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1талиянс&ата ескадра въ Варна
Посрещането. Приветствието на кмета г. Ас. Брусевъ.
На 7 т. м. пристигна въ Варна една италиан
ска военни морска ескадра отъ петъ еденици, на
чело съ разузнавача „Кварто",' командувана отъ
адмиралъ Морено.
с
Ескадрата бе посрещната на пристанището
сърдечно отъ официалните власти и отъ наизл-Ьзлото хилядно гражданство.
Отъ страна на общината адмиралъ Морено
бе приветствуванъ отъ пом. кмета г. Г. Трайковъ.
Още сжщия день около 15 офицери и 40
моряци заминаха съ специаленъ влакъ за столи
цата, кждето б-вха преаметъ на особено внимание
и кждето се бавиха два дни.
Въ нед%ля вечерьта на 10 т. м. общината
даде банкетъ на гостите въ Морското казино, на
който кмета г. Ас. Брусевъ държа хубава при
ветствена речь на която отговори адмиралъ Морено.

града ни, защото сз Вашето отечество ни
свзрзватз не само приятелски, но и роднин
ски врззки. Още отз училищната скамейка,
когато изучавахме Вашата страна, насз ни
остана за винаги вз паметьта красотата на
_ вашитгь езера и планини, ркзкошнитгъ ви
старинни градове и поетични села, осеяни сз
безбройни антични паметници. А който е
ималз щастието да бжде лшкарз и за лгалко
вз Вашето Отечество и се опознае по отблизо
сз Вашия народз — не ще забрави никога
прелеститп? които я видялз, както и топло
тата, искреностьта и гостоприемството на
италианеца.
Сз това Ваше посещение добритгь врззки
които с&ществуватз помежду ни още повече
ще се усилятз, за да се сзздадатз условия
за дзлго и трайно приятелство.

Завзршвайки азз вдигамз чашата за
здравето на Тпхни Величества Краля и Кра
Г-Н8 Адмирале и г-да офицери отз ита лицата на Италия,
лианската флота,
За благоденствието на Италианския На
Отз името на Варненското гражданство
и Общинската Управа имамз честь да Ви родз,
поздравя по случай гостуването Ви на нашата
И за славата на Италианската Флота,
земя и специално вз нашия градз.
Нашата малка Варна е щастлива, че по
Ура.
нтькога е удостоявана сз внимание, като е
посещавана отз представители на Велики сили.
Гостите прекараха въ Варна до 14 того вклю
Вие, представители на хубава Италия чително и на 15 юлий следъ обЪдъ отпъту
сте сокщо мною мили и желани гости на ваха за Цариградъ.
Ето речьта на кмета:
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Италияшта тт
Италиянския разузнавачъ „Кварто" пристига
въ Варненското приста
нище. Отъ кея публика
та бурно акламира скжпигЬ гости.

Кои занаяти и професии еж шШтт за чужденци въ Турция.
Варненското градско общинско управ
ление възъ основа писмото на Министер
ството на Вжтрешнитъ- Работи и Народното
Здраве—отделение за окр- и обш фчнансии
и за статистика подъ >* 7652 отъ 22 юни
1932 г обявява на заинтересованите вар
ненски граждани» че Българската Царска
Легация въ Цариградъ—Турция со рапортъ
№ 1150 отъ 5 ю-1И т. г. съобщава, че по
настояшемъ се разглежда въ Турския парламентъ и е миналъ на две четения „Законъ за професии и занаяти забранени за
чуждениитъч Въ сжшия законъ еж набеля
зани следнигв професии и занаяти упраж
нението на които е забранено за чужденцигЬ, а именно:
Амбулантната търговия, музиканстео,
фотографство, бръснарство, посредничество,
продажба на артикули съставляващи дьржавенъмонополъ {тютюневи издалия спиртъ
и спиртни питиета, кибритъ и соль); преводници и водачи на туристи, дървод-влство и желЪзарство при постройки, превозъ,
постоянна или временна работа при пред
приятия за водоснабдяване, осветление и
отопление, товарене и разтовврване на су
ша, шофьорство и помощникъ шофьорство,
изобщо рабогничество, ветеринари и хими
ци, артисти и пр. Срокътъ за ликвидиране

е б месеца отъ обнародването на закона,
като наказателни санкции за несъобразя~
ването съ закона се предвиждатъ отъ 10
до 300 лири.
Яко спр-вмо турски поданици въ Бъл
гария се приложагь забрани и ограничения
отъ административенъ или законодателенъ
характеръ за упражняване професии или
занвяти по решение на Министерския съветъ
могатъ да бжлатъ лишени отъ упражне
нието и на ония професии и занаяти, които
не еж забранени отъ тоя законъ.
Забранява се на чуждоподаници да
отвзрятъ магазини и продавниии (дюкяни)
въ населенигь мЪста, които не еж, вилиятски или казалийски (окржжни или околий
ски) центрове.
Предимно българскигв поданници ше
засегне работницитв: строители и зидари и
амбулантнигв продавачи: млЪкари и зарзаватчии въ Цариградъ, които ако се съюзягь
и огворятъ дючяни, могатъ да избътнатъ
засьтането имъ отъ закона.
Варна
Печатница „Войниковъ"
Телеф. 502.
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Свободна трибуна

Еш тщшт ш „вдга ш интг тт,
Безб да се впускаме вз размишления
Ще ми се да вервамз, че тая неезоб
вврху економическите условия на живота, разностъ е случайно допусната, затова, и за
при които маситт — народз, и специално
да не ангажирала, много колоните на вест
варненското гражданство днесз е поставено-.ника, ще избегна повече разлшшления и до
безработица и гладз, ще мина направо на
взпроса, разрешението на който е цель на води за становището лш, какво, бедното отз
пзрва категория гражданство, независилю отз
настоящите ми нпколко реда.
това дали то живее вз водоснабденз или
Служителите при Финансовото отде- не имотз—жилище, требва да б&де осво
ление на общината с±: изправени предз
бодено отз общинските налози вода, каналз,
трудность при разрешаване взпроса следва сметь.
ли, и кои бедни отз I катеюрия варненски
граждани, да б&датз освободени отз общин
Некои служебни лица тзлкуватз бюд
ски налози: вода, каналз, смета и др.; ко жета, какво, можели да се освободятз отз
гато вз бюджета по тарифа № 9, за из тия налози салго бедните собственици, не и
ползване общинската изворна вода се пред наемателите, тзй като тия последните пла
вижда: »Освобождаватз се отз такса заво щали наемз, а собственика имз плащалз
да неводоснабдените бедни граждани, приз общ. налози. Това тзлкувание не тзрпи ни
нати за такива отз езвета, отз пзрва кате каква критика, лишено е отз всекаква ло
юрия*/.. А вз тарифа № 10, за използване гика, а приложилю, би било една безподоб
градската канализация, не се говори за ни на не справедливо сть. Така кЖде е вз такзвз
какво освобождение.
случай услугата, помощьта на общината кзмз
бедния гражданинз? Той косвено ще си пла
При това, обаче, признатите отз поч. ща общ. налози, защото хазаина ще гивзелге чрезз повишения наелгз! А и смешно е
общ. езветв варненски граждани за бедни
да се разсъждава кой прпзнатз за беденз
отз пзрва катеюрия се ползватз сз голема- отз пзрва категория е по-богатз или побета готовность на общината за помощи, като дгнз—единз собственикз—наематель ли, или
имз се предвиждате: парични помощи, без единз бездомникз—наематель, — тоя който
платно лекуване, безплатни лекарства, без получава, макарз и малка, рента—наелгз ли
платна акушерска помощь и други специал или тоя, който взпреки всичката си бедность
требва да плаща и наемз.
ни помощи, безплатни топли морски бани,
безплатни удостоверения за ученици за ос
Извзнз всичко друго практиката доказа,
вобождаване отз училищна такса и подпо
че бедното гражданство не лгоже и не ще
магане сз училищни пособия, облекло, обу
може
да плаща, а правените облози се
ща и др.; безплатни дзрва и др. продукти,
трупатз по партидите и увеличаватз циф
безплатна катафалки и гробз за покойници
рата
на недоборите, нещо, което не е вз
и пр.
полза на ония които р&ководятз общин
При наличностьта на така изразената ските финансии—приходз и разходз:
готовность на общината да помага на своето
При това положение налага се корек
бедно гражданство,—дори и сз парични сред
цията вв бюджета на общината за премах
ства, така приетия бюджетз — да се осво
бождавате отз водна такса само неводо ване допуснатата вб бюджетите за 1930)31
снабденитп) бедни граждани, а да не осво и 1931/32 фин, юд. нвебобразность.
бождава взобще отз канална такса, е една
Г. Долапчиевв
неезобразностъ.
общ. чиновника.
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседанието на 3-та редовна сесия се откри
точно въ о часа. Присътствуватъ всички общин.
съветници.
Кмета\ изложи обстойно причините защо е
ззкъснялъ да бжде приготвенъ бюдждта и заяви,
че последния ще бжде виесенъ въ извънредна
сесия. Следъ това отговори на питането на Дим!
Янакиевъ отъ миналото заседание: зеленчуковиятъ
общински шгазинъ въ бездомнишкия кварталъ
билъ преместенъ въ зданието на Ив. Мариновъ,
защото последното е било на хубаво мъсто и
тамъ ставало големя продажба.
Д. Янакиевб: не съмъ доволенъ отъ този
вашъ отговоръ г-нъ кмете. Общинските зеленчу
кови магазини еж създадени да регуянратъ ценигЬ, а ие да трупатъ печалби.
Ст. СавОвЗ: Преди години се сложа нача
лото на едно хубаво дъло. Създаде се курортно
бюро, целите на което еж. да проагитира варнен
ския курортъ въ чужбина, да го издигне, да ра
боти за неговото процъвтяване. Но за съжаление
требва да кажемъ, че днесъ въ това курортно
бюро има назначени недобросъвестни чиновници,
които го излагатъ предъ чужденците.
Кмета: Въпросниятъ чиновникъ за когото
загатвате е уволненъ веднага.
По предложение на Д. Янакиевъ се реши
да се увеличатъ надниците на спасителите при
морскигЬ бани, въ миналогодишните размери.

само за едно известно време—догде се ниди колко
тржби требзагь, следъ което пакъ ще продължи.
Следъ това се премина къмъ дневния редъ,
като кмета- направи едно кратко изложение по
въпроса за отдаване на концесия казиното и ку
рортния хотелъ. То'1 наедно съ вариенскитъ пред
ставители се е язилъ при министрите Мушановъ
и Стефановъ въ връзка съ разрешаването на ха
зартните игри. Поради краткото време законода
телното предложение — даване моиополъ за ха
зарта в*ь Варна, остава да се разреши въ сесията
на камарата презъ края на месецъ августъ. По

нататзкз 1-нз клгета подчерта, че министриттъ били напзлно езмасни сз изказаното ста
новище на Варненската отщина, вз Варна
да има хотелз-казино сз хазартни шри
На края г-нъ кмета, заяви, че сега специал
ни комисии, при общината подготвятъ плановегв
и всичко необходимо до сключването на конце
сията. До нъчолко дена т-в ще бждатъ готови и
тогава общинския съветъ ще бжде повиканъ на
заседание съ продължение на дневния редъ, за
да се занимае съ въпроса. Следъ това общинатв
ще излезе съ оформени условия за концесията,
които ще бждатъ публикувани въ пресата, съ
цель да се даде възможность да участвуватъ по
вече фирми.
По сжщия въпросъ се изказаха и общигскигв съветници: Ст. Пешевъ, Хр Мирски, Н
Поповъ и Дим. Кенковъ.

Д-рб Неновб обръща внимание, че нетрЪб
ва да се огражда целия плажъ, а да се оставятъ
м^ста за безплатно къпане и за беднигЪ граждани.

По точка 3-та отъ дневния редъ се удобриха разни командировки и освобождавания на
гаранции.

Кмета: Требва да подчертая, че ние имаме
предвидъ и бедните варненски граждани, които
се къпятъ безплатно. За такива плажове е оста
вено достатъчно место. Пъкъ вънъ отъ това об
щината е отпуснала безплатно къпане на всички
бедноболни, които се нуждаягь отъ морски, топли
и студени бани.

Реши се и да се наеми ново здание за „Майчинъ домъ" понеже сегашното е неудобно за
цельта.

Г. Марчевз, показва купъ водорасли, които
били извадени отъ водопровода въ Сесь-Севмесъ.
Настоява за довършването на последния, като се
зам-Бнятъ тухленитъ тржби съ чугунени.
Кмета: Работата съ водопровода е спряна,

По точка разии межлу другигв решения се
взема и това: да се дадатъ карти за безплатно
къпане въ море. бани на лекари и журналисти.
Заседанието се закри въ 6 и пол. часа. То
ще продължи следъ нЪколко дни

ш
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Лекуване осигурените работници
пвзн фонда О. О.
М-ЬркигЬ на дирекцията на труда.— Пълно лечение ЗжбитЬ на работницигЬ.
Нови облекчения при л-Ькуването.
Въ дирекцията на труда е изработена
-една наредба съ която всички предприятия
съ надъ 100 души работници се задължаватъ да иматъ свои д-Ькарь. Сжщия еже
дневно да преглежда работницигЬ, както и
тия които постжпватъ. Ако се укаже, че
«•Ькои отъ новопостжпилит-Ь е боленъ отъ
такава болесть съ която има опасность да
се заразятъ и другите работници, болния
се уволнява и се праща на лекуване за
сметка на фонда 0. О. Нарежда се до
всички назначени фондови лекари въ Со
фия и провинцията ежедневно да преглеждатъ нуждающите се работници и по-тежко
болните да бждатъ изпращани на лечение
въ работническите диспансери, а тия които

Народната опера въ пълния си съставъ
въ Варна
Народната опера въ пълния си съставъ
120 души започна гостуванията съ въ Варна,
въ новия театъръ отъ 12 юлий. Ще се дадътъ всичко 34 представления начиная отъ
12 юлий до 10 августъ. Въ артистическия
съставъ еж: М. Милкова—Золотовичъ, Цве
тана Табакова—Попова, М. Митовичъ—-Дюгмеджиева, Ел. Христова — Гебелъ, Люба
Кръстева, Ел. Иововичъ — Ковачевска, К.
Спиридонова—Бързицова, Дияна Герганова,
Н. Тодорова и др. Отъ мжжетЬ: П. Золото
вичъ, Цв. Каролевъ, Мих. Поповъ, Л. Минчевъ, К. Каренинъ, Г. Хинчевъ, Ив. Петровъ,
П. Елмазовъ, М. Люцкановъ, Р. Ризовъ, Сл.
•-Филевъ и др. Сжщо художествения ржководитель Т. Хаджиевъ, режисьора Хр. По
повъ, пом. режисьора Ив. Поповъ, дириген
тите АсЪнь Найденовъ, Асйнь Димитровъ,
Саша Поповъ, оркестра, балета, хорътъ.
;Ще бждатъ представени следните опери:
Фаустъ, Хензелъ и Гретълъ, Риголето, Крали
Марко, Андре Шение, Вертеръ, Бътерфлай,
Ловци на бисери, Ако бехъ царь, Тоска,
Кавалерия рустикана и Палячи, Карменъ,
Турандотъ, Донъ Паскуале. Това е първото
гостуване на Народната опера вънъ отъ
София въ пълния и съставъ. Операта тръг-

сж за почивка по причина на малокръвие
и др. болести веднага да бждатъ изпращани
чрезъ съответните инспекции на лекуване
въ съответната почивна станция.
Въ дирекцията се работи сжщо и на
редбата за зжболечението на работниците
осигурени при фонда О. 0.
Отъ идния месецъ ще бжде наредено
до зжболекарите и да пломбиратъ зжби.
За цельта еж предвидени за изразход
ване 800 хил, лева до края на финансовата
година. Ако стане нужда дирекцията ще
отпустне и допълнителни кредити.
на отъ София на 9 юлий вечерта и прис
тигна въ Варна на 10 юлий по обедъ. Нека
се надяваме че този пжть както граждан
ството така и официалните власти и кул
турно просветните фактори на Варна не
ще забравятъ да посрещатъ операта както

требва.

Хроника
СРОКА за доброволното плащане на
текущите данъци безъ глоба закъснепие—
първа третина, и тоя за изплащане на за
къснелите данъци по закона за данъчните
облекчения еж продължени до 31 този ме
сецъ. Поканватъ се данъкоплатците, които
не еж успели до 25 юний т. г. да си изплатятъ данъците, да се възползуватъ отъ това
последно продължение на сроковете и си
изплатятъ текущите данъци безъ глоба, а
закъснелите такива и съ намалението, кое
то предвижда закона за данъчните облек
чения — 30% за слетите данъци до 1924/
1925 год. и20»/0 за данъците 1925/1926 до
1929/1930 година включително.
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МИНИСТЕРСТВОТО на търговията,
промишленостьта и труда, съобщава, че
централните организации на импортьоригЬ
на тютюнъ и храни въ Швейцария, които
споредъ швейцарския законъ отъ 6 май т. г.
ще иматъ право да разрешаватъ вноса на,
контингентираните стоки, още не еж учре
дени. Тия централи ще иматъ задача да
разпредЪлятъ вноса съ огледъ щото даде
ните разрешения за вноса на отделните
швейцарски вносители да не надминаватъ
разрешения общъ контингентъ за отдел
ните стоки. Общия контингентъ отъ друга
страна ще се определя въ размеръ на
вноса отъ 1931 г За превишенъ вносъ ще
се иска разрешение отъ федералното пра
вителство. Всички постжпки за вносъ и раз
решения ще се правятъ отъ швейцарските
вносители.
Специално за България контингентътъ
за тютюнъ и зърнени храни е въ размеръ
на вноса отъ 1931 г. Централите на вноси
телите на зърнени храни и тютюнъ не еж
още учредени до сега. За база на този вносъ
се взема вноса отъ 1931 г. Така определе
ните контингенти за България, могатъ да
бждатъ увеличени въ два случая: 1) ако по
ради пречките, които швейцарските стоки
срещатъ въ дадена страна Швейцария на
мали определените за тази страна контин
генти въ полза на България; 2) ако отъ
наша страна се предложи изгодна за Швей
цария компенсация.
Едно увеличение на определените за
България контингенти би било възможно на
базата на компенсациите, като се има

.
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предвидъ усилията, които Швейцария прави*
напоследъкъ, за да съживи своя износъ и
да поощри износната си индустрия.
ПРЕДВИДЪ на затрудненията на изно
сителите отъ България на произведенията
на народното стопанство, относително реа
лизирането на вземанията имъ въ чужди
валути, Министерството на Търговията е по
молило управлението на Б. Н. Банка да съ
общи при какви условия въ бждаще ще бжде възможенъ безприпятствения износъ на
сжщите продукти, а особено на плодовете,.
десертното грозде и зеленчуците, съ огледъ
на постигнатите споразумения на Б. Н. Бан
ка съ съответните банкови институти въ
другите страни върху режима на девизите
и какви еж переспективите за издействуване облекчения отъ сжщите, за да се
улесни износа на тези продукти.
Въ отговоръ на това управлението на
Б. Н. Банка, съ писмо отъ 7.VII. е съоб
щило, че управителния съветъ въ заседа
нието си на 20.VI. е разрешилъ, щото по
лучената чужда валута отъ износъ на зе
ленчуци и плодове да се употреби за изпла
щане на стари задължения отъ вносъ на
стоки въ България, както ,и за вносъ на
нови стоки, за които Банката отпуща ва
лута споредъ наредбите си, безъ да се
спазва контингента за внесените стоки, по
наредба № 7 и безъ да се часа изтичънето
на тримесечния срокъ по наредба № 3.
Това постановление на управителния
съветъ е пратено за одобрение на г. Министра на Финансите.

Ш§ШШШШ§Х§ШШ@Ш§ШШ§Х§ШШ

Варненския общински вестникъ е единствения
въ Зарна, който изразява най вЪрно и точно
общата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и културна политика на общината.

Грвждш, следете вашия е р г и - Шпш. общ. вестникъ.
Годишенъ абонаменъ — 55 лева.
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ВАРНЕНСКО Г Р Й Д О К Д Ч Д Л С Т В О

Щ

Запов&дь И® 293 % 1 Й # "
гр. Варна, 28 юннй 1932 год.
Тъй като презъ курортния сезонъ много самоволни посредници за квартири тичатъ по улиците,
тълпягъ се по гарата и съ най-безобразия викове и кресъци посрещатъ пристигналите летовници
и съ дърпания имъ предлагатъ квартири, то въ интереса на обществения редъ и благоприличие

ЗАПОВЪДВАМЪ:
1) Посредници по настаняване летовници на квартири се допущатъ само лица които еж
агенти на посреднически бюра' обзаведени като такива, легитимирани като такива предъ общината
като бюра и назначени по реда, указанъ по заповедь № 60 § 2 отъ 27 юний 1932 год. на
Варнен. Градски Общински Кметъ.
2) Такива агенти требва да еж облечееи прилично и да носятъ еднообразни металически
аначки по предварително удобренъ отъ Общинското Управление образецъ Значката ще има лен
тичка съ името на съответното посредническо бюро. Агентите на хотелите да иматъ специална
•фуражка съ подобенъ надпасъ.
3) Не се допущатъ на гарата на перона нито въ чакалните, нито вънъ предъ входовете на
гарата никакви агенти на частни посреднически бюра, курортни домове или хотели, нито собстве
ници на частни квартири. Изключение се прави само когато следва да се посрещне г р у п а
л - в т о в н и ц и , като това се удостоверява съ официално писмо или телеграма. Въ такъвъ
случай се разрешава отъ бюрото за летовници> съ официална заверка на писмото или телеграмата,
лцото съответния агентъ да пперещне групата предъ вцода на гарата.
4) Забранява се абсолютно пжтуването по влаковете на агенти отъ хотели, посреднически
бюра или курортни домове, както и иа всЬкакви други частни лица, съ цель да раздаватъ реклами,
афишчета, хвъъчащи листове и пр. или пъкъ да посрещатъ изъ влаковете летовницигв и да
агигиратъ за въ полза на хотели, курортни домове, ресторанти и др
5) Строго се забранява на агенгигв по настаняване да тръгватъ подиръ летовниците, да гоиятъ файтоните и автомобилите съ пжтници и да имъ предлагатъ услугите си по улиците
6) Строго е забранено настойчивостьта за неискана услуга
7) Посредническите бюра, които ще се за шмаватъ презъ настоящчя сезонъ съ настаня
ване летовници на квартири и огговарятъ на условията предвидени въ залов*ль № 60 § 2 на
Варненски Градски Общински Кметъ. да подадатъ до бюрото за летовници заявление за искане
•разрешение най-късно до 1 юлий 1932 год
8) Агентите требва безусловно да отговарятъ на условията, предвидени въ заповедь -» 60
*§ 2 на Зарненски Градски Общински Кметъ
9) АгентигЬ, които ще бждатъ удобрени кзго такива отъ Общия Уярачление и отъ Гралоначалството, ще требва винаги да носятъ въ себе си легитимация издадена отъ бюрою за ле
товници и заверена отъ Градоначалството и да я представятъ при поискване отъ сграна на орга
ните на властьта. Освенъ това сжщитъ се задължаватъ да носятъ винаги значката, упомената въ
точка 2 на настоящата заповедь.
10) На лица, които се занимаватъ съ настаняване на квартири безъ да пригеж<ватъ за-конно издадена легитимлция, ще се налагатъ съответнитъ санкции
11) Нарушителите на тая ми запов%дь веднмга да се отстраняв*тъ като смутите/ж на реда
и да имъ се съставятъ актове по чл. 475 отъ Наказ. Ззконъ за глобяване до 2,000 лева.
Преписъ отъ заповЪдьта ми да се представи на г. Варненския Окр Упоавитель з< сведе
ние, на г. Кмета за най-широко разгласяване и на всички полицейски участъци и подучасгьци за
«най-строго изпълнение.
Зам. Градоначалникъ: (п) П. А. ЧИРПАНЛИЕВЪ
В*рно,

при Варненското Градоначалство, Секретарь А. СЛАВОВЪ.
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Варненско Градско Общинско Упраеяекне
гр. Варна, 27 юний 1932 год.
§ 2
За запазване реда по настаняване летовниците ПО квартири и хотели.
3 А П О В Ъ Д В А М Ъ:
1. За посредници по настаняване летовници на квартири се допущатъ само посредническите
бюра, които еж. обзаведени като такива, заявени при данъчното управление, че се занимаватъ съ
това занятие и плащзтъ данъкъ.
2. Посредническите бюра при изпълнение на службата си, могатъ да си служатъ и съ
агенти, които требва да бждатъ лица почтени, ползуващи се съ добро име всрЪдъ обществото,
познаващи добре града и да говорятъ освенъ български, още единъ отъ следните чужди езици:..
ф р е н с к и , н е м с к и , ч е х е к и, п о л с к и и р о м ъ н с к и.
4. Бюрата, които желаятъ да имъ се признае правото да настаняватъ летовници на квар
тири, требва най-късно до 1 юлий 1932 г. да подаватъ заявления до бюрото за летовници,, при
дружени съ бележка отъ данъчната власть, че еж обложени съ данъкъ занятие за настаняване на
квартири. Въ заявленията тръбва да еж указани имената на всички лица, които ще настаняватъ на
квартири, съ указание кой какви чужди езичи владее и придружени съ по 2 портретчета за вс*ко лице.
5. За посредническата услуга посредниците получаватъ възнаграждение максимално 1 0 % отъ
уговорения е д н о м е с е ч е н ъ н а е м ъ , което възнаграждение се заплаща отъ наемодателите. На
агентитъ по настаняване на квартири е а б с о л ю т н о з а б р а н е н о д а - п р е т е н д и р а т ъ
з а к а к в о т о и д а б и л о в ъ з н а г р а ж д е н и е н а л ъ т о в н и ц и т ъ . Д о 1 ООО лева
месеченъ наемъ възнаграждението е 100 лева. За услугата по настаняване на летовницигЪ по
хотели н е с е п л а щ а н и к а к в о
възнаграждение.
6. За получаваните възнаграждения бюрата издаватъ кочанни разписки, заверени отъ об
щината. КочанигЬ се запазватъ до проверка отъ общинската власть и само следъ това могатъ да
се унищожатъ.
На гърба на разписката ще се попълватъ най-подробно условията, при които летовника е
билъ настаненъ, за да могатъ да послужатъ при разрешаване споровете между наемателя и ле
товника. Ако некой агентъ издаде разписка, безъ да пише подробно условията на настаняване, ще
му се налагатъ съответните санкции. /
7. Посредническите бюра се задължаватъ да водятъ списъкъ на агентитъ си и списъкъ на
настананенигЬ отъ тъхъ летовници.
Тия регистри требва да бждатъ"пронумеровани, прошнуровани и подпечатани съ печата на
общината.
8. Всека сутринь най-късно до 9 чяса посредническите бюра представляватъ въ бюрото за
летовници бюлетинъ за нветаненитъ презъ предшедствующия день летовници, въ 2 екземпляра, опькоито единия, надлежно подписанъ отъ респективния чиновникъ при бюрото за летовници, севръща обратно. Бюлетините се подаватъ по даденъ отъ бюрото за летовници образци.
9. Квитанциите и регистрите ще бждатъ приготвени подадени отъ бюрото за летовници образци.
10. Общинските ревизори иматъ право да правятъ проверки на книжата на бюрата, отно
сително редовното имъ ведене.
11. За избегване на недоразумения и злоупотребления, на посредническите бюра се забра
нява да иматъ въ названията на фирмите си текстъ еднакъвъ или сходенъ съ наименованието на
бюрото за летовници при Варнен. градско общин. управление, като напр „ Л ъ т о в н о б ю р о " ,
„ К у р о р т н о б ю р о " , , Б ю р о з а л е т о в н и ц и " и пр. Бюрата, които които еж допустнали подобни сходства съ наименованието на общинското бюро за летовници, незабавно да наредятъ за техното премахване.
12. За неизпълнение настоящата ми заповедь, провинилите се агенти и бюра се глобяватъ
и лишаватъ отъ правото да продължаватъ работата си, а ако еж извършили и измама или други
престжпни деяния, ще се подведатъ и подъ углавна отговорност*.
На настоящата ми заповедь да се даде най-широка гласность. Изпълнението й възлагамъ
на бюрото за летовници.
Зам. Кметъ: (п.) СОФР. ГЕОРГИЕВЪ
Верно,
при Варнен. Градско Общин. Управление Секретарь: К, М. ДЮЛГЕРОВЪ

