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За електричество, водопроводъ, каналъ и смвть и възможно автономизиране на тия предприятия.
Електричеството, водопроводите и
кананадизацията ех предприятия за ус
луга на гражданството1—предъ всичко.
Сметьта - е едно задължение на общината
жения, но и съ нея ее уедужва на гра
жданството, като му се дава възиожность
н улоенения да чисти жилищата и по
мещенията ей.
Социалния етрой изяеква всека
услуга да се плаща. Това, което граж
даните плащатъ на общината за услу
гата й чрезъ електричеството, водопро
водите, канализацията и еметьта еъ та
ксите. Размера на последните ее опре
деля върху база на пренасяната услуга
м въ завиеимость отъ коетуемоетьта на
даденото предприятие и свързаните еъ
функциите му раеходн, амортизация и
пр. и плюеъ една печалба, която требва
да образува резервъ за разширочаване
и подобрение
на предприятието и
довеждането иу до задоволително съвър
шенство. Погрешно е гледището, че тетребва да се налагатъ на гражданите
но по пренаеяне на услуга, а по имотно
и социално положение. Оъ такъвъ начанъ на облагане, оеобенно . съ такси
отъ смвть, вода и канализация, се из
вършва една неправда: защото смвть за
изхвърляне ще се намери много по вече
въ еемейетва по-бедни, отъ колкото въ
но заможни; въ некой случай вода ще
ее конеомира въ по-вече въ бедни къщи
отъ колкото въ богати и т. н. Начинъ
за взнаиерване размера на пренесената
услуга отъ електричество и вода е из
наиаранъ: това съ електромерите н во
домерите; обаче начинъ за взнамервание
тия размери за уелугигв отъ еметьта и
канализацията за сега поне неми.
Но вееки случай прн налагането
на тия такси, да ее д*лятъ гражданите
аа баднн и богати — е несправедливо,

незавиеимо стъ обстоятелството, че позаможните хора иматъ и други фискални
тяжвети, каквито бедните нематъ.
Услугата отъ електричеството и во
допроводите предполага задоволяване
нужди въ обикновенъ размеръ. Бъде ли,
обаче, надвишенъ тон размеръ, тамъ
вече положението се изменя и за над
вишеното, което еъетавлява нли луксъ,
или използуване за ьриходоноеящи ра
боти, услугата требва да се„плати ...не-,
еравненно по-скхпо.
Опазвани тия основни принципи
при определяне таксите отъ горните пред
приятия, ще бъдемъ винаги до еправеддивоетьта, която пъкъ ще даде задаводетво и желание за безропотно плащане
на таксите.
И наиетина, ако тия принципи беха
спазвани отъ преди 3—4 години, незадоволетва и обжалвания немаше да има
и таксите до еега щЬха да бхдатъ съ
брани, а не да стоятъ въ ведобори и
размерите имъ еега да ее опредедятъ
въ духътъ на тия принципи. Това за
късняване въ събирането на таксите е
съ неизмерими пакостни последици в за
общинската каса, н за самите предпри
ятия, които нема еъ що ха ее разшврочаватъ и подпбряватъ. Пакостно о и за
гражданите, конто требва изведяажъ да
пращатъ наеъбрадн ее за толкова го
дини такеи.
Но да дойдемъ до съществото на
главната цель, която си поставяме еъ
настоящата статия.
Общопризнато е, че вееко предпри
ятие требва да живее и се развива на
своите собственни средства, проистичаши
отъ самото него. Противното положение
не оправдава съществуването на такива
иредприятия. При развитието си пред
приятието дължи сметка: за вложения въ
него капиталъ, за амортизиране, за
лихви на капитала, за свързаните еъ
функциите му раеходн и като се нагодя
така, че отъ упражнението му да се покрнятъ всички тия расходи, да ее нагони
и една печалба, която както и по горе
казахме, да служи за резервъ за раз

широчаването и довеждането до пълно
съвършенство на предприятието. И ко
гато това ее постигне, този резервъ ще
даде възможноеть за намаление на са
мите такси, което ще а едно желателно
облекчение за гражданството.
Общината никога не бива да постаим
своите обслужващи общвнарите ем пред
приятия на окепдоататореки я рееуретвующн другите м раеходи иачала. За
последнрте тд има и, ако ,н*мв.~треба
да дири друга нзеточннци н приходите
ей отъ техъ да нагодява така, че да
повриватъ общите и персонални, вещоетвенни н пр. раеходн, бозъ да се до
косва до резервите отъ означените горе
предприятия.
Отъ тукъ н повелителната нужда за
автоноиизнрането на тия предприятия, за
да имъ ее даде възиожность, действувай
ки автономно, да се развнватъ, а въ не
далечно нли въ по-бдвзво бъдаще, да нагонать цедите, за които еъ създадени:
а) за пълна в задоволителна уелуга на
гражданството в б) за възможно намаля
ване на таксите чрезъ образуваните еъ
течение на времето резерви, ако послед
ните но еъ нтжня вече за съвършен
ството па самитк предприятия.
Автономностьта въ случая не що
рече отделя пето на тия предприятия отъ
централното управление на общината. Тя
е непосредетвенння господарь иадъ техъ
до толкозъ, до колкото не еъ заеогатъ
отличителните оеобонности на предприя
тието, създаващи развитието н напредъ
ка му въ техническо н материално отно
шение.

ОЩЕ ЗА

БЛДГОТВОРИТЕЛНОСТЬТД.
Свиканото по инициативата ма кме
та г. П. Ствяяовъ събрание ее еъетоя на
21 того въ салона на .Зала Съединение*.
Следъ разменените маела за по ус
пешното достигано цельта на събрание
то, рошм ее:
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3) Противъ веички, които нарушал
Възприема се но иринцииъ възоб на основания презъ 1915 год. комитетъ настоящата ни заповедь ще се съетавятъ
новяването комитета на благотворитед- на благотворителностьта, ще ее упраж актове отъ полицейските органи и ще
и
нява отъ избрания на 21 того време
настьта, оенованъ презъ 1915 година.
изпратятъ
въ
общината
за
налагане
еъПреглеждане на устава и избиране ненъ комитетъ, нв ше се позволява.
Безконтролното събиране на помощи, ответното накагание по чл. 12 отъ За
членове на управителното тедо па ме
кона" за градските общини и чл. 475 «п
стата аа изселени и починали такива, св квкто и безконтролното имъ раздаване,
често внеето обществена полза, даватъ наказателния законъ, като тези отъ т4х*
отлага за бъдаще едно събрание.
обратни
резолтати, независимо отъ из- които не съ местни жители, веднага цв
Понеже нуждата отъ бързи дейст
спитванит*
отъ гражданството неприят ее изпращатъ въ родните имъ места.
вия за събиране помощи за бедните вар
4) Вненавамъ въ дъдгъ на т. г. трУ.,
ности
при
събирането
имъ, което въ ни
ненски граждани е належаща, избра се
жданите
да яроверятъ лицата, които,щ
кои
случаи
има
и
формата
на
изнудване.
за тая цель времененъ комитетъ отъ кме
ватъ
при
техъ за помощи, дали праг*.
Въ събранието на 21 того се изта на общината но право, който е и пред
жаватъ
позволителни
отъ общината яля
седател*, и членове: г. г. Константинъ стъкна отъ ,«ведуще лице, че много отъ
Геновъ, врвдседатель на търговско ин варненските търговски кантори и тър не, и само еледъ като се уверятъ, че «•
дустриалната камара — отъ страна на говци бидейки всекога щедри въ даване кива иматъ, да имъ се даватъ, ако вдтая последната, Александръ г. Петровнчъ помощи — добродвтель, каквато наисти даятъ, каквато п да е помощь; иначе
— »тъ страна на търговското съсловие, на отличава Варненската пияца, реги- никоиу не бива да даватъ помоши.
Попълнението на настоящата ми за.
Широковъ директоръ на Франко-Българ. егриратъ презъ Годината суми за помо
щи
отъ
20
до
60
хиляди
лева.
А
та
поведъ
възлагамъ на полицейските вла
банка — отъ страна на банките, В. Абакива
за
честьта
на
търговското
съсло
сти въ гр Варна, като гя задължавам*
джиевъ —• отъ страна на детайлистите
търговци, Ив. Годжевъ — отъ еснафа, вие въ градътъ ни има по-много. Ако тия строго да еледятъ да не се нарушава тя.
На настоящата ми зноведъ да ее
Пенчевъ, началникъ на т.-п. станция — помощи, които възлизатъ на стотици хи
отъ' страна на чиновниците и П. Бел- ляди лева, плюсъ помощите, които об даде най широка тласность на веички ли
беровъ, главенъ учитель — отъ страна щината отделя по своя бюджвтъ, неза ца, благотворителни дружества, братства,
висимо отъ помощите й въ натура, като девчееки хорове, музикални команди и др.
на учителството.
дърва, зеденчукъ и пр., съ системно и
Настоящата ми заиоведь въ препис»
Комитета започна действията си още
смислено еъбиратъ, съ гЬхъ ее образу да ее изпрати на г-на Варнеяшилкотъ 22 того.
ва значителенъ фондъ за раздаване по
Този комитетъ е — тъй да се ка мощи на беднитъ граждани и но тоя на- рхженъ унравитель за сведение, а на
же — цвнтраленъ. Той ще организира чпнъ едно действително облегченив за г на Градоначалника за нспълненив.
комитетите по занятия, професии и по бедните може да се очаква. '
Варна, 22 декеиврий 19^в(г г; Ц
браншъ въ търговците и ще направля
ва делото.
Кметъ: П. Стояновъ.
Ето защо на взетото на 21 того
'"
Въ комисиите ще се понолятъ да
решение требва да св даде отъ граж
участвуватъ и всички дружества въ граданството пъленъ кредитъ, да св подпо
дътъ: благотворителни, научни, сиортни,
могне отъ всекиго и отъ всекъде и чрезъ
инвалидни, на запасни офицери и подо
това да св турне -едно добро, и резодфицери, на пенсионери и пр. чрезъ свои
татно начало на благотворителностьта
представители.
въ нашия градъ, въ сегашните особенно
- Оъ това се гони цвльта; да-вв-цвнвремена, когатобошуватъ скъпотиятаи без- „^^_Товр> еъ-девъ_зпитандте и детавяяи.,
трализиратъ въ едно помощите за бед
работацата,което е единъповелителенъ дъ- базъ родителски и настойнически кон
ните, които било но уставътъ си, било по
лгъ и на власть, и на общество, и на всеки тролъ улична деца, които съ способна
отделни решения н традиции, тия дру
на всички отрицателни за бъдащия до
добъръ гражданинъ.
жества еъбиратъ' и раздаването на по
Ето и заповедьта на г. кмета за бъръ грвжданинъ качества.
мощите да става съобразно изработенъ
Те ех авторите на всички повреда
планъ, въ какъвто еамо случай ще се забраняването на .просията:
на площадните и улични дръвчета.и за
постига гониката цель
да се помогне
ЗАПОВЕДЬ № 31.
изпочупввнето на електрическите ламби
яа' действително бедните граждани.
Подпиеаниятъ П. Стояновъ, кметъ по улиците
Въ духътъ на това решение, проСъ своите гаменски ластици за стрел
еията и събирането помощи отъ ко на гр. Варна, като взехъ предъ видъ, ба съ канъчки и металически топки, т4
гото и да било и за каквато и цель да че събираното на\ помощи срещу празд- ех цедятъ на електрическите ламби и п
бъде/се забранява а за отделни случаи ниците "и презъ другите дни за благо ечитатъ за искуетво, ако улучатъ л етробезъ разрешението на централния коми творителни цели въ пари иди предмети, шатъ тия ламби. Районъ за своите оаа също и просията изъ града не ставатъ
тетъ а кметството, не се допуща.
по реда, указаяъ , въ правилника за при коети въ туй отношение те избиран
Традиционните събирания на пари
лагане на Закона за градските общини крайните и не гасто населените квартала
за награди на служащи при държавни
Заповедите и предупрежденията о»
чл. чл. 130—133 включително — и за
и общ. учреждения, банки н пр., а осотова не може да се контролира нито кой страна на общинските власти къмъ ро
бенно на раздавачите при т.-и. станция,
ги еъбира, нито кому и какъ те се раз- дителите и настойниците на такива де
се абсолютно забраняватъ- Еднакво се
ца, не дадоха очакваните резолтати.
даватъ.
'забранява и на гражданите да даватъ при
Где ее корени злото, което съвеем»
такива елучаи и по такива поводи пари.
За да може обаче,, да се нареди ед не сбещава добри граждани отъ така
Всичко, каквото гражданството мо на ефикасна контрола, каквато по духа
же да даде по случай нразднвцвте и но на правилника за прилагане на Закона вато пакостни деца?
Липсата, преди всичко, на домашно
вата годвна, требва да го даде еамо на за градените общини се разбира и ка
възпитание;
ли.чеата на съзнание отъ ро
отредените отъ централния комитетъ ко квато днесъ времето безусловно налага;
дителите
и
настойниците
на такива де
мисии и подкомиеии.
на основание чл. чл. 64 и 65 отъ. За ца за дългътъ имъ къмъ последни*По такъвъ начавъ ще се премахне кона за градските общини,
Танъ е корена на злото. А тоя корен*
единъ не добъръ яавикъ въ събиране на
ще ни даде нздънкн съ пакостни, внЗаповедвамъ:
помоши пра известни случаи и на про
стинкти,
които, ако сега се развиват*
сията въ вейко време, която отегчава
1) Забранявамъ събирането на по еамо въ пакостното забавление да се вогражданството, ще се тури край.
мощи и просията въ града Варна безус
Всека поношь, малка ида голема. ловно въ пари, предмети и др., въ как вреждатъ дръвчета, електрически ламбл
постига цельта си сако тогава, когато е вато и да е форма, безъ разрешение и и пр.; утре и въ по-близко иди по-да
лечно бъдаще, ше пи даде рафиниран*
на место и на време дадена и употре позволение отъ Варн. градска община.
апаши
и посегатели на. чуждъ имот*,**"
бена. Събирането на помощи подъ разна
2) Всички лица, благотворителни вотъ и чветь.
человеволюбвви, благотворителни и пр.
дружества, братства и др. ще иогатъ да
Когато непосредствено отговорнит*
предлози, безъ тия помощи да се подеъбиратъ помощи еамо съ разрешение на за добрите нрави и добродетелните на
лагатъ на единъ строгъ контролъ, ка общвната и следъ като за това подучатъ
соки на децата родители н настойник»
къвто за напредъ, до възобновяването надлежно позволително.
манкиратъ на своя дъдгъ и съзнат**»*9

Пакостни деца.

Врой 12*
Варненски Общинска Вветникъ
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щвж- несъзнателно яе го лзпъяняватъ, '
нема такава —- на участъковия феидшвръ
властите и обществото ех факторите,
вди, въ краепъ случай, яа кмета али
коитъ треба да взенатъ надлежни ефи
Пратена ни еъ отъ Дирекцията'за заместника му. Обявяването на зараз
касни мерки за предопреждаване едно
ните болести, въ това чвело и на ко
зло,
което рано нди късно щврадрази опазване общветвенното здраве за обна
родване,
еледтющзте:
ремния
твфъ, в задължително по заковъ.
свонге злнни • върху главите на обще
Обеззаразяване
жилището на болните е
ството. Хората не се раждатъ проно
Предпазни мерки противъ корем
ехщо
задължително
и ее лзвършва отъ
сирани престъпници. При едни съзнава
ния ТИФЪ.
санитарните
власти
безплатно.
щи- дълга ей власти, общество, родители
1.
Преда
всичко,
уедннете
(изоли
10. Преглеждането и лекуването
настойници ж лр. въмъ децата, къмъ
на твфуспвге става също безплатно въ
подрастващвго поколение, престъпници райте) болните отъ коременъ тифъ!
отъ всекакъвъ калибръ нема да има, иди Най-сигурно се изолира болния въ бол болниците м отъ общинските и държа
ще бъдатъ въ такъвъ малъкъ брой, че ницата. Въ краенъ случай, изолирайте вни декари и фелдшери.
Въ вашъ интерееъ и въ интереса
обществото и властите твърде леено ще го въ отделна етая въ авлнщото му,
като отредите нарочвнъ блпзъкъ човекъ на общеетвеиното здраве е да непъжпямогатъ да се справятъ въ техъ.
да му прислужва.
вата най-строго тия предпазни мерки.
Всеко зло 6% корени, когато е още
2. Обеззаразявайте изпражненията Оамо чрезъ общи усилия се побеждава
въ зародиша си. Въ благоустроените
и пикочтьта на болния: само чрезъ техъ обща беда.
държави съществувате институти но малнаправо или коевепно, се предава тнфво за преследване на престъпниците, отъ
ната зараза. Вземете строги мерки за
колкото з а предупреждаване п р е с т ъ 
това обеззаразяване: събирайте внима
пленията. И право е. Ако една власть
телно изпражненията и пикочтьта въ на
я общество ех успели да възепитатъ де
рочни съдове (гърне, дегенъ, тенеке) и
цата и да имъ дадатъ правилна насока
обливайте ги, до дето ее покрпятъ, еъ
въ живота, преетхнлници нема да ама.
варово млеко (варовото се прави като
Това значи, че престъпленията еъ пре
Христо Капитановъ
се разтвори 1 кило иресноогасена варь
дупредени, автори на такива нека и гри
въ 3 литри вода). Замърсените съ пижата на публичната власть да преследва
кочь и изпражнения долна дрехи и други
и лови престъпници се намалява, а об
вещи потопявайте въ разтворъ отъ сода
ществото ее успокоява н гарантирва отъ
(50 грама обикновенна сода въ 1 литр.
дейетвията яа престъпници.
(Продължение отъ брой 125)
гореща вода,) и следъ като кненатъ 2
(Поправка. Въ мввалвя брой» «тр. 4
часа
—
изварете
ги
отделно
половинъ
.
За конкректния случаи, който ни да
схщата статия вместо напечатаното 1_асе
ва поводъ да нзекаженъ горните миели, часъ въ пепелява или въ обикновенна
РасдоН да се чете 1.иса РасЛоН)
ддъжвмъ да подчертаенъ, че е длъж-- вода. При лнпса на сода, изваряването
Въ какво се състви това сче
ностъ и на публичната вдастъ, и на са е достатъчно.
3.
Не
посещавайте
болни
на
легло:
мото гражданство, на родители и на на
товодство.
етойници да пазнтъ отъ похищения об Появяватъ ли се въ село или градъ
1) Вместо да ммаме подвързана
щинските имоти, които обслужватъ самото болни отъ коременъ тифъ, вееко забо
книга имаме отделни лветове, които съ
гражданство, като залавятъ и предаватъ ляване съ огънъ (еъ температура) е съмпродупчени а чрезъ бурма се престягатъ
б о л Т Ь Т а Нв
-^-властБТа^галк^^
!
* в *"-*? здраво- между- 2 кора в до такъвъ нана замърсена съ тифна зараза вода, 2 / 3
ее поетавятъ въ ролята на добри въз
чинъ образувай, регвстъръ.
отъ
заболелите ддъжатъ
заболяването
питатели на децата, за да отвлонягъ отъ
2) За всека клнентъ (за всека
техъ усвояването на престъпни навици, си направо на болните, ще рече на по сметка) запазваме единъ п е т » .
които, ако сега съ отразяватъ само вър сещаването болни.
3) Единъ пъть ангажаранъ единъ
4. Не яжте еуровъ зарзаватъ! Про
ху трошене на електрически ламби и чу
нумеръ отъ една сметка, «става за ви
дене клоновете на' дръвчетата, утре ще верявайте водата за пиене, преварявайте наги — не се заема отъ друга сметка.
добиятъ ликътъ на форменни аиашеетво добре и млекото. Всичко за ядене и пи
4) За удобства въ работата листо
ене требва да минава презъ огънъ, да
И криминални престъпления, които въ
вете не требва да бъдатъ но голяма
св преварява.
вееио време съ били и ще бъдатъ найотъ 3 5 сантиметра.
5. Коремния тифъ се длъжи често
етрашните язви за обществото.
5) По отношение манипулирането
на мръсни ръце: измивайте грижливо
различаваме
два вида регистри: първи
Следъ туй, намъ се чини, че в вре ръцете си преди ядене! Не туряйте пръсти
те
за
сметки
еъ по гол*мо движение,
ме, шото по примера на благоустроените и други предмети въ уста. Служете си
вторите
за
изпълнените
и безиолезиа
държави, да е* еъздадътъ н у насъ по- винаги еъ чисти валяци, гъжаца и съ
листове. Щомъ единъ лиегь отъ първия
честна и законодателна инициативи ин дове. Най-добре се чистятъ еъдовв и при
регистъръ изпълнпхъ, поставяме го яа
ститути не само за борба еъ преетъп- борите чрезъ изваряването имъ въ оби
сашия редъ (подъ същия №) въ втория
ноетьта, но; и за предупреждаване на кновенна или еодена вода. Чистотата
регистър Оъшо така постъпваме еъ без
прастъиноетяте в престъпленията, което предпазва отъ всички болести.
полезните лветове а съ лиеговет* ти
е • по важно, и по резолтагно,
6. Подържайте ебраецова чветота
тулярите на които съ почивали в не ще
въ кжщи: етаи, кухня, дворъ, иужнивъ.
Моралното ниво днееъ повече отъ
е нуждпо вече да работимъ но схщата
Пазете отъ замърсяване всичко за ядене
всекога е понижено до иинимумъ. Немасметка.
пазете го отъ мухи, хлебарки, мишки и др
ме намерението да се впущаме въ указ
6) Спазва се, шото повечето ре
7. Коремния тифъ се прекарва, поване на причините за това; на всеки
гистри (лветове) да бддатъ отъ едвнъ и
леко, ,когато се познае рано. Всеко не
разсъдливъ и интвлегентенъ гражданинъ
ехщъ форматъ за да иожекъ удобно да
разположение еъ глааоболъ, диария, крът е съ известни. Обществото, ако не ис
си служимъ еъ кориците и да вожемъ
вотечение изъ носа, требва да се оба
ка да бъде удавено отъ последиците на
въ едни и същи кори да поставяме ма
жда на лекарь, Взетите на време мерки
това морално падение, е длъжно да ее
едвнъ н еъщъ клвентъ по некодко вида
ех въ интереса на болния и на околните
замиела м да реагира срещу неминуеми
чертежи листове (по няколко вада сметки)
9. При епидемия, вавцивирайте се
т е напаети, които ше бъдатъ толкова
1) Листовете на една в съща еиетпо-страшни, колкото е по голямо безгри противъ коременъ тифъ. Противотифната ка номерирваме последователно; напр.
жието върху възпитанието на децата; вавцинация сигорно предпазва отъ за- първия дистъ ва сметка № 8 ще* подвърху не взимането своевременно мерки за бодеване. Ала не забравяйте: дето лип
пишемъ 8 1 , втория листъ 8 2 и т. н.
ева
здраво
водовнабдяване
и
дето
хората
;
борба «ъ престъпностьта, особенно съ
8) Въ края на търговската година
детската и върху предупреждаване на не съ свикнали на чистота, тамъ винаги приключваме сметката и продължавемв
могатъ да ее явятъ твфни заболявания
преетъпностите и престъпленията.
завеждането на операциите ва следуюи епидемии.
9. За всеко
заболяване, съобща щия редъ. По такъвъ начвнъ диета на
вайте на мастните санитарни власти, на сметките, съ но малко движение, ще
общинския иди околийска лекаря. Ако послужи за неколко година.

ЗДРАВОСЛОВНИ
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Счетоводство но подвижни
листове.

Четете: Общивски вестникъ

Брой 126

Варненски Общински Вестяикъ

^

Отранмца 4

сифивация я срещане въ библиографа
Преимуществата на счетоводството ее приготовлява единъ пъть за винаги ческия инетитутъ въ Брювеедъ.
на подвижни листове предъ под Напримеръ ако откриемъ въ репертуара
Тази метода на класиране има една
еметка Л? 13 на Милчо Милчевъ, не
вързаната книга.
чудесна едастичноеть
1) То е но икономично, отъ колко
то подвързаната книга. Годена иконо
мия на време, хартия и кори.
2) Ясна и бърза представа за
всека сметка по отделно, а тава също
' яснота въ целия вървежъ на записва
нията.
3) Възможноеть да е* удеени сче
товодната работа, като при спешни слу
чаи, годена клиетела, операции образу
ваме колкото искаме книги.
4) Възможность да централизираме
всички видове сметки въ единъ рогистъръ
б) Сметките можемъ да класираме
както пожелаемъ.
6) Книгите можемъ да уведичимъ
или намалимъ, споредъ желание.
7) Безполезните листове, за да не
ви пречатъ при работата, можемъ да ги
изваждаме отъ регистра и да ги поста
вяме къмъ архива.
8) Съкръщаваие работата по пре
носите.
9) Споредъ нуждата можемъ да уве
личаваме дебелината на регистра.
10) Всички видове сметки въ едно
предприятие на едно и също лице,- могатъ да носатъ единъ и същъ номеръ
м по такъвъ начанъ, представата за
титуляра на сметката е много ясна и
справката бърза.
11) Бързи и десни справки.
12) Единъ пъть щомъ съобщимъ
>в-ра на сметката на самия клиентъ, той
самия а който при оперирането ни казва
Мв-ра на сметката и но става нужда да
ее справяме еъ азбучника.
13) Изпълнимъ ди диета на единъ
кдиентъ, поставяме другъ новъ до него.
По такъвъ начинъ не става
нужда,
като подвързаната книга, да продължа
ваме завеждането следъ десятки други
сметки ядв често пъти и въ нова книга.
14) Подвързаната книга познава
само единъ начинъ на класиране; .Кла
сиране по номера". Сметките не могатъ
да бъдатъ отворени, освенъ по реда на
страниците (фолиото). Счетоводството на
подвижните листове, представлява една
едастичноеть. Можемъ да приложимъ ня
колко начина на класиране:
1) Но азбука.
2) По реда на номерата.
3) По естество на сметките.
4) Географичееко класиране.
5) Класиране а.рЬа - нумерическо
15) Класирането по азбука, ни дава
възможность, да реализираме една твър
де голема икономия отъ време при за
веждането на операциите. При този на
чинъ на класиране отбътваме репертуара
Целия светъ познава този неудобенъ
региетъръ. Ако го изоставимъ, ще епечелимъ време, което ще можемъ да поеветвмъ, на по интересни грижи.
16) При различните начини на
класиране по азбука можемъ да вземемъ
за база:
1) Малкото име
2) Презимето
3) Занятието
4) Първото съществително на фир
мата.
17) При клаеирването по реда на
номерата репертуара е необходимъ. Той

ще стане нужда като подвързаната книга
при всека нова книга да изработваме
новъ репертуаръ Репертуара може да
бъде заведенъ както въ подвързана кни
га, така също и на подвижни листове
при папка клаеьоръ.
18) Ако разгледаме пунктове 16 и
17, ако ги еравнвмъ, ний ще констати
раме, че класификацията но азбука поз
волява да получимъ една голема екорость
въ изпълнение счетоводната работа: това
превъзходство произлиза отъ отбегването
на репертуара.
19) Въ некои случаи класифика
цията по номера представлява известни
преимущества.
1-во Тази класификация позволява
да намеримъ лесно една сметка която
има много сложно име(фирната се състои отъ
много думи) което име не е точно познато.
2-ро Когато откриваме много нови
сметки при класификацията на номера
те заеиатъ последните чисти листи, а
при класификацията по азбука ще требва
да ги поставяме помежду, където имъ се
следва местото по азбука.
3-то При класификацията но номера
правимъ по малко грешки.
20) Класификация по естество на
еметвите. При класиране на главната
книга има два начина.
Първия начинъ разпределение снет
ките на групи:

1. Сметки на налитала
А. Капитадъ
Б. Акционери •
2. Резерви
А. Законни резерви
Б. Резерва за подновяване на ма
териалите.
3. Амортизация
А. Амортизация на мобили
В.
„
на недвижвмости

Да вземемъ същия примеръ ка«
пункта 20.
(ще следва)

на отделенията и службите при
общин. управление.

Комисарство по прехраната.
ЗАПОВЪДЬ № 212.
Начиная отъ 23 тоге запов4двиъ:
г. г. мелничарите да продава» белот»
брашно № 0 по 13,50 лева еднна и дограиъ, а типовото брашно еъ прижаеъ
15% царевично брашно по 11.50 еднна
кгр., като отъ 100 вгр. жито вадятъ
15% бедо брашно № 0,85% чисто ти
пово брашно и 1 8 % трици
Г Г. хаебарит! въ града ще иродоволствуватъ
граждани!
съ гиповъ хлебъ съ примесъ 15% ца
ревично брашно, приготовлявамъ отъ
брашно, което ще имъ се дава отъ мел
ница „София•* по цена 10,70 лв. килограмътъ, като цената на този вндъ хл^бъ
остава досегашната т. е. 8.10 лева за
900 гр., а белия хлебъ ще продавай
по 10.80 лв. за 900 гр
Настоящата заповедь да ее опове
сти на г. г. мелничарите, хлебарнт* н
гражданите. Комисарь; Д-ръ Златаровъ

Каналезационото отделение,
за време отъ 7 до 20 декември 1924 г.

1. Скачиха ее две ^новопостроен
частни водни инсталации съ градската
водопроводна мрежа:
2. Поправиха се 5 градски чешми,
3 пожарни и 2 еппрателни крана, единъ
гр. хидрантъ и тръбопровода въ арм4. Загуби и Печалби
мерската градина.
А. Общи разноски
3 Извадиха ее, поправиха, изпит
1. Осветление
ваха и на ново поетавнха 7 водомера
2., Отопление
на частни инеталации.
3. Наеми
4. Заври ее чешмата на ул. Вой
4. Оеигоровки
Б. Лихви
нишка, и ее извадиха тръбите.
В. Разноски по продажбата
5. Довърши се зариването тръбо
1. Комисионна по продажбите
провода отъ новопостроения резервуаръ
2. Публикация
за едектрич. централа до същата;
3. Амбалажъ
6. Извършиха се чаеть отъ земле
Въ горния примеръ имаме 4 групи: ните работи и заривната на резервуара
1. Сметки на капитала, 2. Резерви, 3. при Шокара ;
Амортизация, 4. Загуби и Печалба. По
7. Направиха ее три железни вра
дразделението на групата получава по ти за водните стаи на Аджемдереквя
една буква. Така напр. сметката .Закон водепроводъ.
на резерва" е 2 А. Подъ групата „Общи
По канализацията.
разноски"ч (4 А.) съдържа сметките
1. Издаде ее едно позволително >*
4 А1 Осветление
построяване
на частна канализация и св
2
4 А Отопление и т. н.
даде
линия
за
построяването й.
Всичките тези сметки ще ги ми2)
Приеха
се и св присъединиха
немъ единъ пътъ за всекога въ репер
къмъ
градсккта
канализация 4 части
туара напр сметката Амбалажъ ще я
3
канализации '
,
минемъ 4 В .
3) Почистиха ее: 4 съединителя!
21) Втория начинъ на пунктъ 20 шахтп, 13 улични отоци н 48 решеткм
е десетичната класификация. Първия на на улични отоци отъ гр. канализациеяа
чинъ (пунктъ 20) се уяотребева при ирежа.
по малките предприятия. При големите
4) Откри ее на три иеета канала
предприятия за предпочитане е десетич на уд. „Араба-конакъ* почисти ее и ее
ната класификация. Автора на този начинъ проми и зарина.
класификация е американския бмбдио5) Почиетиха св и отпушиха втграфъ Ре\уеу По наетоящемъ тази кла- водненията на 7 гр. чешми,

#

