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ЕСТННКЪ

Официално издание на Окржжната Постоянна Комискя.
ИЗЛИЗА

/СЕДМИЧНО

Г О Д И Ш Е Н Ъ АБ.ОНАМЕНТЪ
За общини
.
.
.
. 200 лева
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства. 100 „
За частни лица и кооперации
.
. 50 „

Първия Български ностренъ панаиръ въ Горна оряховица.
На 25 т м . стана тържественното от
криване на Първия Български мостренъ па
наиръ въ Горна Орявховица. Този панаиръ,
началото на който е поставенъ едва преди
една година, има да изиграе грамадна ро
ля въ нашия стопански животъ и ше ука
же твърде благотворно влияние за нашето
земледелско, индустриално и занаятчийско
производство.
Панаира въ Горна Оряховица се раз
личава много отъ всички досегашни наши
панаири. Той е една образцово уредена из
ложба на ИБЛОГО наше производство, както
и на такива произведения въ чужбина съ
които си служимъ въ нашето земледъчпско,
индустриално и занаятчийско производство.
Няколкото десятки солидно построени
павилиони, три голЪми обши павилиони
съ по 15—20 подразделения и няколкото
десятки временни, но съ вкусъ и красиво
построени павилиони подредени вь три дъл
ги редиии между които еж оставени ши
роки хубави улици, даватъ видъ на панаира
на най-добритв западно-европейски такива.
Тукъ, изъ павилионигв, еж подредени
произведенията на всевъзможните отрасли
на нашето стопанство, индустрия и занаяти.
а сжшо. такива и отъ чуждостраненъ произходъ. Тукъ производителя се среша съ
консуматора» сближаватъ се, опознаватъ
своигк нужди и по тоя начинъ производи
теля наглася бждашата си дейносгь съоб
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ТАКСИ

За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м.
по 1 лв. За частни предприятия и лица на дума по 1 лв.
на кв. с/н. по 80 ст. За баланси на кооперации и син
дикати на страница по 150 лв.' За баланси на Д-ва и
пр. на страница 300 лева.
ЗАБЕЛЕЖКА: Таксите се сметагь за една публикация
при повторение таксите се удвоявагь.

разно нуждигв и изискванията на консума
тора, а тоя последния, вече ориентиранъ,
знае отъ кжде да търси необходимото за
своигв нужди.
Въ това направление, отъ особенно
значение е въведението да се демонстрира
съ изложенигв машини и уреди.
Няколко десятки земледЪлчески маши
ни и други уреди еж инсталирани и пусна
ти въ действие въ тази годишния мостренъ
панаиръ въ Горна Оряховица.
Тукъ земледБлеиа има много нещо да
види. Освенъ многобройните плугове, редосеялки, ярмомелки, вършачки. кукурузороначки. центрофуги и пр. и пр. земледъттски уреди които еж изложени, инсталирани
еж и пуснати въ движение: маганъ за пре
чистване отъ семената на суровъ памукъ;
пъленъ комплектъ маслобойна; помпи за
вода особенно пригодни за селки стопан
ства; мотори разни видове; грънчарски ма
шини за масово производство на всички
випове грънци, цигларски машини и уреди
и пр. и пр.
Изложени еж сжшо: моторни машини
за надробяване стеблата на царевицата като
по тоя начинъ ставатъ превъзходна храна
за добитъка! моторни кукурузотрошачки
които ронятъ 1500 крини въ день; типъ
малка вършачка пригодена за дребни сто
панства; тепавица, българско произведение,
лесно нагодима, съ моторна или водна енергия; мелнични инсталации; ярмомелки
които мелятъ царевицата заедно съ кочанитЬ и лр.
, ,
.,
Варненската памучна фабрика „Царк

Варненски Окржзкенъ Всстникт,

борисъ" е изложила отлично изработена
памучна прежда, отъ български памукъ,
която по качество и обработка не отстжпва на никоя отъ чуждестранитв. Тя 2 има
ла и щастливата идея да постави въ пави
лиона и единъ обикновенъ станъ на който
една тъкачка непрекъснато тъче и всъки
посетителъ може нагледно да се убеди какъ
хубаво може да се обработва и какъвъ материалъ може да даде българския памукъ.
Предачната фабрика на Пиеръ Камилъ
и Синове въ Кюстендилъ е изложила от
лично изработени прежди отъ вълна и ко-.
прина, а д-во Имексъ — София конци и
памуци за бродерия и шевъ.
Плетачната индустрия е сжшо доста
обширно застжпена, като еж изложени пре
дмети и отъ работилници въ селата като
на Хр. Кръстевъ отъ Гара Тръмбешъ и др.
Нашата стжкларска фабрика въ Гебедже съ своята изложба сжшо доказа какво
може да даде родната индустрия. Изложе
ните чаши, гарафи, стъкла, вази, буркани
и въобше всички видове стъклени произ
ведения съ достойнство могатъ да съперничатъ и на най-хубавитв чуждестранни
такива.
Брашняната индустрия е най-разнооб
разно застжпена отъ фабрика „Церера" —
Горна Орвховииа и Гара Лесичери, които
освенъ най-доброкачествени брашна еж из
ложени още няколко разновидни свои про
изведения като житенъ булгуръ, гресъ, ячемиченъ крапажъ и др.
Застжпена е сжшо нашата маслена ин
дустрия като еж изложени масла, тахънъ,
сусамъ и др.
Тукъ ше видитв изложени мелнични
камъни, църковни камбани, желвзни кре
вати, най-разнообразни мобили, вевкакви
козинови изделия, десятки видове лопати и
машини и инструменти за колари и желвзари изработени отъ Военната фабрика въ
София.
Държавната мина Перникъ е уредила
една хубава изложба на нашето земно бо
гатство — въглиша, а Словенското каменновъгленно. д-ство Кауфманъ на десетина
сорта обикновени каменни и коксови въ
глиша.
Въобше, нъма отрасълъ въ нашето
стопанство който да не е преставенъ тукъ.
Облвкло, домашни еждове. винарско про
изводство, фаянсови печки, занаятчийски
изделия, сладкарство и пр. и пр. — всичко
тукъ е изложено най-нагледно.
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Електрически материали и инсталации
автомобили и др. крупни индустрии сжщс
еж представени
Прави впечатление сжшо въ този па
наиръ и изложенигв художественно изра
ботени предмети като: релефни карти на
България, финни резбарски издълия, отличнитв по качество и обработка цвлолуидни
издълия, разнитъ пирографически работи въ
художественъ старобългарски стилъ и др.
Човвкъ, който види тази изложба, кол
кото и да е песимистично настроенъ, единъ
лжхъ на надежда го обзема и неговата ввра въ бждащето на нашето, стопанство и
индустрия се разраства.
И този първи Български мосгренъ па
наиръ ше изиграе такова благотворно вли
яние върху нашето производство, което ние
тепърва ше има да оценимъ.
Но все пакъ, днесъ, макаръ и само ед
на година отъ уреждането на този панаиръ,
ние можемъ да бждемъ предоволни отъ
неговитв резултати и вврата ни въ него
вото бждаще да закрепне и разрастне.
Резултатитв ни даватъ поводъ за това.
Когато панаира б в устроенъ за първи
пжть презъ пролътьта миналата година, бв
посетенъ отъ 170 изложители и нвколко
хиляди посетители. Втория панаиръ презъ
миналата есень бв посетенъ отъ 420 изло
жители и 65 хиляди посетители. На тазигодишния пролетенъ панаиръ, въпреки не
благоприятното време еж постжпили заяв
ления за участие въ изложбата отъ 280 на
ши изложители и 40 чуждестранни.
Като се вземе предвидъ че на пролвтнитв панаири не се излагатъ земледвлеки
произведения и като се направи сравнение
съ миналогодишния пролвтенъ панаиръ ше
видимъ че тази година числото на изложи
тел итв се е удвоило.
Нека се надъваме, че това величаво
двло отъ крупно значение за стопанския
животъ на цълата страна, ше бжде достой
но преценено отъ всички и на вевки новъ
панаиръ ше се стичатъ нови стотици изло
жители и нови десятки хиляди посетители
и да се присъединимъ къмъ хубавитв по
желания на Търновския окржженъ управитель. който откривайки изложбата, каза:
-Както се разрвзва и разкъсва тази
лента, нека това величаво двло разкъса
тежкия стопански гнетъ надвеснялъ надъ на
шата страна и даде нови сили на нашето
производство за доброто на Измъчената
Родина",
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Качеството на нашия бобъ се влошава
отъ примесените въ него гнили, развалени и
цветни зърна, чужди тела (пржсть) и сме
сването му съ бобъ отъ стара реколта.
За да можемъ въ предстоящата кампа
ния да се явимъ на европейските пазари съ
по-доброкачественъ бобъ, за да възстано
вимъ неговото старо реноме и да добиваме
по-високи цени, което ще ползува преди
всичко производителите и тъй като т е иматъ пълната възможность да направятъ
това, ние имъ препоръчваме следните мерки:
1) Нивите, кждето ще се сее бобъ, да
се почистятъ много добре.
2) Боба за посевь да бжде отъ еднакво
и добро качество, като се очисти отъ всич
ки развалени и цветни зърна и случайни
примеси.
3) Новата реколта да не се смесва въ
никой случай съ стара.
4) Събраната реколта да се почисти на
ржка отъ всички цветни и развалени зърна
и пржсть, като се пресее.
За да се постигне гонимата цель, на
борсовото управление сигурно ще се нало
жи да издаде ограничителни наредби за ка
чеството на боба, който ще може да се
продава на борсата въ предстоящата кам
пания.

Варненската Стокова борса се е обър
нала съ следния апелъ къмъ производите
лите на бобъ:
Известно е, че въ последните две три
години световното производство на боба се
увеличи, конкуренцията се засили въ голе
ми размери, европейските консуматори ста
наха много взискателни и заради това не
доброкачествените бобища не се търсятъ
вече или въ най-добъръ случай се търсятъ
въ ограничено количество и на много ниски
цени. По тези именно причини и нашия бобъ
отъ последните две реколти, като недоброкачественъ, остана неизнесенъ въ голямата
си часть, а това, което се изнесе, се про
даде по твърде ниски цени, които не покриватъ дори разноските по производство
то. Преди неколки години нашия бобъ, бла
годарение неговите естествени добри каче
ства, си беше спечелилъ отлично реноме въ
странство, особено въ Марсилия, и той се
ценеше много по-скжпо отъ другите боби
ща, но следъ като въ последните две годи
ни ние изнесохме на тези пазари бобъ съ
много развалени и цветни > зърна, сами го
компрометирахме до такава степень, че той
започна да се употребява въ много случаи
за храна на добитъка. Крайно време е да
отстранимъ това гибелно за народното ни
стопанство положение и съ общи усилия да
Отъ известно вре».е насамъ отъ страна на
възстановимъ старото добро реноме на на Гърция се прапятъ всевъзможни спънки цри
шите бобища, които еж единъ отъ най-ва вноса на нашите брашна въ Тракия, съ което
жните артикули на нашето земледелско се нанася чувствителенъ ударъ на машата из
производство и едно отъ големите пера въ носна търговия и частно на нашата мелничар
нашия износъ, отъ който пъкъ зависи по ска индустрия. Още прежъ м. ноемврий м. г.,
добрението на нашия търговски балансъ и гръцкота правителство издаде единъ декретъ,
заедно съ него и на общото икономическо по силата на който всекакъвъ вносъ на бра
положение на нашата родина, която напо- шна ставаше фактически невъзможенъ, понеже
следъкъ едва издържа тежката стопанска и той изискваше извънредно голвмъ процентъ
парична криза. Ето защо, за да не загу- глутенъ и пр. еъставни елементи на брашно
бимъ досегашните пазари на нашия бобъ и то, които условия никой вноситедъ не бе въ
за да можемъ да се явимъ и на други та състояние да задоволи Самиятъ декретъ съ
кива, налага ни се да подобримъ значител държаше условия, които по чисто технически
но качеството на нашия бобъ и чрезъ по причини бъха невъзможни за изпълнение при
степенна, системна и упорита работа да съ- наличностьта и на най-добрата <-воля отъ страна
здадемъ постоянни и строго определени ти на вносителите, и при това крайно несъобраапове на български бобища. Това е най-глав ни и противоречиви. Така напр, по силата на
ното условие за лесното и износно пласи ва този декретъ. за първокачествени брашна
ране на нашия бобъ, защото въ такъвъ слу се се таксуваха ония, които съдържатъ миничай купувачите ще иматъ точна представа за мумъ 26 на сто глутенъ, когато отъ второканеговото качество и зделките ще ставатъ чествените брашна същия декретъ изискваше
по-лесно й на възможно най-високите цени. 28 на сто глутенъ, обстоятелство, което е яв-

пешите брошка въ Гърция.
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но несъобразно и нелогично Освевъ това ана
лизите, които се предвиждаха въ този декрет*
бвха технически невъзможни
Този актъ на гръцкото правителство беше
едно формално запрещение на вноса на нашит-в брашна, за да не кажемъ даже, единъ ло
шо прикритъ бойкотъ, -' който не закъсн* да
даде своите отрицателни резултати въ самата
страна.
Съзнавайки своята грешка гръцкото пра
вителство побърза да се корегира и на 9 яну-;
арии т. г издаде новъ декретъ (гръцки Държавенъ вествикъ брой № 14 16.1 926 год.) съ кой
то се анулираше предидущия такъвъ отъ м.
моемврий м. г., като условията за вноса на
брашна се значително смекчиха и българските
брашна отново се появиха на пазаря въ Тра
кия, клдето населението ги предпочита предъ
всички други марки, поради отличното имъ ка
чество и сравнително низките имъ цени
Отъ получените, обаче, напослелъкъ из
вестия отъ Тракия се вижда, че областния уп;
равитель, респ солунския, наново е започаалъ
да прилага старая декретъ отъ м ноемврр.й м.
г , което е равносилно съ забраната на вноса
на брашна по причини, които по горе обясних
ме. Дали това е една запретителна наредба сне
циялно за нашите брашна би било твърде при
бързано да правимъ заключения или твърдимъ.
Но предварителните условия, които се доставятъ за разрешение на нашия вносъ, както и
факта, че се прилага наново едивъ отмененъ
вече декретъ — явно несъобразевъ и техни
чески невъзможенъ за изпълнение — ни на
вежда на мисъльта, че е възможно да се пра
ви некаква игра отъ веотговорпи местни фак
тори въ ущърбъ на нашите жизнени интере
си. До колко това ни съждение е правдоподо
бно, ще покаже близкото б&даще
Гърция е страна съ недостатъчна мелни
чарска индустрия, която далечъ не може да за
доволи в&трешната консумация на страната и
затова тя внася ежегодно големи количества
брашна и храни отъ вънъ*. Една значителна
часть отъ този вносъ се пада на вашата мел
ничарска индустрия, която е снабдена съ всич
ки модерни изисквания на днешната техника и
представлява достоенъ конкурентъ на своите
западни съперници. Само презъ м. ноемврий и
декеиврий м. г. ние сме внесли въ Гърция
5,849 това брашна за 67,4 мил. лева, а общия
ни износъ на брашна презъ 1925 г. възлиза
на 18,148 тона за 223,3 мил. лева.
Нне винаги сме подържали редовни тър
говски сношения съ нашата южна съседка, коя
то представлява добъръ естественъ пазаръ за
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ония наши _ произведения, които тя не произ
вежда. Тия сношения се обуслявятъ и отъ не
посредственото съседство на дветв страни.
Оъ горнята запретителна мерка, ако тя не
б*де премахната, се прави спънка на нашата
износна търговия, нанася се чувствителенъ ударъ на нашата мелничарска индустрия и въ
обще се пречи на редовните -ни търговски н
стопански 'сношения съ Гърция, което е една2
кво нежелателно и вредно за интересите й на
двете страни.
Заинтересуваните мелничарски среди у
насъ с& направили вече нужднвте постъпки
предъ гръцката легация за благоприятното уреждане на този въаросъ, еднакво интересуващъ и едната и другата Страна. Нека се на*
деваме, че нашетО 'правителство и отговорнйтй
фактори тоже ще се отяесатъ съ нуждяата сериозность къмъ въпроса и ще направятъ всич
ко възможно за премахване на тезя пречки
и създаване на нормални условия за търгов^
ските ни стопански връзки съ нашата южна
съседка.
Г Железовъ

Средство за изтребление къртици,
слЪпи кучета и лалугери.
Въ полето и градините се срещатъ кър
тици, слепи кучета и лалугери . които причиняватъ големи вреди: било като изядатъ посетото или чрезъ ровене въ земята прегризватъ
и увищожаватъ корените на дърветата.
Изтреблението на тия ' пакостници не е
тъй лесна работа. Би требвало чове«ъ по цйли дни да стои при дупката сь мотика въ р-к.ка за ла ги изварди. Съ отрова с&що е не
възможно, защото те не я ядътъ и отъ друга
страна, като опасна за живота неможе лесно
да се набави. Правени сл. много опити съ раз
лични средства, които обаче не ся дали задо
волителни резултати.
Едно добро средство, което и е явява впослед
ствие и което е дало положителни резултати е
„Сокиалъ Кухена". Отъ множеството опити
правени въ Германия отъ проф. Д ръ Котхоеръ е доказано, - че това средство действува
твърде сигурно и лакомо се изяда отъ пако
стниците
Ако изъ нивата или градината има купчи
ни пръсть и отворени дупки, значи има отъ
тия пакостници и требва да се започне рабо
та съ ;Соййалъ Кухенъ". Отъ наблюдение се
е установило, че тия дупка е х много разадо-
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нени и дълбоко полъ-земната иовърхвость Те
вървятъ почти хоризонтално и СА 2—3 пръста
широки. Стените, на тия дупка с& много твър
дя и силно збити Тукъ-тамъ се забелезватъ
входове които излизатъ на повърхностьта на
земята и еж покрити съ изровена пръсть Тия
входове отиватъ обикновенно перпендикулярно
надолу дд 2 0 - 3 0 с м за да се достнгнатъ
хоризонталните дупки, които требва предпаз
ливо да се отварятъ, следъ което се поставятъ
на двата отвора на дупката по едяо парче отъ
;Сокиалъ Кухенъ" и се затварятъ' внимателно,
като се поставя отгоре дъсчица или буца
пръсть и се затрупа добре за да не влиза све
тлина „Сокиалъ Кухена" не требва да се пи
па съ голи ръце а предварително требва да се
ваденатъ ръкавици. При отваряне дупката, не
требва да се пипа дрьстьта сь ржце, също и
«ри затварянето й. На другия день дупката се
отваря внимателно за да се види дали поста
вения „Сокиалъ Кухенъ е тамъ или е изяденъ. Ако ги нема парчетата поставяме други.
Това се повтаря до тогава, до когато изчез
вате парчетата. Ако при втората и третата поверка парчетата се укажатъ на место, значи
че животното е умрело още съ изядането на
първото парче. Следъ известно време, за да се
уверимъ, че действително животните съ умре
ли, поставяме парчета моркови, които, ако жи
вотното е умеело, ще останатъ нецоврелени. По
тоя яачанъ, ние ще унищожвмъ тия пакостници.
Ако следъ време се появятъ пакъ, то зна
чи че съ догале отъ съседните ниви или гра
дини. Ето зашо, най добре е въ местности където има отъ тия пакостници, да се предприе
ма обща работа по изтреблението имъ. Иначе,
те ще се преседватъ отъ едно место въ друго
и резултатите на отделните стопани ще съ. сла
би за тйхното унищожение.
Най-доброто .време за техното уявщожение
« пролетьта или есеньта Добре е нашите сто
пани да предприемътъ едно по ефикасно дей
ствие съ ..Сокиалъ Кухенъ", още повече че
той не струва и много средства, тъй като една
кутия „Сокаилъ Кухенъ" струва 25 лева.
Ст. Деневъ
(Обр.
Чифликъ)
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Такъве институтъ има основанъ;и при
нашата Окръжна Постоянна комисия извад
ки изъ дейностьта на която печатахме вече.
Главните, задачи на тия институти е да
анализиратъ проби отъ различни съестни
и питейни продукти за да се контролира
дали еж годни за храна — чисти или фал
шифицирани.
Нуждата отъ такава контрола на про
дуктите. се налага, особенно сега, защото
фалшификацията на съестните продукти
взема големи размери.
Макаръ че у насъ още твърде малцина
— не само частни но и длъжностни лица
еж достигнали до съзнанието за една поенергична дейность въ това отношение —
да изпращатъ проби на всички съмнителни
продукти за анализа въ споменатите ин
ститути,' все пакъ, отъ дейностьта на тоя
институтъ въ Плевенъ се вижда, че той отъ
година на година се издига като учрежде
ние съ голямо общественно значение,
Така, въ тоя институтъ презъ 1923 г.
еж постжпили 207 проби, презъ 1924 г. —
790 проби и презъ 1925 г. — 1400 проби.
_ Отъ тези 1400 проби 136 еж биле отъ
боза отъ които 101 еж се оказали нормал
ни и 35 ненормални, 241 лимонада, сайдеръ
и пивоквасъ отъ които нормални 184 и не
нормални 57", растителни масла 11 проби
отъ които нормални 5 и ненормални 6, ви
на 205 проби отъ които нормални 198 и не
нормални 7,свинска масъ 21 проби нормал
ни 18 ненормални 3, червенъ пиперъ 11 про
би нормални 5 ненормали 6, брашна 66 про
би нормални 35 ненормалма 31 и пр.
Освенъ това института е анализиралъ
56 проби води отъ окржга отъ които еж на
мерени годни 27 и негодни 29. Както се знае,
въ Плевенски окржгъ грънчарството е единъ
отъ важните поминъци на населението и е
твърде разпространено. Института е изследвалъ нормалностьта на грънчарските,
еждове като е взелъ 377 проби отъ които
намерени нормални 283 и ненормални 94.
Института апелира къмъ съзнанието на
гражданството и общественния дългъ на
длъжностните лица да се проникнатъ отъ
големото значение на контрола върху про
дуктите, които съставятъ храната на човека,
и да усилятъ тоя контролъ като изпращатъ
колкото се може повече проби въ института.
Ние отъ своя страна се обръщаме къмъ
нашитъ
читатели да направятъ сжщото и
Постжпи въ редакцията отчета на хи
въ
нашия
окржгъ като изпращатъ проби въ,
мико - бактеорологическия институтъ при
института
при Окр- Постоянна Комисия;
Плевенската Окр. Постоянна Комисия.

Хииико-боктеорологическпЯ ннститутъ въ гр. Плевснъ.
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Търговията презъ 1925 г.
Главната дирекция на статистиката е
токушо отпечатала въ своя последенъ бюлетинъ (М 2 отъ т. г.) окончателнигЬ данни
за всички месеци отъ вънкашната търговия
на България презъ изтеклата 1925 г. Споредъ тия данни търговията ни съ чужбина
се е приключила така:
Количество
Стойность
брой
тона
хил. лева
Вносъ
2,544
413,156
7,291,341
Износъ
872,535
320,635
5,642,466
Разлика -{-869,991 — 92,271 —1,648,875
Отъ края на войната до сега нашата
външна търговия е сключена съ излишекъ
само презъ 1922 год. Като не считаме тая
година, ние вече имаме седемь години все
съ отрицателни баланси. Оттука произтича
крайно лошото стопанско положение на
страната.
Износътъ на% най-важните артикули
презъ 1925 г. е установенъ както следва:
тона
хил. лева
%
Тютюнъ
33,647
2,329,023
41-3
Яйца
11,036
738,439
131
Царевица 116,427
638,901
11-3
Пшеница
35,101
279,910
5-0
Брашно
18.748
223,280
•40
Пашкули
698
208,960
3-7
Овце, бр. 280,224
174,654
31
Розово мас. кгр. 2,169
88,732
1-6
Главното перо на нашия износъ е все
пакъ ТЮТЮНАТЬ. Количеството на неговия
износъ тая година е по-голямо, отколкото
презъ предшествующитв години. Никога разм-Ьрътъ на тоя износъ не е билъ толкова
значителенъ и по количество и по стой
ности. Износътъ на яйцата е сжщо така
твърде много увеличенъ. на брашното —
сжщо. Пшеницата обаче е престанала да иг
рае първата роль въ нашия износъ. Съ из
ключение на нея, другитЪ произведения
презъ разглежданата година еж имали мно
го добъръ пласиментъ.
М.

Иъиъ наший читатели.
Съ настоящия 34 брой. Варненски Окръженъ
Вестникъ завършва своята VI годишнина
По редъ причини които се отразяваха върху
нашия общесгвенъ и стопански животъ и отъ кои
то нашия окржгъ най-вече беше засегнатъ, Вар
ненски Окржженъ Вестникъ бе спрелъ за нзв«стеиь периодъ излизането си.

Варненската Окржжна Постоянна Комисия .съзна
вайки големата роля която би изигралъ вестника
за културното и стопанско повдигане на окржга,.
както и ползата която той допринася съ постоян
ната връзка която държи между Постоянната Ко
мисия и целия окржгъ, миналата година реши да
поднови неговото излизане.
По причина, че това подновяване не бе въ
началото на годината, настоящата годишнина на
вестника се приключва съ по-малко число броя.
Обаче, такава евентуалиость въ бждаще е нзклю
чена, тъй като той непрекъснато отъ м. априлъ
ще продължи новата си годишнина, по силата на;
решението на последната сесия на Варненския ок
ржженъ съветъ.
Като съобщаваме това, поканваме всички неиздължени още абонати — частни лица и учре
ждения — както и тия, дължащи суми за публи
кация на обявления, веднага да се издължатъ къмъ
администрацията за да се приключи о време ста
рата годишнина.

Ред- и пдмпп- нп вари. Онр Вестнннъ.

ВАРНЕНСКА
Окр. Посгояи. Комисия
№ 1111
23 мартъ 1926 г.
гр. Варна

Окръжно
До Г. Г. Общинските
Кметове въ окръга.

I.
Варненската Окръжна Постоянна Ко
мисия има сведения, че н-Бкои отъ общинитЬ на окржга не еж издавали преносителни*
свидетелства за изнасяне тютюнитъ* на ли
сти, които частнитЬ стопани пре*давали на
тютюневите кооперации съ седалища Варна.
и Провадия, подъ предлогъ, че не имъ се
изплащало общинския налогъ 50 ст. за р е 
колтата 1924 г. и 25 ст. за тая отъ 1925 г.
Окржжното № 5903 отъ 11 августъ 1924^
год. на Министерството на Вжтрешнигб ра
боти и-Народното Здраве, публикувано въброй 110 отъ 1924 год. на Държавния весникъ, отд-Ьлъ П, последната алинея, се раз
решава начина за събиране този налогъ отъ
кооперацията следъ първата продажба на
кооперативенъ тютюнъ. Сжщиятъ този начинъ се потвърждава и отъ закона за о б 
лагане тютюна на листи, публикуванъ въ
брой 238 отъ 21 януарий т. г. Държавенъ
вестникъ, като въ забележката къмъ чл. 2Г.
дето е казано, че кооперациите, които събиратъ тютюнъ на листи отъ производите-

Брой 34;

Варненски Окржжемъ Вестннкъ

лигЬ заплащатъ установените по-горе окржжни и общински такси при изнисането
на манипулиранъ тютюнъ отъ складовете
си, което пъкъ изнасяне ще Г.ТЯНР ГПРЦЪ
продажбата имъ.
Отъ горните нареждания следва, че об
щините требва да издаватъ п реносителни
за изнисане тютюни отъ дома на произво
дителя до- кооперативните складове, като
•изискатъ нуждното задължение отъ коопе
рацията, че тя ще заплати общинския налогъ по 50 ст. за тютюня реколта 1924 год.
и по 25 ст. реколта 1925 год., веднага следъ
първата продажба на съответните, реколти
тютюни.
За да се избегнатъ за въ бждаще из
лишни оплаквания било на производители
или кооперациите, предлагаме на г. г. кме
товете и секретарь-бирницигЬ добре да про
учатъ тия нареждания и точно изпълняватъ.
II.
Сжщо предлагаме на г. г. кметовете и
секретарь-бирницитб най-точно да се при.държатъ въ разпоредбите по отношени съ
общенията, както требва да правятъ до По
стоянната Комисия и Акцизното управление
за всБко количество износенъ тютюнъ, ка
то изискватъ точните адреси на тютюне
вите фирми и те да се вписватъ въ съоб
щенията, а не техните пълномощници и въ
последствие да не можемъ да установимъ
тютюневата фирма закупвачъ. За такивато
опущения ще държимъ материално отго
ворни кмета и секретарь-бирника. Писмотосьобщение на общината до Постоянната Ко
мисия да бжде точно по образеца даденъ въ
1-вата часть на окржжно № 5903 бр. 110 —
1924 год. на „Държавенъ вестникъ". Сжщо
така да се съобщава точното количество
тютюнъ отделно реколтите 1924, отъ ре
колтата 1925 год., понеже окржжния данъкъ
за тия две реколти е различенъ.
за Председатель: Ан. Ивановъ
за секр.-бирникъ: Хр. Ивановъ

•Воистантиновско Учил. Настоятелство — Вястшо
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 48
с. Константиново, мартъ 1926 г.
На 10 априлъ н. год. отъ 2 до 4 часа
^следъ обедъ въ общинската канцелария ще
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се произведе търгъ съ явна конкуренция за
отдаване подъ наемъ за три години отъ
априлъ 1926 до 1 септемврий 1929 г. само
разораната часть и оная, която престои да
се разоре — всичко 8 декара отъ училищ
ната ливада „Рамадана-.
Залогътъ за правоучастие въ търгьтъ
е 10 на сто.
Закона за бюджета, отчетностьта и
предприятията е задължителенъ.
Разноските за публикация, гербъ и др.
както и 5% такса за учителски фондъ еж
за сметка на наемателя.
Тържните книжа могатъ да се разглеждатъ всеки приежтетвенъ день и часъ въ
училищната канцелария.
181—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Козяулншнско Училищно Настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 105
с. Козлуджа, 26 мартъ 1926 год.
На 11 априлъ т. г. въ 2 часа следъ обедъ, ще се произведе търгъ за вторий
пжть съ явно наддаване, въ канцеларията
на общинското управление, за отдаване на
предприемачъ постройката на отходни ме
ста (нуждници) въ двора на първоначално
то училище.
Приблизителната стойность на пред
приятието е 20,000 лева.
Залогътъ за правоучастие въ търга е
Ю на сто.
Законътъ за обществените предпр1
тия е задължителенъ.
/сж
Всички разноски, станали по ту'
за сметка на предприемача.
н ъ и д р.
Поемните условия, сметки^ ние и м отържни книжа еж на разпо;)г^гвенъ д е Н ь
гатъ да се видятъ всеки при''
въ канцеларията на общи'' '
ТОЯТЕЛСТВОТО.
ОТЪ Н Л Ш *
Печатница „ВС* иК0ВЪ

.

Варна.
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Б ЙЛЙ Н С Ъ
на: Кредитното Кооперативно Дружество .КАПКА" село дамналий
съставенъ на 31 декемврий 1925 год.
|8

5
С

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ос т а т ъ ц и

О б о р о т ъ
Наименование на смЪткитЬ
Да Дава

Да Зема

Пасивъ

Активъ

_
1923 95
138908 50 136984 55
122800 —
600 — 122200 — ' —1800 —
200
1000 —
—.
—
—
-—
—
25400
25400
—
—
—
—
—
2600
2600
—
—
—
—
4150 —
4150
—
2800 — 14658 03
11858
—.—
—
81858 ю
81858
—
4346 07
4203 89
142 18
'—
16118 57 16118 57
286773 14 286773 14 125866 13 125866

Каса
Заеми на членовете
Движими и недвижими имоти
ДЬловъ капиталъ'
Членски вноски
Резервенъ фондъ
Безсрочни влогове
Българска ЗемледЪлска Банка
СмЪтка разни
Печалби и загуби

•

'

—

:

•

—

• •

—

—.
—
—
—
—
—

03

ю
13

Председатель: К. ТУНЧЕВЪ
Касиеръ-деловодитель: Р. Иордановъ

С М "В Т. К А
за .ПечалбитЬ и Загубите- на 31 декемврий 1У^ь год.
на Кредитното Кооперативно Дружество .КАПКА" село Дамналжй.
V

а.
о
п

1
2
3

П е ч а л б и
Наименование на прихсдигб

Лихви и глоби оть заемит-Ь
Такси
Печалба отъ продажба на
членски книжки
4 Отъ исправление на грешки
5 Заверка съ 4/б о т ъ учредителнигЬ разноски
6 Дефицитъ

СУМИ
1

лева {ст

гс
<о
о.
о
Е

З а г у б и
Наименование на разходите,

*

Ю8ОО 50 1 Лихви на влоговегб
542
2 Лихви на кредиторни смЪтки
3 Събрани лихви по заемите от250
носящи се за следуюшата
180
година
4 Заплата на персонала
2660
5 Канцеларски (осветление и
1686 07
отопление)
6 Погашения на имотитб
7 Учредителни разноски
16118 57

СУМА
лева ст
272 03
1858 10
4203 89
57ОО
559 55
•••,

2 0 0

3325
16118 57
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