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: параходътъ съ което е па Цариградското
| пристаните, за да ее очаква пристига
нето му тукъ въ пай скоро време.
Отъ участвуващите въ преговорите
.. Свиканото по инициативата на об
мелничари всеки ангажира известно ко
щинския кнетъ г-нъ II. Стояновъ на 14 личество отъ закупеното жито и по тоя
того събрание отъ г. г. началниците на начинъ ее улеени и исилащането му, ко
учрежденията, Директорите на учебните ето, по искането на продавача се гаран
заведения и видни граждани и общест- тира отъ същите мелничари чрезъ пър
вееници, за да ее разменятъ мисли и се востепенни банки
-.*заж4->^)ажвв*в~-за^съсврана—поаащи в ——~Тазв.~пвхва*в& еилйдораоеть -кажауза изяамиране източници на парични комиеаретвото по прехраната и мелнича
средства за образуване фондъ за помощи рите даде оня реепевтъ, който се отрази
на бедните варненски граждани за пре и върху по-изгодните цени на житото
Ето единъ жветь, единъ нримеръ,
дстоящите рождветвенни празници, не
можа да се състои, поради ангажирва- който доказва, че еолвдарностьта на резяето на гражданите въ много други кул пективнитк фактори, играющи роль въ
турни професионанни, научни, политически вкономичвевая и ародоволетвенъ въпроеъ
и др. събрания въ същия день и въ. на гражданството, е веекога резолтатна
гъшото време, кактр и поради избори | и само еъ нея може да се привъзмогза членове на Търговско-Индуетриалната натъ мъчнотиите по прехрана и пр.
!
Отъ закупеното жито ще ге нзгоКамара.
Същото събрание и за същата цель товляватъ същите видове хлябъ, както
ее свиква въ Неделя — 21 того, също. ' до сега. Типовия хлябъ ще съдържа 15°/°
въ общинското здание „Зала Съеди ' царевица, и ще бъде несравнено по' добъръ въ качеетвенно отношение. Це
нение "
-,:• Съ отзоваването си на тая благо ната му ще бъде около 8 60 лв.
Сь тази сделка общината ни се
родна инициатива и съ влагането си
озапасява
сь храни най малко до 15
добра воля и желание за яейяото пълно
февруарий
ид.
1925 год. При това очаи рвзодтатно осъществяване, г. г пока
кватъ
се
пристигания
и отъ вътрешнонените ще илпълнятъ високъ граждански
дългъ къмъ изнемогващото бедно Вар етьта на царството.
|
Водятъ се преговори н за друга
ненско гражданство
I партида жито отъ Дмерика и вероятно
! тЬ ще ее приключатъ на по изгодни уе| ловия и това ще се длъжи на сполуката
съ първата партида.

По прехраната

Полаганите отъ респективните фак
ктори - по прехраната А въ градътъ пи
грижи за озапаеяване общината ни кол
кото е възможно съ по вече храни, напосладъкъ дадоха единъ успокоителвнъ
резолтатъ. ; Въ лицето на комисаря по
прехраната отъ една етрана и отъ друга
— въ лицето на тукашните мелничари,
на 16 того ее приключиха преговорите
за купуването за сега 1200 тона пър
вокачветвенно ааераканско жито № 2,

както съ сега. Това продиктува нуждата
отъ изменението па тия такси в докар
ването имъ по размеръ до наемите, ко
ито сега ее илвщатъ.
Ето защо поетоявого пряеътзаие
внесе въ съвета въароеа за язиевението
на наемите такси за общинските имва,
конто не еъ отдадени на търгъ я опре
делена нови такса. За да стане това,
обаче, намеря се за пуждно да ее н и -пача една* коивенл7"" която да обхода
всичка общински нивя въ градското зе
млище в да види, кои отъ техъ ще
требва да се дадатъ подъ наемъ и кои
не, а за резолтата да ее докладва.
Въ заседанието ся на 24 минали
Ноемврий, но тоа въпроеъ съвета реши;
натоварва се общинския еъветаикъ Диннтъръ Я. Димвтровъ, заедно съ чинов
ника по общинските вмотя и поленя
надзиратель Юр. Петровъ да язвършатъ
горвята нровЬрна н съветника Димвтровъ
да представи въ съвета оиеменъ докладъ,
въ който да е изложено в неговото мне
ние.
Общината разполага еъ доста ниви,
особенно язъ между общинските сечища
които до сега не ех бвлв приведени въ
известиость — най-вече въ проетрзяет*
вепно отношение
и евеалотацяята ямъ
не е била доходна за общинската каеа.
Сь горното решение на съвета е*
цеди дя се премахне една аномалия по
отношение на общинските нивя я доби
ването отъ гехъ максималните пелзв.

При разискването на тоя въпроеъ,
въ съвета, се изтъкна и обстоятелството,
че много отъ нввптЬ между общвнекяте
сечища съ загяватъ еъ дини, отъ която
I обработвачите варятъ питмесъ,
като
' горлпвия матервазъ за това безплатно а
общинските ниви.
по коитрабанаеяъ начинъ ея доетавятъ
По таблиците, придружаващи теку- отъ общинските гори. Това е вредно за
щия бюджетъ на общината, съ пред горите и вредоносно за общинската каса.
видени таксите за даване подъ наемъ За въ бъдаще това не требва да ее до
общинеките нави, търгове за които не пуща. Общинеките ниви требва да ее
засяватъ съ други култури, а не я еъ
съ ставали.
дини.
Когато се е съставядъ бюджета м таб
Проектира се: съ течение на врелиците, наемите не еъ била тъй високи

Отдавовето подъ наемъ
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Решение № 241 Одобриха се во
числото на служащите чрезъ закриване- |
енните
условия и се разреши доставката
тона излишни длъжности, било отъ р е - |
по
стопански
начинъ на 150 п. х. те.
золтатите по предприетите реформи на
лено
въже
за
варненската градска ековбщинското счетоводство, дефицитите мотобойна.
гатъ да ее наналятъ.
Въ свръзка съ икономиите отъ наРешение № 242 Одобриха св п0.
халяване числото на служащите, чрезъ вините условия, и се разреши доставката?
закриване на излишни длъжности, нужно по стопански начинъ на 6 блузи и 4!
е и едно реформиране на деловодството панталони за персонала въ общинското;
оъ общинската каса.
| и канцеларския редъ въ общин. управ ветеринарно отделение.
? Отъ 1 априлъ т. г., отъ когато за ление. Тия деловодства и канцеларски
почва бюджетната година, до 30 октом редъ съ наследени отъ руското окупа
ври! • г. въ общинската каса съ по- ционно упраление и бидейки сложени на
етъпили 17,790,131-47 лева, ерешу | бюрократични начала и окръжени съ
вдинъ разходъ за същото време отъ : никому не потребни етаиности, съ само
на книженъ
басть,
21,684,07666 лева. Разхода, следова | фабрика, за
тедно, е по-годемъ
отъ прихода съ ! достоенъ да събира прахътъ въ архив
на отделенията и службите при
3,893,946 19 лева.
| ните помещения. Тези всевъзможни вхеобщин. управление.
дящи и изходящи регистрации и номе
Споредъ бюджета на общината (бю рации; образуването на тези всевъзможни
джетъ за 1922/23 год.), който се при дела и преписки, требва да се премах
Статистическо отделение
дага, ежемесечно постъпиенията требва натъ я заненятъ съ нещо, което е по
да бъдатъ не по-малко отъ 4 мил. лева, ( сочено отъ опита и практиката и което,
За врехе отъ 7 до 13 текущи деза да може общината да ее справя съ като направи излишни сегашните фор комврий са зарегистрирани:
задълженията си. Отъ горните, обаче, халноети и процедури въ канцеларския
Раждания: 35, отъ които мъжки 17
постъпления явствува, че всеки изтекълъ редъ, за които ее издържатъ толкова женски 18, бълг. 27, турци 5, гърци 1
мееецъ дава минимукъ 2 ' / 2 милиона лв. елужаши, ще опроетотвори и самата ра и арменци 2.
^
двфицитъ. ""
" " [ бота, за да се не отразява тя и върху
Униранвя: 33, отъ които 20 мъж
Чудно ли •, че при такова поло | времето на гражданите, които иматъ ки и 13 женеки, българи 2 4 , . турци.,3?
жение общината не е въ състояние да | нужда отъ услугите, било въ едно или арменци 4, 1 еврейнъ, и 1 италианецът
посреща своите задължения, а най вече въ друго отношение, на общинското уп
Женидби: 19, отъ които 14 бъл.,:
да изплати заплатите за неколко месеца : равление.
4 турци и 1 архенеци.
на скужащите св?
Преселвания: 19, домакинства еъ
Въ какъвъ духъ и въ каква сми- 66 члена, отъ които: 37 хъжки и 29
•'. Изгледъ за засилване ва постъпле
нията нима; и тамъ е гол*мето зло. По съдь ще требва да ее реформиратъ де женски. ,
следния бюдетинъ за постъпленията ловодството и канцеларския редъ въ об.
По народность: 48, българя — 28
чрезъ бюрото на общинските облози и пе- управление, ше ее занимаятъ еъ отделна хъжки и 19 женеки, руси 4 2 и. и2ж.
'
доборн ви показва, че такива поетаиления статия.
арменци 10—5 м. и 5 ж. евреи 3 - 1
за време отъ б до 12 денех, е имало отъ
м,- и 2 ж;- турци 1-- ж. - - - •-—~« _,..*^х.
271,294*40 лв. а общо въ касата презъ саПо поданства: български 49, руси.
щото време съ постъпили 843,53 Г80 лв. ;
12, гръцки 3 и арменци 2.
Ако тая суха беше събрана презъ ех !
щото врехе, би «я счело, че ностхпле- I
Ветеринарно отделение.
нията съ горе — долу задоволителни, оба
иа Общинския Съветъ.
За врехе отъ 16 до 30 ноехв. т. г.
че тя не е събрана презъ туй врехе а е
събрана и отъ по-рано и презъ туй вре
Заседание на 24 Ноехврий 1924 г.
Презъ това врехе въ Варненската
ме е внесена въ общинската каса. За
Градска скотобойна е изклано; 299 гдаи
ПРОТОКОЛЪ № 84.
държана е до оформирането ьнвсането
едъръ. рогатъ, добитъкъ дали 35,036
е въ общинската каса — вдинъ редъ,
Решение М* 1235 Разреши се дос клгр.
месо
и 2106 глави
дрвкейто еъ реформите, които еъ предпри тавката по доброволно съгласие на ме
бвнъ рогатъ добитъкъ, дали 39337 кгр.!
елата, върху общинското счетоводство, дикаменти за нуждите ца общинската
месо, или веичко 2405 глави едъръ 1
за въ бадаще ще е» премахне.
аптека.
дребенъ добитъкъ, дали 743(7 клгр. ме
Решение № 237. Разреши ее со Презъ същото врехе е уничтожеяо;
По всичко, следователно, личи, че
аво за 7 месеца отъ бюджетната година | доставката направо отъ общината за 1 овца 12 клгр. отъ Генерализирана
съ постъпили сахо около 18 мил. лева, ; библиотеката на общинската химическа Туберкулоза, 1 овца 12 клгр. отъ Сассанитарно отделение — Ьех1а и 2 свини 84 кгр отъ СеухНто, вървяйки по същата пропорция, за | лаболатория
. ' \
останалите Б месеца не ножемъ да очак 9 француски ракородства по службата на у г т з се11и1о515
ваме повече отъ 8 9 милиона дева по общинския хихикъ, на етойпсеть 157 55
Прегледано и проверено 6094 л«француски франка, или около 1300 лв.
етаплевия.
три
преено
млеко Съставени еъ 4 акта
наша пари.
•'•• Очввиденъ е дефицита отъ около
на мдекопродавачи на уводнено млеко
Решение № 268 Разрешава се ла като имъ е отнето 27 литри уводнено
20 милиона лева, еъ който неизбежно
ще ее приключи бюджетно упражнение, св довършатъ работите по поиравката млеко и се предаде на сиротопиталишето
щонъ до края ху се прилага бюджета за н преустройството ва конюшните въ по и родителзкия комитетъ при девическата
1922/23 година, оевенъ ако не ее из жарната конанда,, което да стане отъ гимназия.
.
.
намери ходуеъ за отстраненето иди по общин управление по стопански начинъ
Констатирано; е едно беено куче,
не нахалонето на този тъй очввиденъ чрезъ наемане надничари. За цельта ее което е ухапало едно лице, иепратено на
разрешава да се изразходватъ отъ об лечение въ София.
двфицитъ.
„
щинската каса 40,000 лева.
Съ тая трудна и главоломна задача
Направени съ 76 ревизи на 12 ра
има да ее справя постоянното присътРешение № 239 Утвърди се тър- ботилници за мееии консерви в на вси
етвие и общинския еъветъ и тя би ее гътъ за отдаване подъ наехъ използува чки магазини, въ които . ее продавагь
разрешила до некаде удовлетворително, нето на пашата отъ общинските градини меени консерви; също ревизирани еъ об
ако на помошь ее яви и гражданството. като тоя за градината „Орта Чайръ
щинските хали и месолродавниците в*
Съ вниеането на недоборите и текущите се утвърди върху Яни Стаменовъ, отъ Ситето.
ей задължения къмъ общината отъ раз Сееъ еевхесъ за 10,000 лева, а оня за
Издадени еъ 23 свидетелства «
ните обшински такси и берии — отъ градината „Пейнерджикъ", също за правособственость на едъръ добитъкъ.
една страна и отъ друга — ако ее ус 10,000 лева върху Никола Шушоевь,
Издадени съ 95 пътни листове з»
пее съ икономиите било отъ намаляване отъ. гр. Варна.
взность въ в ьтрешностьта на царството.
нето тия ниви да ее залесятъ, - нещо,
което ще бъде отъ по-големъ внтерееъ
за общината.

1вд постшенша
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животни и сурови животински нроизве ' ленчукови градини, подчинявайки ги на •
отъ венчай пайчари Е при липса на при
дения, следъ предварателенъ прегледъ, | твя традицви.
' родни стихии, ковто биха увредили ос
както еледва: 19 *а 1322 кгр. пресна I
Традициат* въ градинаретвото ел, ' новно предириятието, последното въ ни
риба, 1 1 за 1241 кгр. солена риба, 1 ! въ тая фориа: съставлява се едно дру- кой случай не приключва еъ загуба. Слу
за 3 8 кгр. сирене, 23 за солени хврв- I жеетво или вдвнь се обявява за органи- ' чили ее, обаче, такава, тя са иоиаеа отъ
нгв 2 6 6 3 клгр.,12 за 9 3 0 кгр. соленъ ! заторъ на конпаная на граданарство — ! всички участници въ предприятието, спо
паламудъ, 4 за 135 кгр. лакерда, 5 за ! „бахчованджидъкъ' 1 , както въ но старо ! редъ пая имъ.
606 кгр. солена хамсия, 1 за 2»0 кгр I врано ее наричаш». Въ но-равшни вре- ;
Сега, какво може да се направи, еъ
червишъ, 6 за 1180 кгр. екумбрия, 1 I йена, както а сега, градинаретвото бъд- !
за 75 кгр. солени кози кожи, 2 за 5 3 5 0 гарите са упражнявали новвчето въ стран огледъ на горнята традиция, за Варнен
кгр. мокро солени биволски кожи, 2 за ство Нена гезграфичвека часгь на света, ските общински зеленчукови градини?
525 кгр мокро солени овчи кожи, 1 за гдето българи градинари да не еъ про
Общината е собетвеяняка на зелен-'
чуковит* са градини. Досегашния начинъ
100 кгр.'овчо масло, 2 за 300 кгр. са никнали.
на обработването имъ е и задоволителами,!. за 2 0 0 кгр. солени говежди
Дружеството ида комааиията, безу- ленъ, в пе задоволителенъ Другъ пать
черва, 2 за 2 4 0 кгр. наденици и 2 за
едевно, разбира се, още ирезъ девемврнй ще ее заннмаемъ съ това. Той сигурно
1401 кгр. създърма.
и
януарвй месеци се организира и въ ще е задоволителенъ, ако имъ ее даде
Лекуванъ е всичкия заболялъ об
завиеимоеть
отъ големината на градина една автояомноеть, върху база на изщински добитъкъ.
та, която ще се обработва, се оиредедя етъкната по-горе специална градинарскав чисдотб — ядрото — на участниците, бахчеванджийсва традиция.
както и участието на всекиго въ цечадКато еобегвенникъ на зеленчукови
би и загуби. Мерилото е „пая*, (делъ).
Опредедятъ се иаювйте върху база 4 0 0 те со градини в ирвтежаваша нужния
драма единъ най. П процентното участие живъ и мъртавъ инвентаръ, общината
въ печалби и загуби става на п&й. Ора- ! може да вземе сама инициативата за ор
квръ; за обработването на една градина ганизирането на сдружението иди вомиа
Отъ днешния брой откриваме се органвзирва етружевве иди вомиания нията, втзъ основа на пайетвото, вх ка
и ще откриваме отдель подъ гор- отъ 10 души. Съ оглед ь, кой за каква къвто случай и тя ще има своя пай. За
ньто наименование, за да дадемъ работа е способенъ и еъ какви капитали свой представвтелъ въ предприятието тя
възможность на всички, които же- (сврмвя; иди съ специалность въ рабо- | ще си има лице, което ще има цроцентъ
лаятъ да се изказватъ по свързани тате участвува, се епределятъ и иаюви- ! оть нейния иай. безъ да му се плаша
заилата Кнкъвъ ще баде пая на общи
съ общинското самоуправление въ т§ на ве*киго: Ц / 8 най, 1 иай, 300 дра- ! ната,
въ който ще влизатъ в ползите
проси, д а с е искажатъ въ вестника ма, 150 драма в пр. Но тоя начинъ св I на представителя й, които ще ее уговоустановяватъ паювите. Ако почаябата е \
м и . - . - .-•••
* з>
. . . . • • • . , •
рятъ между нея и него, ще зависи отъ
.•• Въ тоя отдель ще се печататъ 15,000 лева в паювите 5, тая печалба* сиоразупението между дртгнт* съучаст
и статии по въпроси отъ общест- се дЬли на 5 и на иай се пада но 3000 I ници или съ едвнъ отъ техъ, които
венъ характеръ, както и публични дева. Върху същата база се дири пе- ' се ечитатъ за организатори на остана
отговори на уместни запитвания чадбата и на 300, 150 и пр. драми. Та- лите съучастници.
_ _лхъ__стдана надграждалите-- по ра-_ къвъ е процента и въ случай на загуби.
КОИТО ее ионасятъ отъ ВСИЧКИ учаетвуботите въ общината ни.
Вь съдружие общината ще влезе
ващн въ компанията,: споредъ нея имъ. съ своя имотъ, еъ досегашната му уред
ба и инсталации и еъ живия си и нърЯдрото — вомианията е изцяд отетавъ инвентаръ (гидикъ) а, по споразу
хнвчееката, стопанска и търговска орга
мение, може и да внесе извеетенъ капинизация въ нреднринтиото в, ако тона
талъ за нуждите ва предириятието, като
ядро не е въ състояние да насмогва ра
внесе и другата етрана такъвъ. При работите, взематъ ее надничари за сметка
венъ ваивталъ, общината, както и дру
и полезно ЛИ е автономизирането на на компанията.
гата етрана, могатъ да се откажатъ отъ
общинските зеленчукови градини
Въ завиеимоеть еъ какви култури е лихви и веичко да мине върху ползите
• Опита е довазалъ, че за експлоати засета градината — на сухо иди на во отъ наювите; но тя може в да си запази
рането на по годените общински стопан д а — става и ликвидацията: за култу правото на лихви зи своя вапиталъ,
етва, стопанския начинъ не е рационал рите безъ вода (на суша) къмъ 1 5 се- което пькъ ще намали нейния оай.
ния. Оправдано е напълно мнението, че птемврвй, а за тия на вода
къмъ
Въ качеството св на пайщнвъ, об
държавата и общината съ лоши стопани. края на октомврий. ',
щината ще и «а винаги право на коя-.
Гдето се работи съ надници, съ ръково
Инвентара (гидикъ) и остатъка отъ ролъ, независимо отъ тоя, който нейния
дители, надзиратели и ир. за чужда смет
произведенията, по общо съгласие на вом представител* — за пейна и за негова
ка, тамъ работите вървятъ лошо и реианията върху цените, ако не еъ про- сметка - ще упражнява.
золтатит* отъ етопансвитЬ нрадприятия
Но тамъ, гдето вс*км отъ участни
дадътъ, еъ поематъ отъ едного илв нееъ иди дефицитни иди едва покриващи
колко отъ компанията и стобаостьта имъ ците въ дадено предприятие очаква пед
разноските.
;•*;• ,.
ее спада оти паювите имъ. Въ всеки ант* си отъ колективния трудъ на съу
Автономизирането на по-големите случай съ тоя инвентаръ и оетатъка отъ частниците и гдето самоконтрола е въ
общински етопанетва въ снисъдъ да се производството се фиксира общата пе естеството на работата, нуждата отъ оеобенъ контролъ е излишна.
отдели т*хната уирава и уредба отъ чалба, подлежаща на паювите.
централната административна управа на
Тъй като съ зеленчуковите си гра
Ако собетвеностьта иди владението и
общината и да св привдвкъкъ въ тЬхъ
ползуването на градината принадлежи дини общината преследва не само мате
специалиста и работници не еъ заплата,
на едного или на н*колко отъ сдружението, риални ползи за своята каса, а има и
а еъ процентно участие въ печалбите —
ползите отъ това инъ влизатъ или въ желанието да снабдява гражданството еъ
• най-добрия и най резолтатния начинъ увеличаване на паювите имъ, или въ оп- по вфтени градинарски произведения, въ
на експлоатиране тия етепанетва.
проса за по-ефтените цени на зеленчука
ределенъ за обща емвтка навмъ.
-'•• Оъвоенъ пригоденъ тоя начвнъ е за
в варивата ше се уговори съ другата
Ликвидацията става еледъ спадане страна и той не може оевенъ да добие
общинските зеленчукови градини.
то на всички разноски и останалото, кое взаимното благоприятно разрешение. Об
' Градинаретвото, бидейки епециалто еъстъвлява печалба, се д4ли съобраз щината е факторъ въ регулирване ценинесть на населението, особено отъ Тър но пайщата на всекиго.
те на еъестнв продукти и съ еданъ проновокия окрагъ, има своите традиции,
центъ въ по малъкъ за произведенията"
Ето
една
примитивна,
обоснована
на
които еъвеемъ лесно могатъ да ее приот», своите зеленчукови градини, ще мо
градация и безшумна ликвидация.
ложатъ при едно решение за автономи
При усърдно гледнане на работата же да върви на редъ съ частните про-,.
зирането на Варненските общински зе

Свойодве трнОуна.
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взводвтелв аха търговци на такива про
изведения, компенсирайки тоя минусъ еъ
по-гоаемото джиро и поулеснвтеляите
ередетва за плаеирването на произведе
нията отъ своите зеленчукови градини —
иещо, което не може отъ да не баде раз
брано и охъ другата страна, за да би
тя приела единъ процептъ на по-ниеки
цени на произведенията отъ общинските
зеленчукови градини.
Впрочемъ, това е въпросъ на еметки и взаимно разбирателство. Иоже пъкъ
общината и да поене за своя сметка тоя
минуеъ върху своя пай.
Ние миелииъ те уевоенъ я праложенъ тоя начинъ за експлоатирано на
общинските зеленчукови градини, ще
пренесе несравненио много по голема пол
за отъ колкото до сега.
Градинаретвото не е академическа
наука, но то е занаятъ еъ всички при
същи нему тънкости и особености, разнооразностите на което не се иодаватъ
на никаква теория, освенъ на дългого
дишна практика. Градинареката година е
кръглата календарна година."За опитния
и позваващия своята работа градинарь
неиа день презъ годината, когато той
да неиа какво да работи. Презъ зимата
той тори, пази и нагледва семениците
си, както й жпвияея инвентарь, презъ
пролетьта готви своите ястъци за раз
садите, оре и приготовлява почвата за
културите и щомъ времето презъ про
летьта " позволи, започва систематично
своята работа, за да я счита привършена презъ еееиьта, когато падне снегътъ
и то зя тия работи, воито до тогава се
прнвършватъ.

тая причина тия моменти св пропущатъ
и това носи най вредни последици за
такива култури. Насаждането на разеа
дите отъ нежни култури изисква това
да става еутринъ и вечерь — по хла
дина. Можете лн да заставите вие слу
жащия или надничаря да ви работи въ
това врем»! Не е тъй работата, ако ра
ботника очаква ползите ей отъ своята
работа, която той нагодява съ огледъ на
евоите интереси и еъобразно изисква
нията на обекта на работата си
При .работенето по стопански начинъ
на общин. зеленчукови градини, всичко
нужно за тяхъ тр4бва да се доетавлява
чрезъ търгъ или епорежъ случая — по
стопански начинъ. Стане нужда наприм.
за семе за некой родъ зеленчукови про
изведения. До като се напишатъ, докладватъ на общин. еъветъ и приематъ поемните условия; де като се обявятъ и
произведатъ търгове а еледъ това — до
като се внесатъ въ съвета и утвърдятъ
тия търгове, времето минава и всекакви
семена еъ вече на нужни. Счупи ее на
прим. долапъ и требва новъ да се прави
До като ее изпълнятъ тържните фор
малности, културите изсъхватъ е нищо
не евъ еъ етояние ,да ги еъжяви
И еамо туй лн е?
Нека се епренъ малко и върху
разеходите за сметка на общината отъ
стопанското обработване на зелачу^совите
градини. Те не са : малко отчетници, заведующи складове, нодзиратели и пр. и
пр. — веичко това костува разноски, ко
ито изяждатъ ползите, ако такива ви
имало.
":'г

Инакъ по начина, който излагаме,
тия разноски неиа да ги има, а свър
Градинаретвото по шаблонъ не се
заните съ предприятието обикновения
върши. За неговото успешно развитие
разноски ще бждатъ за обща сметка, а
е важенъ всеки моментъ и всеки изспущомъ те бъдатъ за обща- сметка, раз
енатъ , моментъ,
носи
безвъзврат
мера имъ ще бхде строго огръниченъ
на загуба.
защото всеки учаетвующъ въ предпри
• Ето защо то не може да вирее ятието ще работи и день и нощъ, както
чрезъ една официална управа, гдето ее ее казва, за да ее увеличжтъ ползите
работа само въ определени чаеове и въ на пая му.
празднични дни не се работи и гдето
Убедени сме, че всеки коипетеитевъ
всичко става само чрезъ търгове и редъ
въ
тая
материя, ще признае, че този
други формалности, до изпълнението на
начинъ
за
обработване и използване на
които всички благоприятни моменти без
общин.
зеленчукови
градини, е най-ра
възвратно отлитатъ.
ционалния и най полезния за общината.
Неколко само примери съ доста
Разучването и възприемането на
тъчни да ни убедятъ въ това и ние ще
този
начинъ е въпросъ отъ не малка
ги изброимъ: (за отрицателните ползи
важноеть,
като е вече съзната нуждата
отъ работенето чрезъ работници, плаща
отъ
автономизмрането
на по големите,
ни, като служащи, иди като надничари,
общинсии
стопанства
и
предприетия отъ
епоръ не може да има: служащия ей
търговски
характеръ.
знае празника и определеното ефициално
работно време презъ деня; той не е длъженъ да работи вито въ празднични
дня, нито вънъ отъ работните часове. Христо Капитановъ
Така е й
надничаря • работнвкъ. Въ
градинаретвото има култури, които взиеквать обработване или обслужване тъкмо
въ моменти, когато елужащия иди надничаъя не съ длъжни да работятъ. По
Двойното счетоводетво датира отъ
1494 година еъ появяването на първата
книга отъ монаха — матвматикъ Цасе
РааоН. По онова време, не е км ало
такива големи предриятия, като днесъ
Ето защо, била е позната само подвър
заната книга. Презъ миналия векъ, ну
ждата застави гол4мите предприятия въ

Счетоводство но подвижни
листове.

четете:
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етранетво, да изоетавятъ подвързаната
книга и да пребегнатъ до счетоводство-.
то на подвижни листове.
Франция познава същото счетовод
ство отъ 1839 год еъ появяването на
книгата на У. 5 Олипед, профееоръ по
счетоводство У наеъ отъ 1 януари 1910
год. го възприе Народната Банка, като
продължава да съществува и до днещенъ
день. Тя възприе това счетоводство въ
преки нареждането на чл 37 отъ тър
говския законъ който гласи: „Книгите,
воденето на които е задължително за
търговците (гд 31) требва да бъдатъ
провървени и енабдени еъ текущи числа
на страниците и краищата на връвьта
да еъ запечатани еъ печата на надлеж
ния яотаритсъ или мирови съдия . Съ
влизането въ сила закона за изменение
и допълнение на закона за търговските
книги (Държавен ь воетникъ брой 270,
отъ 2 мартъ 1917 год.) счетоводството
на подвижни листове ее узакони. То •
възприето, не само въ Народната банка
но и въ некой частни предприятия.
(Следва)

ХРОНИКА
Разпродажба
на облагородени
лози отъ всички сортове грозде отъ об
щинския лозовъ разеадннкъ е започната
вече.

.•.;••

>--..'.-

Желающите Варненски гражданл
лозари да се снабдятъ еъ "най^доброка-1чествени облагородени лози могатъ да
иодаватъ заявленията си за това до
управлението на Общински лозовъ разеадникъ. Заявленията ще ее приематъ
най късно до 15 идущи януари, заедно
еъ налозъ за почвата.
. \.
Дози ще ее даватъ само на : тозъ
Варненски лозари, като иматъ реголвано
(обърнато место за лозе)
Цени: отъ 3 до 4*50 лв. парче отъ
първокласните лози и отъ 2 до 3 лв.
второкласните.

Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
. \
гр.

'
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Варна, 19 новмврий 1924 г.

Варненското градско общинско уп
равление, известява на г-да производи
телите на тютюни, че съгласно нареж
дането на Министерството ,на фннанените,
най късно 7 дни следъ обиране на тю
тюневите листа, производитедятъ е длъженъ да изтръгне и унищожи татюне
вите етебла и пръснатите по нивите
тютюневи диета Противъ нарушителите
ще ее еъставятъ актове за наказание и
за техна сметка общината ще нареди да
става изкореняването на стеблата а пръ
снатите листа, съглаено чл 16 отъ за
кона за тютюна

Отъ

Общината. V

