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ЗА НАШИЯ КУРОРТЪ.
Очевидно е, че и презъ сегашния
курортен* еезонъ градътъ ни е и ще
бъде, до като трае сезона, посегенъ отъ
доста курортисти. Това показва, че като
лечебна станция и като курортъ, гра
дътъ ни правилно е оцененъ и привли
ча посетители.
Отъ страна на_ общинекото__удр8вленив св напрали и продължава да се
праьи всичко възможно за поставянето
на градътъ ни на една подобающа ви
сота въ курортно отношение. Големо е
съзнанието на общ. управа, че при крачащия еъ бързи крачки упадъвъ въ економичееко отношение на градътъ ни, усидията ни требва да бждатъ насочени
къмъ една разумна и планомерна курорт
на политика, която, поне отъ части, да за
мести ^агубитЬ огъ търговския упадъкъ.
Самите природни богатства, отли
чаващи нашата лечебна станция; самите
красиви околности, които еж букета на
тая станция — не биха привлекли очак
ваното количество посетители, ако ние
не ги еъчетаемъ .съ разумни грижи и
дела, изразяващи курортната ни политика.
Въ неколко статии ние нееднократ
но казвахме, че и най-добритЬ грижи на
общинската управа за повдигане курорт
ното значение на градътъ ни не ще св
уввнчаятъ съ успбхъ, ако и самото граж
данство не се проникне отъ съзнанието,
че и нему св налага дългъ да помага и
да улеснява курортната политика на съ
щата управа.
. "Съ год*мо прискърбие треба да
првзнаемъ, чо онова гражданство, което
въ едно или пруго отношение има интересъ отъ посетителите-курортисти, не се
е отървало, отъ суетната адчноеть и си
позволява експлоатации, които въ н4кои
случаи доетигатъ до възмутителни разме
ри. Хотелиери, гостилничари, квартиро
датели и фаетонджин съ хората, които
яматъ най-добрит* облаги отъ гоетит*
презъ сезона. Добре разбраните техни
интереси налагатъ да бъдатъ не еамо
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уелужливи, но и добросъвестни въ так
сите или въ исканията св за наеми, преЙ08Ъ И Цр.

Въ общинското управление ех ре
гистрирани оплаквания:срещу хотелиери,
че просто съ изнудвали пасажерите си,
като съ ги заетавяди по средъ нощь да
напущатъ една и да отиватъ въ друга
стая. за да плащатъ по-годени такси;
срещу гостилничари, че безъ да даватъ
доброкачеетвенва предна храна, ех да
вали ни посетителите ей надути до възмутятелность сметки, вь добавъвъ на
което и прислугата, по единъ нахалевъ
начинъ, е искала отдвлни „бакшиши";
срещу квартиродатели, че съзирайки до
бродушието, социалното положение или
невъзможноетьта, поради природата си,
(дами, девици и др.) да се справятъ по
другъ начинъ, съ изменявали първона
чално уговорения наемъ и еъ налагали
такъвъ, какъвто еъ сметала, че гостени
на ииъ ще бхде принуденъ да имъ да
де; срещу други квартиродатели, че не
еъ дали уговорената мобиль или прислу
га; срещу мисити (посредници за наста
няване по квартири), че еъ уговорвали
квартири на близки до морето места и
еъ големи удобства, взимали съ пред
плата, а ех отвеждали хората вь квар
тири не еамо далечь отъ морето, но и
вехигиенични, не чиети, пълни съ дър
веница и п р , поради което хората съ
бивали принудени да не оетаватъ въ та
кава квартира и да загубватъ даденото
капаро; срещу фаеюнджии, че въпреки
установената такси, гдето и когато имъ
се удаде случай, еъ проето изнудвали
хората да имъ плащатъ големи такси.
И дума не нека, че тая алность не
може да бъде дело на добра варненски
граждани, които не мислятъ само за днесъ;
тя е дело на хора егоистични и без
разсъдни, които не държатъ сметка за
бъдещето на градътъ ни и гледатъ днесъ
за утре, безъ да мислятъ, че еъ постъп
ките си т* създаватъ неблагоприятно
настроение въ курортистите, числото на
които, поради тия причини, за идния
еезонъ може да намали. Еей ще губи то

гава? — Безспорно ще губятъ, преди
всичко, безрпасадните в алчните.
Общинската вааеть взима евоатй
мерки за борба еъ тая експлоатация на
гостите; по и обществото е длъжно да
а помага. Ще изпълва добре граждан
ския си дългъ всеки грзжданинъ, юйто
съобщава да власгьта «а всеки забедезанъ отъ него случай на експлоатация в
който защити, при даденъ моменгъ, н4мащъ възможниеть да ее «щита отъ из
нудване гостенинъ.
Запазването реномето на курорта нл
требва да бжде длъжноегь на всички ни.
В ь санкциите ей вдавтьта ще бъде '
безпощадна къмъ екеплоататорнте; но
сама тя нема пълната възможност* да
открива разнородните експлоатации в да
покровителствува изложените на експло
атяране Въ туй отношение услугата на
гражданството ще бхдв ценна.

Нуждата отъ по-широко
общинска автономия.
Както е известно, еъ Царски указъ
нашия градъ е обявенъ за курортенъ. То
ва му качество налага известни грижи
за задоволяване на съвременните курорт
ни изискваеия, както въ лечебна, тъй и
въ другите области. Всичко ттй, което
ще ее прави за здравето и за ползите
на широките народни маев, е свързано
еъ големи разноски, за които законода
теля е помислилъ и узаконилъ курорт
ните такси: по 3 0 лв. на възрастните в
по 10 лв. на вевъзрастните, ако ще пракаратъ повече отъ седмица. Съ тия еамо
такси едва ли е възможно да ее направятъ всички необходими подобрения; но
треба да се благодари и на техъ.
За нашия градъ таксите по-ефикаено ее въвеждатъ презъ сегашния курор
тенъ еезонъ. За мнозина незнвюшв ос
нованието имъ, те се ввждатъ едва ли
не незаконни н тежки. Въ същност* те
съ и законни, и съвеемъ леки въ срав
нение ползите, които нуждающите се отъ
курорта ни ще извлекатъ,
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Но не въ туй е това, което тукъ
ще изтъкнемъ.
Казахме, чег градътъ ни е обявенъ
за курортенъ цвнтъръ. Това значи: той
да има по-спецаалнн задължения, а поепецвадни права по закона за градските
общини, оевенъ правото на курортни так
си, не му съ дадени. Не оеобенно широката
автономия за градскате общини е ед
наква в за нашата. Общинската уорава
по отношение на курорта има само за
дължения, безъ да може нещо да нап
рави, щомъ закона не й разрешава спе
циални права. А такива еъ нужни, или
чрезъ изменение и допълнение на закона
за градските общини, или чрезъ епециаленъ законъ.
Какви иогатъ да бъдатч. тия права?
За да може да става дума за доб
ре уреденъ вурортъ и за добре уредена
лечебна станция, общинската управа
требва да има безапелационни права да
урежда: такви за хотели и квартири,
такси за превозни средства, такси за хра
на и пр. в пр. И, когато ще нарежда
тия такеи, тя да има правото на опре
делени проценти за въ полза на общин
ската васа и те да минаватъ въ фонда
яа подобрение курорта.
Мнозина курортиети сега ее оплав
ватъ отъ туй или онуй. Общинската уп
рава ее вслушва въ оплакванията имъ и
прави възможното; обаче безъ епециадевъ еаконъ,. даващъ специални права,
не всичко, даваще поводъ за оплакване,
може да се отстрани. Друго би било по
ложението при тавъвъ законъ.
Иева се надеемъ, че една по-широ
ва автономия за общините, а особенно
за нащата, която е обявена по офациаленъ редъ за курортенъ центъръ, ще
бъде дадена и тагава общинската ни уп
рава, като е натоварена съ длъжности
по вурорта, ще има и безапелационно
нраво за бързо уреждане и отстранявапе на всачво, воето дава отрицателни
последици и за градътъ, и за граждан
ството, и за самите куростиети.
Въ еилата на тая автономия общин
ската управа ще може да нарежда и по
ноеимв и нешегащи чувствително нико
го ресурси за подобрение на курорта.

НовшЪ прищн за оощиш
Съ закона за изменение и допъл
нение на завона за акцизите и патен
товия еборъ върху питиетата, обнародванъ въ брой 89 на Държ. вестнивъ
отъ 21 минали юли, отстъпватъ се за
въ полза на респективните общини еледующите, събирани до сега въ полза
на държавата данъци;
а) върху изработваните въ стра
ната захарна изделия;
б) върху добиваните въ страната
разетятелни масла за ядене и тахънъ;
в) върху местите туалетни сапуни;
г) върху н4етните парфюменв издйлвя и предмети за туалвтъ;
д) върху електрическата енергия
за осветление;
е) върху отояобидпте и бицивдетвте въ циркулация;
ж) върху продажната етойвость на
билетите за входъ въ кинематографа,
театри и пр.

Варненски Общински Веетникъ
з) патентите за правопреваряване
на разни спиртни питиета и за право
варене на равии; и,
и) патенти за правотъргуване еъ
спиртни питиета и патентите за право
търгуване еъ тютюневи изделия на ед
ро и дребно и суровъ тютюнъ.
Като се има првдъ видъ значител
ното намалени размери на патентите за
правотургуване съ вино, пиво, разни
видове ракии и коняци въ заведения
съ площь до.60 вв. м., което намале
ние се прави съ същия законъ, полза
та за общината, макаръ всецело да и
се отстъпватъ патентовите данъци, ще
бъде съ големъ минуеъ оть тая, която
имаше при действието па стария законъ.
За нашия градъ размера на патен
тите за правотъргуване съ горните
спиртни питиета—за полугодие е:
а) на едро 165 лв., въ кабарата и
вариетета 200 лв., въ бюфети ири клу
бовете 50 лв., въ бюфети при държав
ните или общински публични градини
45 лв- и въ всачки други обивновенни
заведения 70 лв.
Това значително намедение, както
казахме, ще намали досегашните прихо
ди отъ тоя родъ на общината ни. Като
компенсация коже да св очаква доходи
те отъ другите подлежащи на авцизъ и
патентовъ сборъ произведения, които св
отстъпватъ на общината Но дали тая
компенсация ще бъде пълна, ще се уз
нае по-в&сно.
По този ио'водъ е издадена еледующата

ЗАПОВЕДЬ
№ -98
Варна 28 Юлий 1925 годинаНа основание закона за изменение
и допълнение на закона за акцизите и
патентовия сборъ върху питиетата и
Окражяото предписание отъ Финансово
то Министерство № 14468 отъ 10
Юлий н. г. обнародвано въ Държавния
Веетникъ брой 89 отъ 21 Юлий т. г.
3 аиоведвамъ;
Снабдяването съ патенти за право
преваряване и право търгуване на раз
ни спиртни питиета и ракия, право-търгуванв съ тютюневи изделия и суровъ
тютюнъ и абонаменти за изработване на
захарни изделия, раствтелна масла, та
хаиь, тоалетни сапуни, парфюмни взде
дия, предмети за тоалетъ, да се извър
ши отъ 80 того до 20 Августъ т. г.
като за тая цель всички лица, воито
търгуватъ съ горните предмети, като:
питвепродавци, тютюно продавци, слад
карници. млекарнини, бозаджайници,
хадваджвйници, лавки, гостилници, бю
фети, спиртни фабрики,.фабрики на тоа
летни сапуни, аптеки, дрогери, санитар
ни магазини, да се явятъ въ общинско
то управление — финансово отделение,
за да се снабдятъ съ еъответнигв па
тенти иди абонаменти.
1) За сдобиването еъ патентъ за
право-търгуване еъ спиртни питиета и
съ тютюневи изделия на едро и дреб
но и съ еурови тютюни, лицето ще' по
даде заявление до Общинското Управ
ление съ означение.* името св, местона
хождението на заведението, площа му
въ ввадратни метри и съ вавви видове
спиртни питиета ще търгува; тава еъ-
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що, еъглаено чл. 100 отъ завона за
акцизите, въмъ същото заявление ще
приложи: свидетелство за еъдимость,
свидетелство за възраеть, поданство и
честиость и за растоянието на питейно
то заведение до молитвени домове,
училища, казарми, (което требва да бъ
де повече отъ 50 метра, мерено отъ
най близките точки по право въздуша
линия), бирничееко удостоверение, уд 0 .
етоверенне отъ надлежния данъчевъ
началнивъ, че не е осъжданъ за кон
трабанда на тютюнъ. Оевенъ горните
документи заинтересовавото лице е длъж
но предварително да внесе въ Бълирсвата Народна Банка по бележка, даде
на му отъ Общинекото управление, над
лежните връхнини: 7% търговска ка
мара; 2 3 % Окръжна Връхнина, и д 0 .
ньднителенъ патентъ, заменающъ общин
ския вадогъ 7 0 % върху патентната
стойность, за вовто вторите екземпляри
отъ вносните листове ще представи на
едно съ по-горе означените довументи.
При снабдяване еъ патенти за
търговия ^ъ суровъ тютюнъ ее предста
вя оевенъ- горнитЬ вносни листове — и
вносенъ л сть за свладната такса, коя
то ее определя отъ данъчния началнивъ
и ее внася въ Народната Банка на редовенъ приходъ. Продажба на тютюне
вите изделия на дребно е, задължителна за: I) всички заведения, въ които ее
продаватъ спиртни иитиета; II) бюфети
те ири гарата, пристанищата, градски
те градина а постоянните театри, III)
казармените лавки.
2) За сдобиване съ абонаментъ за
изработване захарни изделия заинтере
сованото лице ще представи въ общин
ското управление декларация, въ която
ще укаже името и презимето ей, место- '
нахождението на заведението, какъвъ
видъ изделия ще произвежда, еъ колко
души работници ще извършва производ
ството, еъ моторъ иди безъ моторъ, мо
тора колко конски сили има, ще прода
ва ли и на други заведения произведе
ните си захарни изделия и фабриката
му ползува ли се отъ превмлегви по
закона за васърдчение на местната
индустрия.
3) 9а здобиване еъ абонаментъ за
изработване растителни масла и таханъ,
заинтересованото лице ще подаде въ
Общинското управление декларация, въ
която, оевенъ общите данни, ще посочи
видътъ на пресите, броя на еъщите,
съдържание на заера (гърнето), или на
етажната преса въ кубически дециметри,
броя на кадънете за производство на
тахънъ, движими еъ мотори или съ во
да и броя на ездите, движими съ конь.
4) За облагане съ абонаментъ за
местни тоалетни саиунв, фабриканта ще
подаде декларация въ общинското уп
равление, въ воято, освепъ общите данни,
ще посочи броя на работниците и про
извежда ли иди не оевенъ тоалетни
сануви и парфюмирани водв, помади и
пр., а еъщо така ползва ли св еъ при
вилегии по закона за насърдчение на
местната индустрия.
5) За облагане съ абонаментъ за
местни парфюмени изделия и предмети
за тоалетъ, заинтересованото лице тоже
ще подаде декларация въ общинекото
управление, въ която ще требва да по-
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сочи продава ли отъ произвежданите
иарфюмени изделия и нредаети на дру
ги аптеки, другерии и пр.
6) Притежателите на отомобнли и
бицмклети въ циркулация се «адължаватъ въ схщия ерокъ — отъ днесъ до
20 Августъ т г. да представятъ въ
Общинското управление докунентъ отъ
местния данъченъ начаднвкъ, че ех об
ложени съ акцизъ върху отомобилите
и бициклетят* за настоящата календар
на година. Ония отъ техъ, които до
сега не съ обложени, ще деклариратъ
въ общинското управление за да бхдагъ
обложени. Облагането на отомобилите
става но подадено .заявление отъ при
тежателя, къмъ което се прилага удо
стоверение отъ представителя на кхщата, отъ която е изработенъ отонобала,
въ което да бждатъ посочена размерите
иа диаметара на буталото, на ходътъ,
на същото, числото на цилиндрите, а
също и числото на действителните кон
ски сили.
Срешу неизпълнелите въ ерока тия
ми заповедь, административните и об
щински органи ще съставатъ актове,
комто д е ми представятъ за изпращане
на окръжния данъченъ началникъ, съг
ласно чл. 166 алинея 13 отъ закона за
акцизите и патентовия сборъ върху пи
тиетата, за налагане съответните глоби.
Кметъ: 'II. СТОННОВЪ.

Варненски Общмнекя Вестникъ
Презъ вреие на Вашето пребива
ване въ града ви, Вие придобихте найрадостни впечатления отъ неговите ирелеети, но нве Ви молимъ винаги да има
те предъ видъ, че този черноморски край,
всеки день стопански заиада!
Господа,
Една стопански западнала Варна ще
се отрази пагубно не само върху ней
ното 70 хидядио население и за целия
й черноморски край, а и върху нашата
народна и държавна мощь и целоогь
За тоя североизточвнъ край всички ние
требва да се загрвжимъ, за да го издигнемъ като стопанско ядро и оплотъ
на нацията ни и като светилникъ на на
шата материална и духовна култура.
Варедъ съ морския фаръ, който ос
ветлява пътя на корабите, коато вдазатъ
и излизатъ отъ пристанището ни, треб
ва да издигнемъ и други фаръ
сто
пански и националенъ, осветляващъ ле
гитимните аепирации на нашето достой
но, но многострадално племв!
Съ тая мисълъ, именно, ние Ви по
желаваме да си рцзотидите по домовете
си и, когато едвнъ бадащъ день отъ но
во Ви доведе тукъ при насъ въ Варна,
да б&дете тогава щаетливи да видите,
какъ българската звезда, отъ върха на
тоя новъ фаръ, огрева цела североиз
точна България между Балкана, Черно
море и Дунавъ!
>

VII редовен?, конгресъ на Швдоввота на даший
з а ш и т ! офицери.
въ варна.
Презх втората половина на изтек
лия юлий месецъ той се състоя въ гра
дътъ ни. При откриването му се преживеха моменти, които подчертаха висо
кия националенъ духъ, обладаващъ. за
пасното офицвретво. Разискванията и ре
шенията му съ вече известни.
Туй което, ние сметаме за нужно
да отбележимъ, е: добрите впечатления,
които конгресистите отнесоха за градътъ
ви и съзнатата отъ всички нужда отъ мо
рална и катериална подкрепа, за да не си
изгуби той значението на първостепененъ
търговски и пристанищенъ центъръ.
Като лечебна станция и курортенъ
нунктъ градътъ ни също така добре би
де оцененъ отъ конгресистите и ние съ
радость констатираме изявленията на
всички да допринвеатъ кой съ каквото
може и. гдето може за повдигането му
в въ това отношение.
Отъ страна на Д-вото на Варненскоте, журналисти, председателя на съ
щото г-нъ Сакъзовъ поднесе на конгре
са следующия
АДРЕСЪ:
Г-нъ Председателя, г-да делегати,
Следъ поздравите на всички орга
низации и институти въ града ни, намъ,
на варненските журналисти, подобава по
следни да св явимъ предъ Васъ и да
поднесенъ нашия възторгъ и поздравдениа за успешно завършеното Би конгресно дело.
Същевременно ние, в*рни на дълга
си къмъ обществото и народа, имаме найздрави основания да Ви пожелаемъ, да
продължите бъдащата си дейность, заед
но съ обшит* усилия на народа къмъ
благоденствие и миръ.

Една назначена отъ кмета комисия
прегледа всички хотели въ градътъ ни,
на брой 23, нровери чистотата, побелировката и пр. и за намереното състави
протокола за всеки хотелъ отделно.
Възъ оенова на тия протоколи, как
то и на специалния такъвъ на елшата
комисия, г. кмета издаде следующата
ЗАПОВЕДЬ
№ 104
2
гр. Варна, 7 августъ 1935 год.
§4
Бъзъ основание протокола на наз
начената отъ мевъ съ заповедь отъ 12
Юний т. г. подъ № 72, § 16, комисия
и съгласно чл 64 п. 30 отъ закона за
градските общини,
Заповядваш:
I. Хотелите въ гр Варна, съ ог
ледъ на местоположението имъ, чистота
та, нобилировката и полаганите отъ стра
на на хотелиерите грижи за уюгноетьта
на пасажерите, поетавям* в* 4 категории,
а именно:
а) Въ I категория:
Хотелите: „Лондонъ", „София—Паласъ", ..Ройадъ", Ню-Йоркъ" и Мо
сква. "
б) Въ II категория:
Хотелите: „Орелъ", .Шумевъ",
„Островъ*, „Цариградъ", „Парижъ",
„Комерсиалъ", „Македония" и „Бристолъ". •
в) Въ III категория.
Хотелитъ: ,.Булевардъ', „Преелавъ", „Царь Бориеъ'. и .Добруджа-1.
г) Въ IV категория:
Хотелите: „Варна*, „Габрово*,
.Русе', „България', „Тудча* и „Балканъ".

Сртаваца 3
II. МавеммалнитЬ такси за една денопощве. заедво съ осветлението, св еп
рвдвлятъ:

1) За хотелите отъ първа ка
тегория:
») Стая еъ едно легло въ първия
втажъ 80 лева, а еъ две в повече —
по 65 лева за легло.
б) Стая еъ едно легло въ втория
втажъ 60 лева, а съ две в попче
по 40 лева за легло.
в) Стая ст едно м повече легла въ
третия и четвъртия етажа — по 40 лв.
за легло.

2) За хотели отъ втора кате
гория:
а) Стая съ едно легло въ вървим
етажъ 50 лева, а съ две в повече — по
40 лева за легло.
б) Стая съ едио легло въ втори
етажъ 40 лева, а съ две и повече —
во 30 лева за легло.
в) Стая съ едно легло въ третия
етажъ 30 лева, а съ две н повече —
по 25 лева за легло.

3 За хотели отъ трета кате
гория:
а) Стая еъ едно легло въ първия
етажъ 40 лева, а еъ две и повече —
по 30 лева за легло.
б) Стая съ едно легло въ втория
етажъ 30 лева, а въ две и повече —
по 20 лева за легло.

4) За хотели отъ четвърта ка
тегория:
а) Стая въ първия етажъ съ едво
легло 30 л«яа, а еъ две я повече — по
20 дева за легло.
б Стая съ едно легло въ втория
етажъ 20 дева, а еъ две и повече —
по 15 лева за легло.
III. Горните такеи хотелиерите ще
иматъ право да взематъ, ако изпълнятъ
забележките на комисията, иалгженя въ
протоколите за всеки хотелт отделно,
преписи отъ които протоколи да ее връчатъ подъ разпиека на веекл хотелиеръ.
Въ противеяъ елучай ще инъ ее вал»жатъ намалени такси.
IV. Всеки хотелиеръ се задължава
да има въ джаиляевя рамки а въ всека
стая таксите по настоящата ии ваиоведь.
Следенето и точна втълненнв на
пастоящата ми заповедь ее възлага иа
Адиин. полицейски и Общииеки влвети.
Иреписъ отъ иасгоящата ии заво>
ведь да се взератя на г. Варнпн. Окр.
Управитель за еведение, иа г. Варнея.
Градояачалникъ — за еведение и на
реждане следене за изпълнението й, а на
хотелиерите да ее връчи оодъ раавиека
по единъ преписъ отъ нея — за точо
изпълнение.
Киегъ: П. Стояновъ.
Комисията е констатирала, че въ ни
кои хотели, оеобенно въ III и IV разряд
ните, чистотата е била крайно занеиареиа
и е задължила хотелиерите да отстранятъ въ дадепъ ерокъ констатираните
дефекти. Иначе, както гласи и метената
заповедь, ще инъ се наложатъ ваиалени
такеи, а. иоже бв, и хотвлат* ииъ да
бъдатъ затворени.
Както и по-горе казагие, въ на
шия градъ има 23 хотели въ разни ча
ети на градътъ, во вай много, оеобенно
1 и II раазряднн, съ въ I, II в Ш учаетъци — централни меета,

Отъ долните еврденяя за извърше
ните анализи въ градската химическа
лаболатория отъ 1 януари до 30 юни
т. г. ее вижда, между другото, че отъ
24 анализа на'брашно, 15 ех ее ука
зали ненормални; а отъ 4':.' анализа на
мляко, 17 ея били ненормални.
Единъ отъ важните съестни про-

дукти е млякото. Той е нтженъ и за
богатото, и за бедното семейство. Кон
статацията, която ни дава химическата
лаболатория за 17 случая отъ 42 на
ненормално млеко, е очибиющъ, за да
подчертаемъ онова осъдително деяние на
некои отъ млекарвте, еъ което те, въ
желанието си да крадатъ, не могатъ да
се разделятъ.
Ветеринарната общинска властъ си
е взнълнила дългътъ кхмъ такива недобръсъвеетни млекари.

С В Е Д ЕНИЕ
за извършените анвлвзи въ Градската Химическа лаборатория отъ 1 януарий
до 30 юни I 1925 год.
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Не съ редки оплакванията .срещу
фаетонджии за произволно взимане ви
сови такси. Огзввъ на тия оплаквания е
сдедующата
ЗАПОВЕДЬ
' № 87.
гр. Варна, 8 юлий 1925 г.
Възъ основи чл. чл. 64 и 65 отъ
закона за Градените обшвни, и чл. 18
отъ Правилника за публичните файтони,
удобрявамъ следните превозни такси за
публичнит* файтони, изработени и пре
поръчани отъ специалната наинчатана
за тая целъ КОМИСИЯ, както следва:
ТАКСИ:
За публичните файтони за превозъ
изъ града и вънъ отъ него до курорт
ните места:
1) За единъ куреъ изъ града за
едно и две лица 20 лв.
2) За еданъ куреъ изъ града за
три и четри лица 30 лв.
8) За гарата:
а) за едно и две лица еъ багажъ
36 лв.
. б) за три лица съ багажъ 45 лв.
в) за четири лица съ багажъ 55 лв
Отъ гарата;
а) За едно и две яйца съ багажъ
30 лв.
б) За три лица съ багажъ 40 лв.
. в) За четири лица съ багаж 50 лв.
4) За превозъ на леварь до дома
на болния и обратно денемъ и нощно
вр*ме еъ 1 / 8 часъ чакане
60 лв.
5) До VI участъкъ, Кокарджата и
районитЬ ахъ съ г / 2 часъ чакане оти
ване и връщане
70 лв.
6) За превозъ на часъ изъ чер
тите на града
ТО лв.
Забележка: За всеки надхинатъ
чаеъ се плаща чвтвъртъ отъ такеата.
7) За свадби, емъртъ, превозъ до
Травата, Монастиря Св. Константинъ,
Двореца, Дозата, Сесъ-Севнесъ, Пейнврджикъ, Гюндюзъ-Чешме и др. забеле
жителни околности на града —' по добро
волно епазяряване.
Забележка*. За емъртъ, ако взематъ
само единъ файтонъ, на часъ се плаща
по 70 лв.
Противъ нарушителите на настоя
щата ми заповедь ще се еъетавятъ ак
тове и глобаватъ до 500 лв. съгласно
чл. 72 отъ закона за градските общини.
Препиеъ отъ същата да се изпра
ти на г-на Варо. Окр. Управвтель за
знание, а на г-на Градоначалника, по
лицейските и общински органи — за да
едедятъ за изпълнението й.
Кметъ: ОТОЯНОВЬ
Длъжнееть се налага на всеки гра-

Зб качествата и& некои отъ
съеските продукти.

1
п

Таксата за фаетоните.

Ако не се постъпва тава, влаетьта
жданинъ или гоетенинъ, ако бъде изнуне
ще
бхде въ състояние да респектира
денъ отъ фаетонджия да плаща новече
своенравните
фаетонджии и да ги нака
отъ горнитъ такси, веднага да заяви на
ра
чрезъ
строгите
ся санкции да изнай-блиската пилицейска или общинска
власть, за еъставяне нужния актъ. При пълняватъ нарежданията й.
Зи изпълнението законните нареж
невъзножность това да стане въ момента
на изнудването, достатъчно е да се взе дания на влаетьта тръбва да съдейству
ме номера на фаетона и при първия удо- ва и самото гражданство. Безъ това ни
бенъ случай устно да се заяви на една отъ кой нема моралното- право да се оплак
ва отъ произвола на тогова или оногова.
горните власти или на нейнъ органъ.

Официални

Отъ 23-те хотели, 6 са турятъ въ |
I разрядъ, 8 въ II, 4 въ Ш и 6 въ IV.
Въ I и Ц разрядните, а и въ некои
отъ 1Ц разряд-, обстановката и чистотата
нравятъ честь на хотелосъдържателите.
Съ справедливите тякси, които оп
ределя кметската заповедь, и при едно
общо желание въ всички хотелиери да
поетавятъ хотелите си на подобаюша !
висота, ще се допрвнсее твърде много •
на курертната политика на общппеката
ни управа.
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За хранителните продукти,

ненормални (развалени, Фалшифицирани) 47.30%
Градеяя Химикт: НИК. ПЕЩЕВЪ

Изменение въ състава на
Варненски общ. съветъ
Варненско Оирджво Управление
ОБЯВЛЕНИЕ

.

№ 4882
гр.

Варна, 13 ЮЛИЙ 1925 Год.

Обявявамъ на населението отъ гр.
Варна, че Варненския Окр. Ождъ съ
определения № 4 отъ 9 юний т. г. и
49 отъ 30 юний т. г. е изкдючилъ, съ

гласно закова за 3 Д. отъ състава на
Варнен. Гр. Общ Оъветъ общинските
съветници; Александръ Медниваровъ,
Атанас»**. Стефановъ, Коста Стояновъ,
Георги Цанковъ, Александъръ Т. Оимеоновъ, Борисъ Митевъ Ваневъ,. Алек
сандъръ Дииитровъ и Ад. Стефановъ и
вместо техъ е провъзглаеидъ за такива:
Никола Сербезовъ, Жечо Атанаеовъ,
Мих. Ив. Комарджиевъ, Александъръ
Христовъ, Атанаеъ Д. Къдревъ и Петьръ В. Поповъ, ж. отъ гр. Варна.
Окр. управитель. С. ДОНЧЕВЪ.
Севрвтарь: СТ. КОДАРОВЪ,

