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ВАРНЕНСКИ
Официално издание на Окржжната Постоянна Комисия.
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ГОДИШЕНЪ АБОНЛМЕНТЪ:
•
.
За общини задължителенъ .
За Учил. Настоятелства задължителенъ .
За кооперации, църковни Настоятелства.
турски у-ща и частни лица

200 лева
100 „
50

,

Нашата държава за селото.
Не съмъ общественикъ, вято журяалистъ, за
да пледирамъ върху едивъ твърде гогЬчъ стопан
ско икономически въпросъ, едииъ въпросъ, които
предполага по широки познания и подготовка. Оба
че, ивономисаната истина, демагогията въ вашата
политическа действителность ми налага, да хвърля
светлина върху едно положение, което сжществува
и което се отрича като дело — извършено за на
родното стопанство Не отдавна б*хъ въ народното
събрание, тогава когато се говореше за държавата
и нашето селско стопанство, слушахъ какъ се И8реждатъ оратори и атакуватъ държавата, че не е
направила влщо 8а икономическото повдигане ва
вашето село; слушахъ и се чудЬхъ дали т*зи народоизбраници изпратени РЪ тоя парламентъ ся
българи, и дали иознавааь мероприятията иввършени 8а гози народъ, който е твърде 8акъса4лъ
въ своето развитие, за да може да се полева отъ
овия облаги, които му се поднасятъ. Да не бада
голословеаъ ще конкретизирамъ своята мисъль. Из
вестно е на всички малко, много просветени хора,
че държавата отделя една чувствителна сума за
подобрението на 8емлед4лието, скотовъдството, пти
цевъдството и т. н. Още по добре знаятъ това
представителите на нашето село. Кой ще отрече
хилядите случаи на отпуснати чувствителни суми
даромъ за модерни торища, плугове съ съвършено
намалени цени, отпускане суми за модерни курници, люцернови семена закупуване отъ посто
янните комисии, общините за подобрение различ
ните породи добитъкъ и т. н. и т. н. Кой ще
отрече и най големата жертва, която прави дър
жавата съ вастраховкит* на землед*лскит* посеви
и добитъкъ. По този въпросъ нека ми баде поз
волено да кажа неколко думи повече. Първо 8а

Окр.

агенция: ул. „Чирпанска* 10. — Варна.

застраховките цротивъ градушка, застраховки които
носятъ единъ голпмъ рискъ за державата, п й
като премиите, които се потучаватъ е* гъвършенио
малка, а въ замЬна ни това се даватъ такива го
леми печалби, такива каквито викаме и никое за
страхователно дружество пе може да даде Напр.
Българската Централна Кооперативна баикя, застрахователенъ отделъ плаща срещу едьа премия
отъ 230 лв. 10и00 лв. на иострадалъ 100°/ 0 отъ
градушка, срещу 460 лв. дава 20,000 лева т. е.
43 П2БТИ повече дава отъ това, което взема отъ
землед4леца. Държавата -отпуща ежегодно по ве~
колко милиона лева къмъ фонда „застраховка противъ градушка. И не отдавна четох ь въ единъ
официален ь в^стникт, че този фондъ «- на изчер
пване, п й като застахованигЬ еж иадвишили пред
полагаемото число благодарение зачестилите гра
душки въ поеледнитЬ неколко години и сключе
ните нови хиляди застраховки. И банката осно
вателно бие тревога, че темиа съ койго отиватъ
вастраховкитЬ ще погълне цЬлин много милионенъ
фондъ. Иитамъ — Каква по голЬма жертва за
народното стопанство отъ тави, — срещу една
нищожза премия да усигурвшъ 8емледЬлскигЬ кул
тури на произвоеителя. А желанието да се на
прави вЬщо повече не липсва. Съ изменението на
закона ва застраховка па земледвлскитЬ посеви
отъ градушка се прави една още по гог&ма жер-

На 5 септемврий т. г. Пост. Ко
мисия свиква конференция на
Секрет. бирницитЪ отъ Провад.
околия въ гр. Провадия.
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тва. Отъ 12. II. 1927 год. се разшврочаватъ пра
вата на звмледЬлеца. Той може да застрахова сво
ите посеви отъ измръзване. А това не му ли га
рантира производството отъ всички природни сти
хии? Обаче държавата не спира тукъ. Тя знае, че
нашиятъ седянияъ стопанисва земята пе съ трак
тори, а съ плугове и рала изплзувани съ коне,
волове и др. Ето защо, за да усигури земледЬлеца въ случай на смърть на добитъка му—нещо,
което често се служва и забавя работата му, —
кара го да веела пари съ год4ми лихви и т. н.
То казвамъ държавата и тукъ е направила много
за «емледедсц». Та уоигурава всЬкп добитъкъ,
младъ и етарь срещу една премия отъ 150 лева
годишно съ 10000 лв. рисвъ, Защото известно е,
че единъ конь, волъ а др. използватъ 10 години
ос.араоа и умира, като се сметнагъ и годините
до работоспособност*. Значи и тукъ срещу 160 лв
годишна вноска, държавата устурява земледЬлеца
съ една премия отъ 10000 ле.
Е, добре! когаю дърааваса усагурява земледеледа въ производството му, когато сжщата тая
държава, осигурява и добитъка му потта съ свои
средсгва, имали мЬсто за атаки отъ страна на вемледелското представителство, имали место за. де
магогия и изостряне политическите страсти къмъ
държавата и не остава ли на селската ивтедегенцья да се повърне къмъ селото, да модернизира
стопанството н да осигури единъ по-годемъ поминъкъ за производителя. Нрави ткжво впечатление,
когато гледа човЬкъ, какъ свършилите гимназия,
универсвтетъ или друга специална школа, наиускагъ селою и бйгатъ вь града на държавни служби.
Всички се стремятъ къмъ държавиата трапеза и
оставагь селото въ мизерия и духовна нищета. И
когато т* из&гатъ оть това село, което имь е
дало животь, т* за.шчвагь да го оплакватъ. Не,
господа! „Ноиогаеге си сами, аа да ви помогне и
Богъ.и Ньуче1е вашите бащи и братя какъ да
работдтъ и живвагъ и това коею Ви даде дър
жавата ще бдде досшъччо ца живЬете доводоо и
щастливо.
с. Гюнь Догду

Хр.

Камбуровъ.
учителъ.

Следете и изпълнявайте окр.
предписания на Постоянната Ко
мисия.

*
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ОФИЦИАЛЕНЪ ОТДВЛЪ ?
Варненска
Пост, Комисия
Началникъ
На окр. Служба
№ 251
И . VIII. 1927 ггр. Вариа

Окръжно

Окр.

До Г. Г. Околийските уч,
вет. лекари и уч. ветеринарни фелдшерио въ Окржга
За сведение на Варн. окр.
вет. лекарь.

Въпреки многобройните ми напомняния много малко отъ горепом&натитЬ
вет. лекари и фелдшери еж положили
поне малко усилие но внасяне сумите
по „фондъ постройка вет. лечебници и
амбулатории , както и ония за „подър
жане на вет служба* и за ,вет. цели".
предвиждани въ общинските бюджети.
На това се длъжи въ годЪма степенъ и
печалния фактъ, че тия постъпления еж
много слаби, или почти никакви.
Обръщамъ вниманието на длъжнос
тните вет. лекари и фелдшери още ве-.
днажъ върху това обстоятелство, поканвамъ ги да иоложатъ повече усилие предъ
общините за събирането на тйя- суми й
имъ обръщамъ вниманието, че ако при
ревизиите си не се добера до данни отъ
които да се вижда, че те еж положили
максимумъ усилия въ това направление,
ще ги държа отговорни за слаба дейность
Сумите по „фондъ постройки вет.
лечебници и амбулатории" ще се внасятъ въ Б. 3. Банка, за подържане вет.
Служба — менъ, а за „ветер. цеди на
Варн. Окр. Вет. Лекарь.
за Председатедь: Хр. Митевъ
Н-къ Окр. Вет. Служба
При Окр. П. Комисия: Др. Пачевъ
Варненска
Окр. Пост. Комисия
Началникъ
на Окр. Вет. служба
№ 250
11. VIII. 1927 г.
гр. Варна

Оржжно.
До Г. Г. Общинските кме
тове. въ. Окржга.
За сведение на Варн. Окр»
Вет.- Лекарь.

Въпреки многобройните ми напомня-

Плащайте навреме абоиа* ния за редовното внисане на сумптй по
„фондъ постройки на ветеринарни л0'
мента на вестника.
чебници и амбулатории", както и ония
по подържане на Вет. Служба и за вет.
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цели, предвиждани въ общинските бю
джети, постъпленията еж твърде малко,
или почти никакви.
Като обръщамъ още веднажъ вни
манието на г-да общинските кметове
върху това обстоятелство, иоканвамъ ги
да взематъ всички мерки за редовното
внасяне на тия суми, както следва:
1. Сумите по „фондъ постройка на
вет. лечебници и амбулатории" — въ Б.
3. Банка;
2. За „подържане на Вет. служба" на
Н ка на Вет. Служ. при Окр, И. Комис. и
3. За „вет. цйли* наВарн. Окр. Вет.
Л_карь.
за Председатедь: Хр. Митевъ
Н-къ Окр. Вет. Служба
при Окр. П. КОМИСИЯ: Др.-В, Пачевъ

ш ^РОНИКА^
П 1 е

I

—4)

Обръща се вниманието на г да об
щинските кметове и председатели на
учил. настоятелства га изпълнение на
окр. № ^959 на Пост. Комисия, печата
но въ бр. 15 на окр. вестникъ.
Поканватъ се занаятчиите, участву
вали в ъ първата и втората занаятчийска
изложба, да се явятъ въ комисията и си
получатъ дипломите, като донесатъ нортретъ, 10 лв. герб. марка и 10 лева в ъ
пари.
Отъ проучванията на официални
те учреждения у насъ, окончателно е
установено, че Германия ще може да бжде най-добрия пазаръ за пласиране на
българските вина.
На 15 того въ салона на Пост* Ко
мисия бЪха свикани на конференция
секр. бирницитк отъ Варнен- окелия.
Председательтъ на пост. комисия, съ
кратки думи описа онази благотворна
дейность на пост. комисия, вършена за
стопанското повдигане на окржга. Той
изтъкна, че санитарно-ветеринарното де
ло въ нашия о к р а г ъ държи рекордъ по
отношение на онова въ другите окрази, за което и Дирекцията на Н-Здраве
изказва своята похвала.

Стр. Н.

Пост. Комисия колкото п да с фи
нансово затруднена, не се е отказала да
дава своята помощь за благоустройство
то на окръга—водоснабдяване, планира
не, кооиератпвенъ строежъ народни учи
лища, пжтпщи, телефонни мрежи и пр.
Но всичко това, П. Ком. безъподкрепата
на общините е безсилна да постигне. За
тези цели презъ последните години по
общ. бюджети има предвидени кредити
къмъ окр. каса, но за голямо съжале
ние едвали само 25% еж, внесени. Всичко
това затруднява общата дейность на
Пост. Комисия. Добре разбраните инте
реси на общините отъ окржга пзпскватъ
усилията и финансовата помощь на по
следните. Нуждно е да се разбере, че
за преуспеха на благотворното дело за
окржга еж нуждни средства, а всека
община е длъжиа да внесе своя делъ.
Съ това тя ще подпомогне своето дЬло.
Ролята на секр. бирника въ това на
правление е отъ най големо значение и
ние сега ще можемъ да пзмерпмъ него
вата творческа дейность. Всеки секр.
бпрникъ ще требва да докаже, че той
съ достойнство заема този пость и че
той преценява големите усилия на Пост.
Комисия да създаде по-големи и голе
ми блага за населението отъ окржга. На
край, г-нъ председателя завърши, че той
има големата вера въ всички секр-бирнйци, коите добре преценяватъ време
ната, които преживеваме и усилията на
Пост. Комисия, и че ще направятъ вси
чко възможно да я подпомогнатъ въ
трудната й задача.
По поводъ на това се изказаха нЬколко секр. бирници, които направиха
апелъ къмъ колегите си да направятъ
още тукъ декларация, чо въ най-скоро
време ще внесатъ всички дължими суми.
Следъ това се размениха мисли вър
ху културно-просветно-професиональата подготивка па секр. бирника, която
е най-добрия залогъ за творческата дей
ность на нашите общини, защото без
спорно е, че най-големия факторъ въ
общините днеоъ си остава секр. бирни
ка, въ когото е централизирана завпеимостьта на положителната или отрица
телна дейность. Секр. бирникътъ е въ
състояние да провали или реализира из*
вЪстна ползотворна дейность, ето защо,
той обезателно требва да притежава поголема и широка култура за да може
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съдържателя на бюджета при менъ ц
искаше да ме ангажира да свиря срещу
гол_мо парично възнаграждение, но азъ
отказахъ.
Следъ десеть дневно ирестояваае,
гооподарьтъ ми си свърши работата д
потеглихме обратно. Презъ делото и&туване б_хъ обзетъ отъ една мисъль:
да се завърна по-скоро въ България и
осъществя своигЬ мечти.
Но, горчиво съмъ се лъгалъ. Всички
мои планове и надежди рухнаха като са
пунени мехури. Още съ слизането ни въ
пристанището, госпоцарьтъ ми направи
постъпки чрезъ властьта, че съмъ го
ограбилъ изъ пжтя и при направения
обискъ върху менъ, намериха 500 англий
ски дири, които, при все, че се м&чихъ
да установя, че еж мои — че съмъ га
спечелилъ оъ кавала си, не можахъ да
убедя никого Парите предадоха на моя
гооподарь, а менъ хвърлиха въ затвора.
Ст. Хареевъ.
Оскърбенъ и презрЪнъ, следъ като излйзохъ отъ затвора, на ново заскитахъ
да търся щастие — но, то беше изгубе
но безвъзвратно за менъ. . . .
Следъ като замряха и последните
(край)
звуци на моя кавалъ, многобройната въз
хитена публика съ бурни и неудържи
мо рд&кошгЬскания ме застави да изсвиря още нещо. Съдържательтъ на заве
дението ми благодари за хубавото сви
рене и пожела често да се явявамъ ме
жду нея и да свиря. Прегърна ме сър
дечно, следъ което взе една сребърна
табла, бръкна въ своя джебъ и изсипа
върху нея цЬла шепа съ златни монети,
обиколи между публиката и когато се
(до освобождението)
завърна, сложи иредъ менъ таблата, поч
4
ти пълна съ злато ио-вочо отъ десеть
Предадохме епохата презъ царуването ка Сулхил. лева лежаха иредъ меиъ. Азъ не танъ Селамъ, за да дадемъ една по-иълна каргива
вервахъ на очите си, — дали това е мое, за царящия хаусъ въ турската държава. Нрм*
придобито въ разстояние само на единъ това време, обаче, духовлия животъ на българско
часъ, или сънь И предъ унесения ми то племе не угасналъ. Въ църкви, манастири Й
погдедъ бждащето ми се усмихваше тъй училища, били заиазени сномени за българското
хубаво. Отъ тая вечерь азъ се чувствахъ, царство, за национални традации срещу гръц*о
че съмъ богатъ, — много богатъ — на и турско влияние, а въ богослужебни г* книги се
равно оъ моя господарь и че когато завардилъ и книжовния български езиаъ. Вь< 16
се върна въ България, ще си купя единъ векъ се иоявалъ единъ сборникъ огъ жития и по
чифликъ и ще прибера старата си майкка. учения на гръцкия аисатель Дамаскинъ, който б*лъ
Тия мисли бЬха прекъснати отъ моя ивдаденъ и на български и иоради разнообразното
гооподарь, който влезе при менъ и спре си съдържание получилъ широко разпространение.
подеда си върху масата, гд_то лежеше Въ 17 и 13 векове т*зи „дамаскини" се напа
златото, а по лицето му се прочете зло дали много, като взели да вмъкватъ въ т*хъ разай
ба и алчность.
статии и разкази на простъ български езикъ, която
На другия день преди обедь. дойде съставлявали единственото поучение, развлечение

вс_кога да бжцв добъръ отгласникъ на
полезното. Само тогава ще може да б&де доотоенъ служитель на тази толкова
трудна и отъ гол _мо значение общ. длъж
ность Самъ законодательтъ е прбценидъ
значението на тази служба и възложидъ
на секр. бирника работи отъ контроленъ
п творчески характеръ.
Ето защо* повелително става наши
те секр. бирници да бждатъ съ по-гол_ма подготовка и ио-широка култура.
Е ш о отъ средствата да се постигне то
ва СдЪ конференциите, които закона за
окр. съвети предвижда. Оъ помощьта
на участниците нъ тази конференция
секр. бирници, се изработи дневния редъ
на една окр. конференция на секр. бир
ниците отъ целия Варн. окр^ьгъ, която
ще стане къмъ края на м. сеитемврий т. г.

Кавалджня.

ЧИТДЛИЩЕНЪ О Т Д Ш

Духовното обновление
на българския народъ
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я наука за тогавашното време.
Прочути средища, де го се пазели и култиви
рали традициите на българското национглно само
съзнание, съ били на първо место двете светогор
ски лаври Хилендаръ и Зографъ, а сдщо и Рил
ския монастиръ. Свитата гора Атонъ, 8а която съ
благоговение и трепетъ се разказвало отъ стари
на млади въ българските семейства, били отъ край
време източникъ на духовенъ животъ и книжовно
развитие за южниг* славяни. Тамъ били съхра
нявани иаи-старите и ценни паметници на югославянеката книжнина, между които имало и мпожесгво книги печатани въ Венеция, Сърбия и Ру
сия, касаещи се до историята на славяните и балкангките земи. Сдщо тъй избегналите огъня и
унищожението ржкописи и книги отъ старата бъл
гарска книжнина бивали грижливо съхранявани
тукъ, и въ рхцете на любознателни монаси, които
служели да се подържа неугасналъ духътъ на бъл
гарщината у новите монашески поколения. Особено
силно въздействие върху югославянските монаси
оказвали руските пдтешественици и монаси, които
захванали да честять тукъ на Атонь, С1едъ като
Русии на Иетра Велики и Екатерина била се нау
чила да използува балканските християни ва сво
ите политически цели. Така влиянието на руски
монаси накарало сръбския писатель Обрадавичъ
(1783) г. да остава расото и да се предаде на
защита на сръбската националяость. Несъмнено е
с&що, че подобни влияния като това на сръоския
историографъ Райча, подбудили отца Паисия да
наиише и той своята славяно българска пето
рия> съ която книга по праьо се смета, че се
ваночва българското възраждане.
Паисий, най-крупната личность въ енохата на
възраждането, не стоялъ самичекъ въ тъмнината
на миналото. Около него и преди него имало не
малко българи „граматици" и книжовници", които
ч)ще въ 16 векъ въ тяхъ, но упоритъ трудъ изъ
килии и монастирй държали буденъ българския духъ,
като преписвали старите книги и лЬгоииси. Таки
ва предшественици на Паисия се наброявогъ десе
тина души въ разни времена и мЬста, но ни го въ
единъ отъ т/Ьхъ чувството на национално самосъзна
ние не е тъй страстно и силно, както у Паисия,
което прави отъ н*.го неоспоримъ глава на българ
ското национално самоопределение.
Паисий билъ роденъ вь 1722 г, въ Самоков
ската епархия. На 23 год. възрасть той отигаелъ
въ хилендарския манастиръ, дето билъ калугеръ и
по-стария му брать Лаврентий и останалъ тамъ да
монашествува Попадналъ въ една сравнително поннтелегентна ереда на млади монаси отъ гърци,
сърби и руси, дето въ безконечни дребни споросе
8а предимствата на едни националности предъ дру
ги, неговото българско национално чувство било
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най-вече наранявано, у него се породила мисъльта
да подЬйствува ва националното самосъзнание на
своя народъ, като му посочи славното негово ми
нало. Манастирската библиотека и намиращите се
тамъ книги и ръкописи еж му дали достатъченъ
материалъ за неговата цель. Вь 1758 г. Хиле
ндарския мапастиръ билъ посетенъ отъ сръбския
иегорикъ Иоанъ Раичъ, който дошълъ тукъ да ди
ри материалите 8а своите трудове и несъмнено е,
оказалъ голямо влияние върху Паисий.
Три години следъ това, Паисий ходилъ въ
Карловецъ, местожителството на Раича, гдето се
запозпалъ съ руския преводъ на съчинението на
дубровнишкпя абатъ Мавро Орбини „книга истори играфия", която книга, както и манастирските
р&коаиси му послужили като главни източници за
неговата рабога. Една година следъ това излиза и
неговата „Славяно българска история*4 (1927 г.).
Историята на Паисия не е единъ научно работевъ трудъ, но тя е изпълнила много добре за
дачата си. Тя е била зовъ къмъ пробуждане на
единъ народъ, който нЬмалъ съзнание за своето
минало, на когото по-добре поставените синове се
срамели да се наричатъ българи и когото гърци,
сърби, власи и руси укорявали и унижавали, че
билъ простъ, невежественъ и безъ история. Паи
сий, който дълбоко скърбЬлъ ва това унижение
на родината му, съ горещина и иатриотически
гневъ се нахвърлялъ върху всички ония, които се
срамели отъ своя езикъ и не говорили на него.
Възторжената любовь къмъ българ *сата родива и
нейното минало, съставлява смисъла и значението
на Паисиевата история, и на тази любовь и горе
ща привьрзаность къмъ своя родъ и езикъ е искалъ
Паисий да научи своите съвременици.

Ролята на народния певецъ.
II
Депьтъ 16 октомврий 1926 год. ще остане
наметенъ за учежщитЬ и учителите при СЬиовското осиовио народно училище. Тоя девь въ селото
ни дойде популяриватора на родвата ни песеиь,
г-нъ Иорд. Сгояновъ, който вь едночасово иенме
народни песни, ивъ миналото ва пешия народъ, мо
жа да пи каже колко мила и хубава е народна
та песень.
На Васъ, г-нъ Стонновъ, поситель на този
възвишевъ идеалъ, популяризиране на народната
песень, пожелаваме здраве и сила, ва да можете да
го изнесете на мечтания отъ Васъ край!
III
— Иордапъ Стояновъ —
Това име се радва на една р*дка елдба. Ире-
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гърналъ здраво идеята, да възроди нравствеяното
чувство въ родния ся братъ, той е ивбралъ най
меня пдть и същевременно най-сигурюто средство.
— Народната песень — Кой не забравя
себе си като слуша чудно приятния му теноръ?
Намъ се иска да ваиЬемъ ваедно съ славея 8а да
събудимъ заспалата „Милва44 която грови опастность
— потурчваае; а при сърдцето болезнено се сви
ва и душата престава! — ние се бовмъ да не пременемъ чуднит/4 Славейкови трели. См4емъ се съ
„Милва" а пеемъ с* обожатела на „Цв4та*. . . .
Ето това носи народния пйвецъ Иорданъ Сгояновъ.
За всички народни учители при Тетовската
народна прогимназия.
Главенъ Учитель: П. Захариевъ
Диревторъ: П. Додоровъ
с

Ботево Болбунарсво
1 8 Овтоиврий 926 г.

IV
Малцина ек, които жертватъ спокойствие и
енергия за подържане най-хубавото у народа си
— родната п4сень.
Наистина трудно е да се отвриватъ и почистватъ буревясанит* шьтища въмъ родната ни му
зика, особерно сега, когато семената на лоши пле
вели ех понивнали въ родната ни душа.
Господинъ Стояновъ, пдтьтъ, воито сте из
брали е еай-мжченъ войто води въмъ опознаването
и зъзтържествувавето на най милото национално
богаство. Варочемъ следвайте го съ твърдость и
търпение и Вие ще се радвате на обилни плодове,
защото народа ум*е да цени н да разбира своите
добри синове.

Брой 18.

за продажбата на единъ скопенъ бивол
ски бикъ на 6. год. косъмъ черъ съ
б-дези вписани въ интизапски бидетъ
Мк 58080/924 год,
Първоначална оценка на бика е 3000
яева. Всички разноски по търга е за
см-Ьтка на купувача. Бика ще се преда*
де следъ изплащане стойностьта му и
утвърждаване тържната преписка^
Председатель; не се чете
Отчетяикъ: не се чете

Бейлнйскп общ, скотовъдни комисия
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 646

с. Бейлий 20 Августъ 1927 год.
Общинската скотовъдна комисия въ
село Бейлий обявява на интересующигЬ
се, че на 4 септемврий 1927 год. въ ка
нцеларията на общинското управление
отъ 14—18 часа ще се произведе търгъ
съ явно наддаване за отдаване подъ
наемъ следните скотовъдни ниви за вре
мето отъ 1 Септемврий 1927 год. до 30
Септемврий 1931 год., а именно:
1) Нива въ мЪстностьта „Базаргеня*
отъ Г>8'4 дек. до съседи: Отъ северъ я
югъ разорана общинска мира, западъфондъ Т. 3. С и истокъи — мЪра:
2) Нива „Тузлу-Тепо отъ 92 декара
За всички учители ьъ с. Балбунаръ А. Симеоновъ до съседи: Северъ — канара, ИстокъГл. учитель Д. Горчиевъ мира, югъ и западъ разорана общин
ска мира.
Директор. М. Цетров*
3) Тия нива еж разпределени на па
рцели
по 10 декара, наддаванието Щ0
20 X. 627 г. с Балбунаръ
става всеки парцедъ по отделно*
Първоначалната цена е 100 лева на
декаръ годишно.
Всички разноски по търга еж засмее
ка на наемателите — Залога за участие
въ тьрга е 5% върху първоначалната
ОБЯВЛЕНИЕ
оценка.
М 647
Тържнит_ книжа еж на разположе
ние всеки присътственъ день въ общ*
с. Бейлий 20 августъ 1927 год.
Скотовъдната комисия — с. Бейлий канцелария.
обявява на интересующитй се че на 4
Председатель: не се чете
септемврий 1927 год. отъ 10—12 часа ще
се произведе търгъ съ явно наддаване
Отчетникъ: не се чете

Бенлннско общинско й о ш . комисия,
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Кутлубенско учнлнщно настоятелство
(Провадийско)

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 63
с. Кутлубей, 18 августъ 1927 година
Обявява се, че на 18 Сентемврий
т. г. въ училището на с. Кутлубей отъ
8 часа ще се произведе търгъ за отда
ване подъ наемъ за 2 години, считано
отъ 1. X. 1927 г. до 1. X. 1929 г. следни
те училищни ниви:
1) На местност. ,,Вунарджика" —70
дек.—5 парцели,
2) На местност, „Вунарджика*1 —10
дек.—1 парцелъ.
3) На местност. „Адженпа" — 20 дек.
— 2 парцели.
4) На местност. „Адженпа* — 20 дек.
— 2 парцели.
5) На местност. Турски гробища"
— 10 дек. — 1 парцелъ,
6) На местност. „Турски гробища"
— 10 дек. — 1 парцелъ.
7) На местност. „Турски гробища»
— 15 дек. — 1 парцелъ
8) На местност. „Бозлука" — 150 дек.
— 10 парцели.
9) На местност. , Долни чифдикъ„ —
5 дек — 1 парцелъ.
Първоначална оценка по 100 лв. на
декаръ. Залогъ за участие 10%, следъ
търга залога се довнася върху получе
ната сума.
Всички разноски по търга и 5% за
фондъ К. С. 11. У. еж за сметка на
наемателите.
Закона за бюджета, отчетноотьта и
предприятията задължителенъ.
Отъ учил. настоятелство.
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н-во ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция за отдаването на наематель
училищните ниви за времето 1. 1X1927
год. до 1. IX 1929 год.
1) Нива „меше неюза" 46*7 дек. 2)
Нива „Чаталъ Иръмъ" 87 дек. 3) Нива
„Даралогъ* 403 дек. 4) Нива „Саркма"
36.7 дек 5)„Гаиръбого*8-5 дек. 6) „Ка
ра гадъкъ* 5-4 дек. 7) „Гайра торла,
4-9 дек. 8) „Ташлъкъ" 3.4 дек.
Искания залогъ 10%- Първоначална
оценка 100 лв. на декарь. Закона за бю
джета и отчетноотьта и предприятията е
задължителенъ за конкурентите.
Всички разноски по публикация еж
за сметка на конкурента.
Отъ Настоятелството.

Котенско Българско Училищно Наст-во
Провадийска околия

ОБЯВЛЕНИЕ

№10
Котенско Българско училищно на
стоятелство обявява на интерееующите
се, че на 2 октомв. т. г. 10 ч. пр. плад
не въ канцеларията на Котенското На
родно Първоначално училище, ще се
произведе пу блично-наддавателенъ търгъ
за отдаването подъ наемъ, за срокъ отъ
две стопански години, експлоатацията
на следните училищни имоти
1) Учил. нива въ мйстностьта. „Каплишъ : 1 парцелъ 10 дек., 11—20 дек.
и Ш-я парцелъ отъ 8 декара.
2) Учил. нива въ меетиостьта ЛОртлукъ": I парцелъ 10*8 док. II—8 декара
Ш - 9 декара., IV—6 6 дек. и У-я па
рцелъ отъ 10 6 декара
3) Учил. дворъ въ с. Коте отъ 17 дек.
Наддаването ще става за всеки па
рцелъ отделно и всеки отъ конкуренти
те може да наддава за който парцелъ
Провадийска околия
желае.
Първоначалната цена на наема го
дишно на декарь е 100 дева, а залога
ОБЯВЛЕНИЕ
за правоучастие въ търга - 10% върху
№ 41
годишния наемъ, като веднага следъ тър
с. Кара Агачъ 19 Августъ 1927 год.
га, залога се допълня съобразно наддаОбявява се на интерееующите се че дената сума.
на 25 септемврии 1927 год. 8часапредъ
До участие въ търга се допушатъ
обедъ въ канцеларията на училищното всички лица, които не еж лишени отъ

кара йгачеко училищно настоятелство

Стр 8.

Варненски Окржженъ Вестникъ

Брой 18.

Провадийска околия.

Първоначалната оценка е 100 лв. на
декаръ.
Залогъ 5% върху първоначалната
оценка.
ТържнигЬ книжа могатъ да се видятъ всЬки приежтетвенъ день въ кан
целарията на първоначалното училище,
Закона за бюджета и отчетностьта
е задължителенъ.
Всички разноски за гербъ, публи
кация и др. еж за сметка на наемателя.
Отъ Настоятелството.

ОБЯВЛЕНИЕ

Ботевско Общинско Управление

права и ож български поданици.
ПоемнитЬ условия очната скица и
другите тържни книжа могатъ да се видятъ въ Котенското Народно Първона
чално училище.
с. Коте 20 VIII 1927 год.
Отъ Настоятелството.

Печелийско Училищно Настоятелство.
с. Печели, 18 Августъ 1927 г.
Печелийското училищно настоятел
ство обявява на интересующите се, че
на 18 Септемврий т. г въ канцеларията
на училищното настоятелство ще се про
изведе публиченъ търгъ съ съкратенъ
орокъ и явно наддаване за отдаване подъ
наемъ три парцела ниви, а именно:
1) Нива въ местностьта „Шашкъндъкъ" отъ 67 декара.
2) Нива въ сащата местность отъ
91*4 декара.
3) Нива въ м_стностьта Гюванлъкъ
отъ 94*8 декара.
Първоначална оценка 100 лв. на декаръ за 2 години отъ Септемврий 1927
год. до Септемврий 1029 година.
Залогъ за участие въ търга е 10%»
Закона за Б. О. П, е задължителенъ.
Всички разноски за публикация и
еж
за сметка на наемателя.
др.
Отъ Настоятелството.

Суджасъ-кьойско училищно Н-во.
ОБЯВЛЕНИЕ
с. Суджасъ-кьой, 17. VIII. 1927 г.
На 17 Септемврий т. г. отъ 2 до 6
часа следъ обедъ въ канцеларията на
първоначалното училище ще се произ
веде търгъ съ явно наддаване за отда
ване на наематель за разораване север
ната часть на училищната ливада състо
яща се отъ 15 декара въ местностьта
„Пещерята", за периодъ отъ I октомвр.
1927 г. до 1 Септемврий 1928 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2134
село Ботево 4-й Августъ 1927 год.
Ботевското Кметство Обявява на интересующитЬ се, че на 22-й Септемврий
1927 година отъ 9—12 часа предъ обедъ
въ канцеларията Общинското Управле
ние въ село Ботево, ще се произведе
публиченъ търгъ, чрезъ тайно наддава
не за продажба на дървената маса, коя
то ще се получи отъ изсичане въ сечи
щето за стопанската 1927/1928 г. Обищинската гора въ местноста „Катръка" въ
землището на село Вотево, Варненска
Околия отъ около 150 декара.
Първоначалната оценка на единъ де
каръ е 600 лева.
Залогъ за участие въ търга е 9000 яв
или 10% отъ стойноста предприятието»
Закона за ОбщинскитЬ предприятия
е задължителенъ за конкурентите.
ПоемнитЬ условия и други книжа
еж на разположение въ общинското упра
вление и могатъ да се видять всЬки пра*"
сътственъ денъ. ЖедающигЬ могатъ да
се явятъ него день и часъ и наддавате
Общйн. Кметъ: Трънковъ
Секр. Бирникъ; Д. Еаевъ
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