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ность, утре ще засегне цблп общества, гоХ^о1?щягъ. Това не е и не може да
ще се разпростре, и върху държавния бхде „няинонетво", въ зла смисъль^
организъмъ яг по тоя начинъ.щв докара тая дума занго>^съ КОрен^н^д>--^тЯЦеСТ-"
физическа, било норалаа, било по венното зло,^£чс>*1»*тПГи частното.
къмъ обществената безопасность. било
литическа или икономическа '. анемия и
: Кдю-цв^по съдействие на органи
-,~ Bofinirri^unHecoxa^^Horo социална смърть. " -^ '.
' <: • •
зираните публични власти е и точното
злини и б^детвшГтга народит*, победени
Едно единственно е; сродството за изпълнение на техните наредби, ц4ми победители. Донесёха и преетъпно- да се парира престъпността и да й се лящиглредупредяване ш, престъпленията.
етьта, . съ всичките нейни разклонения: отнеме възможностьта да. върша своето Употребяваме" думате ,;предупредяванв",
1рининална, политическа, морална й пр. погубяб: д*ло, а то е:Со|д6лнит§ граж защото усилията "на влаетьта требва да
Нашия народъ," който до войните дани, <^анизпраните oi^fcpTBa д.. BGJKH, бддахь_дъ__1фадуйажхаае на замислени
Ш познаваше чта1я~Тр8Г$йнйрана престхп^Г изобщо, доброволно и съ присърдце да нреетхпления и въ осуетяването имъ, кое
носи, каквато сега св шири по градове еътрудничатъ, на организираните пуб- то е по важно и по-ценно, отъ колкото
* еела,, е загриженъ^тъ страшната пре- блидни власти въ техните тежки задачи да се даде възможноеть да ставатъ нре
идпность на декласир^йГ^МЙенти^идГ д1Г гарантиратъ ж пазятъ живота, инота, стхпления и тогава да се дирятъ и заи елементи, които до войните са билач чеетьта и свободите на гражданството, — лавятъ авторите имъ.
Добри и бдагонадежни граждани.
блага, безъ които не е възможенъ жи
Схщо така усилията на влаататв
Не по-малко е загрижена и властьта, вота на никого.
•Греба да бхдатъ насочени и къмъ пре
иято прави върховни "усилия за прекра
Сигурностьта на държавата е си- махването на всички социаднг, морална
чване. на една язва, която разяжда горность и на поданиците й. Полити и др. условия, црп които могхтъ да се
устоите ня държавата и застрашава жи ческите свободи, отъ които проистичатт. замисдюватъ в взвършватъ превтхпдемия
вота, имота и чеетьта на гражданството. всички добрини за свободния гражда отъ всекакъвъ характеръ. Сътрудниче
За организираната публична власть нину ех върховното благо за нацията. ството на гражданството въ тия усилия
»* сегашно време нвма по тЪжва зада- Съзнателния гражданинъ е длъкенъ да на властьта е много ценно.
Нави се надеемъ, че Варненското
и отъ тая_—да води борба съ престъп се турн въ разположението на държавата,
когото тя брани тия свободи, не само граждапетво,'-.което е дало доказателства,
ностьта. ^
г
Общественната безопасность е за въ време на война, а и въ мирно ъреме, че се отвръщава \отъ преетхнноемте, ще
прещена и ако грижата за гарантиране когато нвиаявенъ фронтъ и пхтащата проявп едпо осезателно сътрудничество
«ивота, имота, чеетьта и свободите на на дейците срещу държавната сигур- "на организираните власта^ въ борбата
имъ съ прЬстхпностьта и въЧлредупрегражданството се остави само на власьта, ность ех тъй различни и тъй тъмни.
W желаните успокоителни.„, резолтати
Не е нито срамно, нито преетъпно ждаване па престхпленията, отъ жакъвто
^х
faaa ли може да се дойде.,
ако гражданина сътрудничи яа властьта, характеръ и да ех те.
Ласкаемъ се съ надеждата, че и ор\
";'• Въ усилията си да води борба съ „когато тя води борба съ престъпностьта
"Реетъпностьта, властьта се нуждае и отъ въ всичките нейни разклонения. Напро- ганизираните общества: клубове, спорт
^Действието на гражданството.
тивъ това е изпълнение на граждански ни, благотворителни и пр. дружества, ще
Въ всички благоустроени държави, дългъ, е гражданска доблесть, съ как взематъ съответни решения да сътруд
г
Д$то престъпноетьта не може да вирее, вато св отличаватъ цивилизованите на ничатъ въ едно двло на организираните
^кданите ех доброволни помагачи на роди, чийто държави ех мощни въ все ко власти, което цели сигурностьта и бла
годенствието на всички слоеве на обще"Ревизираните вла«ти: i t ех очите и отношение.
щеетвото.
Сътрудничеството на властьта отъ
№ягв на властьта, която пъкъ е пипа:
Общинската .управа, която и по за
_?*•• Нещо по-вече: таиъ ги обществен- страна на гражданството не е, освенъ
\ ^ \ организации, спортни, научни, съ- въ изключителни случаи, физическо; то св кона е длъжна да еътруднича на дър
^*Щ и пр. си поставятъ за непре обуславя въ други действия, тъй ценни жавната власть, права и ще прави всич
Г*-& ддъаность да бхдатъ въ услуга на за властьта. въ лицето на органите н ко, което й е по , силите за борба еъ
.|Иьта, когато Предупреждава или води за обществената безопасность, - дейст общесгвеанитв злина.
Въ изпълнение на една отъ т и
;1ба гь преетъпноетите, или издирва вия, играющи ролята на очи и уши, ко
Врите и средствата на извършени ито, когато видятъ и когато чуятъ я ви длъжности е и заповедьта на г. кмета
дяното и -чутото е обвктъ на длъжнос отъ 20 минали януари подъ № 8, от
.четъпления.
\-j Престъпленията ех гангрена, която, тите на властьта въ заиазваае обществе- носително подаването адрееявте билети
;
«днвсъ в, докоснала отделната лич- нните и частни върховни блага, да й до тукашното бюро на Общ. безопасность,
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Л1 !вдитъ, сирацит* и дева отъ сумитй, които щ
жение
в( Ьйнит-в, намиращи св отнесени въ фонда при врем
вдовицвз
митетъ на благотворителност
нсфшжевие.
.
въ бед
- \-6V3^iквартала „Сесъ-\
ЩлЩа сума да се отвесе се образува отделна комисия" въ съК
01Ъ|М.||.ГОД.
ОТЪ 9 - 1 0 Х В Л . .
и салдото
ставъ,' предвидепъ въ, п. 2 отъ на
;
а
|:цель,"'а-.с^що'и..5^;члева за
ки приходи отъ f§специално уредените стоящето; изложение, за раздаване
за цольта вечери^нки, кояа«ртз п-.оть помощь ва беднитъ граждани отъ СА' '5«г ...да. "оетанагь нп щия ;кварталъ, по начина, указанъ
разни учрежден?**
• Ce.s- въ с&щия д.
разположение за|
•«*?, тая
I Т) На фонда „Коледна Елха" да!
• X;.
ствуи>щи
' •''
се отпущатъ суми за раздавана,
Православното. jBp ?&.!%.:>--^г
4|
отъ4,1лъ | ла ^e:mXW~rt-:mrX 1щ>Ш*>ь ,е >-=^»да5.ъ..-вече ПОМА*
а, кч#ят6 да е в ^ а г ^ Ф ^ своя, средства, а раздадения отъ не-г
ству^щи г р а ж л ^ й Г % н ^ о ^омощи да се иматъ пред* вадъчите.1иш такива-а
беа^ь • ! йгтД^нсдуггв, които ще раздавать
гв5*г-и оеа»«ь—
)
щи, «ленове иа
иа-ирофасао»
ощь за възди ане:
1низащии и др•:,- съобразно
Варненци и тоя п&ть св отличи маи^щялнрто й/Семейното вмъ.
ато..,. тия на ,Hes|
BMtt ш!о~ _
ха съ своята пежертвователность въ ж№ие, отъ 10{комисиа, о^ь^съставъе
Българей войникъ",. „Царь Бориеъ
полза на своигв бедни граждани, за све.щеннпкъ, учитель,* .гражданин^ и Михаилъхи др/ да не се даватъ отъ
която заодунсаватъ похвала и благо
средствата\а комитета, като аевдидарность — първо отъ беднитъ, до ко обод. еъвелшкъЛ назначена отъ Вар. защи въ не^витъ цели и задачи.
нто що доотигватъ помощитв; второ комитетъ на бла}готворителностъта, ...
9) Всичк^: събрани и расходва-г
ЗаОел. Дър!ноначално сумата за
отъ комитета за събирането на тия
ни
суми
да свотчетатъ съ редовни
помощи; и трето — отъ общипското тддавосдавпото братство беше опреди* документи: квитанции, списъци, раз
управление, което съ събраните по дена~*а719 5,00ЬЧ лева, обаче впослед списки и пр., за която цель комитеза която
мощи се видя облекчено въ грижит* сгнивать нея се -отделиха 30,000 лв.,
^Spq^cfWisa,
да
се
дало
на
централния
та
да
опредъли
контроленъ органъ
я
си за бъднигЬ граждани.
\
^
ж
в
д
^
&
приВоенното
Ж-ство
за.ин- —Ло преди новата година и' рожJj Ш отъ войнитв./
дествеянню "-. поазднипи «иреденигв
ф/Па
друсо&Ьрвигв
регвтйозни
01ъ временная коми»^^. на благотво
рителността комисии ся£;, събрали общвнв да ее отпуснатъ чрезъ rbx521,7&7 лева помощи. До туй време нТикгблагот.воритедян организации
комисиите ise бъха/обиколили много следнвт^ суаа^за раздаване по начи
отъ индустриалните заведения, yapsjp на, указанъ въ яредшзствующия
Уважаема нашъНъграхданвн*, ебжяающнтъ* .свободни професии, нвкок. пунктъ I, или но подобенъ вачинъ: щественникъ и бввшъХградски кмет*
й) На Мюедк^манското- благотво
банки и търговски канто*р*и^отъ които -t
г и Иванъ И. Церовъ, ни отправи еледое очакпатъ около 200:000 лв' още. рително д-во 2С|;Ъ 1 лова; : ;
^ото^занитване:
* - ..-..••.
Така че пожертвувателната акция на • •• "fl)i VjuiJ^foiqwH CuasoTDopmejLv
До редекципта на «Варненски
състрадателното Варненско граждан но Д-во „Бикур-ь Холимъ* 20,000 лв. и
в)
На
Арменското
църковно
на
общински вестникъ".
ство щедаде за резод^атъ една сума
стоятелство 15,000 лева. .
—4^
)0,000 лв.
4) На додоизброенигв благотво • л> *;»Ползувайки се отъ отрядното съ^а пожертвува* ,литъ\
рителни
Два, организации'и инсти обшепие,^**_в\ ..Варненски "общински
завието св на о м. яну>ткЖая отдйлъ свободна
тути
да
се
дадатъ суми, както следва:
£рнп Временния комитетъ на благо
а) На Д-во ',.Милосърдие" — за Трибуна, .д*то^р^дащг^«аигтъ"да затворители о стьта реши: отъ събраната
и
з
д
ъ
р ж а н е ' н а Старопиталището патватъ чо разна вт^Вроси въ общината,
сума за сега да со раздаде сумата
-,оля наД-почтително публвченъ отговор*
30,000
лева;
отъ 500,000 лв. а остатъка, както и
1
и оев'вт.ение на единъ отъ гол^мат*
б)
На
Д
во
,.Надежда'
—
з
а
из
сумигЬ, които ще се досъбиратъ, да
културно-обществени
въпросм за града.
д
ъ
р
ж
а
н
е
на
Оиротопитадището
послужи като фондъ за помощи, ко
Той
е:
Въ
какво
положение
се нам*рв»
10,000
лева;
ито по-късво и по решение на коми
днееъ
почина
по
доизграждине
на град*
в)
На
Д-вото
за
издържане
на
тета ще се раздавать.
ския театъръ?
безплатни
ученически
трапезарии,
съ
Въ с-кщото заседание се избра
Желателно е отговорътъ да васегне
и комисия въ съставъ:.?. г. Д-ръ Or. условие да открие такива през'ь' ле
чение
настоящата
учебна
година
—
тия
страни
на въпроса:
Златаровъ, подпоякйнник-ь Стояновъ,
50,000
лева;
Какъвъ
е резултата отъ набелязаг-жа Р. Ад. Васуадвва, П. Белберовъ
г)
На
Родителския
съюзъ
при
занитЬ
,
теоретични
проучвания по тоя
(глав. учитшш), свещевикъ Ст. П.
девическата
гимназия,
за
даване
запредметъ
чрезъ
избраната
технична ко
ЮрдановйГи Ст. Георгиевъ (н-къ на
куски^а
,
бедни
ученички
при
слмисия
н
по
съществения
насоки
по не
бюро^боциадни грижи при общ. упрагимназия
—г
i0,000
лева;
го?
Какви
практични
и
активни
м^р, вя#нив), която да приготви док,
На
Еврейското
'-женско
блаки
е
взела
и
взема
днешната
общинска
^*€ъжъ да се равпр,едела и разда
итетйо'Д-во .Малбишъ", за из- управа, за да долови отъ посоченат* ком
мата отъ бОО^Щф лв.
artej обличане и убуване бедни петентни очерти я постигне само въ»^та си на 4 и Y> *i еврейски ученици и ученички— можното и дейетвителоно съответното на
.изслуша доклада 15,000 дева; ' г
града и силит* на общината, та да ее
^комисия и се прие
тури
нредълъ на безконечно отлаганото
е) На „Руското Сестричество"
«дуюЩй^разпредедвние на сумата за раздаване на крайно бедни и бодни привършване на тъй наложително необ
о к .500,000 лв.
руски бежанци, съобразно семейпото ходимата за града културна постройка,
1) На всички организации на и материялното имъ положение — чиито стени десетки години откакъ стърг,»
инвалиди, сираци и вдовици отъ вой- 8,000 лева; ; '
чатъ самотно, блазу вече -до разруха.^
. ^
нит-в, да се даде общо сумата отъ
схщинската часть отъ сградата, пред*
ж)
На
Руската
гимназия,
издър
70,000 лв. която, заедно съ сумнтъ,
значена за театъръ, глъхне въ пуетопп
съ които тия организации разпола- жана съ благотворителни средства — за надемпвка надъ града, и съ отворИ
2,000
лева;
гатъ за целтьта, да се раздаде съо
5) На Д-во „Червевъ Кръсть" ната си глжбина зйв грозно и дъха стр??
бразно семейното и материално поло— Секция за бежанцигв въ София хота, закъенялоеть, инертность, та кло '
да стане негли и приказна. — Изоб'*
*) Настоящата статия беше предназ за бежанци отъ всички краища, се схващайки величината ва задачата,
отпуща
сумата
30,000
лева,
а
по
начена за предшествующия брой, но поради
претрупанъ материала, остана ва сегашния, сети* да се отпуснатъ още 20,000 то има да играе новата театрална <
— мърка, отъ общественно - полицейски
характера, която би требвало да се из
пълни отъ всички граждани.
Въ съзнателното сътрудничество на
всички ни на организираните власти и
въ изпълнение .на гвхнвтъ- разумни и
1аконни наредби, ще дирикъ здравия валогъ за стабилния редъ, мирното разви
тие на страната ни и изкорепяването на
пръчтжпностит*.

]пъбрш(11щ;па
беднитЪ.

г
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вететиченъ храмъ и двагатвль
P T
ВЪ
б ДХЩИЯ
•ест
^ 0 9 в т г ' «°«е j нат* целя, коато се преследват» отъ
1Я животъ въ града, цель не ffe f *T.иол ча о т*ъ
*
иавурир^ащат* еж j театра.
к по естество.да* се постигне и f V
И ВЪ 0Йщан,1Т
'пппЕ"'
Г"*
" о"i
4) Ще ct» иодожетъ ВСИЧКИ старания
"Ч^хуеилия въ Досегашното теаj „ уеиДЙЯ Д!,я0 « s e и да се покрие неГуралао^поцвщеняе и ецвняровка :—кааво професора Дюлферъ подробна скици.
, lye, върху което треба да се спре аокритата часть отъ аданаето.
общанат\ Ьаавра да права за по-грпкТор. е ; вьгяожното, което при се
••• ~
i t
дивг т л № ъ па р&бстата,щоте; р'р'езъ j ттьтш
Тк. в болкиявв..«.
« р к - ^t • г а охрана,
BX-iU'OfT.
мъртвия гйсуроежъ еезояь таза sarva да
* аато сб има гашното 0«ожъ«не u при сегашните ус
п .приготвдгъ надлежнат* за покривни- предъ/ видь, че м каеафдо една № А ловна, общ. управа миели да направи по
-ri конструкций проекти, каквато даяо тя «внкужъ о т ъ . 1 5 йил.^лвва за да'се етнош див зданавто за общвн. театръ и
вша вече установени, и надмогне съ нсич- |овекара а се изшшува j»a цельта зда- тя - общ, управа — се ласкае еъ вяр
jcg |ор«злкоств, тъ2 че сг/'настъпване 1 *аето, съасенъ|тр)7|о,.е шизарането л4- ването, че въ случая е усвоенъ най-въз
IP™ м \ » я болш», сфбенво пра €•• можния и на! правилния пжть.
HiapoaeTi^a неотложно FS со ^B^tjrngв Г^гашиатя
шгашната «<««•,»'Ari»«4.„—/•
обща фпванеова| криза Л
а част
lint горащо благодарвмъ на г Цекгаъ етрое&* а-^ешвк?лень завчршъкг яото тежсб финансово U положение на
;
ровъ,
че гс£ псъвъ съ своето запитване
аа сградата и.обзавеждането й еъ над- общината.
^ I <*
:
!
лвяивт* декоративни работи*.
/• /
•'. % Възможностите за [дирене Е нами ее отзовава въ .свободната трибуна" на
общ. веетникъ по единъ толкова важенъ
5 ий 1 9 2 6 г.
яли ариоег,^ане_ по КПППЙ.. | ^ m » » . , f m вгароеъ и ще си позволим»
"rfPfT^l ^
щ щ в д я т. шла,
а, за eerj* понИ WHffi.fecso одата да «репорхчаме неговата поИв. П. Церо]
>ст* :ка на всички общественици, деятели
^ У ? 9 Ш й \ на J^apи л )аждв8и, които се интерееуватъ отъ
цнекото граждане гво JEagiflj
разволага( a n r V ? ^ ^ ^ ) | ср1дст#1^о&щеетвевпиг!/ работи на общината ви
Техническа- a tgtg'o
а) около 5 ТОдШщЩ^щъбраиа отъ отре и мскатъ надлежни осветления по некой
натоварена да прАучи вТврЬ
дения за ф д ь е Д р Н Г А т ^ я IJOQ.OQO лв., отъ т'Ьхъ, да бждатъ уверени, че отго
варввнето на зданието за общ. театръ, които се йредвгзкдатъ 5ъ~"шоджвта па ворите или разясненията ще имъ се дае констатирала:
общината за 1 9 2 4 / 2 6 фиаан. година, ватъ на ежщото «вето, при гоя-вмо ста
1) Сцената е не сако неудобна, но или вевчко около 3 7 0 , 0 0 0 лв. Оъиоста рание за асноеть и изчерпатедноеть,
е н твърде малка, за да отговаря на венн нуждитЬ за доие«арвпвето на зда
назначението си.
навто, костуваща иинваумъ, както горе
Христо Капитане
2) Сградата е лишена отъ ^з;обо- се каза, 1 5 кил. лева, съ тия считаща
еж готови еума отъ около 3 7 0 , 0 0 0 лв.,
доетжпни и обширна гардероби.
3) Нема достатъчно помещения за лЪсво-обяенамэ става за ьевквго, каг.за
би могло да се предприеме и свърши съ
артистичния персоналъ.
Оегая»я«тхг""общвнеко счетоводство
4) Липсуватъ условната, изиекуеми тоя съвсемъ • микроскопически процеатъ
.датира
отъ' 1887 година. Преди тази
отъ
потрЬбпата
сума.
* за бързо напущав*-(съ.4 минути) на.
дата,
ако
еждимъ отъ културата у засъ
iaitT*~ отъ-' публиквта,/въ случай на
При все това, д*яото по доиекаротъ
протоколъ
№ 18/2 2 1Й19 на
ването на театъра авл може и не бива
аа!5Варненека
Общанекй
Схзвтъ и отъ
у Тези с* •най-гяавнит'В недостатъци, да се счита аа пропадвдйо. Общинската
аВвкдога
за
ияс&т®зя*\ттщ%
Азот
•свел взани отъ техническата комисия, управа- н*на да престане отъ да дебве
.
Константинову,въобще
SZK&BRO
ечето*
}
а и други по-маловажни.
възможностьта и д а ^ т ч к а средства за
Лр£3> отстранението на горните главни извършване—ягггВЕав^йзога^-т^в-вато-се товодство* не се ё ервщлм въ нашит!
i'
-^остатъци, потребно е вещо преустрой- роди щаствивия елучайда св изнамврятъ общини.
Въ
цитирания
на горе протокелъ
Щ на сцената и на части огь зре- и средства за.пълното|и в«естранно досрещаме
подразделвнавто....
на сметките
д а т а зала, — задача твърде трупна : " харване общинския театръ. тъй много по дребни и едри и за вървят* не еж
разрешаване при днешното^'Ьложе- 1' «елаиъ отъ веинца т ,
„никакви пиеменнв дока
Съ разполагаемитЪ сега средства сжщеетвувади
1
еградаТ((1ои0д}»*рде несъо'тветна 1.
зателства'
1гв • средства на община^ ; общинската управа възнамерява:
Алеко КонстантнЕовъ, наскоро еюдъ
Преустройството в'""покрива1Й- 1) Д а доиекара и приепособи за доход освобождението, отива на ревизия на
ието, безъ нужнитв' инетада- ни здания страничните въ долния етажъ единъ митнически чивовникъ въ южна
-tjpH и инвентарь еж потребЕ-^ стаи, въ които сега се помещаватъ от България Покойния Алеко е конетатм. KoMj^jjgHOHa лева; а за окЗЁчател- деления и служби}при общ. управление, ралъ, че чиновника не води книгите,
Ф ревъ^Мване^Тва всичко необходи- помещение за които ще се създаде отъ съгласно правилата на митницата. Кога
источно-южпигв крила на старото общ.
/- около 1 6 мил. леиа. здание,
въ което сега се помещаватъ то е цоискалъ обяснение отъ чиновника,
Ето защо техническата комисия, па
пожарната команда, общ. технвчека ра той му е отговоридъ: „каквм кпиги,
м*стното\. инженерно Д-во, еж. препо- ботилница И Др , ИЛИ ПЪКЪ Н"ВК0И ОТЪ никому на вересия не давамъ; докато
;чади няг общ- управа да обяви презъ
не се плата митото, нищо не пропущамъ".
.ви зима конкурсъ за планове, които т^хъ ще св пренвеатъ; въ централното
И така, наскоро медъ освобожде
-% обхващатъ всички подобрения на помЬщение на общинското управление.
нието
било то поради слабата култура,
1дата, и когато общината се добере • •- • 2) Да се изкара и приепособи за било то поради малкото операции, обим^^Дгсполучливото разрешение — да казино фоайето на зданието, отъ което да вовенно въ брой, а не на кредитъ, не
може да се получава доходъ.
' е шо части, съобразно съ разноласе в чуетвувало нужда отъ редовно сче
Доходит*
отъ
дюгените
и
фоайето
'^* си субдетва, доискарванвто на
товодство.
ще се внасатъ въ еиециалния фондъ за
!
||ит» работи, като почне отъ най- доизкарването на театра.
Съ появяването въ 1887 година на
/
'^димит*, които днешното състояние
правилника
за счетоводството н дело
3) Страничните стаи ь/.втория-е
' в стройката налага.
водството
на
градските общински упра
тажъ ще ее доискаратъ и приепособятъ:
Общинския еъветъ възприе горнята южните за общинска библиотекари чв- вления, почва да се туря редъ въ сче
%tx& и назначи комисии да изра- талня, съ всички удобства, плюсъ удоб товодството. Чл. 29 отъ сжщия правмя•^рограната на конкурса. Нёзави- ствата, които ще дава приспособеното за накъ гласи:'% Бирниците за всеки бюд
отъ това, кметството очаква и по казино фоайе, а северните — за кни жет* държатъ следующнте счетозвдня
ни, скици з а подобрението на театра гите, списанията и пр на общ. библио книги:
'k Езвветния капацитетъ по театрал- т е к , подредени и обстановени така, как
I. Касова книга (обр. N» 6).
] строежи, професора отъ Дрезден* то се изисква отъ една добре уредева
Ц. Квитанционна книга (обр. J* 7).
i политехника Дюдферъ, подновите- общественна библиотека, отъ която ду
III. Партидна книга за прихода
#
1а народния театръ въ София.
ховна храна може да подири и еъ задо (обр. X. 8 ) .
1 Това е техническата « р а н а . н а въ волство да намери всеки.
IY. Партидна книга за разхода
V идв нвбел*занит4 теоритични
(обр.
*М 9). Чденъ 46 отъ сжщия праЗадоволяването на такава нужда отъ
Звания по предмета отъ страна на
духовна храна за гражданството, ще се вилникъ гласи: Двпозитнвте и внесе
аяата техничесма комисия.
мита като часть охъ вултурно-просвет- ните на хранение сумм, ценни материя-х.
-А„па
ПЯЛОКИ. Шв Св
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'Ч_
лв и др. вещи не ее записвате в* сче Ако. вий въ Варненската градска община
независимо
отъ
книгите,
които
изисква
товодните книги, а за пихъ св завежда
чл. 382 отъ правилника за прилагане
веобна книга (Обр. № 10).
Съ тези еамо книги на' времето си закона за градските общини въведенъ и
По елучай отпразнуването Рожден
а задоволявали своите нужди. На всеки тези, които изисква чл. 2 огь закона за
ия день на Негово В и л и ч е с т в о Царя,
случай идваме въ втората фаза на, сче търговските книги, не'само че не вър :
шимъ
беззаконие,
|но,напротпвъ,
изпъл
разменени
.ех следните телеграми: .
товодството, когато е водена кнага, поне
<
няваме
и
закона
f
а
търговските
книги.
~. '
у Варна
за постъпилото въ брой, Тукъ вече глав
ната и еданственната книга е била ка Последния,зашш|> не противоречи на , ' Стояновъ, Градски Нмвтъ
совата, съ нейните подразделения (II, първия,'а, напро|нвъ, допълня го. Ко-. ;
„Моята отъ сърдце благодарность
гато въ закона з&; градските общвна не
III и IV).
лВамъ
и на Вариенци, за любезните по
е извично -забрчвейо *"въвеждането>на+,
Схщата материя почва да урежда
здравления, които првехъ съ гол*»*-%*отъ 1913 година правилника за »рплаН;двейао_с^о8сдЛ|о,а отъ .адуицстрана- * 1в01СТй6"7''."-^ь^^^^' г _- • ."/,•' •". .-.; ~:
закона"за търговсЬште" книги нвзадъл
гане закона за градските общини
жава да въведемъ! двойно, счетоводство,
Члеяъ.,382 гласиV ,
СОФИЯ
кхде е тукъ противоречието на закона?
Основни книги е»:
v
Негово
Виличество
Царя
Даже закона за т-ЧрговекятЬ книги отъ
1) Касова книга (обр. №37);
\ О г ъ името на Варненцн .и мое Ви
1922 год. Да беш ? въ противоречие съ
2) Монетарь (обр. Nt 38);
поднасяжъ
най-сърдечни поздравления за
3) квитанционна книга (обр. № 26); този за градските общини отъ 1913 г
Рождений
день
и пожелания за отлично
4) партидна книга за прихода (обр, (главата Саеткоифство ч ве 381—436}
здраве,
да~
можете
дълги години да уп
еледваше, по правилата на нашите общи
№ 89) и
5) партидна книга за разхода (обр. закови,' да изпълпниъ по новин _. законъ. равлявате еъ нъдрость в умение роди
ната и я изведете на щастливъ брегъЧ
Ук 40).
;'•;. Нека-любителите щ сиетемата на
Нивтъ: П. Стояновъ
Отъ членъ 38). на ехшия правпл- касовите .книги си спомнятъ,-зе когато
никъ ее вижда, че имаме дка вида книги: Народната; банка, въведе въ*19Л0 год.
П о д а я ъ : СИ оставката. Въ снощното
оеновни и спомагателна (последните ех двойното счетоводство на подвпжничяи- заседание на общин ехветъ помощникъ
изброения членъ 39 9).:-Новото въ членъ стове тя наруши търговския законъ. Нйч кмета. Г-нъ Буко Басановъ ей подаде
382 е това, гдето срещаме и монетаря. ма неапия юриетъ-консулъ не знаеше, че Отггавкатд. Причините ех еъвършенно
На всеки случай не се е отишло на-. върши'едно нарушение? Обаче всичко отъ частенъ характеръ.
_
Ц£р^. защото и тази книга попада въ това не попречи и дпесъ Народната бан
Продължена е сесията на общингр^жЙ-^йа^чадовата книга. Нище- не ка да има схщото счетоводство. По една *
съветъ
Поради това, че януарската ре
срещаме въ правилника, за .даначпвте
погрешка въ закона за търговските кнв- довна сесия на общин. съветъ еъвпада
КНИГИ, а така схщо и за другвт* спо
магателни кпиги за.~ддъжиз1ото въ елек" „ ги,- чл. 5 е пропуснато да се упомене и съ много непресътвенни^ дни, въ опре
тричвекото отделение,- вода, каналъ в др. държавните банкп,. Ето- защо и днесъ деления й е р о к ъ съвета не успе^даГпрвТъзи последните кннГЙ^га е наложила. Народната^оанка с«Ш/яри сжщото_поло- ключи работата ' си*Че*, бюджета за
нуждата. Този последна^ п|а1$илнякъ||ГЩжение, както бешв:йрезъ 1910 год. Лю 1 9 2 4 / 2 5 финан. год П о Н я причина се
днесъ е въ енла.-&*'т>я»явднвфгна з1Рй&бителите — банкова чиновница па текъ~ сията на съвета ее продължава ощ» въ
кона 8а търговските, кнпйг йрез'ъ 1922 и чнфтъ пархчнкцмо злословиха презъ •8. ДНИ.- - . • - . - ч , ; . 7 .
•:• .^-:-;
год. отиване крачка найредъ/въ 'общин 1910^годинаг "в дне£^покойно си. цодуското счетоводство. Членъ J i отъ ежщия чаватъ пенсийкйте;отъ счетоводството на
законъ (Държ."-ввстн. 2Т0/2.3. 1922} подвижни листове: нМного уместно забелезва французина — експерт.ъ счетоводи- Варненско Градско Общ. Управление
гласи:
,Вееки търговецъ и задължените тель Батардонъ, че не всекога требза
^по този законъ да водятъ задължител да се стремимъ да ее нагодимъ съ зако
',»
Обявление
ните търговски книги, съ изключвппе на^ а требва да нагодаиъ закона да удо
3
№ 2420
ограниченията, посочени,въ закона, еж влетворява пашите вужди на счетовод
1
ството.
Когато
Народната
банка^
въпреки
длъжни да водятъ следните такива:
гр. Варна, 5 февруарий: 1925 т,^1
1) инвентарна книга; 2) дневникъ; че е държавно учреждение, въпреки че
3) главна книга и 4) копирна кпига. "' нарушава закона за търговските книги
Възъ основа окржжното'***. rpaj
Съ изключение па държавните бан — въведе двойното счетоводство на по иа т . Варненския ^О^рГЙнжы ^ fii*P
ки, всички останали държанки, овржжни движни, листове.; колко-'-ловече требва да 29 януари т. г. подъ № 3535? V I м
и общински учреждения, копто извърш го.въведенъ въ нашата община, когато ва се за звание на шътноповя
ват* търговски операции, ех длъжни да ний.сме автономно учреждение д когато т'Ь отъ района, на гр Варна,Д
водятъ пълно счетоводство въ духа на не нарушаваме закона, изпълняваме едно гласно закона за пътищата, па,
наетоищия законъ, _ като за цельта ре наше задължение на. закоп?. Любителите тегоба.за истеклата 1924 год А
епектввните министерства издавать по на системата касови, книги отъ една ваше да бжде отработена •• *~r ^
дробни наредби.
страна и тези наЧекъ й чифтъ наръч до 31 декемврвй 1924 го>* ' чв'^
iev
Забележка; Освенъ тия книги мо- ницв отъ друга -— нека взаимно св по- законно основание г-нъ С
^J**"
гатъ да се водятъ и други спомагателни отешатъ, като спокЬйна дечвкатъ врекв
неръ требваше да нареди' * , в ч в.в1 и
ви книги".
то, когато както Народната банка така н тяване на работата и вец ^.«лвг111
Съ този заковъ отиваме доета на- общината, :ще и мъ плаща -пененйките по ботвлв да блдатъ обложе; • t * » 1 « ^ '
ot?.
предъ. Оставаме въ архивата опази си двойното счетоводство на подвижни ли
Обаче,
като
се
има!
*в^Хк
стема на касови кпиги и отиваме къмъ стове Въ следующий" брой ще кога да
*fl^
пълното двойно счетоводство. Общинския кажа нещо во въпроса - въ какво ще че закона за плтпщата
съввтъ въ заседанието еа отъ 15 м. м. се съетон реформата на счетоводството се събира пари, а да d_ ^_--реши въвеждането на двойното счето на общината. Простото счетоводство, ка работа въ натура, заради т о в а ^ Г
водство на подвижни листове. .
квото представлява сегашното ни общин за отработване шьтяата тегоба за'С
Любителите на системата на касо ско счетоводство, се изостави още преди налата 1924 г. се продължава ;^
вите книги (чл 382 отъ иравидника) 100 години въ Франция да се предава г. Окр. Инясенеръ до 15 февруГ
/
твърдатъ, че решението яа съвета про въ търговските училища. У насъ отъ 10- 1925 година.
тиворечи на закона за градските общи твна години ехщо така не се предава, а
Покавватъ св всички плл
ни и правилника за прилагането му. Мо- нашата община ее иростя еъ него на вивичари, които не сл, св г :
гатъ ли ма посочи, решението да се въ 15 я м .
п&тната тегоба за миналата li
веде двойно счетоводство, па кой членъ
да побързатъ и я отбиятъ до'/'
отъ вакона противореча! Ако едвнъ нашъ
вия по-горе срокъ
• . •/
търговецъ води еамо касова книга, това
можемъ ли да паречемь счетоводство?
ОТЪ KMETCTJ
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