Таксата е платена.
Брой 11.

Варна, 18 Септемврий 1925 год.

Година VI.

ОФЙЦИЗЛНО

ИЗЛИЗА

издание на Окръжната Постоянна Намисля.

теле*окъ х 394-

ТАКСИ

СЕДМИЧНО

ГОДИШЕНЪ
АБОНАМЕНТЪ
За общини
.
.
.
.
.
200 лева
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства. 100 „
За частни лица и кооперации
.
. 5 0 ,,

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/м. по 80 ст. За баланси на кооперации и син
дикати на страница по 150 пв. За баланси на Д-ва и
пр. на страница 300 лева.
ЗНБЕЛЕЖКЯ: Таксите се см^татъ за една публикация
при повторение таксите се удвояватъ.

Варнейска Окръжна Постоянна Комисия.
СКРЪБНА ВЕСТЬ
Вчера почина единъ тихъ, кротъкъ, благъ и крайно учтивъ пжЬмъ
обшественникъ. далата на когото могатъ да служатъ само за примЪръ
и назидание на сегащнигв и бждаши поколения. Кой не познава скром
ния беззлобния
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47 год., родомъ отъ гр. РЪсенъ (Македония)

отъ с. Доленъ Чифликъ! Чов-вкъ. който се б-Ь отдалъ съ всички сили
да служи на селото си и на обществото. ЧовЬкътъ, който бЪ занемарилъ
своето за да бжде полезенъ на общото.
Презъ 1908—1910 г. бЬ окр. съветн. и членъ на Окр. Пост. Комисия.
Едва 47 годишенъ, той почина, като остави 5 невръстни дечица и
болна жена.
Неговата смърть е голяма загуба за семейството, за селото му и
окржга. Той бЬ полезенъ за мнозина и обичанъ отъ всички!
Миръ на праха ти, неуморимий труженико!
гр. Варна, 14 септемврий 1925 год,

Отъ Комисията.
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Пратки наставления по насаждането
на сшъмовн горя.
Сълкъмови гори се създаватъ по два начи
на: 1) посредсгвомъ засаждане готови сълкъмови
дръвчета взети отъ разсадникъ и 2) направо отъ
семе на самото место определено да става гора.
Втория начинъ, като по бързъ и подходящъ
е за предпочитане и ние ще опишемъ него поподробно.
Местото, което ще се сади да става сълкъмова гора, не е нужно непремено да бъде некое
силно, торно или ниско съ богата почва место,
напротивъ избира се такава нива отъ стопанството
където, поради далечината, отъ селото, поради
слабость на почвата и гонимия наклонъ дава слаби
доходи. Нивата требва да се преоре още есеньта
достатъчно дълбоко, 15—18 см., за да може презъ
зимата да се напои добре съ зимата снежна и
дъждовна вода. Втората орань требаа да стане
презъ втората половина на мартъ или 1 половина
на априлъ пролетьта, когато ще стане и самото
посЬване.
Самото засезане на семето препоръчително е
да става още презъ есеньта, щомъ, обаче, това е
невъзможно поради некои причини, то за да никне
семето редовно презъ пролетьта, необходимо е да
се извърши съ него една предварителна операция,
наречена, стратификация или ратене на семето.
Тази операция е абсолютно необходима, защото,
посето семето безъ предварително ратене, много
мъчно никне, понеже е доста твърдо и при не
достатъчност» на влага презъ пролетьта аъ пове
чето случаи пропада безъ да даде резултати.
Самата стратификация става така: Въ една
или две обикновени саксии за цветя съ вместимость отъ по два килограма може да се рати се
мето нужно за едииъ декаръ место 200—500 гр.
семе, въ зависимость отъ това, кой начинъ е избранъ за засаждане; дали на редове или разпръс
нато. Месецъ по-рано или най-малко три седмици
преди деньтъ, който сме определили да засеемъ
семето на нивата туряме семето на ратене. Въ
Г. Кацаровъ
Пчеларь — гр. Орхание.

Есенно подхранване на пчелни.
Подхранването на пчелите презъ есеньта не
е необходимо да става всека година, а когато се
яви нужда отъ него. Необходимость отъ есенно
подхранване на пчелите се явява при следните
случаи:
1. Когато пашата (беритбата) на пчелите се
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дъното на саксиите, които сме избрали требва
да има по една две дупки, където да се изцежда
излишната вода
Въ дъното на тия саксии, поставяме 3—4 см.
листъ реченъ дребенъ малко навлажненъ песъкъ
и го заравняваме. Върху песъка насилваме семе
до толкова че да покрие песъка навредъ, обаче
да не се претрупватъ семената. Върху семето
пакъ поставяме 2—3 см. песъкъ претискаме го
малко и пакъ посипваме съ семе. Това продъл
жаваме въ две или три саксии, до гдето се
свърши отпедЬленото за ратене семе. Напълнени
те саксии съ песъкъ и семе, поставяме по прозор
ците въ стаята, излежени на слънчеза светлина
и на стайната топлина, като през три—четри дни
навлажняваме песака въ тЬхъ, чрезъ поливане,
както обикновено това става съ цветята, посени
въ саксиите. Тъй поставено семето на ратено въ
три седмици най-късно е вече готово ратено и
предстои неговото засяване. Самото засяване на
семе въ никой не требва да сгава по рано отъ
20—35 мартъ и по късно отъ 20—25 априлъ,
и то разбира се при добро ясно време и при
достатъчно топла и влажна почва.
Така че ратенето на семето може да се поч
не отъ 5 Мартъ до 5 априлъ най-късно. По ра
но "засетите семена рискуватъ да пострадатъ отъ
късни студове, а по късно засетите отъ рана су
ша. Ратенето на семето • е вече гогове когато
следъ втората или третата седмица, следъ като
поразровимъ песака съ една лъжица и иззадимъ
семе отъ най долните пластове до най-горните и
видимъ, че семето е вече достатъчно набъбнало
и вече е на пъть да кълни, безъ обаче да е къл
нило, (само се е разпукнало) (аслъ тази е цельта на ратенето да се разпукне черната корица на
семето) пристъпва се къмъ самото засаждане на
определеното место.
Самото посвзане става по два начина; въ
редове я на разпръснато. Пъвия начинъ: въ ре
дове при, все че е по бавенъ и изисква повече
трудъ, обаче, той е по за предпочитане, както
ще видимъ по нататькъ.
Следва.
прекрати много рано и царицата вследствие на то
ва престане да снася яйца. Въ такъвъ случай ко
шера ще зазимува съ стари пчели, въпреки това,
че въ него има запасна храна. Старите пчели ще
измратъ рано презъ пролетьта, кошера ще остане
съ малко пчели и не ще се развива добре.
2. Когато въ кошера нема достатъчно запас
на храна, за да иззимува. Това се случва най-че
сто при рояците.
Въ първия случай, когато пашата се прекра
ти много рано, на пчелите требва да се дава
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всека вечерь или презъ вечерь по 100—200 гр.
въ продължение на 20 дни редка храна. Съ това
ще се подбуди майката (царицата) да снася яйца
и да се развие въ кошера пило.
Въ втория случай, когато кошерътъ нема до
статъчно запасна храна, пчелите се подхранватъ,
споредъ нуждата, само че съ гъста храна. Това е
отъ големо значение, защото пчелите преработватъ дадената имъ храна, запечатватъ я въ ки
лийните и така зазимуватъ добре. И въ тоаи случай
царицата развива пило и кошера зазимува съ млади
пчели, безъ да има нужда да се пипа презъ зимата.
Есенното подхранване на пчелите требва да
се извърши въ втората половина на м. августъ
или началото на м. септемврий, до като времето
е още топло, за да могатъ пчелите да преработятъ и запечатъ храната. Вредно е, ако се закъ
снее съ подхранването, защото въ такъвъ случай
храната може да остане незапечатана и да се вки
сне въ питите. Ето защо, следъ средата на м.
септемврий на пчелите не требва да се дава теч
на храна; ако е необходимо да се подхранятъ, то
ва требва да стане съ кърмова маса или захарни
петурки (зимна храна).
При есенното подхранване требва ла се спазватъ следните условия. Прелките на всички ко
шери въ пчелина требва да се намалятъ. Особено
требва до минимумъ да се намалятъ прелките на
кошерите, които се подхранватъ. Храната требва
да се дава вечерно време, следъ като всички пчели
съ се прибрнли отъ работа и да се внимава много
добре да не би да капне отъ храната вънъ отъ
кошера, защото презъ това време у пчелите има
безработица и те много налитатъ на кражба.
Храната за есенното подхранване се приго
товлява по следния начинъ. Когато искаме да приготвимъ редка храна, взимаме по равни части захарь и вода и да се поставятъ на слабъ огънь.
като се оставя да ври 5 минути. За приготовле
нието пъкъ на гъста храна се взиматъ 2 части
захарь и една часть вода и се вари на огъня. На
единъ килограмъ захарь се слага половинъ лъжич
ка готварска соль или лимонова киселина колкото
царевично зърно.
За предпочитане е при подхранването на пче
лите да си служимъ съ захарь, отколкото съ медъ,
защото съ захарьта по не се предизвиква кражба.
сп. „Земледелска Практика".

ЯОМЙНШ МЕДИЦИНА.
6. Температура поради заболяване на диха
телните органи.

Внезапно заболеване съ силни тръпки, които
траятъ 15—30 минути или повече сь треска,
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и бодежи въ гърдите, съ къса, суха и твърде
болезна кашлица, посочватъ остра болесть на бе
лия дрсбъ. Тъй се почва обикновено пневмонията.
Скоро се появяватъ и ръждави храчки Не треба
нито минута да се губи, а веднага да се вика
лекарь. До идването на лекаря, за намаляване
бодежите и болките въ гърдите, треба върху
техъ да се турятъ горещи компреси, синапени
хартии и кърпи или чаши; на болния да се даде
съответната доза рициново масло, прозорците на
стаята да бждатъ често отваряни, за да се про
ветрява въздуха, като въ същото време се по
държа умерена температура. Полезенъ е горещъ
липовъ чай. Храна течна и лека, лимонада, плодовъ сокъ. Съгревателни компреси на гърдите,
студени на главата.
7. Температура поради блатна треска (тг.апа).

Блатната треска (маларията) се характери
зира съ наежване на кожата, тръпки, студъ, следъ
това големъ огънь и накрай изпотване. Припадъкътъ съ тия признаци трае отъ 3 — 6 часа, следъ
което треската минава, за да се яви на следния
день, или на третия, или на четвъртия день.
Срещатъ се случаи и съ постоянна треска, както
и съ нередовна, особено у децата. Болните отпадатъ, пожълтеватъ, ставатъ малокръвни. Зара
зата е въ кръвьта на болните. Тя се пренася
отъ особни комари. Най-сигуренъ церъ е хининътъ, който се дава: по 1 захарче (20 сантигра
ма) дневно на деца до 2 години, по 2 на деца
до 8 години, по 3 на деца до 15 години, по 4
на лица до 20 години и по 5 на лица отъ 20 го
дини на горе — на всички 5 дни по редъ. За
да не повтаря треската, отъ същия хининъ въ
захарчета се дава по 1 захарче на депа до 15
години и по 2 на лица отъ 15 год. нагоре —
2—3 месеци подъ редъ, всека вечерь.
Ако въпреки всички грижи по отношение хра
ната, стаята, леглото и пр., температурата про
дължава, заболеването е отъ сериозенъ характеръ
и изисква само лекарска помощь.
8. Тетпергтура отъ едра шарка.

Едрата шарка е остра заразна болесть, коя
то захваща, обикновено на 12—14 день следъ
заразяването, съ тръпки, силенъ огънь, отмаляване, главоболъ, мъчно преглъщане, блюване и
съ стрелни болки въ кръста. На 3-ия или 4-ия
день огънътъ поспадва и тогава, най-напредъ по
лицето, а по-после и по кожата на целото тело,
даже и въ гърлото, се появяватъ доста нагъ
сто, изпърво червени петна и изднгнатини, конте
приблизително следъ 2 дни, се обръщатъ въ
малкн мехурчета. Тия мехурчета постепено растатъ ставатъ вглъбнати въ средата и кънъ 9-ия
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день на болестьта, бистрата течностъ, съ която
еж пълни, се размътва и става гнойна. На 12-ия
илн 13-ия день огънътъ почва да спада, п р и т 
ките захващатъ да загарятъ и изсъхватъ на струпки, които постепено нзпадватъ и оставятъ изве
стните всекиму следи — грапавини по кожата,
главно на лицето.
Болестьта трае около 6 седмици. Отъ нея
боледуватъ, и повечето пжти тежко, и малки и
големи, като мнозина умиратъ. Не боледуватъ
отъ едра шарка вакцинираните противъ нея. Шар
ката дава често тежки осложнения, като слепота,
грухота, разни възпаления на органите и пр.
Заразата се намира въ мехурчетата, въ струй
ките и въ кръвьта на болния и се пренася съ
предмети, които болннятъ е пипалъ, дори и къмъ
края на болестьта, което я прави още по-страшна.
Заразяването става отъ деня на появата на изрива
до пълното очистване на струпките.
Боледувалите отъ вариола не боледуватъ
обикновено втори пъть отъ нея, — ето защо, за
предпазване отъ болестьта, требва всички деца,
презъ първата година отъ раждането имъ, да се
ваксиниратъ, а при постъпването въ училището
да се реваксиниранъ.

Житно тържище.
Варна 15.IX. 1925 г.
Зимница.
Фий
Бобъ

. 5.40 лв. до 6.25 лв. за кгр.
. 5.— .
„• 5.05 .
. 5.90 „
за кгр.

Съ с ъ д е й с т в и е т о на Рус Търг. Индистр.
Камара отъ 28 септемврий т. г. се урежда частенъ практически курсъ по бояджийство за бояджии и желающи въ Плевенъ.
Желающнте да се отнесатъ до Н. Хр. Хасекиевъ — Плевенъ. .
Отъ I Н в е к в рий т. г. се открива зимното
земледелско училище въ монасгира „Св. Константинъ".

ШУМИ ГР.

ттштъ

АДВОКАТЪ
Писалище ул. „Шуменска" № 8
(срещу Постоянната комисия)
Телефонъ .N2 394
Варна.

ял

ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия
№ 2798
15 септемв. 1925 год.
гр. Варна

Окръжно.
До Г. Г.
Общинските Кметове
въ окръга.

Съгласно писмото на Председателя на
комисията за постройка на подофицерски
„Домъ паметникъ" и паметникъ „Незнайния
войнъ" подъ № 6 отъ 15.1Х. т- г. съобща
ва Ви се, Господинъ Кмете, че лотарията,
разигравана отъ комитета за постройка на
подофицерски „Домъ-паметникъ"" и памет
никъ „Незнайния войнъ", която щеше да се
тегли на 21 т. м. се отлага за неопреде
лено време.
Затова молимъ повторно да положите
трудъ и усилие да се пласиратъ изпратени
те Ви билети между населението, съ което
ще се ускори тегленето на лотарията и осжществяване гонимата цЪль.
Председатель: М. Бояджиевъ.
за Секр. бирникъ: Ст. П. Хареевъ

ВАРНЕНСКА
Окржжно.
Окр. Постоян. Комисия
До Господина Председате
Отд. Администрат.
ля на Училищното Н-ство
№ 1909.
с. Дамналж-ехатларъ
3 септемврий 1925 г.
Провадийско
гр. Варна.
За сведение до всички Селски Общини и
Училищни Н-ства въ Окръга
Н а № 40.
Въ отговоръ на писмото Ви подъ отсрещ
ния ••:'••, съ което донасяте, че Дамяалъ-цртанското Кметсво възнамерявало да не у т в ъ р ж 
дава училищните търгове, защото обявлението
за т е х ъ не било разгласено въ д ъ р ж а в е н ъ
вестникъ, съобщаваме Ва следното:
П о силата на чл. 111 отъ закона за бюд
жета', отчетностьта и предприятията, в с е к и
търгъ би следвало да бъде оповестенъ чрезъ
Държавенъ вестникъ.
Съ това законодателя е сметалъ да се заинтересоватъ по-шпрокъ к р ъ г ъ хора за с ъ с 
тезание при търговете, което п ъ к ъ е въ инте
реса на учрежденията, произвеждащи т ъ р г а .
Отклонения отъ тоя законенъ редъ не се
визира въ горецптирания законъ, Има, обаче,
доста много случаи, при които не би било у -
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добно и уместно прилагането текста на За
кона въ неговия букваленъ смисълъ а по не.
говия разумъ.
Такъвъ е именно с л у а я тукъ при про
извеждане търговете за училищни имоти, рес
пективно отдаване на експлоатация училищни
ниви.
Търга за тия имоти не е необходимо и нема смисълъ ла бъде оповеетекъ чрезъ Държавенъ вестникъ, защото тия търгове пнтересуватъ, почти въ воички случаи, ограничеяъ
кръгъ хора жителите на училищната община
и най-много съседите на селото и имотите.
Това разгласяване и самото училищно настоя
телство може съ свое обявление да направи.
И въ такъвъ случай и за училището ще се
спести една почтенна сумица, която инъкъ ще.
се плати за обявлението зъ държавенъ вест
никъ и цельта привличане по вече конкурен
ти за състезанието, по добре ще се постигне
Разгласеното отъ Н ството
обявление
чрезъ местна вестници и направо въ селото и
съседните села въ по неколко екз. разлепени
на публични «еста, ще се четатъ отъ по вече
хора, които дарятъ новости и се интересуватъ
отъ пресата, отколкото лържавевъ вестникъ,
който се чете. или по скоро преглежда само,
отъ чпновници-секр. бирника и редко учители,
но и то за обнародвани закани и окръжни на
реждания и пакъ нередовно.
А колко броеве държавенъ вестникъ изъ
общините стоятъ и перазрезапи:
Презумцня е, пъкъ е и законно правило
обнародваното въ държавенъ весвикъ да се сме
та за разгласено между народа. Това е само за
конната, формална страна на въпроса. Въ слу
чая, обаче, Училищното Н-ство интересува не
формата, а практическата, реалната страна до
биване повече доходъ, чрезъ привличане по
вече конкуренти.
Да резюмираме горното:
Училищата за отдаване чрезъ търгъ об
работване свои имоти, ще е достатъчно да оповестяватъ това съ обявление, разгласено въ
селото имъ и въ съседните села, когато това
интересува единъ по-малъкъ кржгъ хора.
Когато пъкъ ще правятъ училищата дос
тавки чрезъ търгъ, последните да се оповеетяватъ съ обявление въ местните вестници.
Все пакъ, при известни случаи, на пре
ценка на Н-ството остава да нареди начина за
оповестяване извйетенъ търгъ, или доставка,
когато работите ще с ъ отъ по-годемъ интересъ и биха интересували повече хора и та

кива отъ по-далечни мвста, като това се вло
жи въ протоколъ.
Тоя съветъ комисията ни отправя за улесняване службата и отстраняване всекаквя
възможни търкания между Общини и Н-ства
по случая, като и апелира да се не злоупот
ребява пъкъ съ това положение при работа
съ търгове.
за Нредседатель Г. Щ Е Р Е В Ъ
Секр. бирникъ: Г. АТАНАСОВЪ
М. В. Р. Н. 3.
Отделение
Администр. Изборно
№ 9694
4 септември 1925 г.
София.

Преп. отъ преп.

Излезли СА отъ печатъ и съ пуснати въ
продажба следните книги:
1 Пъленъ сборникъ на решенията на
Върховния Касацпоненъ Съдъ по закона за
имуществата, за собственноетьта и еервитутнте
отъ Иваиъ Кантарджиевъ — адвокатъ въ хр.
Плевевъ.
2. Списание „Спаснтель" органъ на Со
фийската доброволна пожарна дружина — главенъ редакторъ Н. Пвтевъ, улица „Царь Са
мун лъ" № 131.
4. Сборникъ на фискалните закони, часть
1-данъчпи закони отъ Иванъ Длсамджиевъ —
адвокатъ бул. „Христо Вотсвъ* № 271.
5. Указатель на законите, правилниците
и др. на Царство България отъ 1879 до I
априлъ 1925 година — отъ Кръстю Аг;.аасовъ
ул. ,.Екз. Иосифъ" № 9
Като Ви се съобщава горното Министер
ството Би препоръчва да окажпте Вашето съ
действие за да бъдатъ те преиоръчав:и на
всички административно-полицейски органи въ
окръга Ви.
За Главенъ секретарь: ,'п.) В Маляковъ.
За Началн. на отделението: (а ) Изановъ.
Верно,
За Началн. на отделението: (п.) Пвановъ.
До Варненската Окръжна
Постоянна Комисия, Варнен.
ския и Провадийския общин.
кметове, Варненския и Про
вадийския окол. началници.

Варненски Окржженъ Вестник-ь

Стр. 6.

Брой 11.

Съ препоръка да се набавятъ отъ въпрос ЧОНЕШНО Турено Училищно Всстонтелство—Впрненсно
ните книги.
№ 6343 гр. Варна, 9 септемврий 1925 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
За окр. управитель: (п.) Ц Ханджиевъ.

№ 18.

Секретарь: (п.) Коларовъ.

с. Чокекъ, 5 септемврий 1925 год.
Настоящето въ преписъ се изпраща
На 20 септемврий 1925 год. отъ 2 до 5
^ на г. г. Общинските кметове съ препор-ька
~ да си набавятъ отъ въпросните книги.
часа следъ пладне въ канцеларията на Чо^
гр. Варна, 14 септемврий 1925 г.
кешкото турско училищно настоятелство
За Председатель; Г. Щеревъ
ще се произведе публиченъ търгъ съ явно
наддаване, за отдаването на наематели ек
За Секретарь: Д. Апостоловъ
сплоатацията на училищната нива въ мЗзстностьта „Долашма" за срокъ отъ (2) две
ВАРНЕНСКА
До Господина Кмета
Окр. Постоян. Комисия на Дс.о Синделъ
(Провадийско) години за време отъ 1 септемврий 1925 год.
Г
. № 1967.
Г Другите
до 1 септемврий 1927 год.
общински
Кметове
въ
Вар
15 септемв. 1925 год. ненски окржгь за знание и
Училищната нива е (30) тридесеть де
гр. Варна.
ръководство.
кара, разделена на (3) три части отъ по 10
декара
едната часть.
Съобразете се, Господинъ Кмете, съ
постановлението на Комисията отъ 13 май
Първоначалната цена на единъ декаръ
т. г. подъ № 47/8 напечатано въ брой 37 80 лева годишно, залогъ за правоучастие въ
отъ 19 май т. г. на „Държавенъ вестникъ". търга е 10% върху първоначалната цена.
за Председатель: Г. Щеревъ.
Членовете, 125 и 127 отъ закона за бю
джета
отчетностьта и предприятията еж за
за Секретарь: Д. Апостоловъ
дължителни за конкурентите.
Снотовъдмг кокшсня
65—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

при Дерекьойскс Сел. Общ- Упровление—Провадийско
ОБЯВЛЕНИЕ

Рщрсно Училищно Ностоятелстзо — Вйризнсно

№ 160.

ОБЯВЛЕНИЕ

с. Дерекьой, 31 августъ 1925 г.
Дерекьойската скотовъдна комисия обя
вява на интересующитЬ се, че на 10 день
отъ обнародването настоящето въ Варнен
ски окржженъ вестникъ, въ общинското уп
равление ще се произведе търгъ съ явно
наддаване за отдаване подъ наемъ на 2 кжса скотовъдна нива 45 декара въ с. Ахъркьой за срокъ 3 години отъ 1 септемврий
1929 год. до 31 августъ 1923 г., като пър
вата година безъ наемъ за разработване, а
за останалите две — първоначална оценка
50 лева на декаръ едногодишенъ наемъ.

№ 1.
с. Русларъ, 8 септемврий 1925 год.

Закона за бюджета, отчетностьта и
предприятията е задължителенъ за конку
рентите.

Обявява се на интересующитЬ се, че
понеже обявения, съ обявление № 22, за 6
того, търгъ съ тайна конкуренция, за отда
ване подъ наемъ на училищната зеленчуко
ва градина .Подъ селото", отъ 2003 дек.,
заедно съ зградитЬ въ нея, не се състоя,
по неявяване на достатъчно конкуренти, на
23 того отъ 10—12 часа преди об-тздъ, ще
се произведе втори — новъ търгъ за сжщата цель и подъ сжщитЬ условия, каквитобЬха обявени съ обявление № 22.

64—1—1

66—1—1

ОТЪ КОМИСИЯТА.

ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО-

Брой 11.

Варненски Окржженъ Вестникъ

Стр.

7.

Июшшьойсно Сея- Общ- Управление — Провадийско- по 100 лева на декаръ за ц-блия наеменъ

периодъ.
Искания залогъ е 10% върху първона
ОБЯВЛЕНИЕ № 2442
чалната оценка.
ПоемнигЬ условия могатъ да се видятъ
с. Кюпрюкьой, 4 септемврий 1925 г.
Кметството обявява, че на 15 септем вс^ки приежтетвенъ день въ канцеларията
врий т. г. отъ 2 —4 часа следъ обЪдъ ще се на училището.
Всички разноски еж за сметка на на
произведе търгъ &> тайна конкуренция и
емателя.
съкратенъ срокъ за отдаване на предприемачъ експлоатацията презъ текущата 1925 68—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
—1926 стопанска година дървената маса
(стояща) общински сечища въ землището на Хдшшшикско Черковно Настоятелство — Провпд.
с. Кюпрюкьой 4 километра отъ гара ГоренъО Б Я В Л Е Н И Е № 1.
Чифликъ а именно;
1) Сечище въ местностьта „Доделенъ*е. Хасжрджикъ, 6 септемврий 1925 г.
отъ 200 декара.
На 6 октомврий 1925 год. отъ 8 до 10
2) Сечище въ местностьта „Доделенъ" часа предъ обЪдъ въ канцеларията на цър
отъ 100 декара.
квата ще се произведе публиченъ търгъ съ
Първоначална оценка на декаръ 500 лв. явна конкуренция за отдаване подъ наемъ
Искания залогъ е. за първото 10,000 лв., черковната керемидарница при село Хасжр
а за второто 5,000 лева въ банково удосто джикъ, за време отъ 1 януарий 1925 г. до
верение, ценни книжа или наличность.
1 януарий 1929 год.
Документи за правоучастие въ търга
Първоначалната оценка на предприя
ще" се приематъ до 4 часа следъ обЪдъ* на тието възлиза на 15,000 лева за целия на
сжщия день.
еменъ срокъ.
Чл. чл. 125 и 127 отъ закона за бюд
Искания залогъ за правоучастие въ тър
жета, отчетностьта и предприятията еж за- га е 5% върху първоначалната оценка.
дължителни за конкурентите.
Членове И и 12 отъ закона за пред
Тържните книжа могатъ да се видятъ приятията еж задължителни за конкурен
всеки приежтетвенъ день и часъ въ общин тите.
ското управление.
69—1—1
ОТЪ ЧЕРКОВНОТО Н-СТВО.
Всички разноски по публикацията еж
за смътка на предприемача.
Варненска Окр. Постоянна Комисия.
Кметъ: Н. Д. Баевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 2828.
67—1 -1
Секр.-бирникъ: Б. Бояджиевъ.
:р. Варна, 16 септемврий 1925 г.
На
28 того въ Окр. стопанство „Св.
Чайленско Турено Учил. Настоятелство—Провадийско
Константинъя ще се продадътъ чрезъ търгъ
съ явно наддаване, следните бракувани пред
ОБЯВЛЕНИЕ № 5.
мети: 1) 13 желЪзни двойни кревати; 2) 13
с. Чайлекъ, 11 септемзрий 1925 г.
чугунени кани; 3) 7 дървени столове; 4) 15
На единадесетия денъ следъ публика сламеника; 5) 7 лиени; 6) 12 пердета; 7) 1
цията на настоящето въ Варненски окрж цинкова кофа; 8) 9 брави; 9) 2 четки за
женъ вестникъ въ канцеларията на турско дъски: 10) 6 малки огледада; 11) 1 лейка;
то училище отъ 10 до 12 часа ще се про 12) 1 гюмъ за вода; 13) 30 лопати; 14) 1
изведе публиченъ търгъ съ явна конкурен резервуаръ за аладинова лампа; 15) 1 мал
ция за отдаване на наематель съ срокъ 3 ко мехче; 16) 2 коси; 17) 4 триножчета; 18)
години експлоатацията на следните учили 2 брадви; 19) 2 търмъци желЪзни; 20 2
картини; 21) 5 мотики; 22) 1 тесла; 23) 3
щни ниви:
1) Нива „Старата кория" отъ 70 дека аладинови лампи; 24) 7 фенери; 25) 1 фуния;
ра разпределена на 7 парцела вейки отъ по 26) 2 комплекта хамути конски и 27) 1 во
денично колело.
.10 декара.
2) Нива .Юртлукъ* отъ 9 декара.
Всички тия предмети еж въ окр. сто
3) Нива „Гробищата- 9 декара.
панство и заинтересованиие могатъ да ги
Първоначална оценка за всЪка нива е видятъ всеки день на самото м^сто.

Стр.

8.

Варненски Окржжент. Вестникъ

Първоначалната имъ оценка се опреде
ля отъ тържната комисия.
Наддаването ще стане отделно за все
ки видъ предмети.
За правоучастие въ търга не се изискватъ условия на. чл. чл. 125 и 127 отъ
закона за Б. 0. и Преприятията.
Конкурентътъ, върху когото се възложе търгъ, е длъженъ веднага да брои до
битата цена и си получава предметите.
за Председатель: Г. Щеревъ
70—1—1
Секр.-бирникъ: Хр. Ивановъ.

Еленско Училищно Настоятелство.
О Б Я В Л Е Н И Е № 12.
с. Елечъ, 15 сертетври 1925 г.
На 27 септември т. г. 9 часътъ преди
обЪдъ въ канцеларията на Елечското първо
начално училище, ще се произведе публиченъ търгъ съ съкратенъ срокъ и явна кон
куренция за отдаване на наематель експлоа
тацията на следните училищни ниви:
1) Нива „Бахчата" отъ 19 декара;
2) Нива „Кайряка" отъ 28-9 декара.
Закона за бюджета, отчетностьта и
предприятията е задължителенъ за конку
рентите.
Първоначална оценка на декаръ е 100
лв. Залогъ за правоучастие е Ю°/0 върху
първоначалната оценка.
ПоемнитЬ условия могатъ да се видятъ
всеки присжтственъ день въ канцеларията
на училището.
71—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Държавно Зимно Земяедл!. училище въ мснасщя
„Св. Коистпитннъ" при гр. Вирна.
ОБЯВЛЕНИЕ № 247
гр. Варна, 15 септември 1925 г.
Дирекцията на Зимното Землед^лско
Училище въ монасиря „Св-. Константинъ"
край гр. Варна обявява на интересующите
се, че учебните занятия въ училището започватъ отъ 1 ноемврий т. г.
Цельта на училището е да даде на възпитанницитЪ си теоретическа и практиче
ска подготовка по всички отрасли на сел
ското стопанство и то презъ времето ко
гато ще еж свободни отъ стопански работи
— презъ зимата.

Брой 11.

Курсътъ на училището е две годишенъ,
учебната година трае 5 месеца отъ 1 ноем
ври до 25 мартъ.
Въ края на втората година се полага
изпитъ и на издържалите изпита ученици
се издава свидетелство за завършенъ курсъ.
Ще се изучаватъ следните предмети:
земледЪлие и скотовъдство общо и частно,
лозарство, винарство, овощарство, земледЪлска икономия, земледЪлско сметковод
ство, млЪкарство, скотолечение, зеленичарство, бубарство, пчеларство, земледелско
законодателство, български езикъ, аритме
тика, геометрия съ чертане, химия, физика,
ботаника и зоология,
За ученици се приематъ лица, които
се занимаватъ изключително съ земледе,лие и клоновете му, да не сд по млади отъ
18 години и да иматъ най-малко основно
образование.
Кандидатите за ученици трЪбва да подадътъ заявление, до Директора на учили
щето най-късно до 15 октомврий т. г. при
дружено съ следните документи:
1) Училищно свидетелство;
2) Кръщелно свидетелство;
3) Свидетелство отъ общината за имот
ното състояние на ученика или родителите
му, ако живее при техъ.
Свършилите 1-ви курсъ на училището
ще подадътъ заявление за постжпване въ
11-ри курсъ безъ горните документи.
Учениците ще живеятъ на пансионъ.въ
училището и ще получаватъ безплатно хра
на, квартира, отопление и осветление.
При постъпването си въ училището
всеки ученикъ требва ща носи съ себе си
следните вещи.- два чифта долни дрехи, 4
кърпи за носъ, 2 кърпи за лице, 2 чифта
чорапи, обуща, постилка и завивка, въз
главници, два чифта горни дрехи—едни за
работа и едни за праздникъ.
Приетите ученици ще получатъ съоб
щение.
Учениците следващи училището се освобождаватъ отъ извънредната трудова повенность и общинската тегоба, а тия които
з а в ъ р ш а т ъ училището се освобождаватъ отъ редовна трудова повинность, ако
дадътъ задължение, че 10 години ще упражняватъ занаята си земледелие и отрасли
те му въ частно селско стопанство (собст
вено или чуждо).
Отъ Дирекцията на Зимното
72—1—1
ЗемледЪлско Училище.

