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Предъ курортния сезонъ.
Макаръ и да дипеува за сега — а
за въ бхдаще ще има — статистика за
чвелото на гоститЬ, които посещаватъ
градътъ ни презъ курортния сезонъ,
варното е, че отъ година на година то
ва число се увеличава. Мерките, които
общинската управа предприема за да св
създаде едно задоволително курортно по
ложение на градътъ. ни, ни позводяватъ
надеждата, че презъ предстоящия курортенъ сезонъ гостите ще бъдатъ много по
вече отъ колкото презъ изтеклите години.
Туй, което е въ зависинееть отъ
разбиранията и волята на общ. управни
ци и е по материалните средства на об
щината, ще бъде направено, за да има
ме нещо, вънъ отъ това, което приро
дата щедро е дала, сносно и привлека
телно за гостуващите курортисти.
Скоро ше бъде обявенъ търгътъ за
направата модерните кабини за студени
те бани и приспособленията за топли,
за която целБ общинския кметъ презъ
последното ей прибиване въ столицата е
изходатайетвувалъ 3 милионенъ заемъ.
Веичко, което завиеи отъ общин
ската управа, ще бъде направено—и се
прави то при дълбокото съзнание за из
пълнение на повеяителенъ дългъ спрямо
интересите на гражданството.
Не ще ее намери днееъ съзнателень
гражданинъ да не признае, че следъ от
немането богатия интерлантъ на гр. Вариа и разстройството на неговото тър
говско значение, бъдащия му животъ и
бъдащето му развитие ще треба да се
дврятъ и намерятъ, преди всичко, въ ку
рортното му положение.
Ние казахме, че каквото завиеи отъ
общ. управа за бегониране на това по
ложение, тя ще го направи. Но въ слу
чая има длъжности и гражданството, кое
то не бива да го избегва.
Една отъ най-гол*ните неприятно
сти, които иепитватъ гостите на Вараа, е
Квартирния в ъ п р о с ъ . Съ него се ужа
сно експлоатира н той е една отъ неповпедственннте яричвни, конто отклоня-

ватъ големо число посетители. Оледъ не
го иде продоволственния въпросъ. Една
кво а съ него много се експлоатира. И
трети по еъщественъ въпросъ я превоз
ния — фаегонжии и
автомобилисти.
Не е простено на никой гражда
нинъ, билъ той еобетвенникъ или вдадетель на кхща, кьошкъ, хотелиеръ, гостилнвчаръ. фаетонжия или автомобидисть,
да експлоатира
посетителите на гра
дътъ и съ това --да,'го отклонява отъ
бъдащи посещения. Субективните облаги
въ тоя случай требва да етстжпятъ предъ
общите интереси на гражданството.
За отстранение на тия причини, ко
ито съ ее отразявали зле, а могатъ и
още по-зле да се отразятъ върху въз
можното най-голето число посетители, об
щинската управа ще предприеме съот
ветни мерки. Нейните обаче, мерки не
биха могли да бъдатъ резолтатни, ако
не ее еподелятъ и отъ еамото граждан
ство. Поеледньото требва да разбере, че
повечето посетители в — главно - ако
чиелото вмъ не се намалява, а, напротивъ всека година се увеличава, това е
еамо въ обща полза и на собственнпци
и владетели на жилвща, апартаменти,
етан, кьошкове, хотелиери, геетилничари,
фаетонджии и пр.
Каква нодза отъ виеокъ наевъ за
апартамент*, стая или кьошкъ, ако това
е само за единъ сезонъ? Каква педза за
хотелиери отъ виеоки наеми, ако не ще
• за много години! Така е и съ фаетон
джии, автомобилисти, съ гостилничарите,
ресторантаджиите и пр
Въ унисонъ съ грижите I стара
нията на общинската управа за направане на веичко което би привлевдо по
вече посетители, гражданството пъвъ,
което разполага съ другите сродства и
условия, намиращи се въ зависимоегь отъ
обстановката и кратковременното преживеване на курортистите, е длъжно да се
не отклонява отъ допустимото, сносното
и задоволителното, било въ наеми, при
слуга, храна, превозъ и пр.
Само по този начинъ гостите на
Варна ще оставанъ доволни, за да по

сещаватъ редъ години градътъ ни в да
довеждатъ съ себе ев и други.
Въ врая на тази годвшивя сезонъ
ние ще излезем* еъ едва подробра ста
тистика, за да изгъкнввъ числото на по
сетителите и донесените отъ техъ пол
зи за градътъ нв—ползв, ковто ше доСТИГНБТЪ по различни питаща де мачка
граждани, като започнете отъ еобетвенвиците на жилвща, стаи и апартамент!
и- свършите еъ нреноевачагЬ и перачка*.
Съ общв усилва и съ общи отстъп
ки отъ временни облаги, ще можемъ да
повдвгнемъ курортното значение на гра
дътъ ни в да го затвърдвмъ за дълго
време.
Да не държимъ за временните погоден облаги, а да гледаме да уетановимъ едни трайни, ако и по-малки, за
да ги видимъ сами по себе ся в некакъ
автоматически нараснали въ едно близко
бхдаще.

И средствата се намериха.
При умение и желание да св твори,
средствата ее ще се намерятъ. Колкото
дадено предприятво е по-основно проу
чено и колкото повече обгръща убеди
телните данни не само за навременност*.
му и ползата отъ него, но в за успеш
ното му свършване, толкова ое-лесве ее
намиратъ в средствата
Ако нашата община въ миналото
беше следвала единъ добре обеъденъ в
задължвтеленъ за всички редуващи се
въ управлението й партийни и полити
чески групи стопански планъ, средствата
за реадвзврането на тоя планъ не мо
жаха да се не намерятъ — а щеха да
св намерятъ — м днееъ градътъ ни ще
ше да св радва на всички благодатм, ка
квито съвременния промисъль бн сътворилъ.
.
Като курортенъ цеятъръ, градътъ
нв е не надминать не еамо по отноше
ние на море и плажъ, а и по отношение
кдиматъ и околни красоти, които допъднятъ курортната му страна.
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Ценно е и международното, търгов•ко в географичееко положение на градътъ ни, като приетаннщенъ и централенъ възелъ на морски и железноиътни
съобщения.
Огь която и етрана да св погледне,
градътъ ни, при една системна стопанска
политика би следвало да има много отъ
първостепенните си курортни нужди за
доволени.
За всека добра работа, впрочемъ,
не е къено.
Една отъ най-належащите нужди въ
курортното отношение на градътъ ни
беше: а) направата на 460 модерни ка
бини за етудените морски бани и обстановяването плажа въ условия най-при
ятни и лечебни; и б) инсталирването на
45 кабини съ вани за топли морски бани.
За тая цель, както и за всичко прида
ваше приятенъ изгледь, удобства и трайноеть въ централния курортъ, се изра
боти съответенъ и целвсъобразенъ плань,
който, за да бъде реализиранъ, посочи
на една сума къмъ 3 милиона лева.
При еегашната обща стагнация и при
сегашното не добро финансово положе
ние на общината, — панирането на тая
сума ве беше лесна работя; обаче при
поеледньото си пребивание въ столицата
кмета г-нъ Стояновъ е успелъ да наме
ри тия средства и проектираното ше бъ
де свършено до иродстояшия хурортенъ
сезовъ.
Покрай този си уепехъ г. Кмета е
зарегиетриралъ и други се отъ значение
за благоустройството на градътъ ни, ме
жду които съ: отстъпването въ разполо
жението на общината целия плажъ мзжду оградата на пристанището и градски
те морски бави; отпущането на около
9,000 погон. метра манисмапови тръъби
на еъвсенъ леки и износни за общината
условия, за водопроводните разсклонения
въ градътъ, оеобенно за тия въ новите
квартали в др. некои по-големи или помалки придобивки, които съ добре до
шли за времето и нуждите.
И, когато съ преданность —до еамопожертвуване — се служи на обществото,
мъчнотии в да има. те съ превъзмогаеми.
Едно отъ най-еъщестзвните уеловия
за превтзиогваемостьта на мъчнотиите е:
да епечелишъ за каузата си доверието
в подкрепата на меродавните фактори;
да убедишъ съ начинанията и еъ делата
ой тия фаетери и обществото, че необ
мисления работи ве предприемашъ и не !
вършишъ. Това като имашъ па страната
си, ередствата за проектиралото и пред
приетото съ най малко на половина оси
гурени.
Въ това отношение сйга стоящите
на чело на общината управници се ечитатъ щастливи.
Въ другата си статия „предъ ку
рортния еезонъ" ние изтъкнахме и длъж
ностите на гражданството, когато се ка
сае до повдигане и затвърдяване курорт
ното значение на градътъ ни, отъ което
всеки полза ще има.
Ако бъдемъ добре разбрани и ако
анелътъ ви къмъ гражданството намери
Место въ съзнаавего на последното, съ
общи усилия ще видимъ постигнато всич
ко онова, което ще засили еконоиичесвата а културна мощъ на заслужващия
такава нашъ градъ.
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Не е далечъ деньтъ, когато щаст- | на курортенъ центъръ. Щедростьта на
ливия случай ше ни донесе средствата | ередствата за тая цель изтъкватъ ас».
за доиекарването и на общин. театъръ. ! ланието на еъвета да се създаде отъ
Ио всичко изъ единъ пъть не може. По- , това стопанство нещо модерно и въ стовдигането високото курортно значение на панетвенно, и въ курортно отношение,
градътъ ни, ще улесни до голена ете- природните условия за кеето съ еднн
пень намирането и на средствата за до «отъ най-благоприятните. Ние имаме всич
кото основание да вервамв, че това же
иекарването на театъра.
лание на съвета ще бъде реализиранон
въ близко бхдаще отъ окръжното сто
панство „св Константинъ* ще имаме
единъ образцовъ стопански курортенъ
кътъ въ отечеството ни, който ще съ
ставлява невагладимъ активъ отъ дейностьта на еъвета и постоянното му приОледъ 24 дневни заседания на 26
сътствие.
того вечерьта се закри сесията на Вар
Варедъ еъ усилията на нашааа об
ненския окр. съветъ, отъ председателя
щинска
управа за еъздтването въ гра
на същня, инженеръ Теодоеи Атанасовъ,
дътъ
ни
детински курортенъ центъръ,
който за тая цель беше писменно упъдтакъвъ
и
при „св, Конетантинъ" е едно
номощенъ отъ окръжния управитель.
отъ първостепенна важноеть допълнение.
Г-нъ Атанасовъ закри сесията еъ
Нагодявайки взаимно интересите си,
кратка, добре измерена и смисленна речь.
окръга
и общината ни ще успеятъ да
Той подчерта единодушието на съветни
създадътъ
единъ Морски курортъ,. който
ците по разучването, двбатирането и раз
би
билъ
ползоноеенъ
въ вееко отноше
решаването на важните стопански вънние
и
би
правилъ
честь
на родината ни,
роеи, отъ които зависи економическия нотъй
щедро
надарена
отъ
природата еъ
деиъ и напредъкъ на окръжието; той из
благодатите
на
морето
въ
този й край.
каза рздоетьта св, че подъ неговото пред
Нека отбележимъ и еднакво похвал
седателствуване. заседанията съ вървели
гладко, на въпросите е гледано строго ното решение на съвета да отстъпва ме
обективно, при разногласията съ се на ста отъ стопанството за постройка на
мирали допирни точки и по тоя начинъ санаториуми и пр. на инвалиди, органи
съ се взимали най-разумните и най-целе зирани чиновници и др.
По тоя начинъ въ близкото бъдасъобразните решения по живетрепещуще пуетующите еега крайбрежни места
щите въпроси.
Ц така е: ако не еъщеетвуваше то ще бъдатъ застроени съ сгради за ле
зи отличенъ редъ въ заседанията и ако чебни и други цели и тамъ ще намиратъ
всичките съветници,^ безъ развика ^хта_ и лечение, и отпочивка всички, дали
партийна принадлежноеть, не беха дъл силите си въг елужба на отечеството.
боко проникнати отъ съзнанието да творятъ, а не да разтройватъ, толкова - то
полезни решения не биха могли да се
взематъ.
Взетите отъ съвета решения еъ ед
Ние всекога сме изтъквали високо
но отъ друго по-навременни, смиеленни
развитото
чуветво на благотворитолноеть
и разумни и, когато те ще се прилоотъ
етрана
на варненските граждани.
жатъ въ изпълнение, ще се изтъкне на
Нито кризи, нито други затрудне
гледно оная прецизность и големъ инния
епиратъ
варненските граждани, ко
тересъ отъ етрана на съветниците къмъ
гато
ее
касае
да
отделятъ отъ средствата
благосъстоянието на окръжието, каквито
;
си
за
благотворителни
цели.
даватъ верно отражение на техното дъл
Това е една много похвална черта
боко съзнание за творчеетво. <
на
варненските
граждани и ние съ чув
Длъжимъ да отбележимъ това, за
щото много отъ повдигнатите и разре ство на признателность ще я изтъкваме
шени въпроси еъ въ тесна свръзка и и подчертаваме.
I Ето случай за такова изтъкване и
еъ интересите на общината ни. Обстоя
подчертаване:
телството, че при разискването на въп
Варненскиятъ комитетъ на благо
роси, свързани съ интересите на селото
творителността
въ Варна е ималъ засе
и градътъ, не се даде нито следа отъ
дание
на
13
мартъ,
въ което е напра
враждевноеть между едното и другия и
вено
прегледъ
на
досегашната
му дейче се координираха взаимните интереси
по начинъ задоволителенъ и за селото, ность и еъ разгледани некои виеяши
и за градътъ — доказа но единъ без- въпроси. Отъ отчетите на председатели
споренъ начинъ отживеването на оная те на комисиите за събиране на помощи
пакоетна епоха, когато лоши и неразум и отъ тоя на касиера му за постъпалвте
ни партизани и още по-неразумни уп и разходвани отъ комитета суми се виж
равници, копаяха пропасть между селото да, че приходътъ и разходътъ на коми
и градътъ. Оъ така държането си въ туй тета е както следва:
отношение съвета доказа, че е съвеемъ
ПРИХОДЪ.
на нравъ пъть и тамъ е залога за економическата и културна мощъ на насе 1 Салдо отъ стария комитетъ
лението градско и селско.
на благотворител. по балансъ отъ 26 май 1924 г^ 9,90086
Едно отъ твърде похвалните и ва 2. Отъ Девическата гимназия
,
жни решония на еъвета е и това; бла
чрезъ Д.ръ Свраковъ
1,000'—•
гоустройството на окръжното стопанство 3. Отъ Морските епециални
при монастиря „св. Константинъ* и, по
школи чрезъ началника
1,28 Г—
край другото, даването му положение 4. Отъ Студентското д-во въ

Закриване сесията в» окр.
съветъ.

По ймотворитшостьто.
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Варна чрезъ касиера
1,802 — „Оесъ-Севмесъ — но е развила ниваква
поетхпления за варвиие
5 Отъ Средн. търгов. у-ще и
дейяость.
ракви
30,000
Мъж. гимназия (общо)
1,237 •-Събраните отъ комисиите суии по 13) По 50 ст. на всеки кгр.
§. Търгов. индуетр. камара
5,000*—
на лнеге тюгюнъ, произ1. I мествнъ жилищенъ схдия 250'— число на дарителите и по размери на
дарените суми се разпределят.» така:
ведекъ въ землището на
8. Нввзвеетенъ даритель
4,500 —
1 даритель
40,000
общината
и по 1 лв. на
,. 1-ва и Н-ра комисии чрезъ
1
30,000
всеки
кгр.
— внееенъ въ
г. Ал. Петревичъ
775,000 —
5 дарители по 25,000 лева 125,000
складовете,
находящи се
10. Ш-та комисия чрезъ г нъ
6
»
„ 20,000 „
160,000
вь
землпщеге
нв общ. 2,500,000
Б. Абаджиевъ
36,800 —
3
.
, 15,000 „
45,000 14) По 12 ст. на йе*ки ди18
Ц. 1У-та комисия чрезъ г нъ
. Ю,000 „
180,000
търъ вино
10,000
Ив. Геджовъ
12,032 —
•*
,, 8,000 ..
16,000 15) Допълнвтсленъ налогъ 3 %
я
12. V-та комисия чрезъ архи2
. ' , • 6,000 „
12,000
отъ данъчната стойность
19
мандритъ Инокенти
12,170-—
..
. 5,000 „
95,000
на незастроеняте дворища 60,000
5
„ 3,000 я
15,000 16) Електрически такси
я
4,000,000
Всичко лева
860,972-86*—
23
„
. 2,000 п
46,000 17) Годишенъ налогъ върху
РАЗХОДЪ.
3
„
„ 1,500 „
4,500
мелниците, тепавиците,
I. На инвалид, отъ войните 80,000*— _16_
,
,
1,000 „
16,000
дъскорезачницитЬ, гатс2 На Православното хриет.
106
784,500
рите и пр.
70,000
б-во „Ар. Михаилъ*
166,500*
493 дарители отъ 2 до 500 лв. 51,502 18} Такев за луксозните кучета
8. На Еврейското благ. д-во
по 100 лв. за куче
50,000
599
получено всичко
836,002
„Бикуръ' Хадимъ*
25,000*—
19)
Налогъ
върху
луксозни
ко
Докладваните искания за поиощи
5. На Еврейс. хен. благ. д во
не, на копь по 200 лв.
2,000
отъ: д-во „Взаимнопомощь", д-во ..Май
„Малбйщъ Арунимъ15,000- — ка, д-во „Млада гвардия", комитетъ 20) Годишни тгкси отъ над
6. На Арменекото църк. н-сгво 15,000" — яЛ4тни ученически колони', Вврненска
писите (вавееткате)
406,014
21)
Налогъ
върху
автомобили
7. На Благотворителното д-во
окр. инспекция на труда, Рускв-българте, фаетоните, бричкате
„Милосърдие"(старопит.) 32,000* — еки дамски комитетъ. Руско д-во „Чери
колата, които работятъ
8. На Благотворителното д-во
венъ кръетъ", Д-во за борба еъ дет
изъ градътъ
79,999
„Надежда" (сиротопит.) 31,000 —. ската преет2нпость н покровителство на
9. На Родителския съветъ при
затворниците, д-во „Мисия — Ученици 22) Налогъ 10% върху пла
щаните препий на застра
Девическата гимназия
10,000*— Христови" съ отложени за близло засе
хователните дружества по
10. На руекото еестричоство 8,000 — дание, поради недостатъчно време.
направените отъ техъ за
II. На Руската гимназия
2,000 —
Оъщо е отложенъ за друго заведастраховки противъ пожаръ
12. За погребение на едно лице 1,000* — ние отчета на комисиите за раздадените
въ
района на общивата
50,000
13. За лечение въ София на 2
отъ техъ помощи на бедна.
23)
Налогъ
върху
керемидаре
момиченца
1,300*—
Назначена е б-членна комисия за
ницпге, тухларниците я
14. За отпътуване на 2 лица 600'— преглеждане и преработване устава и
частните кариери по 60
правилника на Комитета на благотвори
_15_Ла_црвдс. на окодйеката
лв. на 1000 марсилскж
комисия за бежанци
2,000* — телността отъ 1915 година.
керемиди
(циглв), по 20
На щедрите дарители комитета ис16. За канцеа. разноски (по
лв.
на
1000
обикновеннм
зиви, плакади, разн. и др. 1,760*— каза писменно своята бдагодарноеть.
керемиди
и
печени
тухдя,
Схщо писменно еъ поканени да
17. За 1000 екз. отъ кн. ,.На
но
5
лева
на
1000
кгр.
шите задачи" за разпрод. 8,000'— внесатъ записаните помощи тия, които
варь
и
по
5
лв.
на
куб.
Веичко лева 4 1 9 , 6 6 0 - още не еъ ги внесли.
метръ камъни
241,000
Наличность лева 441,ЗГ2*86
24) Налогъ върху табли, до
Отъ които на безсрочна сметка
мина, бвлярдъ и др. вгри 14,205
еъ в^/о л и 1 в а въ ВаР
Всичко отъ налози лв. 23,614,728
Популярна банка
420,000*-за 1924/25 ФИН. ГОД.
(Продължава въ еледующия брой)
У касиера г. К. Геновъ
15,837*86
У предеед. на Ш-та комисия 5.475"
(Продължение отъ брой 135, стр 2).
Отъ наличностьта остава да се
Налози
внееатъ отпустнатите еъ
решение на комитета:
1) 7 0 % върху данъкъ върху
ОБЩИНАТА.
1. На братството за издърж.
общия доходъ
9,500,000 .(ПроДължлние отъ брой 135, етр. 3)
безплатни ученически тра
впезарии въ града
50,000 — 2) 6 0 % ьрху Данъка на дру
21
жествата
200,000 Гуми за моливи №на нартидата
2. На централния комитетъ за •
22
„
мастило
.
3) 30°/о върху тютюневите
сираците и пр. при Воен.
23
„
пишущи
машиви
,
патенти
199,675
Министерство въ София 30,000'—
24
Пера обикновени
*
4) 100% върху патентите за
3. На секцията за бежанци ври
25
Перодръжка обикновени я
централното Д-во „Чертърговия еъ са. питиета 898,935 Пера инженерни
26
„
ввнъ кръстъ" въ Оофия 50.000*— 5) 3 0 % данъкъ върху запла
27
Перодръжки инжонерни „
тите и пр.
500,000 Мастило цветно
28
Всичко лева 130,000 —
.
29
Тогава наличност, ще остане 311,312*86 6) До 7 0 % върху пеземленпия
Стъкла за прозорци
,
данъкъ
500,000
30
Комитета е одобрилъ всички при
Линии дървени
„
7)
Годишенъ
налогъ
върху
нв31
ходи н разходи, като правилни, и е ре, металически
»
павирани
тротоари,
на
ко
32
шилъ за сега да не се отпущатъ повече
,. машабкн
„
нто
бордирит4
еъ
полож
.
100,000
33
влкакви еуми на организациите, на конМаетидо обик. въ стъкла „
8)
Годишенъ
налогъ
върху
по34
1о такива съ дадени.
/'
Пликове канцеларски
»
35
сланите
улици
100,000
Овввнъ това, н*кои съсловия и лиПапки
я
36
ид но ек внесли още своит* I помощи, отъ 9) Годишенъ налогъ върху праЛенти за ивш. машина
.
37
здните отделни дворища,
авмто св очаква да поетъ^ятъ повече
Лепило
»
предназначени за жилища 100,000
38
отъ 50,000 лева.
,!
п \
Ю) Приходъ отъ беглика
3,000 Топлийки
39
Събрани еъ и 18 вдикични и ком
Червенъ восъкъ
*
11) Общинска налогъ върху
40
Шнуръ трицввтенъ
„
плектни предмети, като помощи отъ ГУ-та
местни и вносни стоки 4,000,000 Конци за д*ла
4
|
комисия.
9
12) 30°/° * тъ действителните
Охще У1.ха комиси-—за квартала
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то и сметки на капиталиста и измене
нията имъ презъ търговската година
(резултатни скетки).
По такъвь начинъ недостатъците,
които ерещаме при простото счетоводство,
тукъ ще ее избегнатъ. Благодарение на
математическия контролъ; благодарение
на връзките на едни суми съ други, ний
ще имаме верно счетоводство и само при
такъвъ случай ще можемъ да кажемъ, че
нашето ечетовотство е фотография на
дейетвителностьта.
При положението, че ний ще имаме
една книга, въ която ех подредени опе
рациите по Хронологически редъ (Днев
ника) и друга, класиране по сметки (Глав
на книга), ще можемъ да си даваме смет
ка: отъ една страна, за положението на
третите лица, съ които сме въ търгов
ски връзки и отъ друга, за положението
на самото предприятие.
8а да можемъ по-лесио и ясно да
имаме това двойно положение, добре е
да класираме сметките на главната книт
га по естество.
Въ миналия брой изложихъ некои
типични грешки. Ето какъ ше ги отстра
няваме при новия начинъ на водене
сметките:
70
1) Ний срещаме лице, което е пла
71 тило евоя давъкъ, но по книгитЬ не е
72 отбвлезано това обстоятелство. При до
73 сегашния начинъ, ако гражданина е за74 губилъ квитанцията, плаща данъка вто
75 ри пжть. При новия начинъ, ако не е
76 заверена (но погрешка) сметката му, ще
се отрази тази грешка при периодични
те проверки на спомагателните книги
(за нашата обшина проверката ше става
на края на месеца). Ако грешката е отъ
характеръ, че не може при тази про
верка да се олови, ще можемъ да я узнаемъ. кога гражданина се явява въ об
Христо Напитановъ.
щината съ данъчната си книжка, при
случайна справка или вноска. Изгубва
нето на квитанцията не ще бкде причи
ната за събиране втори пъть данъка.
Въ брой 135 на веетника посочихъ, За да не пропущаме да ииненъ известни
какви грешки етаватъ при сегашната си суми или пъкъ да ги минемъ вместо по
стема счетоводство, и завършихъ статия една сметка — по сметката на друго
та еъ обещание : да отговоря — дали лице, ще ни услужи доста добре данъч
тези дефекти се отетраняватъ при новия ната книжка. Квитанцията, като хвърначинъ на ведене сметките.
чащъ листъ, ако я губинъ лесно, не мо
' Въ нашата община за сега идаие жемъ също да кажемъ за данъчната книжка,
просто счетоводство, а къмъ 1 май която ше бъде отъ 32 страници. На да
въвеждаме двойното.
нъчната книжка ще има отбелезано по
Ако ей првпемнимъ, какви ех не стоянния нумеръ на сметките, а не как
достатъците на простото счетоводство;
то сега повечето квитанции да няматъ №
1) че то не позволява да ее уп не партидата. При новия начинъ на во
ражни математически контрола върху за дене сметките обикновенно грешките ще
писванията; и
узнаваме преди да ни ги посочи гражда
2) то не доставя на търговеца ни нина. Досегашния начинъ — да се за
какви сведения върху положението на вежда™ книгите въ време на самото
търговската клин, — ще нп етане ясно, опериране, ще се изостави. Воденето на
че двойиото счетоводство ни позволява книгитЬ ще етава следъ приключване на
да пояучвмъ единъ математически кон- каеата (отъ 16 до 18 часа.
тролъ на записванията и ни дава сметка
2) При досегашния начинъ, поради
за движението на стойностите на пред
приятието, както и резултатите на на неточните адреси, при еднакви имена,
едно лице плаща данъка на друго. Прн
шата деятелноеть.
новия
начинъ лицето, като ни представя
Първото преимущетево постигане
данъчната
книжка, ще ни посочва своята
чрезъ периодическите проверки, чрезъ
сметка.
Ето
защо, такива грешки не ще
равносметките.
ее срещатъ.
Второто преимущество: Двойното
3) При досегашното ечетоводетво
счетоводство не открива само сметки на връзка на едни суми съ други нема. Ето
третите лица, (лични сметка) както при защо не можемъ да • узнаване, че има
простоти счетоводство, но още в сметки грешки. Въ такъвъ случай не можемъ
за стойниетите, (вещеетвеннв слеткв) как- да имане в4рно счетоводство. По причиИгли за дела
Жндагова хартия
Корици за дела
,
преписка
Преси попивателни
Верочиетачки
Пепелници
Четки за лепило
Азбеетъ в» върви
плочи
г
Амонячна еоль
Азлъци
Американъ
Аефалтъ
Азбветови набавки
Бевзинъ
Брави за чекмеджета
Брави за врати външни
„
.
скрита
Боя водни
„ мазни
. за рисуване
Безпръ
Болтове еъ гайки
Брашно
Буковъ натериалъ
Боровъ натериалъ
Бронзъ
Батиста
Бархвтъ
Бланкъ кожа
Бичкии
Брави
Брусове за за точене
Бряетовъ натериалъ

42
43
44
45
46
47
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50
51
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53
54
55
56
57
58
59
СО
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Общинското счетоводство.

4
чина на реформата, замислена е за горнята връзка и въ случай, че сме напра.
вили • грешка, тя ще се отрази при не.
еечната проверка.
4) Днесъ въ електрическото отде
ление, когато единъ електромеръ е служилъ презъ годината на неколко наема
тели, а продължава да фигурира по кни
гите на първия наеиатель. При новия
начинъ, когато втория наематель св слу.
жп съ същия електромеръ, четеца при
ревизията за показанията на електроме
ра, въ своя лиетъ записва № на смет
ката, № на електромера и показанията
на електромера. По такъвъ начинъ ннй
строго държамъ лицето, а досегашната
практика, като че е безъ значение ли
цето, а всичкото внимание е отдадено
на електромера. Те уподобаватъ електро
мера, като недвижимите-имоти —данъ
ците на същите тежатъ върху имота.
5) Богато завеждане книгите вънъ
отъ времето за опериране, грешки ще
имаме по-малко и ще има нного по-го ле
ма експедитивность при еаното оперира
не, съ каквато не ноже да се гордее се
гашния редъ на нашата община.
6) При нашето просто ечетоводетво
нена определени чиновници, които да
завеждатъ книгите, Всеки дращи' но
техъ. Когато се пише историята на на
шето общинско ечетоводетво не требва
да ее пзпуща изъ предъ видъ следния
куриозъ: Всичките видове епециалиестк
по неволя се грижатъ за счетоводството.
Тукъ срещаме счетоводители еъ най-раз-1
пообразенъ образоватеденъ цензъ. Ин
женера, лекаря, агронома, конския фелдшеръ и редъ други нееродни длъжяосп
по неволя ее грижатъ за уредбата на
общинското ечетоводетво. Въпреки т$хната грижа, като добри донакини, не мо
жаха да докаратъ счетоводството на же
лания нхть. Днесъ, когато се севобождаватъ отъ това допълнително занятие,
те ще могатъ да ее посветятъ на своя
та епвциалноеть, за да пренесатъ много
по голеиа полза на общината и граж
данството.
7) Срещу известна еуна на задъл
женията (срещу известенъ облегъ, данъкъ), при досегашното счетоводство, ако
се поетавв единъ № на квитанцията и
дата, веднага данъка става платенъ. При
новото счетоводс. ако същия опвтъ паправи фалшификатора, това ще ее улови при
проверката на книгите. Проверка между
квитанциите и книгите етава; и, оевенъ
тева, едно лице събира сумата, а еъвсемъ друго минава квитанцията по кни
гите. Касиера не изпълнява и длъжностьта счетоводитель (книговодитель).
8) Лицото, което написва еамите 3
квитанции, не е нито касиеръ, нито кни
говодитель. Следъ като той напише три*,
те квитанции, нинава се презъ контро
ла. следъ това при каеата и най*сетне
— при книговодителя, който завежда
книгите. Ето защо злоупотреблението
упоненато въ брой 135 на вестника,
пунктъ 8, не ще съществува вече и то
най-вече двойните квитанции.
9) При новия начинъ ще етава си
стематически проверка на книгите. Гре
шките ще узнаваме обикновенно преди
да дойде гражданина при наеъ,

