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Издава варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО

Частни обявления и реклами:

Абонаментъ 60 дева годишно.

Единъ брой I левъ.

за едно публикуване.

Всичко що ее отнася за вестника, да се изпраща

На кв. см. Г—лева за две пли повече
публикувалия.

до редакцията, кметството — Варна.

Затварянето на насапсш!
•

На III и IV страница на кв. еж. 130 лв.

. дюгени в ъ

„СОТЕУО".

\
Съ решението си № 110, протокодъ
№.26, отъ заседанието му на 5 т. нартъ,
общинския съветъ, следъ като изелуша
устния докладъ на общинския Ветеринаренъ лекарь Д-ръ Владовъ, и следъ
разменените мнения отъ страна на общ
_сьайтници^,|шши: мвеареките. .дюгени въ
I участъкъ, подъ „Снтето", да се затворятъ за винагн, най-кжено до 1 иду
щи Априлъ, т. г. като неотговарящ^ на
хигиеничееките условия.
Въпросътъ за затварянето на тия
дюгени не е новъ. Общината винаги е
държала за затварянето ииъ, обаче, по
известни причини, нейните решения сь
бивали^възприпятствувани. Тоя пхть ре
шението й е твърдо и ще баде изпълнено
еъ всички, разполагаеми законни средства.
Първата и ехщественна аричина за
затварянето или по-право — за непозволяването да ее продава месо въ тия
дюгени — е, че тЬ, не бидейки строени"
за месопродавницн, нематъ всички при
способления, каквито хигиената изисква
!г«-- ' Преди неколко години общината
построи 4 хали за месопродавни дюгеяи,
съ веички възможни приспособления. При
наличноетьта на тия хали и предъ по
велителните изисквания на хигиената,
оставането и за напредъ да се продава
месо въ дгогенит* подъ я 0ИТЕТО" е не
само невъзможно, но би било и излагане
въ опаепоеть общественото здраве. Това
независимо отъ благоустройственната по
литика на общината, която не може да
Допуска едно положение, което нема
нищо общо съ понятията за благоустрой
ство на населонъ пунктъ, какъвто е гр.
Варна,
Борбите въ миналото за затваря
нето на същите дюгени не плашатъ се
гашната общинска управа и тя ще ги
затвори. Това тряба да се разбере отъ
веички заинтересовани страня, за да не
»мъ липсува съзнанието, че и тоя пъть

законното решение на съвета ше бъде
възприпятствунано отъ когото и да е.
Ииа друго вещо, което би требвало
да придизвика съзнанието на тия етрани,
а то е: въ споразумение съ общината
да се изнамери начина и средствата за
по-скорошното наиравяне специални хали
за месонродавници и въ 1-я участъкъ.
Въ този момептъ общината, до като не
й се заздрави -финансовото положение,
.не. в_въ, възаюжнося .да построи-такива
хали и затуй се вижда принудена да
открие, като вреиенна згврка, още единъ
месепродавски дюгенъ при рибните хали.
Нищо не пречи на заинтересованите
да заведатъ преговори съ общината за
постройка на халите на концесионни
начала,
- Страхътъ пъкъ, че като се затворятъ въпросните дюгени, наемите на
тия въ халите ще се повдигнатъ още
по-вече и тия наеми ще се отразятъ
върху цената на месото, е неоснователекъ. Общинската управа, безогледно
какъвъ наеиъ плащатъ наемателите на
дюгените въ халите, е въ правото си
да нормира цените на месото и съобра
зно пазарните цени на добитъка, ще
урегулирва и цената на месото.
Отдаването подъ наемъ мвсопродавните дюгени въ общ. хали става по
специални поеаяи условия и всЬки, който
отговаря на тия условия, може да се
състезава въ време на тьргътъ и да си
наеме, който дтргенъ желае. Общината не
може и нема право да отблжсва износ
ните за касата й наемни цени, нито да
се бърка въ сметките на конкурента
отъ где ще покрива наема Тя — общи
ната — както го казахме, има право, съ
огледъ на пазарните цени на добитъка,
да урегулирва цената па мееото, безъ
да държи сметка дали отъ това иаема-,
тела на дюгена губи или печели. И тамъ
е инено гаранцията, че високите наеми
нема и немогатъ да св отразятъ върху
цената на месото.
Длъжимъ да потчертаеагъ, че въ
решението си да се затворятъ за неена
търговия въпросните дюгени, общината \

не преследва материални облаги. Като
се знае, че мееопродавните хюгепи въ
халите се отдаватъ подъ наемъ чрезъ
търгъ, въ който всеки е евободенъ да
дадо, каквато цена желае, абсурдно е
твърдението, че, като се затварятъ касапските дюгени подъ „Оитето", конку
ренцията за дюгените въ общ. хала ще
бъде тъй безсмислено голема, за да св
отрази и върху цената на мееото. И
сега има дюгени въ общ. хали, наемъ
за които се плаща надъ 100,000 лв., го
дишно; това обаче, не послужи на касапи
те подъ „Оитето* да продаватъ мееото
на по ниеки цени, ако плащатъ но-ниеки
наема.
По-ниските цени на мееото е>
въпросъ и на добросъвестноеть, каквато
е отбелязвана въ касапи, които плащатъ
големи наеми, каквато пъкъ, наопаки, не
е отбелязвана въ такива съ малки наеми.
Критерий, следователно, за цената
на мееото не е и не може да бъдътъ
наемите и тамъ съ слаби защитниците
на ееганшното положение на касапските
дюгени подъ гСитете".

Тия дюгени ще бжджтъ затво
рени на всека цена.

Младши и публнчкнтгь
' ЗАВЕДЕНИЯ.
Когато е дума за възпитанието на
децатата, не може да се не държи сметка
и за публичните заведения, които те по-.
сешаватъ. Не е проетено на едно дете
да посещава кръчми в кафенета, оеобеие
кръчми. И наистина въ тия заведения
деца нема да видите, както нема да ги
видите и въ други публични заведения,
въ които детския кравъ не бива да
етъпва.
Има, обаче, другъ единъ вадъ пу
блични заведения, които св пълнятъ еъ
деца и въ които детската душа се напластява съ кного отрицателни качества.
На пръвъ погледъ тня заведения пред-
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ставляватъ неввнноеть, а като ее вгле
дате по внимателно въ това, което въ
т4хъ ее върша, ще видите, колло съ
те опасни за морала на децата.
Тия заведения съ бозаджийяиците
в халввджийниците, особвнно въ край
ните квартала на градътъ. Въ техъ вие
винаги ще видите насядали на иръени
пейки деца да конеуииратъ боза, хаява
и разна сладкиша и наети отъ съвсемъ
съмнителна чистота и въ по-вечето слу
чаи приготовлявана съ захаринъ. Нещо
по възмутително: таиъ децата, еъ разни
зарове и други комарджийеки способи,
играетъ и на комарь за добиване на
с*блазняющит4 ги сладкиши.
Много отъ техъ се кредитаратъ
отъ самите халваджии и боааджии, между
които вма и некои съ съмнителни мо
рални качества. Не е никакъ за очудване,
че задълженията 'си такива деца изплащатъ чрезъ кражби отъ джвбоввте на
своите родители — най-първо — и съ та
кива, отъ гдето инъ се падне.
Язика, при това, еъ който ее гово
ри въ такова заведения — безцензуренъ
и баяаленъ — се усвоява отъ децата и
отъ такива деца благовъзпйтанъ говоръ
е немиелимъ.
Зловредното пькъ влияние върху
детския организмъ 01ъ задушдивата отъ
тютюневи и други миризми отмосфера,
както и отъ нечистите и еъ захаринъ
приготовлявани напитки и сладкиши, е
другото голеяо зло за младежьта отъ
такива, сметана за невинни заведения.
Нужно е, прочее, и родители, и
общества, и власти да обьрнатъ сери
озно внимание върху тия заведения и
да ее недуоуща да ги посещаватъ и да
се заетояватъ въ техъ деца.

Варненски Общвнеки Вествикъ
Приходните нера еж изчислени и
наредени, както следва:
1) Отъ движими имотм и
капитали 145,000 лева.
2) Отъ недвижими имоти: отъ наемъ
па общин. сгради 1,884,917 лв., отъ
наемъ отъ общин. места 265,486 лева;
приходъ отъ студените морски бани —
272,000 лв. приходъ отъ общин. гори
750,000 лева, отъ продажба на цветя
360,000 лв; отъ общин. дозовъ разеадникъ 1,200,000 лв.; паша въ градената
мера 20,000 лв; магазинажъ отъ общин
ското влагалище 150,000 лв; отъ обш.
оборъ 10,000 лв; отъ общ. житна борса
250,000 лв; отъ фабриките и други
заведения, съгласно закона за хигиена
та, 30,000 лв: а всичко 5,222,403 лв.
3) Отъ места по улиците и пло
щадите, които ее даватъ подъ наемъ
318,888 лева.
4) Отъ отстъпване, копане и украся
ване гробове или такси за
погребване 30,000 лв;
5) Такса водна
2'500,000 лв.
6) Такса канална
1,500,000 лв.
7) Отъ продажба на общински
официални издания 40,000 лв.
8) Такси за изеледване въ общ.
хвнич, лаборатория
5,000 лв.
9) Отъ продажба лекарства отъ
общинската аптека
15,000 лв.
10) Отъ превръзки въ общинската
амбулатория
3,000 лв.
11) Такса за пущане млжки
животин. разплодници
1,000 лв.

зо 1924125 Фия. години.
Той ее гласува отъ общии, съветъ
въ окончателна форма на 2 тек. Мартъ
мееецъ.
Ликвидацвонеиь е — урежда финан
совото положение на общината за изстеклата 1924/25 финансова година,
която • на изтачане.
Црвключенъ е:
съ ириходъ 72,964,026 лв.
съ расходъ
12,964,026 лл.
Отъ приходите.*
а) редовни, гд. I
45,906,944 лв.
б) извънредни гл. ц 27,057,082 лв.
Всичко 72,964,026 лв
Отъ раеходпте.а) редовни гл. I 34,419,479 лв
б) извънредни гл. II 38,544,547 лв.
Всичко 72,964,026 лв.
Между прихода и разхода по глава
I — редовенъ првходъ и расходъ -— ее
икарва единъ излвшъкъ (окономпя) отъ
11,487,465 лв. а между прихода и раехода по гл. II — азвъиреденъ приходъ
и раеходъ •— излаза единъ недостигъ
също отъ такова сума - 11,487,465 лв.
Едина покрива другия, та общо бюджета
са приключва бвзъ нвдоетигъ,

генции, ангросисти. аптеки, дрогерии •—
плащатъ по 20 лв. на кв. м.
7) Бирарии, кръчми, гостилници,
сладкарници, мдекарници, бозаджийници'
кафенета, фурни и др подобни, влащ»тъ'
I категория, еъ квадратура д0 40
кв. а. по 200 лв.
II категория еъ квадратура отъ 41
до 100 кв. м. по 700 лв.
III категория еъ квадратура отъ
100 до 200 кв м, по 1000 лв.
8) Хотели и ханища плащатъ, като
жилища, въ зависамость отъ далечината
на сметището и то въ онзи участъкъ
гдето жилището плаща 10 лв., хотели и
ханищата плащатъ 40 лв. и съответно
вмвсто 20,30 и 40—60, 80 и 100 лв.
9. Занаятчии (включително бръсна
ри), печатници, детайласти, комисионери
менители, редакции, вееникарски агенции,
клубове (партийни, спортни и пр.), те
хнически бюра, лекарски кабинети, кли
ники, кооперации, кооперативни банки,
адкокатски писалища и др дребни зан
ятия плащатъ, както следва:
I категория съ квадратура до 20
кв. м. 60 лв.
II категория еъ квадратура отъ 21
до 60'кв. и. 120 лв.
III категория съ квадратура надъ "
60 кв м. 300 лв.
IV индустриални заведения — по
10 лв. на кв. н.
V Бани — по 5 лв, на кв. м. •

Общи забележки. I. Таксите се
сметатъ годишно.
П. Първа категория бедни — ре
Всичко отъ общ. имоти 9,780. 291 лв.
шение
№ 258 на общ._еъватъ отъ 22.
-'" ' (Продължава въ следущия- брой)г
XII. 1924 год. се освобождаватх отъ~
такса „сметь".

Таксите зо снеть нрезъ

Вщшаанбна
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Финансовата 1924—25 г.
(Те е* същите и за 1920—24 г.).
I. Жилища.
I участъкъ на етая по 40 лв
П
»
„
„ „ 40 лв.
Ш »
„
„ ,, 30 лв.
IV учаетъкъ улиците.- „Капитанъ
Райчевъ* и Д-ръ Пюскюллиевъ" делятъ
участъка: а) на изтъчна половина, кадето се плаща по 30 лв. на етая и б)
на западна — но 10 лв. на стая. Са
мите тия улици плащате по 30 лв на стая.
V учаетъкъ св дели на две поло
вини: източна — отъ морето до улица
„Търновска1 включително, плаща се на
етая по 40 лв. и западна ~ отъ ул.
„Търновска" къмъ западъ — по 20 лв
на стая.
\
Забележка: 1) Не се облагата: ан
третата, пералните, килери, избите и
нужниците.
2) Пансионите и окржжния затворъ
плащатъ по 200 лв. на стая.
3) Прогимназии, оеновни училлща и
благотворителни д-ва плащатъ по 50 лв.
на етая,
/
.4! Държави учреждения, държавни
гимназии, окрджни и нр. училища, не
поменати но-горе, плащатъ по 100 лева
на стая.
5) Тютюневи складове и кинемато
графи плащатъ на кв. м. по 10 лв
6) Банки. акц. д-ва,* параходни а-

Лозовия рвзвдвикъ.
И другъ пхть сме казвали, че едно
отъ добре организираните общинеки сто
панства е лозовия разсадникъ, въ който
отъ миналата година взема участие и
Варненската окр. постоянна комисия.
Въ предшествующия си брой 132
ние указахме на непосредственните бла
готворни причини, които вее допринесаха за правилното развитие на това
стопанство. А че стопанетвото св разви
ва успешно, се вижда отъ следующето
изложение ва управителя на разсадника, ''.
за работите въ него презъ изтеклия янумесецъ т. г
Времето.

„ Времето презъ отчетния мееецъ бе
сухо, безъ валежъ и слабо ветровито.
Презъ първата половина доста студено,
а презъ втората — топло, почти като
пролетно време. Слава е имало почти
всека еутринт.. Облачни дни е имало
малко на 1, 2, 7, 11, 19 и 20 чиело.
Буйни ветрове съ духали на: 5 и 8 чи
сло, западенъ на 1!, 12, 20 21 и 22
чиело, ееверзнъ на 14 число, ееверозападенъ и па 31 число Ьгозападенъ. Взе
то общо, времето благоприятствуваше за
извършване на всички сериозни полски
работи, благодарение влагата въ почва
та отъ падналите изобилни дъждове
презъ миналите месеци. Презъ отчетния
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Варненски Общински Веетя
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^еен/ь се реголваха толкова много ми | 9) Облагоро-внп дози 738.1 кл.
ла за лозя, както никоя друга година
|
но 6-50 лв.
4,797 лв.
до сега.
| Ю) Облагородени лозц 214 I кл.
Извършиха се вледнисе работи:
по 7 лв
ОБЩИНАТА.
14,98 лв.
I. .Въ маточника.
11) Лозови пръчки резппци 1000
За улеснение на отделенията в
I кл. по 7 лв. 0/^
4 0 0 лв
елужбвге
при обшйяста цри поискване
Презъ целия отчетенъ месецъ съ
11)
Лозови
пръчгкп
резници
2,500
отъ
домакинството
канцеларски матери
149 надници св отвориха и порязаха
1
кл
по
500
лв.
о/
1250
лв.
али
п
други
в<мци
и
предмете, нужни въ
00
14,000 главини лози въ парцелите №
стопанеко-домаквнеката
область па об
Всичко 226,118 лв.
К2 3, 4, 6, 7. Ю, 11, 12, 13, 15 21,
щината.
както
и
за
улеснение
я на са
21 и 28. Изрязаните отъ главните ло
б) Разходъ за подържане и обра мото домакинство, което има да оперира
зови пръчки се препееоха съ каруца до ботване ратцпика.
съ много партиди по своята главна веработилницата,, почистиха, нарезаха на 1) За заплата па служащите по
щегтвенна книга, даваме и въ езедунужната дължина, сортираха по дебели
гл. I §3 и. 11 б
4,021 лв. юшите броеве ще продължаваме да да
на на .1 II класни, навързаха на сноп- 2) За добавачно възнаграж и др.
ваме следующия
чета и съхраниха еъ 713 надници. Отъ
на сл. по гл. 99 § 40
12,914 лв.
парцелите № М ,3, 4, 6, 7, 10, 11, 3) За надници на работници по
С П И С Ъ К Ъ
\ 13, 15, 21,!, 28 и 37 се получи следгл I § 31 п. 5
37,792 лв.
Па материалите, които ех вь за,то количество резници по сортове.
4) За фуражъ на конете по §
! ведването на домакинството, съ указа1) Мурведъръ X Рупеетрисъ
2 п. 1
1,800 лв. | ние № на партидите па всеки матервалъ
I. кл
II. кл.
Забележка; Вейко отделение и служ
Всичко 56,527 лв. {
Мг 1202 — 372,500 резн. 37,100 резн ;
ба, когато ща изискватъ материали а пр.
2) Рупеетрисъ дюло (монтикола)
въ записките си за това винаги требва
V. Общо състояние.
112,100 резн. 27,800 резн.;
да отбелезватъ № на партида, сиоредъ
Общото състояние на разеадннка е
Всичко 484,600 резн. 64,900 резн.
списъка, подъ който еъ записана.
много добро. Не ех констатирани никак
Материалите ще е» отп;щатъ въ
За навързването на горното коли- ви повреди атаосферни или отъ разни
едипъ день за делата оедмица, за ко
«втво резници I кл. по 100 и II кл. болести в неприятели. Прибирането и съ
ето ще ее издаде отделна заповедь отъ
по 200 резници въ снопче е употребено хранениего на лозовия материалъ, бла
г. Кмета
30 кгр. тънка цинкова тель. Съ три над годарение на хубавото време, вървя до
Хартия чернова, № на партидата
1
ници на 12, 13 и 20 число се отрови ста спешно Получения лозовъ материалъ
„
белова
„
2
ха и отрезаха отъ главните миналого е много добре узрядъ и запазен* отъ
.
пачертана
,
3
дишните положвици на сорта Шасла X разни болести.
„
оризова
„
4
Бернандиера 41]3. На 27, 28, 29 и 31
„
обвивна
„
5
VI. Заключение.
число съ 12 надници се изораха парцв*
,,
попивателна
„
6
дитб: № М 3, 6, 16 и 17, всичко 15.9
Отъ изложеното до тукъ ре вижда,
,
печетарска
„
7
че въ завиеимость времето и средствата,
декара.
.
вестникарска
.
8
всички сезонни работи съ извършени на
„
копирна
„
9
И. Въ плодните лозя.
време. Не е още почнато реголвапето по
рисувателня
,
10
Отъ 16 до 26 януарий съ 20 над немане крвдитъ. Също по независящи
„
хелиографна
,
11
ници се почистиха плодните лозя, като отъ управлението на разеадннка причина
„
милимитрова
„
12
(е нарезаха всички ниждни пръчки, ос още не е подготвено (изорано) местото Хартия
„
13
таваха само тия, които ще се режатъ на за укоренилищв и ако не може да се из- Мастило обикновено (прахъ)
14
плодъ, а елабитЬ лози св порязаха и за оре дълбоко на 30 ем. до края на ме
печатно
15
ровиха въ нарцелите $ № 36, 38,-39, сеца, безспорно, че това ще се отрази Мастилници
16
40 и 4 1 . Събраха се отъ същите лозо- зле върху последующвте въ него работи. Моливи черни
„
17
»ви пръчки за калеми отъ следните сор
„ химически
,
18
Предвтоятъ да се извършатъ след
„ цветни
.
19
тове; Димиатъ 1200 пръчки, Памидъ — ните работи презъ аесецъ февруарий:
„
дърводелски
„
20
600, Мискетъ — 600, Чаушъ — 250,
1) Да се довърши прибирането иа
(Продължава въ следующия брой).
Прослава — 100, Червенъ маращъ — лозовия материалъ.
100, Кара гвврекъ — 10 и Папаека—
2) Да се попълнятъ съ положници
100, неичко 3,050 лозови пръчки.
веочки повредени •-- сухи главини.
3) Да се изоре маточннка, укорениIII. Конюшната.
дишето и всички праздни места.
4) Да се изкорени сорта РипарияХ
Конете на разсадника съ въ добро
състояние. За подържането имъ е раз- Берландпери 420А_ и 34 Е М и парцвла186 кгр. ечемикъ, 44 кгр. сено и за та засади еъ ШаслаХБерланжиери 41 В^
б) Да се цодострятъ колците, обоприслугата 2352 лева. За храна на ку
Христо Напитановъ^
лятъ,
обгорятъ
и
поставягъ
на
лозите
чето е разходвано 18 кгр ярма.
изъ парцелите
IV. Приходъ с разходъ.
6) Да се наторятъ слабите плодни
лозя и реголватъ свободните места".
Въ редъ статии на вестника раза) Приходъ е постъпило, отъ про
Взети съ бележки отъ. нуждите на гледвахъ преимуществата на новия надажба и др. на:
стопанството и ще се направи всичко
1) Негодни колове 300 по 60 ст. 180 лв възаожно за отстраняване на пречкате, чинъ на водене книгите предъ досега
шния. Въ тази статия ще занимая
2) Трески кори една твкъ кола по 30 лв. които неволно спъватъ развоя му.
читателя съ контрола на грешките. Берн»
3| Облагородени лози 4,250 II
ли
е сегашното счетоводство? Дява ла
кл. по 2.20 лв.
9,350 лв.
възможность
на престъпниците да ви4) Облагородени лози 410 I кл.
реятъ?
Огаватъ
ля периодически про
по 3.40 лв.
1,304 лв.
верки
на
книгвте,
каквито позвава
5) Облагородени доза 1,250 II
двойното
счетоводство?
Ето въпросите
юг. 3 50 лв.
4,375 лв.
на които длъжа отговоръ.
6) Облагородени лози 24,750 I
Опвта ни е паучилъ, че еаяо тоза
кл. ио 4 лв.
99,000 лв.
не греши, който не работи. Всеки кни
?) Облагородени лози 22,965 I
говодител!,,' всека счетоводители греши.
кл. по 4 50 лв.
103,34205
Дългъ св налага на всеки добъръ
8) Облагородени лози 85 I кл.
организаторъ на едно счетоводство да
по 5.90 лв.
501-50 Печатница .Ввймииовъ" — Варна
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шикъ.

възъдв тази светела счетоводство, която \ веда™ книгите безт, оглед-». на грешките.
7) Срещу известна сума на задъл
дава възможность да се хващатъ греш
женията
(срещу известенъ облогъ, да
кит4, да узнаване че сме направили
грешка, като издирването на грешката нъкъ) аяо се поетави единъ Л*г на кви
стане възможно въ най скоро време. Дали танцията и дата, веднага данака става
• взеиато цредвидъ това правило, когато платенъ. Фалшвикатора, като се ползува
е въвеждана сегашната система счето отъ обстоятелството, че Проверка между
водство ирезъ 1887 година? — Съзеемъ квитанциите и книгите не става и че
не. Отукъ излиза, че въ сегашното сче липсва връзката, упомената въ пунктъ 3,
товодство ее срещатъ ааса грешки, сла- излага се на много надъкъ рискъ, за
доетьта на^ковто добре познава гражда издирване неговото престъпление и за
нин», като заплаща но 2 пати своя това прибегва до този удобенъ начинъ
за лесно забогатяване.
данъкъ.
8) ..Модерните хора" се ползуватъ
Прп простото сегашно счетоводство
гдето не сжщеетвуьа никаква връзка на а отъ още други начини на фалшифика
една книга съ друга, където счетоводно ция: издава квитанцията за вносителя
уравнение за всека една операция нема, за варната сума на дълга, точно колкото
не можемъ да искане да бъде то въ фигурира по книгите, а останалите две
рвдъ. Въ нашето просто счетоводство квитанция (едната за общината, а вто- I
срещане маса грешка, било то поради рата за сметната палата) издава съ но |
това, че всичка грешамъ, било то поради малка сума, която посгхпва вь общин- |
ската каса.
|
желание да грешнмъ.
При този случай общината е още
1) Нпй-ерещаме лице, което е пла
тило евоя данъкъ, но по книгите не е от тена а за да се закрие престъплението,
белязано това обстоятелство. Кога св по книгите ее минава, че целата суна е
издирва тази грешка?. Когато самото лице постхпила. Ва таза фалшификация добра
представи документъ, че си е платило услуга дава и обстоятелството, че длъж
данъка. Много малко ех тезя граждани, ностите касаеръ и счетоводитель се из
които съхраняватъ своите квитанции. пълня ватъ отъ едно я еъщо лице.
Гражданина ще плати втори пжть данъка,
Горните дефекти въ счетоводството
ако е загубплъ квитанцията си. Кавъ съ помогнали на злоупотребителите да
бихме могли да отстранииъ тези грешки? ей елужатъ и съ двойни квитанции.
— Ако квитапцвите отъ кочанъ про
9) Отъ горнето на е ясно че про
верявахме съ книгата. При налвчносьта верка на книгите, при сегашния начинъ
на толкова много сметки въ нашата об на воденето имъ, не става. Като така,
щина, и поради небрежностьта кънъ условия за злоупотребления, за създа
етарото счетоводство, тази проверка не ване неприятности на гражданите и об
става.
щината има.
За същата проверка не се е мис
Дали тези дефекти се отстравяватъ
лело, защото на много квитанция липсва прп новия начинъ на водене еметквте,
обозначение сметката на съответната ще занимая читателя въ единъ отъ след
вноска. Когато по погрешка, не манемъ ните броеве
пв нашите книги известна вноска, а
гражданина е билъ тъй грижливъ, че си
е запззвлъ квитанцията, връчвмъ л*и му
червеното известие да плаща втори пжть
данака, тегава чакъ ее установява, че у
насъ има грешки. Това можемъ да опреПо случай праздника — освобож
лвчамъ съ приказката за малкото дете,
дението
иа България, между градския
което получава храна, когато заплаче.
кметъ
и
Н. В. Царя се размениха след
Практиката въ нашата община: касиера
ните
телеграми:
(финансовия агентъ) въ присътствието
София — Двореца
на самия клиентъ да минава по книгите
вноската, е причината на многото грешки,
Царя.
• които етаватъ.
„Днееъ, праздвувайки изсторическия
2) Поради неточните адреси, прн за народа ни праздяикъ — освобожде
еднакви имена, едно лице плаща данъкъ нието му отъ турското робство, варненна друго.
, . ци и азъ поднасяме Ви нашите най-го
3) Щомъ нема връзка на едни су рещи поздрави и благопожеланпя. Нека,
ми съ други и на една книга съ друга, всевишния да дарува ва Ваше Величе
грешки ще има много.
ство здраве и дъдъгъ жввотъ, за>да мо
4) Въ електрическото отделение, жемъ съ общи усилия да оехществимъ
когато единъ електромеръ е едужилъ завета за обединение иа племето № 2930.
презъ годината на неколко наематели, а
Кметъ: СТОЯНОВЪ
нродълхава да фигурира по книгите на
първия наематель, създава маса спънки
Варна
а грешки.
Общ. кметъ Стояновъ.
5) У насъ не е верно счетовод
„Трогнатъ отъ хубавите поздравле
ството, понеже задължението се изчис
ния по случай големия веенароденъ празлява и минава въ присътствието на са
дникъ на освобождението, сърдечно бла
мия клиентъ, въ момента на най-големата
годаря Вамъ и на Варненските граждани*.
работа при оперирането, вместо да св
ЦАРЯ
мянавя првзъ по спокойното време.
6) Нема определени чиновници,
КОЙТО да правятъ записваяиа ло книгиРеформирането на общинското
т*. Всеки дращн по техъ. Маса грешки. счетоводство отива- усилено. Центра
И дойстртелно, не се иска големъ цензъ, лизирани са вече сметките въ електри
нито гел$ма еиособность, за да се за ческо отделение и водно-канализацион-

ХРОНИКА'

ното отделение, партидите по снабдените
здания съ води и каналъ. Умоляватъ св
гражданите, когато идватъ по работа въ
горпвте отделения, да со заинтересуватъ •
да иаучатъ новия номеръ иа сметката си
и да го съобщаватъ при случай въ др».
гите отделения. По този начинъ ще намалеятъ грешките по централизирапе
сметките.
Въ интереса на бързото реформира
не на счетоводството е: гражданите д0
второ нареждане да иосещаватъ община
та само преди пладне и до края на те
кущия месецъ да ей изплатятъ длъжимото въ електрическото отделение.

Презъ месецъ априлъ всички
сметки ще бхдатъ централизирани >•
начинъ, щото всеки гражданинъ да ик
само една сметка въ общината.
Презъ месецъ май т г гражда
нина ще почуетвува ползата отъ рефор
мите въ общинското счетоводство.
Всеко отделение да певдетави
въ бюро общински налози епиеъкъ на
чиновниците ви, въ обозначение; кои пар
тиди иматъ въ електрическо отделение.
вода, каналъ, емлячни регистри. Списъка
да се попълни еъ обозначение партиди
те на жените имъ, въ случай че иматъ
отделни сметки
Отъ същия характеръ е и еледтющата
ЗАПОВЪДЬ $ 27.
Гр. Варна. 23 февруарий 1925 г.
§ 5. За да може съ наличния пер«опалъ да се направятъ-праввяно вписва—
нията по партидите на граждани отъ
разните отделения в се заведатъ на вре
ме въ новите книжа на Бюро недобори,
3 а пов е д вапъ :
1) До второ нареждане, всички ви
дове справки по разните партиди на
гражданите, да се данатъ само преди
пладне. Изключение ще се допускатъ са
мо въ изключителни случаи, за които ще
се иска ппеменно разрешение отъ п. кме
та Върбановъ.
2) Всички чиновници, следъ пладне
да работятъ изключително по туряне въ
редъ работите по книжата и съгласно
указанията на началника на Бюро не
добори и то най-къено до 1 априлът.г.
за да сме готови да преииненъ отъ прос
тото къмъ двойното счетоводство.
Всеки чиновнвкъ нека съзнае, че
интересите на общината изискватъ да
ее помогне еъ трудъ, за да ее тури въ
редъ счетоводството на общината, отъ
което зависи правилното и навременно
събиране на паричните суми, а те га
рантирате навременното изплащане и
благоустрояването на града ни. Не ее
ли уредягь сметките на общината, не
се лв проникнемъ всички отъ необходимостьта за правилно водене на паричните
счетоводните еметки на гражданството,
немаме право да претендираме, че емв
изпълнили добросъвестно своите задължения, поети отъ всички ни предъ граж
данството.
Кнетъ: П. СтоянИВЪ.
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