Таксата е платена.
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Варна, Ю ЮлиЙ 1925 год.

Година VI,
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Официално издание на Окръжната Постоянна Комисия.
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ИЗЛИЗА
ГОДИШЕНЪ

СЕДМИЧНО
ЛБОНЯМЕНТЪ

За общини и УЧИЛ. Настоятелства
За Банки и Дружества
.
.
За частни лица и кооперации
.

. 200 лева
. 100 „
. 50 „

Варненския Окржженъ Съветъ,
схващайки нуждата отъ Окржженъ
вестникъ, който да служи отъ ед
на страна, като проводникъ на ступанската политика на съвета, а отъ
друга да дава отчасти познания на
населението отъ окржга изъ областьта на неговите нужди, да слу
жи за место, кждето ще се изнасятъ и подлагатъ на критика на
лежащите за разрешение въпроси
и мероприятия, да информира сво
ите читатели за движението на це
ните на разните продукти, да слу
жи на общините и др. учреждения
и лица за разпространението на
разните имъ обяви и пр., реши въ
заседанието си на 9.111.1925 год. да
продължи издаването на, преуста
новения поради войните, свой официаленъ органъ.
За да може да се постигне гонимата цель ще е необходимо съ
трудничеството на всички дейци
отъ окржга въ областьта на всич

ТАКСИ
За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м.
по 50 ст. За частни предприятия и лица на дума по 1 пв.
на кв. с/м. по 80 ст. За баланси на кооперации и синдикати на страница по 150 пв. За баланси на Д-ва и
пр. на страница 300 лева.
ЗАБЕЛЕЖКЯ. Таксите се смЪтатъ зв една публикация
при повторение таксите се удвоявагь.

ки клонове на сложния днесъ животъ. Ето защо, Редакцията на ве
стника, моли горните лица да отделятъ отъ скжпото си време и
за колоните на вестника ни.
На първо место ще застжпимъ
въпросите изъ областьта на землед-влието и неговите клонове,
скотовъдството, благоустройство
то, водоснабдяването, хигиена, ве
теринарна медицина, търговия, ин
дустрия, кооператизъмъ и пр.
На второ место ще се създа
де свободна трибуна, кждето ще
могатъ да се подлагатъ на публич
но разискване известни местни за
окржга въпроси. Сжщо въ тоя отделъ ще могатъ да се изказватъ
мнения върху мероприятия отъ зна
чение за повдигането на окржга.
На трето место въ колоните
на вестника ще бждатъ помест
вани цените на разните стоки и
сурови произведения.
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На четвърто место ше следватъ официалните разпореждания
на Окръжната Постоянна Коми
сия и нейните учреждения и
На пето место ще следватъ
обявленията на държавните, окржжни,, общински и пр. общест
вени учреждения и частни тър
говски фирми.
Редакцията ще се постарае
всеки отъ читателите да намери
за себе си интересно четиво
За да бжде вестника общедостжпенъ, абонамента е извън
редно малъкъ. Таксите за обя
вленията еж също тъй ниски, за
да може всеки да рекламира про
изведенията или стоките си.
Задачите които си поставя
Редакцията еж големи, и само съ
помощьта на всички дейци изъ
окржга, тя ще може да ги раз
реши. Ето защо Редакцията още
веднажъ апелира къмъ всички
споменати лица да и се притекътъ
на помощъ за да може съ успехъ
да се постигне гонимата цель.
Отъ своя страна Постоянната
Комисия има оставени на разпо
ложение суми, отъ които ще мо
же, макаръ скромно, да хонорува
статиите, които ще бждатъ поме
стени въ колоните на вестника.
Като приложения къмъ вес
тника ще се пращатъ протоколи
те на заседанията на съвета,
Всичко, което се отнася до
вестника, ще молимъ да се испраща въ Варненската Постоянна
Комисия-за окржжния вестникъ.
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М. В. Бояджиевъ.

Нашата задача.
Поднасяйки първия брой на Варненски
Окр. Вестникъ на читателите си — обще
ственици и частни лица. смЪтаме за необ
ходимо да пояснимъ причинигв, които за
ставиха окр. съветъ да поднови издаването
на въттника и целигв, които той ще пре
следва.
.
Съгласно нашигЬ закони окр. съветъ
се грижи за стопанското, икономическото
и културното повдигане на населението въ
окржга.
Сега действующиятъ окр. съветъ рабо
ти отъ една година. Но при гласуването на
на бюджета си за 1925/26 година, той начерта мероприятия отъ такова обществено
значение, че ТБ ще останатъ паметни въ
дейностьта на окр. съветъ и населението
требва да ги знае.
Насъ Постоянната комисия, окр. съветъ
натовари да реализираме тия негови реше
ния и стореното да съобщаваме на граж
данството чрезъ своя вестникъ.
Скромни деятели, ние до колкото сред
ствата на окржга и СИЛИТБ ни позволяваха,
се помжчихме да изпълнимъ решенията на
окр. съветъ и последователно въ вестника
ще държимъ въ течение чнтателигв си,
какво е предвидено да направимъ и какво
сме успели да изпълнимъ.
Ние не се самооболщаваме, че можемъ
и знаемъ всичко. Намъ ни еж нуждни под
крепата и съветитъ- на общественицит-Б и
на лицата съ изпитана компетентность по
специалнитЬ въпроси. Ето защо, колонигЬ
на нашия вестникъ ще бждатъ широко от
ворени за всички деятели, които иматъ при
сърце работигв на окржга и неговото по
вдигане и които пожелаятъ да ни посочатъ
мероприятията, необходими да бждатъ на
правени. Отъ всичко изнесено ние ще си
вземаме добра бележка.
Нашиятъ окржгъ е единъ отъ най-посфадалигЬ отъ войните,. Служащъ за примеръ въ миналото, днесъ, когато по сила
та на стеклигБ се обстоятелства отъ него
вото гЬло се откжена най-хубавата му часть
— Добруджа, той е поставенъ на тежко
изпитание и за да се подобри състоянието
на населението му необходими еж много гри
жи и решителни реформи. Тукъ нЪма мЪсто
за партизанство и злоба. Всички, които смЪтатъ че могатъ да помогнатъ на окржга не«
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ка заповедатъ, за да можемъ съ обши уси
лия да го издигнемъ на тая висота, която
заслужава. Нека всички разберемъ, че следъ
изживънитъ катастрофи за стабилизирането
на нашето отечество еж необходими усилия
та на всички добри българи. Давайки сво
ята опитность и знание на единъ отъ институтигБ, който е предназначенъ за пов
дигането въ вевко отношение на населе
нието въ окржга, ГБ изпълняватъ едно отъ
своитъ задължения къмъ милото ни и ху
баво отечество България 1
Н. Г. Николиевъ

Едикъ ооучителенъ презлиикъ.
На 5 того се отпразнува изъ целия светъ
праздника на кооперациите. Едно колкото
мило, толкова и назидателно тържество.
Тая дата е день на тържеството на дре
бните, спестявания.
Кооператизма се яви, като една необходимость на днешния тежъкъ икономиче
ски и ступански животъ. Като една реак
ция срещу посегателствата на едрия капиталъ. Живота въ своя неуклоненъ пжть из
дигна кооперацията, като мощенъ институтъ
за закрила на дребните, сжществувания.
Богатствата всъкога еж сжшествували,
но Г Б еж се събирали въ едни ржце само
посредствомъ търговията. Всички древни
народи, които еж се занимавали съ търго
вията еж се отличавали съ своето благо
състояние. Но особено силно капитала поч
на да се концентрира въ единични ржце
съ развитието на модернитъ съобщителни
средства.
Тукъ особено силно испъква ролята на
посредника — търговецъ.
Създадоха се грамадни акционерни дру
жества — картели и пр. съ производствени
и търговски цели и консуматора се явява
ше често пжти жертва на голъмитъ апети
ти на тия тръстове.
Кооперацията се яви, като средство за
зашита на дребния срещу попжлзновенията
на едрия. Издигна се принципа „Съединето прави силата". Тръгна се по пжтя на ис
торическата необходимость.
Срещу едрия капиталъ се издигна сжшото оржжия
едъръ капиталъ, но вече
организиранъ на други начала — на нача
лото на самопомошьта и взаимна подкрепа.
Изпървомъ се явиха Райфайзеновитъ каси,
като зашита срещу лихварството на банке-
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ригв. Днесъ у насъ тия каси се преобрази
ха въ .Популярни банки" солидни кредит
ни учреждения, кждето ВСЕКИ дребенъ еснафъ, търговецъ, чиновникъ и пр. отъ ед
на страна влага СВОИГБ спестявания, а отъ
друга получава ефтинъ и леснодостжпенъ
кредитъ.
Спекулата съ продуктитъ отъ първа
необходимость презъ време на войната ро
ди и закрепи у насъ потребителните ко
операции. Като най-мощна отъ тоя типъ се
явява у насъ кооперацията „Напредъ".
Тежката експлоатация на произво
дителите, на тютюня стана причина да се
сжздадътъ тютюневигв кооперации. И днесъ
ние можемъ да се гордъемъ съ тютюневата
кооперация „Асънова крепость , която раз
полага съ собствени складове, фабрика за
папироси, камиони, болници, лекари и
коя го е успела на много отъ СВОИГБ коопе
ратори по селата да построи хубави и удоб
ни кжши.
Днесъ дребнитъ сжществувания у насъ
разполагатъ съ едно солидно Кооперативно
застрахователно дружество, каквото е „Чи
новническото кооперативно застраховател
но дружество".
На кооперативни начала въ единъ пощирокъ машабъ днесъ се строи грамадната
Електрическа централа „Вжча'% която ще
осветлява целия Пловдивски окржгъ и ще
даде двигателна сила на ВСИЧКИТЕ му инду
стриални предприятия.
Макаръ и компроментирани поради пар
тизански попълзновения, житните, синдика
ти иматъ оправдение за сооето съществу
вание и следъ като окончателно ликвипиратъ съ своето минало, ше станзтъ елни
мощни посредници на житния паззрь.
Дребното скотовъдство у насъ и лип
сата на добри съобщителни средства еж
хвърлили търговията на млъчнитъ продукти
въ ржцетъ на разни недобросъвестни спе
куланти, но и тукъ идва на помощь произ
водителната кооперация и ше освободи отъ
това тежко иго, както производителя, така
и потребителя (Свдовската кооперация).
Разпределението на земята въ ржцеть
на дребнитъ ступани у насъ затруднява, а
често прави невъзможно използуввнето на
машината при обработката на земята, оба
че кооперирани дребнитъ ступани си набавятъ всички модерни средства, като трак
тори, вършачки, жетварки и пр. Дори въ
варненско имаме и кооперативна мелница
въ Старо-Орехово.
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Като реакция срешу спекулацията съ
захарното цвекло напоследъкъ въ плевен
ско се е породила идеята да се направи
кооперативна захарна фабрика и днесъ отъ
всички страни на царството дребнигв спе
стявания бързатъ да се организиратъ въ
борба срешу едрия капиталъ — чужденецъ.
Кооперативната застраховка на посевиГБ, посажданията и добитъка не едно ступанство « спасила отъ разсипване.
Обшо казано нЪма область отъ нашия
икономически и ступански животъ, кждето
да не е проникнала кооперацията Тя днесъ
се явява жизнена необходимость за дреб
нигв съществувания. Самиятъ нейнъ успехъ
сочи нейния пжть. Тя е която ще спаси,
по пжтя на свободната размена, човечест
вото отъ ржцетъ- на спекулата и ступанското мараорство.
Прочее 5 юлий бЪ едно голямо търже
ство, една победа, мирна, скромна, но гра
мадна по своето значение за настоящето и
велика за бждашето. И нека всички ние се
проникнемъ отъ съзнанието за ролята, коя
то играе и ще играе кооперацията въ на
шия ступанско-икономически животъ и се
наредимъ подъ знамето на небесната джга—
символъ на кооператизмътъ и мирътъ.

Вшисъ яп Българското Центп- Кооперативна Банка
31 най 1925 год.
Актива:
Невнесенъ капиталъ
Дебиторни тек. сметки
Заеми и аванси срещу
залози
Кореспонденти
Раани стат, сметки

(По-главни сметки)
въ хил. лв.
на 31.У. X отъ мин.
— месецъ
48,136 X 48,114
162,661 X 41,133
17,150
8,213
830,608

X
X

1,037
40,072
25,657

Пасива:
Капиталъ
116.764
Държавата за занаят.
фондъ
—
Крвднторни тек. сметки 148,707
Фондъ кооп. стр. основ
ни нар. училища
24,478
Разни стат. смътни
880,508

X 112.735

16,000
4,395

X
X

4,261
25,657
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Развитие ш тютюиопшзводството въ игзхон страниИзвестното германско икономическо
списание «Мгг.зспатЪаМепзт;" публикува въ
последния си номеръ (№ 24 отъ 12 юний)
една интересна статистика за развитието на
тютюневото производство въ редица страни,
отъ която заемаме следнигв данни:
Произведено е тютюнъ презъ 1923 г.
въ сравнение съ 1909 год. следното количество.
1909
1923
индексъ
(въ мил. кгр)
Германия
28,2
14,2
50
Франция
19,1
27,8
145
Италия
10,9
31,3
286
България
3,5
40,0
1128
Съед. Щати 478,9
5689
140
Япония
41.7
69,6
167
Филипини
18,3
31.7
173
Алжиръ
12,
20,6
169
Както се вижда отъ горнигБ данни, въ
повечето отъ посочените страни тютюнопроизводството се е увеличило, само въ
Германия се е намалило наполовина. Уве
личението въ България е необикновено —
11-кратно въ сравнение съ производството
преди ВОЙНИГБ.

ЦеиитЪ на машитЪ тютюниПоложението на мЪстннтЪ пазариПо получени сведения изъ провинция
та, ценигЬ на тютюнигЬ въ различните
производителни центрове у насъ еж понастоящемъ следните,:
Елховско (казълагачко) — полубал' кански тютюни 40 — 45 лева кгр., полски
30 — 35 лева кгр.; радомирско — полски
тютюни 40 — 60 лева т. пазарджишко —
балкански до 70 лева; полубалкански 42 —
55 и полски 35 — 42 лева, сливенско —
балкански 35—60 лева; полубалкански 30—
55 лева; полски 18 — 40 лева; т. сейменско
— полски 28—32 лв.; кюстендилско — бал
кански 65—85 лв.; полубалкански 45—65 и
полски 35—45 лева; Чепеларе — балкански
40—45 лева; Стражица—полски 18—35 лв.;
шуменско—полски 16 — 27 лв.! свиленград
ско — полски 30 лв.; е.-джумайско — бал
кански 35—85 лв.; полубалкански _ 45 —
80 лв. и полски 40 — 50 лв.; Кеманларъ —
полски 16—19 лв.; Троянъ—полубалкански
20
—35 лв,; Г.-Конаре — полски 31 лв. петричко — полски 30 — 50 лв.; пещерско —
полски (примесъ) 49 лв. полубалкански 50
лв.; харманлийско — балкански 45—50 лв.;
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полубалкански 30—40 лв. и полски 22—26
лв ; пловдивско — балкански 40 — 60 лв.;
полубалкански 30—45 лв; и полски 20 —
—35 лв.; кърджалийско — балкански 60 —
75 лз.; полубалкански 50—65 лв. и полски
30—40 лв.; айтоско—балкански 50—75 лв.;
полубалки—35 — 40 лв; карловско — бал
кански 46—54 лв., полски 32 — 35 лв.; ст.загорско — балкански 31—40 лв., полубал
кански 25—32 лв., полски 23 — 30 лв.; егридеренско—балкански 45 — 60 лв..- неврокопско — полубалкански 45—62 лв.; дарждеренско — балкански 45 — 65 лв.; кушукавашко — балкански — 60 — 80 лв. кгр.

ность. Отъ януарий насамъ той непрекжснато се увеличава, фигурирайки въ експор
тната ни търговия презъ януарий съ 79
тона за 6,1 мил. лв. презъ февруарий съ
144 т. за 9,8 мил. лв. презъ мартъ съ 1,154
т. за 67,6 мил. лв., а презъ априлъ съ
около 1,500 т. за около 90 мил. лв. Какво
значение добива износътъ на яйца, особено
презъ настоящите мършави за износната
ни търговия месеци, се вижда отъ това, че
презъ априлъ той представя по стойность
една пета отъ цъ\пия ни изность. Напоследъкъ, поради благоприятната конюнктура
експортьоригв на яйца, като се учимъ, ве
че се интересували не само отъ първокаПазпрътъ на яйцатачествени, а и отъ долнокачествени сортове
Отъ 10 —15 дена насамъ яйцата отбе- съ което и главно се обяснява поскжпването,
лЪзватъ на мастния пазаръ силно поскжпВъ Българияване. Отъ мартъ т. г. до ср-вдата на мин.
месецъ цената имъ на дребно на софийс
София, 1 юлий. Презъ втората полови
кия пазаръ се движеше между 1.50—180 на на изтеклия месецъ ценитЪ на едро на
лв., а сега е достигнала до 2,40 за яйце зърнените храни еж били: жито — 12 лв.,
второ качество, като за първо качество червенка — 11 лв., ржжъ — 9-60 лв., царе
отива и до 2,80 лв. Това поскжпване се вица —_460 лв., ечмикъ 550 лв., овесъ —
дължи на намаленото предлагане, което 5-50 лв., просо — 3 50 лв. и бобъ — 6 до
пакъ има за главна причина усиления из- 7 лева.

т д ъ.л ъ.
ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия
№ 1334
оо
- .пое
22 юмии 1925 год.
д

гр.

Варна.

Окржжно.
До Г. Г. Общин. Кметове,
Председателите на Училищнитв и Църковни Настоятеи
г
летва, Кооперативни Сдружения, Читалища и Културпросветните дружества въ
окръга.

п. г.
Известно Ви е вече, че презъ истеклата 1924 година въ пр. ПлЪвенъ се постави
ха основигЬ на производителната коопера
ция «Българска Захарь".
Това първо по рода се народно коопе
ративно предприятие се развива много до
бре. Записания дЪловъ капиталъ само за
няколко месеца надминава внушителната
цифра седемь гаилиона лзва. Записватъ се
цвЪклопроизводители и консуматори отъ се
ла и градове, предвиждатъ въ бюджетите,
си суми окржжнигЬ съвети, общинигб, чи
талища, църковни и училищни настоятелст
ва, кооперациите, и популярните. банки, Та
ка Шуменска окржж. постоянна комисия е
е гласувала сто хиляди лева за долове. Ста-

ро-Загорската постоянна комисия е пред
видела 600000 лв. Плевенската градска об
щина два милиона лева и отпуска даромъ
повече отъ сто декара земя, гдето ще бж
де построена захарната фабрика. И Варнен
ския окр. с&вета взема решение да постави
вв идния си дневенз реда членуването лгу вз
производителната кооперация »Бзлшрска За
харФ«.

Крупното дело на кооперация „Българ
ска Захарь", трЪбва да бжде подпомогнато
и отъ нашия край, защото тази кооперация
ще тласне съ усп1>хъ бързото стопанско раз
витие на нашия Варненски окржгъ. Коопера
ция „Българска Захарь" ще има централа
та си {рафинерна) вз Плевене и клонз —
захороварня и сушилни вз нашия окрзИз.
Това значи че тукъ въ нашия край ще се
усили и организира рационалното обработ
ване на захарното цвекло и една отъ найдиходнитб земледЪлчески култури ще стане
главенъ поминъкъ на земледЪлцигЪ произ
водители отъ Варненския окржгъ.
Ето защо всички производители и консоматори всички приятели на кооператив-

Стр. б.
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кото д^ло, кооперациите, общините учи ние на г. г. Кметовете на градските и сел
лищните, църковните и джамийските нас ски общини и на всички учреждения и ли
тоятелства, читалища и културно просвет ца, че съгласно чл. 26 п. 5 отъ закона за
ните дружества въ окржга требва съзна гербовия налогъ, всички оргинали обявления
телно да подпомогнатъ изграждането на отъ всекакъвъ видъ пращани за обнародд»Българската Захаро"Производ. Кооперация. вание въ окржжния вестникъ подлежатъ на
ВсЪки отъ тЬхъ требва дт запише де обгербване толкова пжти съ по 2 лв. гер
лови за правоучастие като членъ коопера бова марка, колкото пжти ще бждатъ об
тивното предприятие.
народвани, като марките се унищожаватъ
Нашия край ще бжде обходенъ отъ съ печата на учрежденията, а ония на час
райония инспекторъ на кооперация «Бъл тните лица съ текста (съдържанието на
гарска Захаръ" Господинъ Кардамъ Брад- документа),
варовъ нашъ съгражданинъ който ще за
Ония които не бждатъ оформени, как
писва делове за представляваната отъ него то е упоменато по-горе, нЪма да се публикооперация. Окржжната Постояна Комисия куватъ.
апелира къмъ всички радетели за стопанс
Председатель: М. Бояджиевъ.
кия напредъкъ въ окржга да му оказватъ
най-голЪмо съдействие като го подпомогнатъ
Секретарь: М. Ботушаровъ^
въ трудната ползотворна задача. Тя замол
ва г. г. общинските кметове, секретаръ бир
ниците, учители, свещеници и пр. да състаОкржжио.
вятъ специални комитети които да проаги- Окр.ВАРНЕНСКА
Постоян. Комисия
тиратъ идеята за записване делове за ко
До Г. Г. Общинските
операция „Българска Захарь" защото при Отд. Администрат.
№ 1460.
наличностьта на маса на най згодни пред
Кметове въ окржга.
б юлий 1925 год.
ложения за строене на кооперативната фагр. Варна.
брика само отъ насъ ще зависи да оскоримъ нейното функциониране.
Министерството на Войната ЩДабъ на
ВсЪко лице безъ разлика на полъ и Армията)
като е прегледало увели
народность може да стане членъ на коопе чения отъ следъ
Г-нъ
Д
Русенски отъ ст. Со
рация „Българска Захарь" като внесе най- фия портретъ на Н.Г. Величество
Царь Бомалко два дела отъ по двеста лева и то 30°/0 рисъ 111, го е удобрило и го препоржчва
за
при записване всичко 760 лева съ встъпи всички канцеларии.
телните вноски и остатъка на два срока
Комисията е доставила отъ този пор
въ разтояние на две години. Така и найтретъ
по единъ за всека община, размери:
бедния отъ селото и града може да стане
50
—
60
стойностьта на който 300
членъ на коопер. ..Българска Захарь". уч лева да й с.сем.,изпрати
най непродължи
режденията и културно-просветнитЬ дру телно време, както и въ
лице
за получаване
жества, записватъ делове, като колективни на портрета.
членове. Кооперациите най-малко — 25 де
ла, общините по 10 лв. на житель въ срокъ
Председатель: М. Бояджиевъ.
отъ дтЬ години.
Секретарь: М. Ботушаровъ.
Г. Г. Общинските кметове да дадатъ
най-добра публичность на това окржжно
като за стореното да съобщатъ въ постояВАРНЕНСКА
Окръжно.
ната комисия.
Окр. Постоян. Комисия
Председатель: М. Бояджиевъ
Отд. Финансово
До Г. Г. Общ. Кметове
Секретарь; М. Ботушаровъ.
№ 2137.
ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия

7 юлпй 1925 год.
гр. Варна.

въ Варненския окржгъ.

До Г. Г. Кметовете на
Наредете, Господинъ Кмете, въ найГрадските и Селски Об
щини и всички учреж скоро време да изпратите лице, което да
дения и лица въ окржга. получи всички окончателно разгледани об
щи учил. отчети за м. год. които ще съх
Постоянната Комисия съобщава за зна ранявате въ общ. архива за справка.

Отд. Администрат.
.№ 1427.
1 юли* 1925 гоц.
гр. Варна.

Брой 1.

Варненски Окржженъ Вестник*

Лицето да представи разписка, подпи
сана отъ Васъ и секр. бирника Ви.
Председатель: М. Бояджиевъ.
Секр.-Бирникъ: Г. Атанасовъ.
ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия
№ 1771.
7 юлнй 1925 год.
гр. Варна.

Окръжно
До Г. Г.
Общинските Кметове

въ окръга.

Съ първа поща изпратете поимененъ
списъкъ на г. г. Общинските Кметове и
Кметските наместници въ общината. Тамъ
където еж назначени тричленни общ. коми
сии, сведенията ще се дадътъ за председа
телите и членовете на сжщитб.
Председатель: М Бояджиевъ.
Секретарь; М. Ботушаровъ
ВАРНЕНСКА
Окръжно.
Окр. Постоян. Комисия
„ _ _ _._
„
'
.
До Г. Г. Общин. Кметове
Отд. Адшшистрат.
и Председателите на Учил.
№ 1472.
Н-ства въ окръга.
7 юлий 1925 год.
гр. Варна.

Окръжния съветъ въ тазигодишната си
сесия реши щото, всички обявления давани
отъ общин. управления, училищни н-ства и
скотовждни фондове да се изпращатъ за
дължително за обнародване въ варненския
окржженъ вестникъ. Това се налага съ огледъ на икономиите които ;ще се реализиратъ отъ обнародванията тамъ, тъй като
ще се събира такса само по 50 ст. на кв.
с. м., а|заедно съ това и създаване интересъ къмъ вестника въ който винаги ще се
дава мЪсто на полезни стопански статии
изъ областьта на земледелието, скотовъдството, овощарството, лозарството, пчелар
ството и пр.
Като се има предъ видъ горньото, по
стоянната комисия поканва горЪпоменатигЬ
служебно лица да спазватъ това решение
на окр. съветъ.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М, Ботушаровъ

Стр. 7.

Варненска Окр. Постоянна Комисия,
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2032
гр. Варна, 25 юний 1625 год.
Обявява се на интересующитЪ се, че на
21 юлий т. г.. отъ 15 до 16 часа въ канце
ларията на Варненската окр. постоянна ко
мисия ще се произведатъ съ тайна конку
ренция следните търгове:
1. За отдаване на предприемачъ отпе
чатването на разни канцеларски образци,
нуждни за презъ 1925/1926 финансова го
дина на Постоянната комисия, съ прибли
зителна стойность 30,000 лева.
2. За отдаване на предприемачъ достав
ката на разни канцеларски материяли за
Постоянната комисия за презъ същата го
дина съ приблизителна стойность 35,000 лв.
Документи и оферти ще се приематъ
до 16 часа.
Залогъ за правоучастие въ търговете
се изисква 10% върху първоначалната оцен
ка, въ удостоверение на Българската нар.
банка или ЗемледЪлската банка за бюдже
та, отчетностьта и предприятията.
Поемните условия еж на разположение
на конкурентите всеки приежтетвенъ день
и часъ въ канцеларията на Варненската окр.
постоянна комисия.
Зам. председатель; А. Ивановъ.
Секретарь-бирникъ: Г. Атанасовъ.

Варненска Окр. Постоянна Котисия.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1404.
гр. Варна, 17 юний 1915 год.
При постоянната комисия длъжностьта
помощникъ аптекаръ, зеведующъ окржжния
аптеченъ складъ е вакантна.
Желающигб да я заематъ да подадатъ
документите си за правоспособность въ ко
мисията.
Зам. преседатель- А. Ивановъ.
Секретарь: М. Ботушаровъ.
Печатница „Войииковъ" — Варна.
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Стр. 8.

НИКОЛА КР. МИРСКИ ;
ЙДВОКДТЪ — В Д Р Я А
I
Води и защищава д-Ьла предъ всички !
съдилища.
I
1_1_5Бюро: ПАЗАРЕНЪ ПЛОЩАДЪ.!

Оргаинзащна на ЧнновнишнтЪ и щшщит! ЕРИ
ос

НИКОЛАЙ С. П Ш Ц
адшкатть — Ри
ВОДИ И ЗАЩИЩАВА ДЪЛА ПРЕДЪ
о о о ВСИЧКИ СЖДИЛИЩА о о о

ор°* Писалище—раварййя ЩкиДадъ

Трудово Горско Стопанство „ТИЧ^".

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1079.
№ б.
Гара Долни-Чифликъ, 5 юлий 1925 г.
Обявява, че на 20 юлий т. г., въ 9 часа
гр. Варна, 6 юлий 1925 год.
сутрин ьта въ тържната зала на Варненско
Окр. Данъчно и Долно-Чафлишкото селско
Организацията на служащите то
общинско управление, ще се произведе спапри изборните учреждения въ заряване по доброволно съгласие, за достав
Варненския окржгъ поканва сво ката на:
10,000 кгр. месо овче живо тегло, отъ
ите членове и всички съчуствеялови овце, които да не еж доени т. г., на
ници да присжтствуватъ на съб приблизителна стойность
160,000 лв.
раната въ гр. Варна въ салона на
20,000 кгр. месо овнешко, живо тегло,
Окржжната Постоянна Комисия на отъ подвити (бурми) овни, на приблизител
на стойность
200,000 лв.
19 юлий т. г. при следния
Зологъ 5%.
Доставка Гара Доленъ-Чифликъ, вейки
ДНЕВЕНЪ РЕДЪ:
десеть дни по 8,000 кгр. живо тегло, счита
1) Разглеждане дневния редъ на но отъ датата на съобщението за утвъждаване спазаряването.
1^( съюзенъ конгресъ и даване ди
Може да се оферира и за по-малки ко
рективи на депигатигЬ.
личества, но не по-малко отъ 8,000 кгр.
КожигБ се връщатъ на доставчика.
2) Разни.
Нема да се приематъ не подвити овни
и
овце
не еж ялови и такива доени
а) Изборъ на делегати за конгреса презъ т.които
г.
Овцете, и овнитЪ да бждатъ угоени.
Председатель: Д. Вълкановъ
Задължителни еж общигб поемни усло
вия и описанието къмъ тЪхъ.
Секретарь: М. Ботушаровъ
Разноски за гербъ и публикации за
сметка на доставчика.
4—1—1
ОТЪ ДОМАКИНСТВОТО.

ПОКАНА

АСЪНЪ БРУСЕВЪ
АДВОКАТЪ - ВАРНА
Води и защищава дЪла предъ всички
еждилища.
1_1_5
Писалище — Пазаренъ ппощадъ

Представителство на аншущн
длер
99
за окржга е
5—1—1

Д.

маши

ДИМИТРОВЪ
Нчижарь—Варна.

