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Излиза два ПАТИ BЪ мbceu,a.
Aбoнaмeитъ 2 лева годишно, 1 л. aa G м·fcceпa

За обявления се плаща: на I cтp. й cт. на дума,
на II и III cтp. 4 cт. и на IV 2 cт.

Всичко iцo се отнася до вfccтнпкa да се изпраща до:

За пpиeтaвcкп обявления t 1 /- cт. на дума само па IV cтp.

Постоянната- Комисия '•— Варна.

Издава Варненската Oкp. Постоянна ffoмиcия.
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По фонда за oтпyщaнe заеми по строене жaлeниe е вepнo: вЬрно е че у нacъ една организация на фонда, какви
и дoизкapвaнe на здания за народни пър училищните сгради *иo количество реални облаги ще пpипecътъ влого
воначални училища въ селата на
не c ъ толкова, колкото требва да вете. На cтp. 117 на изложението
Варненския oкp&гъ.*)
Излишно е да се говори на дълго
за нeoбxoдимocтьтa oтъ сгодни и xигиeничecки пoм-fcщeния за народните
училища. Лfлaдoтo поколение, което
събираме на обучение, за да му paзвиeмъ ума, да го възпитаме и направимъ пoлeзeнъ въ вceкo отношение
гpaждaнинч> на страната, потребно е
oтъ социално гледище — да бъде
поставено при най-сгодни xигиeничecки условия, за да не страда здра
вето му, което требва да се цени
наравно cъ интелектуалното му раз
витие. Bceкoгa у нacъ кога е става
ло дума за прилагането чл, 78 oтъ
Конституцията, изтъквало се е нeвъзмoжнocтьтa за пълно приложение
пpпнциua на задължителното обуче
ние, поради липсата на достатъчно
помещения за училища. Това обсто
ятелство се подчерта и м. година въ
Народното Събрание oтъ г. м-cтpa
на просвещението и всички народни
представители, които се изказваха
по приетия зaкoнъ за народното про
свещение. Много oтъ г. г. оратори
т е се запитаха, — казва г. миниcтpa в ъ pkчьтa си, кои c ъ причините,
конто c ъ пpипятcтвyвaлп за да мoжeзiъ въ дfeйcтвитeлнocть да пpивeдeмъ в ъ изпълнение принципа на за
дължителното първоначално образо
вание. Повдигнаха се нeкoлкo въп
роса. Eдua o r ь главните пречки,
много оратори го казаха, — това е
wbмaнe училищни зг-paдu. Това за cъ*) Дoклaдъ oтъ постоянната комисия до oкp.
cъвfcтъ. разгледано и пpиeтъ въ sacfcдaimeтo му на
2в/IX м· r. pf,iueниe M t*.

бъдaтъ, по качеството си вече не
oтгoвapятъ на своето назначение.
Съзнавайки и Bпй^гaя пречка за
народната просвета, миналата годи
на cъ решение № 74вf отпуснахте
една сума oтъ 45000 лева за обра
зуване на eдинъ фoндъ, oтo който да
се дaвaтъ малки заеми на селата въ
oгpъгa за строене и дoизкapвaнe зда
ния за народните първоначални учи
лища, като същевременно натоварих
те комисията, съвместно cъ окръж
ния vчuлищeнъ cъвeтъ, да изpaбoтятъ пpaвнлникъ за уредбата на тоя
фoндъ. Правилника е пзpaбoтeнъ и
yтвъpдeнъ oтъ Министерството па
вътрешните работи cъ предписание
№ 4776 oтъ юли ft и. г.. При прие
мане на правилника поднгна се въ
проса: дocтaтaчиa ли е сумата, коя
то съвета е oтпycнaлъ и· ще може
ежегодно да отпуща j ю бюджета си
за п,eльтa, да задоволи оная грамад
на нужда, която се чувствува. От
говора не можеше да бъде дpyгъ,
ocвeнъ отрицателeнъ. Затова oкp.
vчилищeнъ cъвeтъ и комисията при
еха, щото yчилищ. капитали, пред
назначени за строене на училища,
да се пpпeмaтъ на срочни влогове
въ фонда срещу една лихва oтъ 3 57o? в ъ зaвпcпмocть oтъ срока. Но
понеже комисията нeмaшe тоя мaндaтъ oтrь съвета, затова п. В. oтъ
чл. 3 на правилника се прие, както
виждате, cъ eдua забележка, че oкp.
cъвeтъ требва да- 6к де ceзиpaнь cъ
тоя въпpocъ
Да видпмъ сега какви ще бъдaтъ
практическите резултати oтъ такава

на г. oкpъжний y-лъ Вий виждате
училищата пмaтъ внесени въ банки
те обща сума 384871 лева, по гoлeмaтa чacть oтъ която е предназна
чена за построяване на училищни
здания и повечето c ъ внесени на
бeзcpoчeнъ влoгъ. Тия суми, ако бъдaтъ внесени въ фонда, прекрасно
ще се изпoлзyвaть взaимнooбpaзнo
и значително ще пoдтикнaтъ учи
лищното gЬлo нaпpeдъ. При това по
силата на чл. 66 oтъ закона за на
родното просвещение въ всички се
ла, дето нeмa открити училища или
има, но помЬщенпята има c ъ нeзгoдuи, ще се предвижда ежегодно спе
циална връхнина или въ бюджетни
те пм7> суми за фoидъ, иpeдпaзнaчeнъ за училищно помещение Oтъ
сведенията, които намирате пaкь въ
изложението на г. управителя се ви
ди, че въ окръга имаме 212 населе
ни cъ бт^лгapн села бeзъ училища
"и 92 oтъ имащите училища, c ъ cъ
cъвceмъ негодни помещения. Ако бxxдaтъ внесени въ фонда само тия ка
питали, конто закона задължително
налага на тия села и пpпeмeзiъ, че
ежегодно oтч> село ще nocтъпaтъ по
500 л., ще имаме годишно по 149500
лева. Тая сума ний ще мoжeмъ да
зaeмeмъ мпнимyмъ на 20 села. А въ
пocлeдvющитe години постъпления
та въ фонда все повече и повече ще
се увеличават7* oтъ лихви и пога
шения на пласирания кaпптaлъ. Го
дишно въ окръга се oткpпвaтъ не
повече oтъ нови народни училища,
следователно, фонда при тая органи
зация, ще бъде нови народни учи-
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лищa, следователно, фонда при тая
организация, ще бъде дocтaтъчeнъ
да задоволи както тия новооткрити,
тъй също и построяване сгради на
тия, пoм·Ьщeннятa на, които cъ cъвceмъ негодни. Тъй въ продължение
на 10 години, както и закона за на
родното просвещение (чл. 67) изис
ква, ще бъдaтъ пъcтpoeни в*i всич
ки села училищни помещения и прин
ципа на задължителното първона
чално oбpaзyвaниe, ще може отно
сително да се реализира.
Мнозина oтъ Bacъ, може би, ще
ни зaдaдътъ въпроса: не е ли опас
но за фонда приемането на тия вло
гове? — Отговаряме, че абсолютно
никаква опасности нeмa по следни
т е причини: l)
забележката на
чл. 17 oтъ правилника, гарантира
правилното и редовно постъпване
на погашенията и лихвите на зае
мите; 2) изтеглянето на тия влогове
не може да става пpoнзвoллuo по ре
шенията на общинските cъвbти, тъй
като влoжниrЬ суми cъ определени
за пocтpoйкaнa училищни сгради, а
това не може да се извърши съглас
но законните наредби у паст» бeзъ
да бъде гласувана сумата по бюд
жета на общината и бeзъ да има ут
върдени плaнъ и други тъpжни кннижa: 3) oтiiyщaнитh заеми oтъ фон
да не пagминaвaтъ l/i o'гъ нyжднaтa
за цfeлaтa постройка (чл.~ 7· на пра
вилника) н 4) че годишно въ окръ
га се oткpивaтъ не по зiaлкo отъ
нови училища и cъ негодни поме
щения възoбнoвявaтъ, следователно,
постъпленията въ фонда oтъ влого
ве и погашения напълно ще се плacиpaтъ.
Отъ всичко изложено до тyкъ Вий
виждате, че учредения по тоя нaчnнъ — на кооперативни начала —
фoндъ ще достави на иyждaющитe
се села eфтинъ и лecнoдoeтъиeиъ
кредитъ, а това обстоятелство като
улесни, cъiцeвpeмcнo ще поощри
стремлението къмъ иpocвЬтa у нашия
нapoдъ, ще създаде най-главното ус
ловие на културния пaиpeдъкъ на
страната. Дълбоко убедени въ това,
ний Ви мoлнмъ, г. г. съветници, да
приемете п. В. на чл. 3 oтъ правил
ника на фонда за oтпyщaue заеми по
строене и дoпзкapвaнe на здания за
народни първоначални училища въ
селата на Варненския oкpъгъ.

itpa6uлнф
на фонда при Варненската Oкp. Пост. Коми
сия за oтпyщaнe заеми по строене и доизкарване здания за народни първона
чални училища въ селата на
Варненския oкpжrъ.

i. YчptьйяBзвe n qtмь.
Чл. 1. Учредява се при Варненска
та Oкp. Пост. Комисия ,,Фoндъ за
oтпyщaнe заеми по строене и дoиз-

кapвaнe здания за народни първона
чални училища въ села на Варнен
ския oкpъгъ •
Чл. 2. Управлението на фонда се
възлага на окръжната пост. комисия,
която го представлява пpвдъ всички
места и лица, а сзгЬтктите и oтчeтнocтьтa ще води ceкpeтapь-бпpникътъ
при същата, комисия.
Чл. 3.. Средствата за образуване
фонда се взeмaтъ:
а) Oтъ отпуснатата oтъ oкp. cъвeтъ по бюджета за 1909 гoд. сума
45000 лева (решение № 74/908 го
дина).
б) Oтъ ежегодни суми, предвиж
дани въ окръжния бюджeтъ за yлилвaнe фонда.
в) От ь училищни капитали, пред
назначени за строене на училища,
вписани въ фонда на cpoчeнъ влorь,
за една или нeкoлкo години. На тия
влогове фoндътъ ще плаща oтъ 2—
57о лихва, въ зaвпcимocть oтъ срока
на влагането. Toчниятъ paзмepъ на
лихвата се определя oтъ пост. ко
мисия.
3аб·feл·kжкa.- Влогове ще се пpпeмaтъ, c.тbдъ
като се вземе pfeшeипe oтъ oкp. cъвfeтъ.

г) Отъ лихви, добити отъ капи
тала на фонда.
д) Отъ случайни постъпления:
подаръци, завещания и дp.
Чл. 4. Свободните суми фoндътъ
внася на oпo.yaoтвopeнпe въ едно отъ.
обществените кредитни учреждения.
Чл. 5. Чистата печалба, добита
отъ лихвите, образува peзepвeнъ
фoндъ, който щ е служи за покрива
не на евентуалните загуби.
Чл. 6. Отъ фонда за oтиyщaнe
заеми по строене и пp. се oтпyщaтъ
на общините заеми за построяване
и за дoнякapвaнe училищни здания
въ села изъ Bapнeнcкviя oкpъгъ, кон
то нeмaтъ училищни здания въ села
изъ Варненския oкpъгъ, които нeмaтъ училищни здания, или нмятъ
такива, но еж или негодни, или не
достатъчни да пoбepaтъ всички деца
на възpacть за задължително учение.

ii. (Лr0ч6знe и изплащане ззejvшtmь.
Чл. 7. Наемите се cключвaтъ cъ
б°/0 лихва, cъ cpoкъ нaй-мнoгo за 10
години. Paзмbpъть на заема не може
да нaдминaвaтa половина отъ потреб
ната за цeлaтa постройка сума.
Чл. 8. Погашенията и лихвите
на заемите се изплaщaтъ по aнюптeти.
Чл. 9. Общини, конто cлeдъ cклoчвaнe заема дoбиятъ въз.мoжнocть, мol^aтъ да се издължaтъ къмъ фонда
и пpeдп срока, oпpeдeлeнъ въ до
говора.
г
Iл. 10. Oтпyщaнeтo на заемите
започва отъ i909 година.
Чл. 11. Инспекторският!» cъвeтъ,
а c·лeдъ туй и oкpъжннятъ училиjцeuъ cъвeтъ, ще oпpeдeлятъ еже
годно, въ кон села требва да се почне
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постройката на училищни здания на
следващата година. Лнcпeктopcкпятъ
cъвeтъ ще решава тоя въпpocъ найкъсно до 1 aвгycтъ- а oкpъжнпятъ
yчилищeнъ cъв-Ьтъ — до 1 ceптeмвpпй, за да се имaтъ пpeдъ видъ
решенията имъ при гласуване и yтвъpдявaue училищните бюджети и
да може да стане изиcкyeмoтo се иo
чл. 2 отъ закона за допитване до
народа по общински работи, допит
ване за съграждане училището и за
сключване заема.
Чл. 12. Дoклaдътъ на oкp. инcиeкopъ до oкp. yчилищeнъ cъвeтъ
требва да съдържа за вceкo село,
гдето тцe се строи училищно здание,
следните сведения:
а) за средния пpиxoдъ paзxoдъ
последните иeть бюджетни упраж
нения на общината.
б) за училищните здания, ако та
кива има.
в) за числото на жителите, учи
телите, учениците и всички деца на
възpacть за задължително учение.
г) за броя на класните и Други
стаи, конто училищното здание тре
бва да има.
д) за готовите пари, които село
то има за постройка на училищно
здание.
е) за строителния мaтepиялъ, кой
то селото може да набави, бeзъ да
се ползува oirь заема, който ще
сключи.
ж) за работата, която население
то би могло да извърши в ъ натура.
з) за дълговете на общината къмъ
кредитни учреждения и други лица.
и) paзмepътъ на заема, пoтpeбeнъ за съграждане на училищно
здание, и
к) може ли селото да плаща лих
вите и погашението на нyждния му
зaeмъ.
Чл. 13. Селата, за които oкp. училищeнъ cъвeтъ ще реши да си пocтpoятъ училищни здания, се нapeждaтъ въ eдинъ cпиcъкъ iro peдъ cпopeдъ нуждата, която вceкo отъ т e x ъ
има отъ такова здание. Въ тоя cпиcъкъ се пocтaвятъ пo-нaпpeдъ ония
села, които нмaтъ повече приготве
на нeкaквa чacть отъ сумата, по
требна за постройката на yчилилищнo здание и които имaтъ или мoгaтъ
да пpигoтвятъ cтpoитeлeнъ мaтepuaлъ
бeзъ средства отъ заема. При ед
накви условия се дава преднина на
ония села, които c ъ си вложили спе
стените суми за училищни здания
въ фонда.
Чл. 14. Oкpъжииятъ yчплищeнъ
ииcпeктopъ изпраща въ oкp. пост.
комисия пpenиcъ отъ решението на
oкp. yчплищeнъ cъвeтъ по oтпyщaнe заеми на села за построяване нови
училищни здания. Cлeдъ като ре
шението за сключване зaeмъ бъде
подложено на допитване до народа
и добие одобрението на бoлшпнcт-
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вoтo гласували изuиpaтeлн, окръж
ната пocтoянa комисия държи пyждnoтo постановление за разрешаване
.заема, който се отпуща, cлeдъ като
постановлението за сключване заема
бждe утвърдено oтъ мннпcтpa на
вътрешните работи. На oкp. училпщeнъ инcпeктopъ се изпраща пpeппcъ oтъ държаното по случая по
становление, cлeдъ като то бъде ут
върдено.
4л. 15. Лицето, 0пълномощен0
oтъ училищното настоятелство и об
щинския cъв-feтъ, сключва cъ oкp.
пост. комисия дoгoвopъ за заема по
приложения тyкъ oбpaзeцъ.
4л. 16. Ежегодните лихви и по
гашения на зaexми, сключени за учи
лищни здания, се впиcвaтъ всека го
дина oтъ надлежното училищно на
стоятелство и общински cъвeтъ въ
училищния и oбщин. бюджети. Ако
нeкoe училищно нacтoяcтoятeлcтвo
и общински cъвeтъ не впише въ
училищния и общинския бюджети
лихвите и погашенията на заема, по
следните се впиcвaтъ oтъ oкp. упра
вител ь.
4л. 17. Всека община е длъжна
на време да внася въ касата на
фонда ежегодните лихви и погаше
ния.
3aбbлbжкa. Ако сумата пe бладe внесена ла
падежа по пcкaпe на oкp. yпpaвнтeль, pecпeктивппятъ дъpжaвeпъ бnpнпкъ я oдъpжa oтъ oбiцпнcкп•rв приходи.

Чл. 18. Сключените oтъ общи
ните заеми се oтпyщaтъ oтъ oкp.
пост. комисия по части или изцeлo,
възъ основа на утвърдени по на
длежния peдъ ситуация за извърше
ни работи, или за нaбaвeнъ строи
телен мaтepнaлъ за училищното зда
ние.
Зaбbлfcжкa. Kмeтътъ иска да се oтпcтнe извес
тна чacть oyъ вае ма впнaгн втызъ основа на npoтoкoлнo pbшeнпe на yчилmцнoтo настоятелство, yдoбpeпo oтъ общинския cъвfeтъ u пaдл-fcжнo утвърдено,
което се изпраща на Oкpд;жнпя yчплпщeнъ ппcпeктopчь.

i п . JTocдtьДtш paзnopcAбu.
Чл. 19. Всека година Oкp. Пост.
Комисия представя равносметка за
състоянието на фонда npeдъ oкpжn и я cъвeтъ, за пpeглeжгaниe и пpoт
вepкa.
Чл. 20. Фoндътъ ще функциони
ра до 1940 година, cлeдъ което, по
решение на окръжния cъвeтъ, мoэкe да се продължи, ако има нужда,
или да се преустанови съществува
нието му. Въ последния случай
всички капитали на Фонда ocтaвaтъ
в ъ полза на окръжието.
Чл. 21. Тоя пpaвeлникъ влиза
в ъ сила oтъ дeньтъ на надлежното
jvry утвърждение.

P А 3 H И.
Външната търговия на Poдоaнuя.
П p e з ъ последните години износа на
Poмaния се е почти yдвoплъ. Haft-

Bapнeнcки Oкpъжeнъ Becтнпкъ
много CiYi изнесени зърнени храни :
— 3,225,149 тона, на cтoйнocть <
373,341,783 лева, която сума cъcтa- !
влявa 85% oтъ целия iшнocъ. Cлeдъ j
зърнените храни втори по възмoж- j
нocть е износа на петролен (газа) до- j
cтигнaлъ въ 1907 г. на 24,748352 д. j
Ocвeiгъ тexъ пpeзъ сънлата го- !
дина Poмaния е изнесла: яйца па I
сума 3,76012З л.; риба, oвoщпя бoбъ ·
гpaxъ и дp. cъecни продукти на ;
7,561,553 л.
”
|

Cтp.

3.

на шивачите калфи, както и на ония
oтъ майсторите, които жeлaятъ да
се ycъвъpшeнcтвyвaтъ въ съвремен
ното модерно производство на мъж
ките, детски и дамски горни дрехи.
Mиниcepcтвoтo на Търговията и Зeмлeдeлиeтo пpeзъ всеки три месеца
урежда cпeциaлeнп кypcъ при Дър
жавното Индустриално Училище въ
cт. София.
На ръководители на курса c ъ ан
гажирани специалисти учители, свър
Иcкycтвeнa коприна въ Унгария, i шили B7> странство и cъ дълга прак
B'ь Будапеща се е съставила една ! тика и доказана cиocoбнocть.
индустриална компания, която нуЬла •
II. Условие за приемането.
да построи една грамадна фабрика i
Въ курса ще се пpиeмaтъ шивачи,
за пcкycтвeнa коприна. Това заведе- I
ние ще произвежда всеки дeнъ де- ! майстори и калфи, които c ъ работи
ceть хиляди килoгp. иcкycтвeнa кo- j ли занаята най-малко 4 години.
пpинa или повече oтъ сегашните три i
Учениците требва да бъдaтъ гра
фабрики.
I мотни.
Курса ще бъде бeзплaтeнъ и ще
Добиване на жeлeзoтo чpeзъ eлe- трае 3 месеца.
KTpUЧ?CTB0. Трима шведски инжинe- |
Записванията cтaвaтъ cъ заявле
ри cъ изобретили eдинъ нoвъ cпo- I ния придружени cъ кaлфeнcки книж
coбъ за фабрикация на чисто желе- ки или майсторски свидетелства илп
зo чpbзъ електричество. Разноските пъкъ cъ удостоверение oтъ общин
за фабрикацията не ш,eли да бъдaтъ ското управление. Яaявлeниeтa се
пo-вeчe oтъ 10 — 11 л. на toнъ, за изиpaщaтъ до зaвeдyющпя yчптeль
това новото откритие ще направи на кpoяяecкия кypcъ при Държавно
цeлa революция въ железарската ин то Индустриално Училище въ Со
дустрия.
фия улица Нишка.
Написването на учениците ще трае
Лнглuя като тържище на з?дол?·
дeлчecкu Продукти. Ияyчaвaниятa, ! до 20 фнвpyapийВъ курса ще се иpиeмaтъ нaйКОИТО CЪ направили една , група зe- i
лfлeдeлци oтъ южна Франция на мнoгo 23 души ученици.
Първия кypcъ ще бъде oткpитъ
главните тържища на зeмлeдeлeкптe
продукти въ Beлпкo-Бpитaнпя, е кон oтъ 1 мapтъ и ще трае до 1-ft raниft
статирала, че гp. Глaзгoвъ е eдинъ тази година.
Учениците ще n ъ т y в a т ъ cъ 50%
oтъ най-главните пазари на плодове
предимно на ябълки, круши, грозде, намаление по железниците.
праскови, сливи, кайсии, череши и
Бедните ученици ще пoлyчaтъ
ягоди. Обаче за да се ycпeвa въ тая безплатна квартира бeзъ мoбeлпpoвстрана, требва да се пзnpaщaтъ са I кa и за това требва да си нocятъ
мо най-добрите плодове, грижливо завивки и дp.
опаковани и добре представени, тъй
като тамошните кyпoвaчи отдавали j III. Teopитичecки и практически занятия.
гoлeмo значение на хубавия външeнъ
Haнятиятa ще се извъpшpaтъ иce~
изглeдч» па плода.
! ки пpиcътcтвeiгь дeиь oтъ 9 до 12
часа преди oбeдъ и oтъ 2l/t до Ьljt
часа cлi,дъ oбeдъ.
БЮ Л E T И H Ъ
П p e д ч , o б e д r ъ ще се изyчвaтъ
На продадените храни oтъ кола въ I теоретическите предмети, конто oбВарненското Житно Тържище на xвaщaтъ история на кpoячecкoтo paз17 и 18 фeвpyapпft 191О г.
i витпe, cмeтaнe и геометрическо чepтaниe, специална анатомия (нормал
Жгimo 28 кола.
ни и анормални телосложения, изМисиръ 16 кола.
) мepвaнeтo на т е лото, наука за про
Продажба
порциите и специално чepтaниe (скиЖито 16.27 лв. xл.
цпpaяe) на всички видове мъжки и
Мисиръ 9.48 „ „
| дecки дрехи най-елементарно и пaft| модерно, униформените и дамски гор
^Vl·-вo на Търговията и Зeмлeд·feпйeтo ни дрехи. .
i
C л e д ъ o б e д ъ чертане на вcнч!
чкн
мъжки дрехи на право на плата
ПРОГРАМА и ПPABИЛHИKЪ
въ
естествена
величина, разпределе
на
курсовете по мoдcp. кpoячecтвo и шнвaчecтвo ние на плата кроене, дpecypъ, пpи| гoтoвлeнпeтo на подложките (кaнa1. ЦЪль на курсовете.
фacитe) и правилното пpoбвaнe и
На да се гарантира правилното те изменение, модерното фacoнпpвaпe и
оретическо н нpaктичecкo обучение j методическо шиене.

Cтp.

Брой 2.

Варненски Oкpъжeнъ Becтникъ

4.
СВИДЕТЕЛСТВО

Свършването на курса ще има из
ложба на изработените дрехи oтъ yчeшщитe, ще дъpжaтъ теоретически
и практически изиптъ за да пoлyчaтъ свидетел, за свършване на курса.
Свидетелствата ще се пoдпиcвaтъ
oтъ зaвeдyющитe учители на курса
и oтъ Министерския дeлeгaп>.
Окръжните Постоянни Комисии,
Tъpгвcкo-ITuдycтpнaлшiтe Камари и
Общинските Градски Управления,
требва да paзгviacятъ и cъoбщaтъ
веднага за числото на жeлaющитe,
за да имъ се зaпaзятъ места.
Mиниcтpъ: Л я п ч е в ъ
Haчцлнпкч» на бюрото за Haнaятнт e и Haпaятчиftcкoтo образование:
Xp. Cт. X и н к o в ъ .

ХРОНИКА.
Председателя на постоянната ко
мисия е иoлyчнлъ отъ двореца cлeднятa телеграма:
Г-нъ ПIикoвъ, пpeдceдaтeль на
постоянната комисия.
Нейно Величество Царицата бла
говоли ga ме натовари да Ви пpидaмъ искрената и блaгoдapнocть за
блaгonoжeлaнпятa изказани и cъ те
ле гpaмaтa Ви oтъ 8 тoгo.
Ceкpeтapъ: Д p a и д a p ъ

Гopнятa телеграма е oтгoвopъ на
тая, която председателя е oтпpaвплъ
до Нейно Величество Царицата, по
случай имения ii дeнъ.
София — Двореца
Нейно Величество Царица Eлeoиopa.
По случай тeзoимeннпя Ви дeнь
oтъ името на Варненската окръжна
постоянна комисия и населението oтъ
окръга, iioднacямъ пpeдъ Bacъ, uaй
пcкpeнни блaгoпoжeлaнпя, нecpaвнииa иo xyмaнocть Царице — майка
на нещастните.
Пpeдceдaтeль: J J Г п к o в ъ
Доставените по бюджета на Ми
нистерството на търг. и зeмлeдeлиeтo кръмни семена c ъ пристигнали
и cъ приети oтъ Министерството.
Наскоро семената ще се pacпpaтятъ
на районите агрономи за раздаване
на населението.
Отдадена е и доставката на кръм
ните семена за сметка на окръжни
т е пocтнянп кoмпcи.
Държавната зeмлeдeлчecкa опитна
станция въ c. Садово, пj)и Плoвдивъ, раздава дapoмъ oтъ 5—15. кгp.
peзницп отъ кoшнпчapcкa върба. Интepecyющитe се, требва да иcпpaтятъ за кoлeтъ до 5 кгp. (около З000
peзницп) 1.45 лв. й за всеки cлe«
дyющъ кплoгpaмъ но 20 cт., разнос
ките за платката и упътванията по
културата на кoшничapcкaтa върба.

Кандидатите за ceкpeтapъ-биpници:
Kиpплъ Узyнoвъ, Пeтpъ Cидepoвъ и
Димптpъ Kиpчeвъ на 15 тoгo еж.
издържали cъ ycпexъ пепита си.

Варненска 0кp. Постоянна Ko(шicuя
OKP/YiЖHO № 731
До г. г. началниците на държавните
и изборни учреждения въ окръга.
Съобщаваме Ви, че съгласно ре
шението на окръжния cъвeтъ oтъ
м. г. постоянната комисия започна
издаването на oкpъжeнъ вecтннкъ
пoдъ същото заглавие, 1-ft брой oтъ
който вече е oтпeчaтeнъ и paзпpaтeнъ до всички учреждения и длъж
ностни лица въ окръга.
Абонамента е 2 лева за година, йa
обявление се плаща: на I cтp. 5 cт.
на дума, на II и III по 4 cт. и на
IV. по 2 cт,, а за пpиcтaвcки обя
вления по l1/» cт. на дума на IV cтp.
Умoлявaмъ Ви да изпращате изда
ваните oтъ учреждението Ви обяв
ления за разгласяване въ окръжния
в-къ, срещу установените такси. .
Варна, 18 февруари 1910 г.
Пpeдccдaтeль: Д. Ш и к o в ъ
Ceкp.-Бнpникъ! П. Л o л o в ъ
Печатница на Генчо Г. Гeнoвъ—Варна

Положение на Oкp. п р и х о д и и разходи к ъ м ъ f януари н. г.
Peдoвeнъ пpиxoдъ

Peдoвeнъ paзxoдъ

1) Отъ двuжпдш и недвижими имоти . . 14297 01 1) Пжтнп и дневни на членовете на oкp. cъвeтъ
2) „' добавъчни стотинки (връхнини) . 202262 161
2) Лнчeпъ cъcтaвъ, заплати на чпнoвп. и cлyж.
3) „ глоби по нарушение закона за
кoнeвъд. и дoxoдъ oть вeтep. лaзapeтп
2695 49 3) Kaнцeляpcки и други веществени pacxoдп
Beнчкo . . . 2192о4 6б1 4) Опазване общественото здpaвиe .
5) За повдигане зeмлeдeлиeтo

Извънpeдeнъ пpиxoдъ
4) Случайни и отъ осъдени длъжници
54П 56
5) Изтеглени cyдm отъ вложения пзлп-'
пгыcъ iп. Народ, и ЗемледЬл банки 43007 33|
6) Отъ кооперативни плaнocшшaчнн
връхнини, 4°/0 отъ редов. общ. приходи 22174 93|
7) Heдoбopп по ucтeклн бюджети и въcтaнoвeнн суми
i 32702 99
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cкoтoв. и пoдoбp. вeтep. служба

33888

7).
8)
9)
10)

»
n
тъpгoв. и пposшшлeнocтътa
„ oкpжяг. стопанство .,C в. Koнcтaитинъ"
„ Помощи и пoдъpж. общополезни зaвeд.
Непредвидени . . . . .
. . .

5800
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37899 31

„
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68l
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13582 4о!
507 40l
190160 44

Извънpeдeнъ paзxoдъ
18726 08i

12) Нови сгради, "постройки и съоръжения.
13) За планиране селата въ окръга . .

.

14) Възвръщане на внесени или неправилно
внесени суми въ окръжната каса .
Всичко
З22551 47

49635 82

6)

11) Дългове

Всичко пpнxoдъ

9311 50
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8629 60
22075

1254 52l
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240845 61

