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Училищно стопански реформи.
Едивъ отъ големите стопански въпросв, войто
занимава днешния държдвнввъ е въпроса за сто
панското повдигане на България. Съзнавайки, че
главния поминътъ ва стравата ви е земледЬлието
— обработвано по твърде примитивенъ начинъ,
който води ктмъ стопанско-икономически упадъкъ,
управляющите фактори на страната пре^прпематъ
редъ мерки за излизане отъ това положение. Не
е чуждо никому, че нашит* храни не вамиратъ
пласимевтъ на Европейското тържище, понеже
търпятъ конкуренция отъ Американските; отъ друга
страна Русия изм4сти житния пазаръ отъ Турция.
См4тамъ за безполезно да излагамъ причините за
това, защото вс*ки знае, какво, че отъ начина на
производството зависи цената на всеки продуктъ.
Ако той се произвежда съ уеъвършствувани уреди
и машини, то безпорно е, че той ще б*де по доброкачественъ и по-достдпеяъ. А тъкмо това ли
псва въ нашето землед*лско стопанство. Всичко
произведено е оросено съ потьта и кръвьта на
производителя и това е само по простата причина,
*е ние сме бтрзи въ възприемането на „новите
й
Деи% а бавни въ възприемането на науката, из
разена въ модерното стопанство. Подчертавамъ, че
тази е най-болната страна на нашия животъ, и
докато тя не се излекува, то ние ще се виждаме
вс4вя день въ все по-бевнадежно положение. Ето
8
«Що, време е да се направятъ см*ли врачки нап
Редъ ва излизане отъ точката на замръзването.
Казахъ, че държавата полага грижи за това, като
открива 8емлед*лски училища, изпраща агрономи
00
селата, да даватъ упхтвания и наставления,
0
*пуска суми за плугове, ред осеял ки, модерни тоРища, семена и редъ мероприятия, които ц*лятъ
«одобрение на землед*лието. Но питамъ азъ, отъ
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т*зи, които следватъ т*яи землед*лски училища,
колко модерно обзавеждат* своите стопанства,
колко изхеърлятъ ралото и плуга и го зам*пяватъ
съ трактори, колко изоставятъ първобитния начинъ
на торене земята, колко сеятъ подобрени семена
и т. н. и т. н. Не си ли оставатъ почти всички,
за да не кажа всички, при онова положение на
нещата, при конто съ били преди отиването имъ
въ землед4лските курсове и училища? Не отиватъ
ли повече отъ младежите не съ мисътьта за смЬли
реформи въ своето стопанство, когато с** върнатъ,
а просто да отбиятъ своата военна повинность по
леко? Тези, които наблюдаватъ живота въ село,
не ще отрекатъ това болно явление. Въ такъвъ
случай, какво трЬбва да се прави, вий е ггатя ш>
който ще требва да се тръгпе? Отговора на тоя
въпрасъ е ясенъ. Зи ве*ко нововъведение е нужеиъ
възприемчивъ и предприемчив*. умъ
такъв ь, ка
къвто липсва въ голвма часть отъ българските
земледелци. Стярит* традиции: „Баща ми е жив4лъ така, тъй ще живея и азъ" с& сериозна
пречка за напредъка на нашия седининъ; отъ
друга стрина, недоверието къиь науката въ ясиччкит* и прояви на село е год*ма преграда за
нововъведенията. Вие можетр да говорите гчйкрасноречиво да важете най-полевпи неща за лемлед*леца, но всичко ще осгане мьртва дума. Бьлгаринътъ, неверния Тома, иска да види практичес
кия резултатъ отъ вейка работа. А тъкмо това не
му се дава. И ако Минпстярството яа Народната
Просвета пожела да оземли учителят*, не бвгае
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главната му подбуда да задоволи нуждите на учи
теля, а покрай т*хъ то целеше да направя едивъ
широкъ замахъ за модернизиране нашето стопан
ство. Обаче този опитъ остана безплодевъ. Пъкъ
и какво може да се постигне, като се даде 5 0
декара 8емя на единъ учнтель, който в*ма не
само модерни орлдия за стопанисване, но и едно
счупено рало да изоре земята. Той би чакалъ да
му взоратъ и зас4ягъ следъ като землед*лцвте
пожьватъ, или най малкото което е, когато вейки
си привърши работата н тогава когато земята е
подготвена за орань и сеидба, той, оземления учитемъ, требва да хода и чука по вратите на бай
Ивана и бай Стояна и въ отговоръ да чува:
„Даскале за сега вемога имамъ да досявамъ,
остави за после44, и даскала ще чака п о с л е . . . .
При тока положение .оиитнит* поля на учителите
8а добри култури*, ще станат* „опитни поля за
буренаци", и вмЬсто земдеделцит* да взематъ прим*ръ отъ резултата на тия поля, т* ще се под
смиват* на учителя. Мисля, че по патя на такова
оземляване ве ще се постигне нищо за нашето
стопанство. Единъ единственъ плть, по който
държавника ще разреши големия стопански въпросъ, отъ който ще зависи общото повдигане на
земледЬлието, на това благосъстояние на страната,
е въ обзавеждане образцови стопанства отъ учи
лищните имоти надъ 500 декара. Имаме доста
тъчно подготвени хора съ земледелско образование,
имаме факултетъ за агрономи, ще се създаде ши
роко поле за работа въ буренясалата нива на
българина ще се създадътъ и гол4ми доходи за
училищата, ще се подобри и учебного д4ло, ще
се насьрдчи производството въ страната — ще се
тласне иапредъ и стопанството на селото. Значи
пжтя е откритг, остава само инициативата на Ми
нистерството на Землед-клието и на Иросвктата
да си лодадътъ рлка за задружна и полезна ра
бота и ние ще осьмнимъ при по-добри резултати
въ областьта на училищните стопанства и икономического повдигане на нашето село. На работа
Г-да, съединете научното съ практичното и хуба
вите идеи щ*> станатъ резултатни дЬла.
с- Гюнъ-Догду, 16. IX- 19^7 год.
Хр. Камбуровъ
(учитель)

Въ земледЪлието преди вси
чко» лежи нашата сила и бжда*
ще; въ съзнанието и просветата
— напредъка на земледЪлеца.
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Една цоина книга
Закона за бюджета, отчетностьта и предцп1а.
тията е съ много широко приложение. Неговап
популярность се шири повелително за всички, юато
ех поставени на държавни, окрджяи, общивсад
училищни или обществени служби за събарането'
или изразходването суми.
Чл. 108 отъ този законъ гласи:
"Предприятие по смисъла на настоящия».
конъ е всека покупка, продажба, даване или взе
мане подъ наемъ, извършването, изработване ви
доставяне нещо за с/ка на държавата или ва об
ществени учреждения", а чл. 109 отъ слщия за
конъ предписва всички предприятия
да се Ц.
върватъ чрезъ търгъ, като се спазватъ предписа
нията на закова съ изключенията на главят*
XVI и XII.
Процедурите при извършване на търгове**,
както и случаите, кога какъвъ търгъ да се из
върши, не с& много леки и благодарение на пь
л4мата сложяость и трудность ние сме свидетел
на много и доста големи грешки, които въ маогото случаи еж фатални, съ материална пъкъ понекога и углавна отговорность за лицата, вовто
сл ги доиустнали.
Самиятъ законодатель е отдалъ голймо зна
чение на търговете, вато имъ предалъ по го.тЬ*
тържественость и при строго определени форми,
отклоненията, отъ които еж фатални ва интересни
на държавата или учреждения, за с/ка на което
се произвежда търга и затова закона държи отго
ворни виновниците.
Колкото законътъ да е подробепъ и пояснен*
отъ правилника му, обаче той на правтива се
оказва много пжти неразясненъ и труденъ. Огд&и
ва „ предприятията * е единъ отъ вай-важввтЬ в»
нашия стопански животъ и много отдавва се ну
ждаеше отъ едни по-прецизни комплектни поясвенм
въ своята целость, дадени отъ компетентни лицаВсеки, който е имадъ случай да прилага за
кона не може да не е чувегвувалъ нуждата от*
по широки и компетентни пояснения по ред* й0*
ложенвя отъ този законъ. Това добре е схванаго
отъ г-нъ Йванъ Цеткозъ, съветвикъ отъ Вьрх°*
ната Сметпа Палата и той иде да запълва голя
мата празднота на този законъ съ своя обемвст*
труд* „коментаръ
на отдплъ II отъ закон^
за бюджета,
отчетностьта
и предпри*'
4
тията ".
00
Г-нъ Петвовъ пояснява текстовет* чдееъ
членъ на тази часть отъ закона съ една обент*^
ность и пълнота, като ги свързва съ ония ноясв*
ния отъ правилника на тови законъ, или съ **•
куванията и зависимостьта на другит* законо
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ложения. Читательтъ на коментара остава съ една
пълва убеденость и съ спокойствие може да се
отдава на работа.
Въ коментара съ приложени и никоя реше
ния на Върх. СмЪтна Палати, които съ отъ на
зидателно значение за мнозинството отчетници и
заслужаватъ по-добро разучване отъ последните.
Тава еж ириложени изцяло закона за Б. 0. И. и
отделъ III отъ правилника за прилагане сдщия
завонъ и закова за смЪтните палати.
Па края, коментара е приключенъ съ едннъ
малъкъ нар&чникъ, но много обемисть и много
сполучливо синтезирана целата материя ао разни
те видове търгове и доставки.
Съ една дума, този коментаръ може да
баде единъ добъръ съветнвкъ за вс4ки отчеткивъ,
общественикъ, предприем&чъ, гражданинъ и пр.
защото чрезъ търговете се извършвагь предпри
ятия, конто съ отъ иубличенъ интересъ.
Прочие, съветваме всеки секр. бирникъ, касиерь на учил. н-во, гл. учитель, вс4ки предпри
емача и обществепикъ да се снабди съ тази ценна
за работата му книга. Тя ще му бъде справоч
ника и ще му гарантира безпогрешность.
Хр. Ивановъ.
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5) Права и задължения на Общинсит_. съвети — Панайотъ Димитровъ, Секретарь Бирникъ с. Здравецъ Варненско;
6) Правата и задълженията на Общ.
Кметове — Каранфилъ ЦвЪтковъ — Секр.
Бирникъ — с. Ени Кьой — Варненско;
7) Секретарь Бирническата длъжность — отъ Янко Чакъровъ Секр. Бир
никъ — С Апаразакъ, Провадийско;
8) Ревизионни бележки — Минчо Д.
Чаневъ — Окр. Проверитель;
9) Н_кои разяснения по закона за
подобрение земледЬлекото производство
и опазвание полските имоти — Дирек
тора на Земл. Катедра;
10) Стопанско занаятчийска анкета
— отъ Началника на занаятчийския отд_лъ при Варненската Търг. Идостриална Камара.
Пресжтствието на Кметовете и Секр.
Бирниците е задължително и еж съ пра
во на плътни и дневни пари за сметка
на Общинската каса.
Председатель: М Бояджиевъ
Секретарь: Н. Николиевъ

Окръжно
До Г. Г. Кметовете на Селските Общини въ Варненския Окржгь.

М. В. Р. Н. 3 .
Преписъ.
Отд. Статист, окр. и
До Господа Окр. Управиобщ. финанси.
тели въ Царството.
№ 10320
Управителя Бълг. Земле13 IX 1927 г.
дел. Банка.
София

На 7 и 8 октомврий т. г., Постоянна
та комисия съгласно решението си подъ
№ 148/6 отъ 12. IX. 1927 г., свиква всич
ки Кметове и Секр. Бирници отъ Селски
те общини в ъ Окржга на Конференция
въ гр. Варна съ следния дневенъ редъ:
1) Откривание конференцията съ речь
отъ Председателя на Постоянната Ко
мисия ;
2) Групирание селата в ъ по малко
Общини, рефератъ отъ Секретаря на Пос
тоянната Комисия Н. Николиевъ съ корефератъ отъ Д. Капитановъ Секр. Бир
никъ с. Галата;
3) Що е бюджетъ, гдасувание и при
ложението му, реферата отъ Д. х. Стефановъ, Секр- Бирникъ с. Кара Хюсепнъ;
4) Търгове- — отъ Христо Ивановъ
- - Домакинъ Проверитель Постоянната
Комисия;

Българската Земл. Банка — София
съ писмо № 16772 отъ 9. IX, 926 г. съобща
ва на Министерството, че въ района на
Земл. Банка — Трънски кдонъ, общини
те събирали такси отъ 10, 15 и 20 лв.
на лица, които еж искали да имъ се издадатъ документи отъ общината въ
свръзка съ заеми, които ще сключватъ
отъ Банката или ще отлагатъ — старъ
заемъ. Като тия такси общините еж ги
внисали въ бюджетите си и еж утвър
дени.
Съгласно чл. 89 т. 4. отъ закана за
градските общини и чл. 69 т. 4 отъ за
кона за сел. общини, общините иматъ
право да събиратъ такси за издадени
документи, които такси размера имъ се
определя отъ общ. съветъ. Но случая
цитиранъ по горе е другъ и той се уреж
да съ чл, 88 отъ закона за Б. 3 Банка
отъ 31 XII. 1903 г. съ измененията и до-

Варненска
Окр. Пост. Комисия
№ 3674
20. IX. 1927 г.
г. Варна
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пълнениятв му до 18 Априлъ 1927 г. Въ
тоя членъ изрично е казано: , Свидетел
ствата и актовете които издаватъ дър
жавните и общински учреждения и всич
ки други книжа, необходими за склю
чване и уреждане заемите отъ Б. 3. Бан
ка, еж свободни отъ простъ и актовъ
гербовъ сборъ и отъ всички мита, берий и канцеларски сборове*.
Като имате всичко това предъ видъ,
Господинъ Управителю, наредете до вси
чки градски и селски общини въ окржга Ви, да се съобразятъ съ цитирания
чл. 28 отъ закона за В 3. В., като за
въ бждаще не се събиратъ такси за до
кументи издадени отъ общински и дър
жавни учреждения, свързани съ отпус
кане или отлагане на заеми при В. 3. Б.,
въпреки, че тия такси еж вписани въ
общ. бюджети и утвърдени.
Главенъ Секретарь: (п) И. Разсукановъ
Началникъ на Отдел.: (п) Хр. Милковъ
В е р н о,
Начал. на Отделението: (п) Ивановъ
До Г. Г. Варнен. и Провад. Гр. Общ. Кметове Варнен.
и Провад. Окол. Началници.

За изпълнение като последните го
изпратятъ до сел. общ. кметове.
За сведение № 5641 гр. Варна, 18
Септемврий 1927 год.
Окр* Управитель:
Секретарь: Ст. Кодаровъ
ю
Настоящето се изпраща на г-да
со общинските кметове въ Варненски
Окржгъ за сведение и изпълнение.
гр. Варна, 21. IX 1927 год.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: Н. Никодиевъ.

Варненско
Археолог. Дружество
М* 154
19, IX 1927 г.
Варна

Брой 22.
Д 0 Господина
Председателя на Окрдню*
та Постоянна Комисия

Господинъ Председателя,
Както Вие известно, отъ тридесет*
години наеамъ, въ града ни едьщещи
ва единствения културенъ институтъ Варненскиятъ Археологически Музей учреденъ отъ Варненското Аархеологвческо Дружество.
Въ него еж подбрани, систематизи
рани и изложени ценности отъ геоложни,
антични предмети, монети, исторически
картини, документи и паметници, които
говорятъ за световната и родна култу
ра въ близкото и далечно минало на на
шия край.
Дружеството отдавна е основало, по
край другит^ сжщестнующи отдели въ
Музея, и специаленъ етнографически, въ
които да бждатъ ежбрани всички видо
ве кости и предмети, които еж ткно
свързани съ бита и живота на населе
нието въ окржга.
За тая ц_ль дружеството ни, презъ
настоящата есень, ще изпрати своя се
кретарь Архим. Иннокентия, който да
обиколи окра&га и държи подходящи ре
чи на населението за голймо го културно
значение на старините и тЬхното съби*
ране и съхраняване въ Музея; особено
пъкъ народните носии и битови пред
мети, които с& вече на изчезване, а пъкъ
за бж да щата културна история и етно
графия те ще бждатъ отъ грамадно зна
чение за науката, затова наложително е
да се побърза и се прибератъ въ Музея.
Ето защо, за постигане на горната
цель, почтително Ви молимъ да нареди
те отъ Ваша страна до подведомствени
те Ви органи да оказватъ най-широк°
съдействие на лицето натоварено съ из
пълнението на тая висока културна ми
сия. Въ случая лицето да бжде улесаявано съ необходимите превозни средства»
Като обичаме да верваме, че ще ни
окажете Вашето ценно съдействие въ
случая, за да издигнелъ Музея, тоя едпяственъ културенъ инстптутъ въ окряУ*
на подобающата висота, както музеи**
въ културните държави, оставаме съ вадежда, че ще бждемъ удовлетворени"
Председатель: К. Шкорпилъ
Секретарь: Архим. Иннокентпи
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Стр. 5.

Настоящето се изпраща на г-да
Първоначалната оценка на наема е
г2 Общинските кметове въ Окръга, съ по
годишно на декаръ.
со молба да улесняватъ пратеника на
Залога за правоучастие е 10% върху
ЩА музея съ своето съдействие и без- първоначалната оценка за всеки парнлатни превозни средства.
целъ.
За участие въ търга се донущатъ
гр. Варна 20. IX 1927 год.
местни жители, които не еж лишени
отъ права и еж български поданици.
Председатель: М. Вояджиевъ
Поемните условия могатъ да се впдятъ въ канцеларията на първоначал
Секретарь: Н Николиевъ ното училище
Отъ Настоятелството.

Варненско Окржжно Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
гр.

Нвинтетъ за вопройн храмъ въ шип

№ 5644
Варна, 18 Септемврий 19_7 год.

Обявявамъ на населението на Вар
ненска околия и окржга, че съ опреде
ление № 2671 отъ 20. IX. т. г. Варнен
ския Окр. Сждъ е приелъ оставката на
окръжния съветникъ отъ Варненския
Окр. Съветъ Иванъ Хриотовъ отъ с От.
Орехото, като вместо него е провъзгдасенъ за такъвъ Ангелъ Христовъ отъ с.
Дашбудакъ, Варненска околия.
Зам. Окр. У прав,: В. Германовъ
Секретарь: Ст. Коларовъ

Кдиментовско Бълг. Нпр. Първ, училище
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1

Шщт

Провадийско.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1.
с. Хамбарлъкъ, 10. IX. 1927 год.
Обявява се на интересующите се,
че на 11 день следъ публикацията на
стоящето въ Варненския Окр. вестнпкъ
въ канцеларията на кара-Агачеката об
щина ще се произведе публиченъ търгъ
съ тайна ковкуреция за построяване
храмъ въ с. Хамбарлъкъ на който цо
къла е изкаранъ.
Искания залогъ 10°/0 въ банково удостоверение върху
първоначалната
оценка 850000 лева.
Закона за В. О. II. е задължителенъ
за конкурентите.
Офертите ще се ириематъ до 17 ч.
ТържнитЬ книжа СА на разположе
ние на конкурентртЬ всеки прис&стнеиъ
день въ канцеларията на общината.
Отъ Комисията.

с. Климентово, 10 IX. 1927 год.

Климентовското българско учили
щно настоятелство, обявява че в ь три
ЗИМНО
десетия день следъ еднократната публи
въ
монастнря
„Св. Констаитинъ" ари гр. Варна.
кация настоящето въ Варнен. Окр. ве
стникъ в ъ 14 ч. ще се произведе търгъ
за срокъ отъ 5 стопански години на 1
ОБЯВЛЕНИЕ
кжсъ училищна нива въ землището на
№ 296
с. Климентово отъ 72 декара, разпреде
лена иа 9 парцела: както е казано въ
гр. Варна, 15 Септемврий 1927 год.
очните скици, приложени къмъ поси
Съобщава се ва заинтересованите, че учеб
ните условия.
ната
1927/28 година на училището започва отъ
Търга ще се произведе въ училищ.
21
октомврий
т. г. и ще трае до края на месецъ,
помещение.

Държавно

Земледшко Учнлнще

дТр# 6
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мартъ, идущата година.
Цельтя на училището е да даде необходимите
теоретически в практически познания по вемледклието и отраслит* му на младит* вемлед*лци.
за да ги подготви въмъ по разумно стопанисване,
Курсътъ трае две години по 5 месеца.
За ученици се приематъ младежи съ проги
мназиално образование, които с* навършили 1 8
годишна възрасть, 8анимаватъ се съ звмлед*лие,
здрави ех и сд годни за физическа работа. При
ематъ се и съ по малко образрвание младежи, за
които следъ иредваритедно ивпитване се види, че
иматъ сравнително по развити способности къмъ
четмо и писмо и ех по схватливи, и освенъ това
те, или родителят* имъ, с* дали, или даватъ до
казателства 8а прилагань ч*кои иововедеввявъ
стопанствата си.
Свършилите училището ученици се освобождаватъ отъ редовна трудова повинность, ако дадатъ задължително, че най-малко 10 години ще
се завимавамъ съ земледЬлне.
Цри постъпването си всеки внаса гаранция
250 лв. 1а осигоряване евентуално нанесените по
вреди въ училището.
Всички ученици живеятъ въ помещенията на
стопанството, отк&дето подучаватъ само кревати,
а всеки е длъженъ да донесе свои завивки: дюшекъ, юрганъ, чершафъ, възглавнвца съ два ка
лъфа и покривка 8а креват*,.
Учениците *се хранятъ на кооперативни на
чела като за цельта изразходватъ около 500 лева
месечно, внасяни въ пари, или съответното коли
чество съестни продукти, които се прихващатъ по
пазарните цени, а именно: около 120 кгр. бра
нно, внесено на два плти, 25 кгр. картофи, 15
кгр. 1объ, свинска масъ, или б кгр. слънчогл**ово масло, 6 кгр. лукъ и останалото въ пари
(около 600 лева) се внаса ва покупка на месо,
»>ри8ъ, соль и др. Внасянето на продуктите и пла
щането на царите става при постъпването, или
*а половината може да се прави отсрочка до 16
януаряй. При недосгигъ на суми, или на н*кои
чродувти, т4 могатъ да се замеяятъ съ други
:фОДукТИ.

Всеки учееикъ трйбвада има два ката чисто
-. вдраво горньо облекло, (едно за работа и едно
*а правдникъ), здрави обуща, 3 чифта долни дре*и, 2 кърпи за лице, 4 чифта чорапи и сандъче
ла държане на дрехите и др. принадлежности.
Мннаващит* въ II класъ ученици се прие«атъ, като подадътх заязление най късно до 10
жтомври, а желающит* да постдпятъ нови учвшци подаватъ лично чрезъ Варненската Окр&жиа
Лосгонната Комисия между 8 до 12 овтомврий т.
<•. собственордчно написани заявления, адресирани
до директора на училището и придружени съ след
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ните документи:

1) Свидетелство за образование.
2) Кръщелно свидетелство.
8 ) Удостов-Ьрение отъ общината 8а имотното
състояние на ученика, или родителите му, ако
жив$е при т*хъ, за размина на покритите и не
покрити имоти, броя на добитъка и пр. съ озна
чение, ако има направени н4кои нововъведевиа:
произведени подбрана семена, направени модерни
постройки, доставени ор&дия и машини, обърнап
стърнища и ир.
Пост-пилита заявления и документи до 12
овтомврий ще бхдатъ разгледани я на първона
чално удобрените ученици ще се съобщи девя въ
които ще требва да се явятъ ва прегледъ въ Вар
ненската Подвижна Землд. Катедра за окончател
ното имъ приемане и съобщение да се при откри
ването на училището въ Монастира „Св. Константинъ", снабдени съ изброените принадлежности.
За лични справки и обяснения се отнасяйте
до Подвижна ВемледЪлска Катедра въ гр. Варна
или до временната канцелария на училището, въ
улица Македонска № 65.

и. д. Дирскторъ: Е. Балтаджиевъ

ХомОдрлъшо

Штт1ШшШт^

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5.
о. Хамбърдъкъ, 25 Септемврий 1927 г.
Обявява се на интересующигЬ се,
че на 9 октЪмврий т. г. 9 ч. пр. обедъ въ
училищната канцелария ще се произве
де търгъ съ явна конкуренция, за от
даване подъ наемъ за време отъ 1. IX.
927 до 1. IX. 929 год. сдеднит^Ь училищ
ни ниви:
1) Нива „Данаджи" 6 дек. 3 ара.
2) Нива „До Гробищата" отъ три пар
цела: 1—36 дек. и 5 ара, II—14 дек. 4 ара,
III—27 дек. 2 ара
3) Нива „Акъ-кедеме* 68 дек. 4 ара
— на парцели.
4) Нива „Бозлукъ" отъ 15 декара»
Залогъ за правоучастие 10%.
Закона за В. 0. П. задължителен*ТържнитЪ книжа могатъ да се видятъ всеки день въ учил. канцелария*
Отъ Настоятелството.
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Копусчнйско Училищно Настоятелство.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 33
с. Копусчий 20 септемврий 1927 г.
Обявява се на интересующнгЬ се,
че на 31 день отъ публикуване насто
ящето въ Варненски окржгъ вестникь,
отъ 2 до 5 часа следъ обЪдъ въ канце
ларията на мастната кооперация ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
за отдаване подъ наемъ училищния
дюкянъ, състоящъ се отъ 4 отделения
за време отъ 1. I. 1928 г. до 31. XII.
930 год. — 3 години.
Първоначалната оценка е 2000 лв.
годишно.
Искания залогъ за участие въ търга
6 10%.
Закона за бюджета отчетностьта и
предприятията е задъджителенъ за кон
курентите.
Всички разноски за публикация и
гербъ еж за сметка на наемателя.
ТържнитЪ книжа могатъ да се видятъ всЬки день въ канцеларията на
училището.
Отъ Настоятелството.

Българско Дишпудашко Училищно Н-ство
Варненска околия.

Обявление
№ 2.
с. Дишиудакъ, 19 Септемврий 1927 г.
Дишпудашкото българско училищно
настоястоятелство обявява, че на 19 октомврий 1927 г. 9 часа, ще се произведе
търгъ за отдаване подъ наемъ за орокъ
отъ четири стопански години, а именно
отъ 1 декемврий 1927 година до 1 декемврий 1931 год., едеднигЬ училищни имо
ти, находящи се въ землището на с. Дпшпудакъ, Варненско:
1- Зеленчукова градина „при селото'4
отъ 108 декара при първоначална оцен
ка 200 дв. на декаръ годишно.
-. Зеленчукова градина „при воде
ницата* отъ 46 декара при първоначал
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на оценка 200 лв. на декаръ годишно.
3. Нива въ мйстностьта „Мптропола"
отъ 20 декара при първоначална оценка
150 лв. на декаръ годишно.
4. Ливада въ мйстностьта „ШеЙтанъ*
отъ 5*6 декара при първоначална оцен
ка 100 лв. на декаръ годишно.
5. Нива въ мйстностьта „харманигЬ*
отъ 4'5 декара при първоначална оцен
ка 150 лв. на декаръ годишно.
Т ъ р г ъ т ще се произведе въ поме
щението на общинското управление, за
едно съ пренаддаването отъ 5% въ орокъ
отъ 24 часа, съ явна конкуренция.
Залогъ за ировоучастие е 10% вър
ху първоначалната оценка за всеки
имотъ.
До участие въ търга се допущатъ
всички лица, които не еж лишени отъ
права и с& български поданици.
Поемнит_ условия могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день и часъ
въ канцеларията на училището.

Отъ Училищното Носштелст

Нишпевско Училищно Настоятелството
ОБЯВЛЕНИЕ
№60
с. Николаевка 15. IX. 19-7 год.
Обявава се на интересующнгЬ се,
чо на 30. X. т. г. въ 10 часа еутриньта
въ училищната канцеларии що се про
изведе търгъ съ явна конкуренции за
отдаване подъ наемъ за времето отъ
1. 1. 1928 год. до 31. XII. 1929 год. слоднигЬ училищни недвижими имоти:
1. Нива въ м. „Капаклпята" отъ 42
дек. разделена на 4 парцела.
2. Нива въ м. „Стари тур. гробища*
отъ 12 дек. разделена на 2 парцела.
3. Нива въ м. „Ибрямъ чешма 8 отъ
67 декара.
4. Нива въ м. „Дърварски пжть* отъ
1*8 декара.
5. Нива въ м. „Чорбаджпевъ мость*
отъ 22-6 дек. разделена на 2 парцела.
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6. Нива въ м. „Чуката4 отъ 17'2 д.
разделена на 2 парцела.
7. Нива въ местност. „Трапищата"
огъ 2*2 декара.
8. Нива въ м. „Сърта" отъ 16#5 дек.
разделена на 2 парцела.
9. Нива въ м. „Ени-махме" 28*4 дек.
разледена на 4 парцела.
10. Нива въ местн. „ Козлуджански
шьть* отъ 16 8 дек. разделена на 2 пар.
11. Нива въ м, «Кьоръ пунаръ" отъ
#
8 7 декара.
12. Нива въ м. „Гол_мата воденица41
отъ 2 декара.
Първоначална оценка на наема на
декаръ ще се опредЪли въ деня на търга
отъ тържната комисия.
Залогъ за правоучастие въ търга 5%«
Тържнитй книжа могатъ да се видятъ всеки присжтотвенъ день при глав
ния учитель.
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4) Гласуване бюджета на организа
цията за съюзната 1926/27 год.
5) Издължаване къмъ съюзната и
посмъртна каси отъ сегашните и запи
сани нови членове;
6) Разни въпроси отъ професионаленъ характеръ.
Настоятелството поканва всички не
организирани до сега окржжни Й об
щински служители отъ града и околията,
да се проникнатъ отъ съзнанието за за
силване на професионалния ни съюзъ,
който отстоява и се бори за благото на
професията и влезать въ редовете на
своите другари, като се запишатъ за
членове на организацията.
Отъ Настоятелството.

Председатель: Ив. Ивановъ
Секр. Гл. Учитель: Г. Петровъ

Воршп. околнВсяо вргомзоция но шмитиит!
прн Нзб1рннт_ иревдшя.

Покана
№ 1.
гр. Варна, 20 Октомврпй 1927 год.
Поканватъ се членовете па органи
зацията да се явятъ на 7 октомврий т.
г. въ 5 часа после об&дъ въ помеще
нието на Варненската Окр. Пост. Коми
сия, на първо редовно общо събрание
при дневенъ редъ:
1) Отчетъ на делегатите за дейностьта и решенията на XI редовенъ Съюзенъ конгресъ.
2) Разглеждане годишния отчетъ за
съюзната 1926/27 година и освобожда
ване настоятелството отъ отговорность;
3. Избиране ново настоятелство и
контролна комисия;

ЖЕЛБЗНИ
ОГНЕУПОРНИ КАСИ
Варненския склидъ на кооперативна
та фабрика „Ив. Бурджавъ" —
Пл_венъ, за жел_зни огнеупорни каси
е вече въ действие отъ 1-й Септемврий
и се намира въ ул. „Софийска" № 22
(до Инспектората на Труда и новата гара).

Пршатъ се поправки до старя косови брави,
сменяване на такива и пребоядисване,
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