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СЕДМИЧНО

Частни обявления и реклами:

Абопамвптъ 60 лева годишно

На III и IV страница на кв. ем. 1-80 лв.

Единъ брой I левъ.

за едно публикуване

Всичко що се отнася за вестника, да се изпраща

На кв. ек. Г—лева за два илв повече

до редакцията, кметството — Варна

иублнкувапвя.

Курортна статистикаСтатистиката е необходима за все
ко предприятие; тя е скелета на всички
начинания, които се предприекатъ съ
цель д а се постигне нещо разумно и
нолзоноено.
Въ всички политически, културни,
просветни,
екоиноиачески
поивнъчни,
здравословни и пр. области,статистиката
I вгрте"МжйГтзоль~И колкГтоГтя е по. точна, по-съвършеина, толкова по добре
обслужва на целите, за които,се прилага
Винаги сме подчертавали, че бждаЩРТО на. нашия градъ зависи въ голема
степень отъ повдигането и засилването'
на неговото. курортно значение. Върху
тая материя има да се влагатъ много
грижи и да се правятъ големи усилия,
за които ще се подари помощьта и на
една добра . К у р о р т н а статистика".
Оледнята запов*дь на г. Кмета на
нарежда такава статистика.

Варненско Град. Общия. Управление

ЗАПОВЕДЬ
№ 70
гр. Варна, 6 Юний 1925 год.
Съ цель да се установи една
точна статистика за курортистите,,
които посещаватъ градътъ ни презъ
курортния сезонъ, както и за да
може общинското управление да
регламентира всички необходими
за повдигането на курортното зна
чение на градътъ ни условия, а
сжщо така и тия за удобното и
."• целесъобразно прЪкарване на ку
рортистите, възъ основание чл. чл.
64 и 64 отъ закона за градскигБ
общини,
ЗАПОВЕДВАМЪ:
I. ВсЬки пристигащъ курортистъ, съвместно съ квартирната
му (хотелиеръ, домопритежатель,
квартиропритежатель и др.), не по
кжсно отъ 24 часа отъ пристигане-

то, да попълватъ и да се поднасятъ и предаватъ въ общинското
управление,- отделение статистич.,
„Нурортенъ Бкматинъ", за присти
гащи курортисти, готови отпечатъни бланки за които ще се получа
ватъ отъ сжщото отделение.
'.II. Едновременно съ подаване
то на бюлетина, ще се изплаща и
установената, по закона курортна
таксаг-за-зъзрастнитбгтю 30 лв. и
малолетните.. по 10 лв.,, за което
на вносителите, ще се издаватъ
надлежни квитанции.
За установяване възраста ку
рортистите. требва да представятъ
удостоверение отъ респективните,
общински управления, въ които
да се означава: съ какво се зани
мава притежателя на удостовере
нието и че е честенъ й благонадеженъ.
Семейства и групи могатъ да
се вписватъ въ едно удостоверение.
III. Тия отъ курортистите, ко
ито не подадатъ изисквания отъ
тЬхъ . Нурортеьъ Бюлетинъ" за
пристигане, а така сжщо и квартиродателя имъ, ще се държатъ от
говорни и ще се наказватъ съ гло-!
ба, като сжщовременно за курор
тистите ще се съобщава и на ад !
министративната полицейскавласть,
въ случай че и пр-Ьдъ нея не еж
подали „здреевнъ билегъ", за из
гонването имъ отъ града, а на квартиродателя (хотилиеръ, домопри
тежатель и пр.), ще се съставя
актъ и ще се преследва углавно за
укривателство.
IV. Никой квартиродатель не
може да държи въ хотела си, кжщата си, кьошка си и пр. курортистъ повече отъ 24 часа, ако той
не .установи, че е подалъ курор
тен Бклетъ" за пристигане и е заплатилъ установената курортна
такса, както и че е подалъ „адресенъ билетъ" въ надлежното поли
цейско управление.

Първото-за курортния бюлетинъ-се установява отъ разписка
та, която надлежния общински чиновникъ отрезва и предава въ сжщия моментъ, когато му се преда
ва бюлетина; второто-за изплаща
не на курортните такси-се устанолява отъ квитанцията, която съ
щевременно съ приемането на бю
летина и изплащането на таксите
се отрезва и предава; а третото-за
подаване „адрвеенъ бидетъ*-се ус
тановява съ бележката, издадена^.
отъ полицейското управление,
За неизпълнилитЬ това наре
ждане курортисти и въобше гости
презъ курортния сезонъ на градътъ
ни, квартиродателигЬ еж длъжни
веднага да съобщаватъ на най-бли
зката полицейска и общинска
власть.,
V*. Ако въ междувремието отъ
пристигането до отпжтуването на
курортиста, последния напусне ква
ртирата, хотела, кжща и пр, и се
установи въ друга, на следующия
още день — и въ никой случай не покжено отъ 24 часа, се съобщава
за това въ общинското управление
съ писменно съобщение, готови
напечатани каквито ще могатъ да
се получаватъ отъ тамъ, отъ гдето
се получаватъ и самигЬ формуляри
за гНурортните Бюлетини".
Такива съобщения се правятъ
и подписватъ отъ курортиста и
квартиродателя му-до напущането,
и отъ сжщия и новия му квартиро
датель.
Новия квартиродатель сжщо
проверява дали курортиста и въоб
ще квартиранта му е изпълнилъ
предшествуищите пунктове отъ
настоящата и за противното съоб
щава на властите.
VI. Единъ день преди да си
отпжтува курортиста е длъженъ
да подаде на сжщото мъхто (стати
ческо отделение) .Бюлетинъ за вт
пжтуване". грижливо и внимателн<
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попълненъ съ всички предвидени
въ отделните графи данни, за кои
то му се издава отрезаната отъ
сжщия бюлеинна разписка.
Съ това се приключва проце
дурата за суровия материалъ по
курортната статистика и за редоното събиране на курортнитЪ так
си, както и за други цели, които
тая статистика преследва.
VII. Тъй като желанието на
общинското управление е: да се
повдигне курортното значение на
градътъ ни и да се създадътъ всич
ки благоприятни условия за гоститЬ-курортисти, длъжность се на
лага на всички граждани, които и
съ каквото ще могатъ да бждатъ
нужни на посетителите на градътъ
ни, като: хотилиери, притежатели
на кжщи, стаи, кьошкоае и пр,
ресторанти, гостилници, бирарии,
файтонжии и пр. да бждатъ вежли
ви, усложливи и, най-вгжното, да се
нзбегватъ експлоатациите, които ще
причинятъ за въ бждаще отбягва
нето на посетителите, и съ това
ще се нанесе вреда на всички ни.
VIII. СлЪдъ изтичането курор
тния сезонъ, за чисто статическа
цель ще се поискватъ сведения отъ
хотелиерите, гостилниците,, ресто
рантите, кинемотографитЬ, т е а т 
ралните трупи и пр. за обората
имъ презъ курортния сезонъ.
Нека визиращите този пунктъ
отъ настоящата ми заповтздь си взематъ добра бележка и да бждатъ
готови съ сведенията си,, когато
имъ се поискатъ.
XI. Задължаватъ се градските.
комисари, всЬки за своя участъкъ,
да придприематъ най-строги и це
лесъобразни мерки за
точното
изпълнение на настоящата ми за
поведь. Всеки- е длъженъ да изучи
й да състави списъкъ на хотелите,
гостилниците, квартиритЪ и пр. въ
участъка си, въ които биха се на
станили или ще се настанятъ го
сти и курортисти и да проверява
за изпълнението на настоящата ми.
Общото следение за изпълне
нието на настоящата ми възлагамъ
на полицейските и общински орга
ни.
.
На нарушителите ще се нала
га глоба до 500 лв., съгласно членъ
. 72 отъ закона за градските общини.
Преписъ отъ настоящата ми
да се изпрати по принадлежность
и дай се даде най-широка, гластность.
Кметъ: П Стояновъ
Ние сме убедени, че Варненското
гражданство шв оцени усилията на об
гданската си управа за повдигане и з : .
силване курортното впачение на градътъ
ни в досежно , Курортната статис
тика", ще изепълни пай добросъвестно
и бвоевремепно зановедьта на г Кмета.
Като се знае, че на тая статистика
ще се дьржи твърде много и че сапкцивте за пеизцълненнвто на кметската
заповедь за кея ще бждатъ чувствител
ни, както за Варненските граждани, които
съ каквото и да било и за каквото и дабяло ще иматъ контавтъ съ гостите —'
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п. 5 -Помощь на сиропиталището
Надежда" въ Варна
50,000 лв.
п. 7. Помощь на окрхжното сиро
питалище
10,000 лв.
п. 8. Помощь на бедна, сакати не
дъгави и неспособни за работа бедни.
раздавани от кмета.
10,000 лв
п. 9 Помощь на Варненското женско д-во „Майка", за бедни- ученички,
посочени отъ общината
30,000 лв.
п. 10. б. Фондъ за построяване паметнква „Михаилъ Борисъ" 10,000 лв
ц. 14. Фондъ за подпомагане на ле
куващи се бедни противъ 64съ въ Со
фийския бактериел. институтъ 45,906 лв.
п. 15. За Българското архиологич.
д во въ Варна
5,000 лв. .
• и. 16. Фондъ за борба съ туберку
лозата
20,000 лв.
п. 17 Помощь на д-во „Червенъ
кръеть"
3,000 лв.
п. 18. Помощь на Варненското д-во
„Милосърдие" и за построяване на етаропиталвще
50,000 лв,
п. 19. За даване първа медицинска
помощь на пострадали общ работници и
служащи при злополука
5,000 лв.
п. 20. Фондъ за общест. осигуровки:
а) 2 % за болесть и 3 % за инвалидноеть и старость върху кредитите за
заплати на работн. и служащи 50,000 лв
б). Ва издържане вноски за злопо
лука
5,000 лв
п. 22. Помощь за построяване църв.
По о б щ и н с к и я т е а т р ъ .
въ Сесъ-севмесъ
2,000 лв.
п.
23.
Помощь
на
Варненското
поВъ .заседанието си на 4 того общ.
борническо-опълченско
д-во
9,000
лв.
съветъ удобри изказаното отъ специално
а. 24. За застраховки на общинек.
назначената за цельта комисия, въ про
токола й отъ 30* май т. г. мнение, от пожарникари~въслучай~на~-злополука и
носително общинския театр, което е: те- емърть, работния персъналъ въ електри
атра да продължи съществуването си по ческата централа и персонала отъ сани
досегашната система на устройствотр му, тарното отделене, посевите на общин.
като разноските за издръжката «у въ ниви и зеленчукови градини, а тава съ
10,000 ла.
тяжееть на общ. каса не надминаватъ що и фуража въ склада
годишно 400,000 лева]
_
п. 26. Други помощи, каквито съ
Театра ще се управлява отъ единъ вета би предвидилъ, или задължително
театраленъ комитетъ, избирапъ отъ съ по закона, както и. даване помощь на
вета, въ еъетавъ; кмета ва града и три общ. чиновници служащи въ случай на
ма общ съветници, въ който комитетъ злополука и емърть, при изпълнение на
ще учаетвуватъ и режисьора, съ съве- службата имъ, по 200 лв. едному, а по
вече — еъ разреш. на съвета, 30,000 лв;
щателенъ гласъ.
п. 30. Помощь на музикалното учи
Театра ще се управлява отъ коми
5,000 лв
тета съглаено директивите, давани му лище въ Варна
п. 31. Еднократна помощь на бив
отъ ебщ. съветъ и ще бъде отговоренъ
шия главенъ монтьоръ при електр. от
првдъ него.
Театралния комитетъ ще назначи деление на общината Иоеифъ Немецъ,
единъ художет. комитетъ къмъ театъра, съгласно решението на общинския вьветъ
отъ компетентни по иекуетвото лица, за отъ 25.ХИ.1924 г. № 267 20,000 лв.
указване и подреждане на репертуара.
В|ичко ва помощи 1,137,475 лв.
курортисти, тъй а ва последните, длъж
ность всекиму се налага да изпълни то ;
ва, което отъ него се изисква и да уве
домява и курортвстите, за да изпъднятъ
онова, което пакъ отъ тт>хъ се изисква.
Кметството направи ходатайство
првдъ г. Министра на железниците за
допушане на курортистите да пътуватъ
по железнвцате съ 5 0 % намалена так
са; в то има всичко оеновиние да верва,
че г. Министра, првдъ видъ на добре
аргументираното ходатайство, ще облече
градътъ ни съ вниманието на правителст
вото къмъ изнемогващия ня икономически
градъ, като съ тъй намаленатв такса, се
даде възможность за по-много посетители.
Въ своята заповедь г. кмета подчер
тава една длъжность на имащите кон
тактъ съ гостите-курортиети варненски
граждани, а тя е: да избягватъ ек
сплоатациите. . И тая длъжноеть найдобросъвестно требва да бъде изпълне
на. Съвсемъ погрешна е нисъльта на ония,
които казватъ: „дпесъ да ми е добре, та
за утре да става катвото ще* . . Бъдащето на едннъ градъ, благосъстоянието
на едно общество, не ех постигатъ съ
мимолетни субективни сметки. Не е добъръ варненски гражданинъ оня, който,
като -мисии само за днесъ, Не осигурява
бъдъщето, свое личнчно и на градътъ
ви, и за утре.
•• „

Бюджета
но
общината
за 1924/25 Финаи. год.
(Продължение отъ брой 141, стр. 1).

Ж. Благотворителност!,.
§ 22. п. 1. Годишна помощь 1 %
отъ редовните приходи на общината за
пенеионния фондъ на олужителите при
държавните и изборни учреж. 459,569 лв.
п. 2. Помощь на бедни ухапани отъ
бесни кучета
6,000 лв.
п. 3. Помощь на бедни варненски
граждани, въ пари или въ натура, по
решение на съвета
200,000 лв
п. 4. 1 Помощь на постоянната коми
сия за поддържане бактеорологическия инстатутъ въ Варна, фондъ 100,000 лв.

Забел ред. Макаръ и при затру
днено финансово положение, Варнен. общ.
отделя отъ бюджетните си средетва една
сума отъ 1,137,475 лв. за благотворителноеть, Съ тая сума и съ помощите,
които комитета на Бдаготворителностьта
събира отъ гражданството и които, както
читателите съ видели отъ обнародвани
те отчети на тоя комитетъ, възлизатъ
приблизително на нилионъ лева, благо
творителното дело въ нашата община се
подпомага съ около 2,000,000 лева.
Това е независимо отъ помощите
на бедните въ натура, като: дърва, дър
вени въглища. зеленчукъ и пр. Явно е,
че бдаготворителностьта въ нашата об
щина е задоволително застъпена.
(Следва въ следующня брой).

