Жрая@Не на ЯРКИТЬ
Въ миналата си статия разглепахъ въпросътъ по хране
нето и отглеждането на молкитЪ пиленца отъ деньтъ на
техното излюпеане до три месечната имъ възрасть
Въ настоящата статия ше се
спра на рационалното хранене
на.птиците, отъ три месечната
имъ възрасть до тяхното пълно развитие, когато те. еж на
пълно способни да ноятъ яйиа;
тая възрасть е различна за
разните кокоши раси. така:
за лекит& тя е отъ 51/% до 6
месечната имъ възрасть и за
тежките до 7 месечната имъ
възрасть
Тоя периодъ на развитие на
младиятъ организъмъ е отъ
голЬмо значение за крайниягъ
резултатъ, т. е—нормално развита птица отличаваща се съ
добро здраве и производителна способность
,
Една птица намираща се въ
надвечерието на пронисването
си требва да има напълно развитъ скелетъ, добра мускултура и малко натрупани мазнини необходими при образуването на яйцето
Както при растенето на пилетата разумното хранене е га
ранция за тЬхното нормално
развитие, тъй сжшо и при яркигЪ храната играе сжщата
ролъ за постигането напълно
задоволителни резултати
Зърнената храна, която се
даваше на пилетата придължава да се дава и на ярките
само, че въ пропорция отличаваша се отъ тая определена
за пилета, а именно: сутриньта.се дава отъ 10 до 20 гр.
царевииа, натрошена авечерьта 20 до 40 г р : пшеница. Тая
пропорция на храната зависи,
отъ* расата и възрастьта на
ярките.
Въ случай на липса на пшеница може да се дава доброкачественъ овесъ, за предпочитане кълняшъ.
Зърнената храна обикновенно се дава сутринь рано и вечерь единъ часъ преди залезъ
слънде; за предпочитане е да
се хвърля зърнената храна въ
тревата за да се даде възможность на ярките да ровятъ, по
тоя начинъ те еж заети по
дълго време въ работа, което
обстоятелство се отразява благотворно върху развитието имъ.

ЕДНО

скромно, но мило и културно тържество

На 2-й юний 1929 година въ
Най-после взе думата народЗърнената храна не е пое- с. Козлуджа, читалище „Про- ния представитель Ив. Бомбовъ,
татъчна за па задоволи напъл- буда* отпразнува 25 годишенъ който между другото наблегна
но изискванията на организ- юбилей отъ основаването си. за необходимостьта отъ екомътъ, заради това се прибягва
Въ 10 часа се отслужи па- номическо издигане на масите,
до допълнителни храни, една нахида, за покойните, членове което може да се постигне саотъ които е кашата, имаша — основатели въ новата църква, мо чрезъ просветата, на чийследниятъ съставъ:
На панахидатаприежтетвуваха: то храмъ днесъ се слага оспшенични трици 2 части
гостите, членовете основатели новния камъкъ.
паспалъ
1 „
на читалището, всички читаОтъ тамъ цтзлата процесия
царевично бре шно 1
„
лищни членове, шефовете на се отправи за читалището, кж
смлятъ овесъ
1 „
учрежденията, учениците отъ дъто председателя г-нъ С. Бабрашно отъ месо 1 „
всички училища (и турското), кърджиевъ
(подполковникъ),
люцернови листи 2
„
. войската, юнаците, родозащит- следъ като обрисува зараждаваровити камъчета'
ницитЪ, много селянки и селяни. нето и развоя на нашето чиКоличеството на дадената
Следъ панахидата всички талище, закри праздненството
каша е равно на това на зър- приежтетвующи начело съ ду- съ апелъ къмъ гражданството
нената храна.
ховенството се отправиха за за морална подкрепа.
Кашата се дава слабо на- местото, където ще се строи
На основателите се направи
мокрена съ вода или бито новъ Читалищенъ Театраленъ снимка.
млеко, не требва да залепва Салонъ. Тамъ се направи нуждДаде се обЪдъ на гостите и
на ржката при пипане.
ната молитва. Прочете се строи- основателите, при които се
З ъ кашата сжшо се приба телниятъ актъ, който се под- държаха тостове.
вятъ счукани на прахъ дър- писа на самото место отъ члеВечерьта имаше радио конвени въглища или пъкъ да се новетЪ на настоятелството, цертъ въ читалището.
поставятъ въ едно съндъче и Постави се въ приготвената за
Считаме за нуждно на това
отъ тамъ ярките да взематъ пЛзльта стъкленица, ведно съ мЪсто да кажемъ няколко думи
споредъ желанието си. Дъ.р- монети и вестници отъ всички за развоя на читалището.
вените въглища действуватъ видове, като не се пренебрегТо е основано на 22.11.1904
дезинфекционно върху храно* на нито една политическа пар- година отъ по будните* жители
смилателната система.
тия.
на селото, между които и еДруга храна, която нетрйбСтъкленицата се запечатай динъ турчинъ. Въ продължева да отежтетвува презъ всич- постави въ основния камъкъ ние на своето 25 годишно сжКИГБ възрасти на птицата е отъ свещениикъ
Иордановъ, ществувание то се е ползвало
зеленината, това е особено който говори за значението на съ сериозното внимание на цЪважно за презъ л-втниятъ се- тържеството и просветата.
лата интелегенция въ селото,
зонъ когато тревата е почти
Следъ него Г. К. Поповъотъ особено учителството.
изгорела отъ горещото слън
свое име, като Варненски Окр.
Читалището не е било чужце, въ тоя случай се налага Училищенъ Инспекторъ и отъ до и на общината, която е бида се потърси друга зеленина името на Варн. Окр. Читали- ла винаги щедра къмъ него,
която да замести напълно из щенъ Съюзъ каза неколко ху- особено презъ времето на бивгорилата трева.
бави думи за значението на шия секрет.-бирникъ Никола
Презъ летния сезонъ всеки Читалищата.
Скорчевъ, който оставаше по
единъ може да намери листи
Даде се думата на читалищ- ц-Ъли месеци безъ заплата, саотъ зеле, люцерна, листи отъ ния членъ Д. Райковъ, който мо и само да посъбере наличземни ябълки (ерамий) отъ говори за значението на чита- ность въ касата, за да я внецвекло, салата, дива или кул лищата въ епохата на въз- се на фонда „Постройка Читатурна шикория, коприва и др. раждането.
лищенъ Театр. Салонъ". И
всички тия зелени храни на—
благодарение неговите старанияи т и я
рязани на дребно и поставени м е н т и р а носливостьта имъ.
на Днешните народвъ едно сандъче ще служатъ
Сжшо така требва да се н и представители: Ради Васиза храна на ярките; нарязана- о б ъ р н е г о л е м о внимание и на • п е в ъ и Ив. Бомбовъ, читалита зеленина може да се пое- д а д е н а т а в о д а 1 т я требва да е Щето можа да натрупа единъ
тави въ едно сандъче, или ч и с т а и прясна. За да се из капиталъ отъ 400,000 лв. ида
пъкъ ако се даватъ цели лис- §егне каквато и да е зараза с е з а м и с л и с ъ осъществяванети да се окачи на височина п о с т а в я Се 5 гр зеленъ камъкъ т о н а ел - на о т ъ н а й належана каквато да могатъ да сти- и л и ^ г р . серна киселина на ш и т ^ с и задачи—построяване
гатъ ярките.
литъръ вода.
салонъ.
Значението на зеленината е
д а д а с е получатъ птици наЧесть е и на всички настояголема при развитието на мла- п ъ л н о развити и жизнерадост- т е л с т в а отъ основаването, на
диятъ организъмъ; тя действу н и в ъ н ъ о т ъ х р а н а т а е н е о б - читалището до днесъ, че т е
ва стимулантно и регулира х о д и м о д а и м ъ Се дава и прос- с ъ У м ^ х а да го запазятъ нафункционирането на храносми- т о р ъ н а д в и ж е н и е ; с а м о в ъ пълно политически неутрално,
лателната система и тая на т а к ъ в ъ с л у ч а й т ^ ' ш е иматъ е д н о г л а в н о условие за негочерниятъ дробъ; тя предпазва р а 3 8 И т а мускулатура и офор- в о т о преуспяване.
ярките отъ големо затлъстя- м е н ъ скелетъ.
П. Петровъ
^ т ъ Читалището.
ване, което може да компро'
ст. пгрономъ
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Варненски окржженъ вестникъ

Брой 6

готвятъ л-Бкаритъ- и акушер
ките. До колкото имаме под
учитель с. Ясж-тепе
готвени,
учени и интелегентни
енергия требва да не се жалекари
и
акушери въ села и
лятъ. за да се осигури за
градове,
до
колкото съ гЪхъ
всички родилки безопасно и
(Исторически бележки)
заменяваме
простите
и неве
здраво освобождаване отъ бре
жи
баби,
до
толкова
позора
Дойдоха войните, Усилията на при такива моменти съ изпадали и меность. Нито една родилка
на
нашето
време
родилните
българскиятъ народъ се насочиха други народи малки и големи. На да не остане безъ надзоръ и
къмъ бойните полета, за защита едни това е служило за подемъ и помошь отъ акушерка и пЬ- заразявания нЪма да клеимятъ
своята независимость и обособяване обнова, а на други за гробъ. Нашия карь. Обшини и Окр Посто нашата страна.
Требва да усвемъ села и
разпокъсаното българско племе въ народъ, който е каленъ- въ борби янни Комисии, требва да счиедно цело. Естествено и читалище и е изпиталъ най тежките минути татъ за урокъ ВСБКИ случай градове съ подготвени, учени
то се лиши отъ своя вдъхновитель на своето съществувание въ тъмно на родилно заразяване и да и интелегентни. ше рече доб
и ръководитель — народния учи то историческо минало, тая траге полагатъ грижи да не се до росъвестни лъкари и акушер
ки и нито една родилка да не
тель, който и тукъ наравно съ вси дия на духа требва да ни послужи писка такава
остава
безъ надзоръ и помошь.
чки други доказа, че милее и радее като средство за самосъзнание. На
Родилното заразяване, ро
за родното си пепелище. Като след шия народъ има ценни душевни за дилната лехусна треска, казахОбичаме ли и скъпимъ ли
ствие на това имаме западане на лежи, има жилавостьта на духа, мее се причинява отъ нечисто нашето племе, требаа да обикчилищното дело почти въ целата твърдостьта на волята, дълбоката пипане при раждането отъ за немъ и да скъпимъ продълстрана. Свършиха се войните и за вера въ себе си и като така той мърсени ржце или инструменти. жителката му, възродителказла участь българския народъ треб требва да се бори съ всички не
При родилното освобожпе- та му майка-родилка.
ваше да понесе тежки последствия дъзи на времето. Требва да тръг ние. първо условие е най стро
Нито една баба де не смЪе
отъ техъ, въ качеството си на по- не къмъ новъ животъ и благоден га чистота, стая, легло, постил да пипа родилката и да не
беденъ народъ, следъ като той да ствие. Всички общественни злини ки, завивки, облекло, ржце и см^е да позори племето ни.
де всички морални и материални требва да бъдатъ изкоренени и по инструмеоти. а най-строгата Родилното заразяване е нашъ
сили за осъществяването на своите гледа касоченъ къмъ стремежи и чистота е ; подадена само на позоръ за всички ни. То ше
национални идеали, въ неравни бор постижения. Но историческа аксиома онзи, който разбира и който изчезне, когато всички праг
би съ съседи и далечни намъ на е, че за материалното и духовно съзнава големата отговорность леднемъ за светлината на нау
роди, той бе унизенъ и ограбенъ възземане на народъ, следъ такива въ работата си. Такъвъ чов-Ькъ ката и обикнемъ и потърсимъ
отъ своите победители и поста венъ тежки минути на изпитание, се я- неможе да бжде простия и нейните служители лекари и
да изнемогва подъ тяжестьта на и- вява като най мощно средство про
акушерките.
неукия. Такъвъ човъкъ е са
кономическо и стопанско изтощение, светата Днесъ тя е факторъ на про
мо учения подготвения и инАкушерка: Л . НИЧКОВА.
а плюсъ това разяжданъ отъ кър греса. Тамъ беха насочени усилия
телегентния. За такива се подвави вътрешни междуособици. Той та на обществото ни, съзнавайки
требваше да поглъща горчивите че само силата на духа ще ни из
хапове на страданието, .които му се веде къмъ по добри бъднини. Схва
(Вфициаяенъ стдгьлъ
поднасяха отъ външни и вътрешни нато бе, че колкото и преобразоииинштннни
врагове. Моралната поквара и раз- вания да се правятъ въ школското
тление обхванаха почти всички сло образувание и възпитание на млаОКРЪЖНА
еве на обществото: апатия и слабо- дежьта, не се. постигатъ желаните
До Господина
С М Ъ Т Н А ПАЛ,АТА
волие обладаха всички общественни резултати, щомъ обществото — ро
Председателя на Окр. Постоянна
№ 4417
среди. Разрушаваха се и чезнеха дителите тъне въ пороци и недъзи.
Комисия
здрави национални традиции и до Народната школа не може да даде
17 май 1929 год.
бродетели. Поираченъ бе духътъ на онзи подтикъ за понататъшно самогр. Варна
гр. Шуменъ
българския народъ. И на место о- образувание и саморазвитие на
ния ценни добротели, които носеше младежьта, ; за да бжде тя твориМоля наредете г-не Председателю, да се съобщи чрезъ
въ своята душа въ тъмното свое телка на културни блага и носиокръжния Ви вестникъ на всички изборни учреждения въ
минало, и които беха истинска га тель на просвета. И егс. слага се
окръга за бждеще да прилагатъ къмъ годишните си отчети
ранция за съществуванието му като големия въпросъ, — кой и чрезъ
за установяване на приходите си, съгласно решенията на
народъ сега той носеше недъзите кого ще се постигне тая грамадна
Върховната сметна палата подъ № МУ 31 т. 5 отъ 19.Ш.926
на новото време. Всичко това съ и трудна, но свята цель — обра
година; 48 отъ 22 IV.926 г. и 266 отъ 14 мартъ 1928 година,
естествени последици отъ дългите зованието и възпитанието на ши
всички документи срещу които еж събирани те, а именно;
катастрофални за българскиятъ на роките народни маси?
Следва
Редовните и спомагателните квитанционни книги, тържродъ войни. Въ такова помрачение
ните преписки въ оригиналъ, или преписъ-^-за извършените
покупко-продажби, книжата по прихода отъ отстжпените
имъ данъци съ чл. 166 отъ закона за акцизите и патенто
вия сборъ върху питиетата, сиречъ целите кочани незави
симо отъ обстоятелството, че тия кочани не съ използувани
въ по големата си часть, кочаните на горските позволи
телни, кочаните за стопанисване едъръ добитъкъ, интизапМежду усложненията на кои детото открива въ матката на
ските кочани, кочани за позволителни при строежъ на зда
то е изложена родилката при родилката, пъкъ и по целия
ния кочани за преносителни свидетелства за пренасяне вино
освобождение отъ бременость, родиленъ пжть една широка
и тютюнъ и пр. въобще всички книжа и документи; които
първо МГБСТО заема родилното рана, достжпна за ВЪНШНИТЕ
иматъ
връзка съ отчитането по прихода. Така също да се
(лехусно) заразяване, така на заразявания. Нечистото пипане
прилагатъ
и всички ония документи, за оправдаване на из
речената оше родилна треска. при помагането на родилния
вършените
разходи, поменати въ чл. 400 отъ правилника за
Раждането, отделянето на актъ, най-често излага родил
прилагане
закона
за Б. 0 . П.
детето отъ утробата на май ката на заразяването отъ леПри
проверка
на постжпилите въ Палатата отчети за
ката следъ като се износи, ще хусна треска. Това заразяване
фин.
1927/28
год/последната
е констатирала, че въ много
рече следъ навършвзне деветъ може да се каже сто на сто
отъ
техъ
не
еж
приложени
горепоменатите
приходни книжа,
календарни месеци и десеть се завършва съ смърть.
поради
което
би
требвало
по
всеки
такъвъ
непъленъ отменструални лунни месеци отъ
Ние даваме голяма дань въ
четъ
да
завежда
отделна
преписка
съ
съответвото
учреж
по четири седмици, които пра
свидни жертви на родилната
дение. За да се избегне излишна преписка и за да може да
вятъ около 280 днч, е напъл лехусна треска. Родилките у
се извърши проверка на тия отчети, необходимо е всички
но нормаленъ актъ. При пра насъ по села и градове оше
отчетници на изборните учреждения, които еж представили
вилното извършване на раж се оставятъ на произвола на
въ последната годишните си отчети за финансовата 1927/28
дането, при ненамисането на всевъзможни заразявания, кои
година, безъ поменатите книжа, въ най-скоро време да ги
външни влияния, които могатъ то имъ навличатъ невежи й
изпратятъ допълнително, за да се приложатъ къмъ техъ, а
да разтроятъ правилниятъ ходъ мръсни баби близки познати.
за бждеще да се спазва напълно това нареждане на Палатата.
на акта при сгодни благопри Ние преживяваме оше тъмно
ятни условия никакво услож и позорно време, което беленение не настжпва. Организма жатъ родилните заразявания
Председатель: (не се чете)
на родилката смогва презъ те въ една страна. Отговорность
чение на бременостьта да се и съзнание за родъ и родина
Секретарь: Анастасовъ
подготви з* този съдбоносенъ въ такава страна не сжшестактъ и дори да се справя съ вува. Изворътъ на народното
§|
Настоящето чрезъ Окр. вестникъ се изпраща до
КБКОИ случайни пречки и несвъзраждане и на народната
2
всички изборни учреждения въ окржга за съблюдаване
гопи, които биха нвстжпили. енергия се помжтва и замръ,» и изпълнение.
Ала тъй често се оказва без- сява. Нечистите ржце позорятъ
гр. Варна, 30 май 1929 год.
силенъ и неуспЪва да се спра най-съкровената заложба въ
нашия
животъ,
продължение
ви съ усложненията, които му
за Председатель: В. Хиневъ
навлича неумелото, невежо и на рода. За туй първата гри
жа
на
управници
и
обществе
мръсно пипане. Раждането на
Секретерь: Н. Николиевъ
П. Атанасовъ

е да извлечатъ позора
Щиталищонъ животъници
на своето време, и средства и

МИСЛИ ЗА ЧИТАЛИШЕТО

Родилно (лехусно) заразяване
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Варненски
Окржженъ ветер. л 1;карь

№ 1497
28 май 1929 г.

Окръжно

До г. г. Общинските кметове
ц ъ Варненски окржгъ.

гр. Варна
Въ допълнение чл. 6-й отъ наредбата за борба съ болестьта . Б я с ъ " , напечатана въ окржжния вестникъ брой 40, отъ
8.111. 1929 година, съобщава се на г. г. Общинските Кметове,
— за наблежно разгласяване на населението, че предвидена
та въ Закона на бюджета на фонда „Епизоотии" такса на
глава куче --• зарегистрация е определена петь лева, — за
сведение.
Окржженъ Ветер. Лекарь: Д-ръ Тюлевъ
Секр. Счетоводитель: Г. Друмевъ

Варненски окржженъ ветеринаренъ лъкарь

зяповъдь
№ 41
гр. Варна, 6 юний 1929 год.
Съгласно телеграмата № 4845, отъ 4 юний н. г. на М-ството
на ЗемледЪлиего и Държавните имоти — Отдел. Ветеринарно, съ
която предписва, че окръжното предписание на същото М-ство подъ
№ 4799 отъ 8 юний 1929 год. остава въ сила и за напредъ предъ
видъ настъпването на летните месеци, презъ които заразителните
болести по свините, а особено „Чума и Червенка" между последни
те най много върлува, налага се вземането на съответните мерки за
ограннчаванего имъ, още повече като се има предвидъ благоприятния
резултатъ отъ прилагането имъ въ минали случаи, благодарение и
на които мерки загубите у населението отъ умрели свини беха незна
чителни, ето защо
З А П О В Ъ Д В А М Ъ
1. Да се затворятъ отъ 15 юний до 10 септемврий т. г. паза
рите за покупка-продажба на свини въ окръга, а именно: пазарите
въ Варненска околия — гр. Варна и с. Козлуджа, и тия въ Прова
дийска околия — гр. Провадия и с. с. Кара-агачъ, Елесъ-факж,
Вълчи-долъ и Ново село, като презъ същото време се забранява и
на чергаригв и копанарите, по случай пътуването имъ на жетва, да
водятъ и прекарватъ съ себе си свини.
2. Презъ забранения периодъ се допуща закупване, превозване
и прекарване на свини въ следните случаи:
а) Угоени свини за клане въ кланиците;
б) Малки бозайници до 10 кгр. живо тегло, прасета за клане и
свини за разплодъ, като пренасянето на такива ще става на ръка или
въ сандъци;
в) Слаби свини ва стадно или оборно угояване отъ угоители
(угситель требва да се смета само този стопанинъ, който постави
най малко 20 свини за угояване), като всеки угоитель е длъженъ
да се снабди предварително съ писменно разрешение отъ съответния
длъжностенъ ветеринаренъ лекарь, въ района на който ще се угояватъ свините,
Относно стадата свини, които биха се докарали отъ други ок
ръзи въ бглкана на жиране,—стопаните имъ безусловно требва да
изпълнятъ дадените имъ нареждания презъ миналите години, а
именно: следъ снабдяването имъ съ пжтенъ листъ отъ местопроиз
хождението, съ позволително отъ горските власти за допущаме на
паша и такова отъ ветеринарния лекарь, въ района на който ще се
докаратъ свините, требва съ докарване на стадото на местоназначе
нието да известятъ, чрезъ горските власти, съответния ветеринаренъ
лекарь или участъковъ фелдшеръ за да се провери стадото и съв
местно съ горските власти да имъ се определи районъ—пасище.
3. Изпълнението на настоящата ми заповедь възлагамъ на
всички длъжностни ветеринарни лекари и участъкови фелдшери и на
общинските кметове отъ окръга, а преписъ отъ същата да се из
прати на Министерството на Земледелието и Д. Имоти — Отделение
Ветеринарно и на Господина Варненски Окръженъ Управитель за
сведение.
Окръженъ Ветер. Лекарь: (п. I Д-ръ Тюлевъ
В е р н о,
за Окржженъ Ветер. Лекарь: Д-ръ Пачевъ
Секр.-Счетоводитель: Г. Друмевъ

Варненски окржженъ ветеринаренъ лекарь
БЮЛЕТИНЪ
№ 10
За хода на акутнитв и заразни (епизоотически) болести по домашните
животни въ Варненски окръгъ, за времето отъ 16—31.У 1929 г.
I. Новоконстантирани:
1) Антраксъ по конете: (провадийска околия въ с. Куванлъкъ.)
2] Бясъ по кучетата и свини: а) Варненска околия въ с. Ботево.

Стр. 3

б), Провад околия въ с. Девья (по кучета), с. Арапларъ
говеда) и с. . Караджаотъ (по кучета).
,3) Сап-»> по конете: а (Варнен. околия въ с. Петре.)

(по

II Върлующи:
1) Бясъ по кучетата: а) Варненска околия гр. Варна и с. Ко
злуджа;
'
'
' б) Провадийска околия: гр. Провадия (по конете и кучета) и
с. Гор. Чифликъ (по говедата и кучетата).
2) Дуринъ по коне: а) Варненска околия въ с. с. Авренъ, Бо
яна и Джевизлий;
3) Сапъ по конете: а) Варненска околия въ селата: Козлуджа,
Емирово, Ботево, Пашаидъ и Гевреклеръ.
б) Провадийска околия: Капуджи-махле, Акъ-коюнъ, Вълчи-долъ,
и Хасърджикъ
III. Прекратени:
1) Бясъ по кучета: а) Провад. околия въ с. Ново-село.
2) Дуринъ по конете.- а) Провад. околия с. Хасърджикъ.
3) Сапъ по конете: а) Варнен. околия с. с. Таптъкъ, Сюнъ-беЙ,
Гюнъ-догду, Николаевка, Гюле-кьой, Бояна и Чанларъ.
б) Провадийска околия въ с. с. Кара-агачъ и Гьокче-дюлюкъ.
гр Варна, 6 юний 1929 г.
Окржженъ Ветер. лекарь: Д-ръ Тюлевъ

Варненска

ОколийскаОрганизация

на служителите, при изборните учреждения.

ПОКАНА
№ 63.
гр. Варна, 8 Юний 1929 год.
Настоятелството на организацията свиква членовете,
си на ОБЩО ГОДИШНО ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ
на 15 юний т. год. (Сжбота) въ 4 часа сл. обЪдъ въ салона
на Варненската Окржжна Постоянна Комисия при следния
Дневенъ редъ:
1) Удобрение дневния
контресъ;

редъ на 13 редовенъ

съюзенъ

2) Избиране делегати за сжщия конгресъ;
3) Разни в ъ п р о с и . о т ъ организационенъ характеръ;
отчитане членовете, като същевременно пунктовите деяте
ли представятъ на секретарь-касиера исканите сведения съ
точка 5-а отъ окръжното № 2599 на сжюзния секретариятъ
публикувано въ бр. 32 на съюзния в. . З а щ и т а » .
Ако на гореспоменатото в р е м е не се състои събра
нието поради липса на нуждното число членове, сжшото се
отлага за 16 Юний т. г. (НедЪля) въ 9 часа сутриньта, и щ е
се състои колкото членове и да присжтствуватъ.
Отъ Настоятелството.

Варненска
Търговско-Индустр. Камара
№ 6217
6 юний 1929 год.
Варна
;

Окръжна Постоянна Комисия
Ту к ъ

Имайки предвидъ голямото международно значение на
Пражкия мостренъ панаиръ, Камарата ни счита за свой
дългъ да препоржча на експортните фирми отъ района ни
да взематъ живо участие въ него.
Чехославия, заемаща централно место въ Европа, може
да бжде единъ добъръ пазаръ на нашите произведения. За
голямо съжаление, обаче, отъ наша страна до сега много
малко е направено за завладяването му. Пражкия панаиръ,
въ случая би могълъ да играе гол-Ьма роль, но е необходимо
нашите експортьори да проявятъ по-гол-бмъ интересъ къмъ
него.
Известно, е че панаира въ Прага се посещава отъ голЪмъ брой търговци не само отъ континента, но и отъ пре
зокеанските страни. Всички намъ съседни държави иматъ
тамъ своите добре организирани павилиони, които съ успехъ
пропагандиратъ техните експортни артикули и еж успели
постепенно да и з м е с т я т ъ нашите отъ международния
пазаръ.

Стр.

Брой 6

Варненски окрлженъ вестникъ

4

Налага "се прочее, щото нашите търговци-износители
да взематъ но възможность по-живо участие въ междуна
родните изложби, чрезъ които те ще могатъ да иамърятъ
пласиментъ на българското производство, което, благодаре
ние на своята доброкачественость ще бжде винаги предпо
читано.
Българско-Чехословашката Търговска Камара въ София
се ангажирва да уреди, презъ есенния панаиръ въ Прага,
единъ рекламенъ павилионъ при условие да се явятъ изло
жители, като обещава да издействува всички възможни
улеснения както при превоза на,стоките, така ь за самите
излошители.
Умоляватъ се всички членове и кореспонденти на Ка
марата да разгласятъ настоящето между интересующит-Ь се
и ако се укажатъ желающи да взематъ учаттие въ излож
бата, да се ртнесатъ до Камарата ни за по подробни
сведения.
Българско Чехословашката Камара въ София проектира
една екскурзия за български търговци, къмъ края на м.
августъ, която ще посети по-важните чехословашки търговско.индустриални центрове, панаирите въ Братислава и
Прага и изложбата на модерната търговия за 1929 год отъ
гр, Бърно.
Председатель: К Геновъ

Касъмларско селско обшинско управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 784
С. Касъмларъ, 17 априлъ 1929 година.
Обявява се на интересующите, че на И день отъ пуб
ликуване настоящето въ Варнен окр. вестникъ отъ 1 4 — 16
часа въ канцеларията на общинското управление ще се про
изведе търгъ съ явно надаване за продажба на единъ кастриранъ говежди бикъ на 5 год. косъмъ сивъ безъ белези.
Първоначална оценка 2000 лл. Чл. 70 отъ зак. за бюд
жета отчетностьта и предприятията е задължителенъ за
конкурентите
Всички разноски по търга»еж за смЪтка на закупчика.
Отъ комисията.

Константиновско Бълг. училищно настоятелство

Главенъ Секретарь: Св, Грековъ

ОБЯВЛЕНИЕ
зшшшшшзжстшш ш ат

№ 124

ОБЯВЛЕНИЯ
«м»такмшшда.ш1шжшшш1?^^

Кутлубейско училищно настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ
№ -67
с: Кутлубей, Г юний 1929 год.
На 23 юний отъ 2 часа сл. об^дъ въ училищетр; ще се
произведе търгъ съ,явно наддаване за. продажба ,на, тревата
на училищните ливади въ' Местностите Долни и горни ли
вади всичко 15 декара на 8 парцели
Първоначална цена: по 200, лева,на декаръ,
Залогъ за участие 10%
Разноските по публикацията еж за сметка на наемателите.
Отъ учил. настоятелство.

Кара Д ш д ъ Махленско училищно настоятелство

с. Константиново, 14 май 1929 год.
На 15 юний 1929 год. отъ 2 до 4 часа следъ обЪдъ въ,об
щинската канцелария ще се произведе търгъ съ явна кон
куренция за отдаване подъ наемъ презъ .тази годишния
коситбенъ сезонъ: следните училищни ливади:
1. Ливада „Геренъ" отъ 50 декара.
2.
„ , Скеля**
16
п
п

3.

„ „Ср. чаиръ" „ 2 0

4.
5.

,,
„

„Шарланъ«
, 8
„Рамаданъ" „ 50

Залога за правоучастие въ търга е 1 0 % върху първо
началната цена, която ще се определи въ деня на търга за
всека- ливада.
Закона на бюджета, отчетностята и. предприятията е за
дължителенъ.
Разноските а за публикация, гербъ и др., както и 5 %
такса за учителския фондъ еж задължителни за смЪтка на
наемателя. Поемните условия.,и другите книжа могатъ да се
видятъ всеки день въ училищната канцелария.

Председатель: В. Георгиевъ
Секр.-гл. учитель: Г. Сребровъ

ОБЯВЛЕНИЕ
№•31
с. Кара Ахмедъ Махле, 2 юний 1929 г.
Обявява се на интересующите се, че на 11 день следъ
публикуване настоящето въ Варнен.1 Окр. вестникъ' отъ 8
до 12 часа пр. обйдъ въ училищната канцелария ще се
произведе^ търгъ съ явна конкуренция за отдаване на учи
лищни имоти съгласно обявление № 22 на учил. настоятел
ство публикувано въ Варнен. Окр. вестникъ брой 3 отъ
27.IV. т. година.
Отъ учил. настоятелство

Пашаитско училищно настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ

Сйнделско селско обшинско управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1504
с. Синделъ 6 юний 1929 година.
Синделското селско общинско управление обявява, че на
22 юний н. г. отъ 10 до 12 часа преди обедъвъ канцелария
та на общинското управление ще се произведе търгъ съ
явно наддаване за отдаване на наемателъ експлотацията на
тревните-растения (сено, папуръ, камъшъ, сазъ и др.) отъ
общинското блато находящо се въ землището на с. Султанларъ, състоящо се отъ около 2900 декари за време отъ деня
възлагане търга до 15 октомврий 1929 година.
Първоначална оценка за целия наеменъ периодъе 50,000лв.

№ 38
С Пашаитъ, 10 юний 1929 година,
Обявява се на интересующите се, че на> и деньвъ 10
часа преди обЪдъ отъ публикуване на това обявление въ
Варнен Окр. вестникъ въ канцеларията на училището ч ще
се произведе търгъ за отдаване,<сеното отъ училищната
ливада. „Ливадите" отъ 13 декара и 6 ара разделена на 6
парцела.

Залогъ за правоучастие въ търга е 10% отъ стойностьта.
Тържните книжа могатъ да се видятъ вейки день въ
училищната канцелария.
Разноските по търга еж въ тяжесть на наемателите.
Отъ настоятелството.

За правоучастие въ търга се изисква 10% залогъ и до
кументи по чл. 125 отъ 3. Б. О. П.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всеки присътственъ
день въ канцеларията на общинското управление.
Всички разноски еж за сметка на>наемателя.
Кметъ: В. Костадиновъ
Секр.-Бирникъ: Ж. Г, Шивачевъ
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