно
е,
но възможното е
и измерване. — Имамъ до
верие на пом. кметове и билн каправено. Сумата бе
на общински съветници— ше събираема и по-рано,

;!
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теното на тоя свЪтъ.
По-конкретно е обвине
нието.че са харчели пари
за надничари. Да, харчатъ
се повече пари дори и за
щатни служащи: Въпроса
за. намалението на .служе
бния—щатенъ и надннчарски персоналъ •— е много
важенъ и не тъй лесно
може да се разреши, не
само поради кризата, ами
още и поради нашити ло
ши партизански нрави,—
Мога-да се похваля, че ни
кога общината- не е имала
по-малко персоналъ отъ
днвсъ и правятъ се усилия
безболезнено и постепено
да * се намали. Надничарския персоналъ е вече из
ключение. Но чудно ми е
че Мирски ме укорява за
онова, което тйй самъвъ
по гол-вма степень е вършилъ. Той беше настанен
за г прадседатель на тричлената комисия на 9 юни
1923 г. -*• преврата; И само
въ няколко дни уволни и
назначи стотици чиновни
ци, безъ да гледа кои еж
добри и. кои лоши. А над
ничари и надничарки наз
начи десетици. Сега се по
зовава на една анкета, ко
ято съвета реши да нап
рави за използуването на
ецномилионния : кредитъ,
гласуванъ- за благоустрой
ството на града. Не е поч
тено до се приказва за ед
на анкета, когато отъ анквтьоригЬ дори ; и протоколъ н-вма, съставенъ. Но
най-сетне, добре че тукъ
се ликвидира и съ шума
около, тая; анкета и особе
но за използуването- на
въпросния кредитъ* Какво
лошо сме извършили? Пла
тили сме отъ него :и на
I гадничари отъ други ве
домства, по които креди
тите еж били изчерпани —
|финансово, статистическо,
контрольорството и пр.
Обвииявате ли ни въ
алоупотрвбленик, въ користь — не! По добра ли
беше да оставимъ служи
телите, както сте ги оста
вили вие — левицата це
ли години безъ заплати?
Но нуриозното е, че въп
росните надничари еж: 7
1сгоаористи, 7 демократи,
[добри приятели на Мирски
1 радикалъ и още некол
цина отъ други партии.
Хр. Мирски: Вие г, кме
те, казвате другъ пжть че
|въ коалицията между Д.
|Сговоръ -и Демократическа
та партия за управлението
на общината имало угозорено да сеназнгчаватъ де
мократи надничари* Ето до
говора е у мене, в него н-в;ма нищо подобно. Азъ ще
ви го прочета (чете). -.
Кмета Н. Поповъ: Не на
правихте добре, че изнасяа предъ съвета и гражанството тоя документъ,
о щомъ сте поели предъ
артията си тая отговорость, азъ н^вма да випозоля да го четете както
вие искате. (Взема го отъ
жцете на Хр. Мирски и
го чете) Ето какво гласи
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букаално: .Ща бждатъ на
значени 60 посочени отъ
вашата група (демократи
ческата чиновници на щат
на служба, а сжщо и на
дничари работници въ про
цента къкавто съставлява
броя на назначените ваши
Щатни чиновници къмъ об
щия по бюджета брой;на
неспециалнитъ чиновници.
До, една седмица, следъ
като кмета поеме длъжностьта ще бждатъ назначе
ни 30 души, а останалите
следъ това последовател
на до единъ месецъ и по
ловина".
Азъ съжалявамъ, че ме
принуждавате да чета тоя
документъ, .но надъвамъ
се да Ви накара това да
млъкнете и други пжть да
бждете по-внимателни към
частьта на партията си..—
Документа е подписанъ от
Вашия покоенъ братъ, ка
то председатель на орга
низацията.
,
^ Но г. Мирски преувели
чава и сумата използува
на отъ въпросния кредитъ
за изплащане заплатите
на нещастните служители
Тя е точно 193,000 лв., а
неполовинъ милионъ лв.,
колкото^ Вие твърдите! Ето
Ви подписите на длъж
ностните лица и всички
документи, можете да ги
разгледате.
: Г«нъ Мирски пита ззщо
единъ сговоркстъ билъ на
служба, а (не билъ рабо
ти яъ.> Твърдението му е
кеверно. Обаче не споме
нава загдругарьтъ на тоя
надничарь, демократъ и
близътъ на гнъ Мирски
Той пита оща за г. Чирпански,.. като управитель на
баните не билъ уволненъ
по-рано отъ края ка м^ де
кември. Отговарямъ, защо
то въ сжщность това големо общинско имущест
во требва да има своя уп
равитель цела година и да
служи редъ години, нес
меняемо. Но кому да го
воря,' ! това, *на Васъ който
детински гледате на голе
мите общински интереси
ли? Каква полза?
•:.Гнъ Мирски завъртва
както винаги съ плачъ за
„крайните квартали" не
щастниците, ща кажа още
веднъжъ —- за техните
изборни бюлетини е целата гюрюлтия".
. Г нъ Мирски управлява
неколко месеца общината
и ке остави никаква следа
никакво; дело, освен увол
нението и назначението на
чиновници. Има ли морал
ното праЕо да кори насъ,
.коихо още следъ първия
месецъ на управлението
ни преуь 1927 г. трескаво
заработихме за града?
Господа съветници,
Азъ завършвамъ, ако и
да не можахъ да засегна
всичко, за което обвини
телите говориха. Умората
дойде за синца ни. Часътъ
е вече 'къмъ 4 зараньта.
Азъ знамъ, че вие, които
сте решили бламътъ,-моя
та речь не ще ви разубеди.

**ЩЬЙ^МФЙШ^

Правете каквото, искато.ио си обязаности. То, требва избиране на ново пост!
за тоза вие ще носите мо да бжде ангажирано въ но приежтетвие и пок
ралната отговорность. И мисли за създаване на бла двама отъ съветниците
миналата година тъкмо^по га за варненското граждан преброители. За такива]
..-..•:>•' посочиха съветниците
това време, когато пред ство.
стоеше на града хлебъ да
Ако господа съветници, тонъ Янковъ и Хр.; Те
печели и когато съ бързи въ думите и делата на г. ровъ, които веднага за
на требваше да се готвимъ кмете имаше хармония, ако местата си. Извикани е,
за летния сезонъ, вие ра той мереше съ еднакъвъ по единъ общинските
зиграхте подобна комедия, аршинъ, ако имаше систе- .ветиици пуснаха сво
безъ да се смутите отъ ни мность въ работата, ако бюлетини въ приготвен
какви отговорности. При чиновниците заемаха до урна.
все тева, азъ още веднаж стойно службата си, ако Като се свърши гласува
ви моля: елате за делото се насажда дисциплина, то, преброиха се пода
на града, ; дайте ни въз- даесъ немаше да се пос ните бюлетини и се у\
можность да работимъ, Ще тавя въпроса за доверие •заха на брой 30 — тол
ва, колкото съветници
дойде и вашия редъ, Ако и недоверие.
не ме чуете, на добъръ ви
Режимътъ на нашата по гласували.
Въ резултатът се ука|
часъ.
жарна команда е много
За
кметъ Аврамъ П
Г-нъ Пешевъ, най-безо лощъ и нвтърпимъ. Пожар
чевъ
16 гласа, за кме
гледния въ изразите си, ния кемандиръ треткра сво
Никола
Поповъ 14 гла
са оплаква, че не съмъ ви ите хора крайно зле. Той
за
пем,
кметъ
Цонко Ха!
зачиталъ. Това на а вер- не ги пуща да си отидатъ
джиевъ
24
гл.,
за п
но. Какво вие не ме, изре въ кжщи при своите, даже
кметъ
Александъръ
С
кохте? А азъ* никого н-2 и еданъ часъ на деноно
вовъ
24
гл„
за
пом.
кме
обидихъ. И сега г. Пешев нощието и когато членове
има дързостьта да каже те отъ семейството на не- Хр. Теохаровъ 19 гл.,
за менъ, който 35 години кой пожарникаръ дойдатъ пом. кметъ Дим. Янакие
$ече работя скромно на по да се видятъ съ 1 своя чо- 5 чл.,. за пом. кметъ
литическото поле, че отъ векъ, командира не ги пу Русчевъ 6 гл., за пом. к
мена общественикъ не ще ща да влезатъ въ поме Г. П. Стояновъ 6 гл.
Председателя: Споре
стана никого. Азъ ви каня щението на пожарната ко
резултата,
отъ: гласуване
манда.
Има
случаи
такива,
да станемъ преди всичко
обявявамъ
за избрани:
че
детето
на
единъ
пожа
хора, защото само добри
/
Кметъ:
Аврамъ
П. Гач
рникаръ
е
било
на
смърт
хора могатъ да бждатъ до
пом.
кметове:
Цонко
Ха
но
легло
болно,
той
не
му
бри общественици.
джиевъ,
Ал.
Славовъ,
X]
Вие не ще ме чуете, раз позволява лъ да отиде и ви
Теохаровъ.
дразнението ви е голъмо. ди детето си.
Аврамъ П. Гачевъ, 31
За началника на лозар
Имате 'болшинство. Но и
ви
че принадлежи къ
ското
отделение.
Веднъжъ
да го увеличите, да впре
една
класова партия и
бехме
въ
кабинета
на
г.
гнете въ подкараната си
може
да приеме да учас
кмета.
Тамъ
се
изнесоха
кола още толкова, вие до
вува
въ
така избраното го
бро на града не ще напра ония произвелия, които на
стоянно
приежтетвие и
вите и ще бждете изло чалника на лозарското от
отказа
да
заеме кметско
жени предъ гражданството. деление вършилъ. Следъ
место.
като се обясни, че негово
. Помнете ми думата! ,
Съветника П. Парасковъ то по-нататъшно ^седене на
Заседанието се вдиг
Господа общински съвет тово место е невъзможно въ 3 и половина часа (
ници нека ми бщде позво кмета обеща да го унолни. триньта.
(
лено да кажа и азъ некол Обаче, и днесъ още лице §
то стои на служба,
' ко думи. •;-•
Възпитанъ сьмъ въ шко
Другъ пжть случайно
Умолябйтъ се барнеу
ла, дето се насажда само бехъ въ кабинета на единъ
дисциплина, моралъ и че отъ помощниците на кме скитгь граждани, .коит
стно изпълнение на служ та, когато той най-позорно притетабатъ айтомоЬи
бата.
изгони г-жа Д-ръ Василе ли, камиони, белоситЬи
.> Като коренякъ, не само ва, защото била си позволи
сега, но и по-рано всички ла да каже „Вие не сте мотоциклети, файтони
съмъ педкрепялъ, когато запознати съ практиката кабриолети, кола, галио\
съмъ се убеждавалъ въ на тая организация". Менъ ти, а така слща и 6'прА
полезното и хубавото. Ка ми направи тоза много тягателенъ добитъкъ да по\
то представитель на ^едно го-тно впечатление/
просветно културно друже
До като въ тая община дадатъ \6ъ Статистичт
ство нема да . си ч-позволя се търпятъ такива чинов кото отдгъление, ста\
да ка*а не, на това; което ници, тамъ редъ, правда и
заслужава да. Считамъ за законность не може да има. № И лриготбенитгъ А
крайно непочтено да упре И затова се слага въпросъ целъта декларации нйЬ
кна- едно постоянно приеж- за недоверие къмъ сеггш- късно до 1 Май текущщ
тствие за действия, които ною постоянно приежт
та година, елддъ коят\
еж полезни и навремени. етвие.
• - .',-' ";•',.•
Обаче, сжщо тъй крайно
Председателя: Дебатите дата, ония отъ\граж^
непочтено е да се подкре еж приключени. Ще дамъ ниттЬу които не сл сто\
пя, когато се ибедимъ, че на гласуване въпроса пообщинските средства не сгавеиъ въ точка втора на рили това ще блдащ
се разхеднатъ зе общест дневния редъ. Който е съ- глобявани за неизпьлш
вени блага.
, гласенъ да се изкажа не
Изнесените
обвинения
доверие на постоянното ние настоящето
г
противъ 'пост. приежтет., на приежтетвие да си вдигна ление. ..,,.-..
_
пръвъ погледъ сж<незна ржката (глгеуватъ 16 души)
Лодлежатъ слщо нт
чителни. Ако вникнете, оПредседателя ебяви, че
деклариране кради Ьикщ,
баче, въ техъ добре ще има болшинство.
видите, че те не еж нез
Съветника Авр. П. Га лици, обци, кози, сбит ~
начителни. .
чевъ: отлагане на заседа птиц за статистическиСлужителите, на една об- нието не може да стане.
щина требва да бждатъ Нашата група не е съгла цгьли безъ да се облагат^
образецъ на честнесть
й сна. Да се пристжпи вед съ какъвто и да е данък™
безукористность. >ц
нага къмъ изборъ на; но
"Отъ община^
Постоянното приежтет- во постоянно приежтетвие. ,;-*.''7
вие требва да дада дока
Даде се 10 минути отзателство за редъ, правда дихъ.
и законность и честно из
Следъ ютдиха председа
пълнение на служебните теля обяви, че предстои

