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Таксата е платена.
Варна, 2 Октомврий 1925 год.

Година V I .
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Официално издание на Окржжната Постоянна Когяисея
ИЗЛИЗА

ТАКСИ

СЕДМИЧНО

ГОДИШЕНЪ

ДБОНАМЕНТЪ

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 пв. 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.
ЗЛБЕЛЕЖКН: Таксите се сметагь за една публикация
при повторение таксите се удвоявагъ.
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Варненска Окръжна Постоянна Комисия.
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вшъзша в е с т ь а
На 28 того въ 8У2 часа преди об-вдъ въ Варненската Държавна
^
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Мариинска Болница почина
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й
52 год., родомъ отъ с. БЪла (Варненско)
Покойника 6Ъ дългогодишенъ кметъ на с. Б"вла, добъръ обшественикъ, радетель за културното повдигане на родния си беденъ край, е"•••' ;Л
комуто съ жаръ и рЪдко постоянство работи до последния си часъ.
111
Смъртните останки на покойника еж вдигнати отъ болницата и Щ:Щ
отнесени за погребение въ с. БЪла.
:

Миръ на праха му.

Варна, 29 септемврий 1925 г,

Отъ Кеимсмита.
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Варненски Окржженъ Вестникъ

П. Г. Петровичъ

По износа на зърнените произ
ведения.
Напоследъкъ доста се гочори и писа по
нашето земледелско производство и свързания
съ него въпросъ за износа.
Изказаха се мнения, които въ некои слу
чаи целеха да се получатъ, чрезъ предизвик
ване неюволството въ масите, партизански ре
зултати, отколкото да се црепоръчатъ подоб
рения чрезъ правилно схващане и обективно
разглеждане на въпросите.
Като намираме, и е такова третиране на
този важенъ въпросъ нанася голема вреда на
народното ни стопанство, сметахме, че нема
да бъде безполезно да го разгледаме и ний отъ
фактическа и практическа гледна точка •
Ще почнемъ отъ зърнените произведения.
Тази година, даде Богъ, сравнително една
добра реколта. Целия печатъ, кога повече, кога
по-мадко, се занимава съ нея.
*
Та какво пе се писа — „спекулантите
плъзнаха да закупватъ храните, банките изо
ставили всички свои банкови операции и тръ
гнали да купуватъ храни за износъ••. Единъ
вестникъ дори претендира да знае положител
но, „че банките закупвали доброкачествените
български жита, продавали ги на руски тър
говци, които ги представлявали за руско про
изволство. Остава да се знае още, казва съ
щия вестникъ, дали така закупените храни не
ще се пзпратятъ въ Русия и отъ тамъ да се
новоизнесатъ като руски!?4
Разбира се всичко това нито е верно, ни
то е възможно.
Дадоха се съвети още въ началото на ре
колтата, земледелците да не продаватъ храни
те си, защото ще заскъпнатъ — тъкмо обрат
ното на това, което се предвиждаше и което
се случи — и пр. и пр.
За всички, познаващи отъ малко - малко
тази материя, всичко писано въ това направ
ление, неможеше освеаъ да предизвика съжа
ление, че така несериозно се третира такъвъ
единъ важенъ въпросъ. Но жалкото е, че това
се пише за афектъ и резултата всредъ широки
те маси, които СА малко запознати съ въпроса.
Подържали сме го и другъ п&тъ, подържаме го и сега. Н4ма по-чувствителенъ артикулъ отъ зърнените произведения. Цената му
въ всички страни на свободна търговия зави
си отъ международните тържища. Отъ тйхъ
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зависятъ изключително и цените на нашите
зърнени произведения.
Нашата страна обаче, за известенъ периодъ отъ време — начало на реколтата — има
едно преимущество като страна съ най ранна
реколта (южна България) и като най близка
доставчица на Гърция, Царпградъ, Островите.
Преимущество е с-ъщо, че можемъ да про
даваме въ малки партиди, за което не малка
зас/уга има нашето Търговско Параходно Д-во.
Ний продаваме производството си въ тези
пазари, особено въ началото на реколтата, ви
наги на по-добри цени. Така беше особено та
зи година, тъй като всички гореозначени па
зари беха изпразнени (скъпите по-раншпи це
ни не имъ позволяваха да се запасятъ съ хра
ни). Доставката отъ Америка можеше да става
на големи количества, а храните отъ Русия,
Ромъния, Сърбия се изнасятъ по-късно. И та
ка ние почнахме и изнесохме 10—15,000 тона
жита изключително за близкия изтокъ на цени
по-високи съ 1 до 1 "50 дв. на килограмъ отъ
европейския паритетъ.
Така напримеръ: когато цените въ Анверсъ—Марсилия, се движеха между 220 — 240
шилинга за 78/79 хектолитрово тегло, 4 - 5°/ 0
примвсъ, което се равнява на около 7 6 0 -7*90
лв. килограма франко Марсилия—Анверсъ, отъ
което, като се приспадната. мито,навло и др.
около Г70 на килограмъ, остава за насъ о—
6'20 лв. на килограмъ, въ същото време на
близките пазари житото се продаваше на цена
7 '30—7 50 лв. на килограмъ.
За това и не е изнесено до сега нито
ЗЗрно жито за европейските пазари.
За всички, които позяаватъ тази материя,
беше ясно, че по причина, че тази годишната
реколта на всекдде е повече отъ добра, че
страни като Франция, Германия, които беха
едни важни вносители на храни, днесъ иматъ
отлична реколта, че Русия, която беше вънъ
отъ строя, като износителка, заема наново свое
то место съ около 4 милиона тона за износъ
— цените ще спаднатъ и, че най-сетне, щомъ
се явятъ на пазаря руска, сръбски, ромънски
храни, цените ще се приравнятъ и за близки
те пазари до европейския паритетъ.
Така и стана; цените бързо спаднаха и
вместо спекула — дума, съ която толкова се
експлоатира, всички търговци по гарите, кои
то търгуватъ съ храни, осъмнаха съ една за
губа отъ 10—12,000 лева на вагонъ/ всички
операции почти се преустановиха по гарите;
въ Варна и Бургасъ нищо не пристига; и мал
кото еделки, които ставатъ още с& за местна
консумация.
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Който познава по-отблизо търговията съ
храни знае, че у насъ не само производителя
не може ла бъде експлоатиранъ, но че закупвачите по гарите въ повечето случаи кувуватъ
на цеви по-високи отъ Варна и Бургасъ, те*и
отъ Варна и Бургасъ на цени по-високи отъ
близките и европейски пазарп все съ надежда
ва повишение. Който се занимава и пише по
този въпросъ, нека се позаинтересува по от
близо и ще се убеди въ това.
Ний визираме, разбира со, малките мест
ни търговци. Чуждите големи фирми познаватъ добре пазарите и за това освенъ тези
които се занимаватъ съ износъ за близките
пазари, не съ. се намесили въ досегашните
сделки.
Опоредъ последните сведения отъ европей
ските пазари, ако некоп други причини не пре
дизвикатъ изменение на цените, тукъ где требва
да спаднатъ още 1 0 - 2 0 ст. на килограмъ за да
се доближатъ до европейския паритетъ.
Всички други предсказвания и неуместни подметания отъ където и да идатъ те, могатъ само
да пакостятъ на нашето производство, на произ
водителя и на износната „ни търговия.
Въ нормално време, свободния вносъ и изнпсъ е едвветвения регулаторъ на цепите за ме
стната консумация. Държавата може да регулира
цените съ износното мито. Всека друга намеса ще
докара обратни резултати. Последния оп.чтъ до
каза това.
.
в . „Слово".

Почшвешо не вшрсш! сждове
Споредъ Ь. ОедгиПу.
Както всека година, така и сега считаме за
полезно да напомнимъ на нашите читатели, че на
ближава време да прегледатъ избите си.
Лошото състояние на винарските съдове, ка
то футии, кораби, линове (каци), бъчви, бурета и
пр. е главната причина за повреждане на вината,
произходящи отъ добра реколта. Само съ добрата
воля на лозаро-винаря може да се избегнатъ почти
всичките повреждения на вината, като сериозно се
прегледатъ съдовете и уредите, които се употребяватъ при приготовлението на вината н като се
поправи и почисти всичко, що има недостатъци.
Почистване на новитп с&дове. Най-доб
рото средство за почистването на тия съдове е
парата, която ги пречиства съвършенно, ако дей
ствува върху т%хъ по продължително време. Следъ
запарването, едно внимателно измиване съ чиста
вода е достатъчно да направи новите сждове годни
ва наливане съ мжсъ или съ умачкано грозде, па
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даже и за пълнене съ прекипело вино. Въ отсътствието на паренъ котелъ, може да се при
вета до следното средство: Въ нова бъчва се поставятъ 20—25 кгр. негасена (на камане) варь за
100 хектолитри обемъ, после се затваря плътно
вратата на бъчвата и се сипватъ отъ вранята (гор
ния отворъ) 40—50 литри вода (по 2 литри во
да за 1 кгр. варь), следъ което и последния от
воръ се затваря. Изгасяването на варьта произ
вежда изобилна пара, която прониква въ порите
на дъгите и запарва съда. Когато .бъчвата изтине, тогава се влиза въ нея и се намазва целата й
вътрешность съ варовитата каша, следъ което сжда се измива съ чиста вода, докато се отстрани
всичката варь Въпросния начинъ не е толкова добъръ, както първия, та по тая причина почисте
ните така сждове винаги требва да се изполватъ
за ферментиране на мжсъ или умачкано грозде,
преди да се налее въ техъ прекипело вино.
Въ съседство съ големи извори или реки,
новите сждове може още да се почистятъ като се
напълнятъ съ вода, въ която се прибавя малко
натриевъ карбонатъ (сода за бъчви). Подиръ 6—
8 деня водата се източва и съдовете се измиватъ
съ чиста вода.
Въ всичките тия случаи, следъ измиването и
изсушаването, сждоветЪ требва силно да се напушатъ съ сера. ако нема да се пжлнятъ веднага.
Напушването требва да се повтаря следъ 3—4
дена, защото иначе съдовете може да плесенясатъ.

Почистване на употрпбяванитт сзкдове.
Употребяваните съдове може да се спазватъ безъ
повреда, ако се взематъ следните мерки:
Щомъ се изпраздни бъчвата, требва внима
телно да се измие съ четка и чиста вода, до като
почне да изтича бистра вода, Следъ това съда се
остава 24 часа да изсъхне, като водата на дъно
то се събере съ сюнгеръ и се напушва силно съ
сера (1 кгр. сера на 100 хектолитри вместимость),
Напушването требва обезателно да се повтаря все
ки 5—6 седмици до следующия гроздоберъ.
Малките бурета се почистватъ съ помощьта
на железенъ синджиръ и чиста вода, докато се
премахне всичката каль и после, когато изсъхнатъ,
се напушватъ силно съ сера, както бъчвите.
Когато съдовете не еж държали вино много
години подредъ, тогава те требва да се изложатъ
на пара повече време, за да се запаратъ и се от
страни отъ техъ вкуса на дърво, придобитъ отъ
дългото стоене. Тия сждове не бива да се използватъ за продължително ферментиране и за нали
ване на готово вино, до като не еж изгубили
вкуса си на дърво.

Почистване на повреденитгъ с&дове.
Повредените сждове бивагь вкиснати, плесе
нясали, вонящи или съдържащи бактериите на
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превръщането. Почистването на тия съдове за
почва съ изтъргването на винения камъкъ (тергията), посредствомъ което се премахватъ. повечето
отъ микробите или зародишите на болестите по
виното. После тия съдове се почистватъ както
следва:
1) Вкиснали С&дове: Ако вкисването е
слабо, намокрюва се съ вода целата вътрешность
на съда и последния се напушва силно съ сера 2
или 3 пъти презъ 48 часа. Ако вкисването е силно,
съда требв.т0внимателно да се измие навредъ отъ
вътре първо съ 5°/ 0 разтворъ отъ натриевъ карбонатъ (сода за бъчви) и после съ чиста вода,
следъ което съда, преди да изсъхне, се напушва
силно съ сера неколко пъти презъ 48 часа.
2) Плесенясали
С&дОве. Когато плесенясването е слабо, тогава следъ остъргването на ви
нения камакъ, се намазва целата вътрешность на
съда съ гъсто варовито млеко отъ пресно огасена варь и следъ като престои съда 2—3 дена
се измива съ чиста вода, до като се- отстрани
всичката варь. Подиръ изтичането на водата, съда
се напушва силно съ сера неколко пъти презъ
48 часа. Когато пъкъ плесенясването е силно, то
гава съдовете се почистватъ съ калиевъ перман
ганатъ, както вонящите съдове.
3) Вонящи С$сдОве. Гниюща миризма иматъ
най-често буретата, които съ стояли праздни въ
влажните изби на безгрижните консуматори. Та
кива бурета се почистватъ съ калиевъ перманга
натъ, който, като окислява вонящите тела, уни
щожава ги и премахва лошите имъ миризми.
За тая цель бурето се напълва съ вода, въ
която се прибавя 10 гр. за хектолитъръ калиевъ
перманганатъ на кристали, после се разклаща не
колко пъти, за да се разтвори и размери перманганата и се остави 3—4 дена, като отъ време на
време се претъркалва неколко пъти. Подиръ това
водата се източва и бурето се промива неколко
пъти съ чиста вода. Ако при мирисането се усе
ти лоша миризма, почистването се подновява съ
5 гр. калиевъ перманганатъ за 1 хектолитъръ
вместимость.

4) С&дове сздзржащи микробитгь на
преврзщането. Микробите на превръщането и
другите бактерийни болести запазватъ виталната
си сила отъ една година до друга и ако не се
взематъ мерки за унищожаването имъ, те може
да нападатъ виното отъ неколко реколти поредъ>
И въ тоя случай най-сигурното средство е
калиевия перманганатъ. Буретата се почистватъ
както вонящите, а за бъчвите е достатъчно да
се измие посредствомъ помпа целата имъ вътреш
ность съ разтворъ отъ 1 кгр. калиевъ перманга
натъ за 100 литри вода.
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За почистване на каци може да се употреби
разтворъ отъ калиевъ бисулфитъ въ размеръ
50—60 гр. за 100 литра вода.
Съдовете требва да се миришатъ винаги
следъ 24 часа отъ отварянето имъ защото иначе
серния двуокисъ маскира дъха на повредите.

Почистване на избитть. Много е важно да
се почистатъ преди гроздоберъ и самите изби.
Следъ като се изнесатъ отъ избата всички непо
требни за винарство прибори, измазватъ се сте
ните й съ пресно гасена варь и после се напръскватъ посредствомъ пръскачка съ 2 % разтворъ
отъ синъ-камъкъ или просто се пръскатъ съ Борделезовъ разтворъ, а пода се пръска съ 1°/ 0
хлорна варь. Ако избата е влажна, напушва се
силно съ сера, преди да се измаже съ варь.
София, 25-УШ 1925 г.
Извлекалъ отъ „Ргодгез Адпсо1е ег \Л'т..со1е".
(сп. Лозарски пр^гледъ).

П. Д. НеТКОвб.

ДОМЙШМ М Ш И Ш .
12. Какъ да се пазимъ отъ заразителни
бопести.

За предпазване отъ разните заразни болести
се грижатъ лекарите, но за да могатъ на време
и бързо да се зематъ мерки за спиране поната
тъшното имъ разпространение, требва всеки, кой
то има боленъ въ къщи или знае, че въ некое
жилище има такива болни, веднага да съобщи на
санитарните власти, градски или околийски ле
кари, фелдшери, санитарните агенти, или на дру
гите власти.
Когато въ една къща има боленъ отъ тия
болести, требва болния незабавно да се изолира,
като никой не влиза при него и не излиза отъ
къщата, докато не позволи лекарътъ. Изолира
нето на подобни става най-добре въ болницата,
или въ определено за тази цель отделно жилище.
Пренасяне болни отъ тези болесги на далечни
разстояния, отъ селата въ градовете, и наопаки,
не бива да се допуска, освенъ когато нема на
местото никаква медицинска помощь. Когато бол
ните се пренасятъ отъ село въ градъ, колата
требва да се придружава отъ местенъ стражарь,
който да бди за неспирането по кръчми, ханища,
или частни жилища и за отвеждането болния на
право въ болницата. Следъ превоза, требва да
се дезинфекциратъ, както колата, тъй и придру
жаващите я лица, и изобщо всички вещи. При
пътуване съ железница, стргжарьтъ требва да
уведомява железопътните власти, за да се изо
лира болния и направи после нуждната дезинфек
ция на вагона. Следъ излизането на болния отъ

Брой 13.

Варненски Окржжент. Вестникъ

къщи, жилището му требва да се вароса и де
зинфекцира.
Болния требва да се гледа само отъ лице,
което да изпълнява строго дадените му отъ ле
каря наставления. Отъ стаята, въ която ще лежи
болниятъ, требва да се извадятъ всички излиш
ни покъщнини: дрехи, легла, бельо, съдове, пер
дета и пр. Стаята не бива да се мете, за да не
се дига прахъ, а да се истрива съ влажни пар
цали, които после да се натапятъ въ 5 % карбо
лова вода. Употребеното бельо: кърпи, чаршафи,
ризи и пр. също требва да се натапятъ въ съ
дове съ сапунява, силна карболова вода, въ коя
то да стоятъ най-малко 4 часа, следъ което може
да се ператъ.
Съдовете за ядене и пиене: паници, чинии,
чаши, лъжици, ножове, канички, и пр. на болния,
требва да стоятъ въ стаята му. Преди да се
изнасятъ е нужно те да се изваряватъ най-мал
ко г/2 часъ съ малко пепель или сода. Легените,
кофите требва да се обливатъ съ силна карбо
лова вода.
Останалите отъ болния, или били те въ ста
ята му, ястия и питиета, особеоо млеко, хлебъ,
вода и пр. не бива по никой начинъ да се употребяватъ отъ други, а требва да се размесватъ съ карболова вода и следъ 3—4 часа да
се изхвърлятъ въ нужника.
Всички отлъчени отъ болния продукти: изблюването, сополите, слюнките, извадените отъ
гърлото налепи, люспите отъ кожата и пр. треб
ва да се събиратъ въ памукъ, парцали или кър
пи да се изгарятъ въ стайната печка на болния,
или пъкъ да се потапятъ въ силна карболова
вода и следъ туй да се изхвърлятъ въ нужника,
заедно съ водата отъ гаргарата, отъ миене и
къпане на болния и пр. Тая вода не бива да се
плиска и разлива, а требва да се смесва съ кар
болова вода, или въ варовно мляко, да стои 4
часа, и следъ това да се излива въ нужника.
Пода, покъщнината и всички замърсявани съ
отлъчванията на болния съдове требва внима
телно да се изчистватъ, измиватъ и обливатъ
изобилно съ силна карболова вода, или съ варо
вно млеко.
Следъ пълното оздравяване на болния и окон
чателното очистване на кожиците по ръцете и
краката му, което става най-малко за 40 дена за
скарлатината и едрата шарка, и за 15 дни за
брусницата и дефтерията, следъ пренасяне на
болния, или следъ смъртьта му, всички предме
ти въ стаята му, употребяваните и замърсени
съ отлъчванията му неща, требва грижливо,
споредъ предметите, да се дезинфекциратъ или
въ парна машина, или да се изварятъ и измиятъ
съ силна карболова вода.
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Също така требва да се дезинфекциратъ
чаршафите, кърпите, гащите, ризите, и всичкото
облекло на болния и домашните му, които съ
биле въ съприкосновение съ'него или съ вещите му.
Дрипи, слама, книги, играчки, метли и дсуги евтини предмети требва да се изгарятъ.
Преди излизането отъ дома, оздравелиятъ
требва добре да се изкъпва съ топла вода и
сапунъ и да се облича въ нови или дезинфекци
рани чисти дрехи.
Умрелите требва да се носятъ въ затворе
ни кофчези. Те не бива да се целуватъ и кжпятъ. Съ една дума, нищо въ къщата на бол
ния не бива да остава неизмито съ карболова
вода, неизварено и недизинфекцирано. Стените на
къщата требва да се варосватъ.
Изъ книгата „Домашенъ лекарь"
отъ Д-ръ Г. Ефремовъ.

X Р О II Ш К А
Министерството ча проевътата нарежда,
държавния изпитъ за първоначални и прогимна
зиални учители да започне на 26 октомврий. Про
гимназиалните ще се яватъ въ Института Щуменъ
и Пловдивъ. Всеки кандидатъ внася по 100 лв.
изпитна такса.
Нагжгаяътт. вложенъ презъ ,924 година
въ американските филмови предприятия възлиза
на 1,500,000,000 долари, което прави около
210,000,000,000 лв. Въ тая индустрия съ анга
жирани 30,000 души, кинематографите се посещаватъ седмично отъ 50 милиона души, надни
ците възлизатъ годишно на /0,000,000 долари,
годишниятъ приходъ отъ продажбата на филми и
даването подъ наемъ— на 140,000,000 долари.
Презъ 1923 г. съ били изнесени отъ Америка за
чужбина 70,000,000 метра филмъ.
Една такава млада и толкова развита инду
стрия заслужава нашето преклонение. Разноските
за производство на единъ филмъ се движатъ меж
ду 50,000 и I мил. долари и най-често те въз
лизатъ средно на 150,000 —2000,000 долари.
Затова една картина, която струва толкова скжпо
требва да намери одобрението пс възможность на
повече хора. За да даде добра печалба единъ филмъ
споредъ мнението на видни филмови дейци, требва
да се хареса поне на 9,000,000 души. Ясно е
прочее, колко големи съ опасностите и рискътъ
при филмовото производство.
3,670 ниложетрг зз 24 часа. Английския
капитанъ Дуфъ преди неколко дена постигналъ
най-големата автомобилна бързина за едно дено-
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нощие съ една английска кола съ трилитрови ци
линдри.
Средна бързина, съ която се е движилъ презъ
24-те часа е 152 километра и 950 м. въ часъ н
целото изминато разстояние е, по точно, 3,670
клм. 329 м. и 48 см. — най-дългиятъ пжть измннатъ до сега съ автомобилъ за същото време.
Преди кап. Дуфъ, който е обученъ автомобилистъ,
взималъ участие въ големи състезания и дори
веднъжъ тежко пострадалъ при едно надбегване
—най-големото разстояние минато съ автомобилъ
за 24 часа е било 3,384 клм. 759 м., при ср%дна
бързина 141 клм. 310 м. въ часъ, постигнато на
4 юний т. г. също отъ двама англичани.
Захарното производство въ Чехия. Захар
ното производство презъ кампанията 1924/25 е
било 1,426,000 тона срещу 1,000,000 тона презъ
миналата кампания, съ което производството се
приближава до това отъ преди войната. Вътреш
ната консомация е била 33,800 тона срещу 32,700
презъ миналата година. Износътъ на захарь до
края на месецъ августъ е билъ 984,000 тона
срещу 654,000 презъ същото време миналата
кампания и се очаква, че до края на годината ще
превиши 1,000,000 тона, която цифра предста
влява една пета отъ производството на захарь въ
Европа.
За гроздобера. Споредъ измерванията на
Варненската земледвлска катедра на гроздята, захарностьта въ последните се движи отъ 12 до 16
процента. Отъ такава захарность се получаватъ

ВАРНЕНСКИ
Оир. Ветернн. ЛЪкарь
№ 1614.
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Препись

Окръжно

_ _
До Господина
23 септемврий 1925 г. Варненски Окр. Управитель
гр. Варна.1
Най-често принасенею на епизоотинте ста
ва чрезъ подвижната търговия на добатъкъ.
Сапа по еднокопитните. Огнеяицата и Чу
мата по свините и Шарката по овците се разпространяватъ по всички краища на страната
по този начияъ.
Закона за санитарно ветеринар, служба
предвижда редица мерки целящи контрола на
таги търговия, обаче прилагането имъ до сега
не е било такова, каквото би требвало да бжде.
Особено небрежни въ това отношение с-ж. би
ле общинските власти.
Като се има предвидъ горньото и пред-

слаби, болни и недостатъчни вина. Добре ще сторятъ лозарите да не бързатъ съ гроздобера. Ча
кали цела година гроздето, нека почакатъ още де
сетина дни.
Подготовката на почвата — ораньта въ
варненски окръгъ за зимните посеви както и самата
сеитба все повечко и повечко се засилва, тъй ка
то земледелците почти привършиха съ събира
нето на царевицата. Посетата преди 4—5 и по
вече дни зимна пшеница, благодарение на хуба
вата влага у почвата е поникнала редовно, като
посевана й се намира въ отлично състояние.

Житно тържище.
Зимница.
Ечмикъ .
Бобъ .
Фий
.
Леща .

.
.
.
.

.
.
.
.
.

Варна 29.IX. 1925 г.
6.20 лв. до 5.47 лв. за
3.95 лв. до 3 9 0 лв. за
6.10 лв. до 5.50 лв. за
4.75 лв. до — лв. за
5"40 лв. до — лв. за

кгр.
кгр.
кгр.
кгр.
кгр.

ЮГОСЛАВИП.
Югославия не е започнала още съ износа на
зърнени храни. Презъ изтеклата седмица цените
на вътрешния пазаръ съ били:
Пшеница, бачка
285 дин. (712,5 лв.
„
сръбска 272 „ (680
Ръжь
200 „ (500
Ечмикъ
190 „ (475
„
Овесъ
180 „ (450
Царевица
201 „ (505

видъ обстоятелството, че въ последно време
особено зачестяха случаите да се явяватъ на
пазаря продавачи на разенъ видъ добитъкъ и
продукта отъ животински произходъ, безъ да
се придружени съ пътенъ листъ отъ длъж
ностните ветеринарни власти или общинско
свидетелство за произходъ и здраве, въпреки
многократните разпореждания до общинските
власти, моля разпореждането Ви, Господинъ Уп
равители), да доведете до знанието на населе
нието въ поверения Ва окръгъ, съ разглася
ване чрезъ подведометвенитЬ Ви органи, об
щинските кметове, следаото:
I) Съгласно чл. 84 отъ закона за санитар.
ветеринар, служба (публикуванъ въ Държавенъ
веотникъ брой 88 отъ 1924 год.) прекарване
или пренасяне на животни или продукти отъ
животински произходъ отъ едно населено ме
сто на друго се позволява само когато с& при*
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дружени съ нужното удостоверение за произходъ, здраве и годность за консумация;
2) Когато прекарването на добитъка ста
ва въ района на околията или на малка раз
стояния отъ границата й, както и до най близ
кия пазаръ, достатъчно е форменно общинско
свидетелство за произхода и злраве;
3) Общинските свидетелства пматъ валидность само 5 дни и на техъ не съ, правятъ
никакви заверки съ целъ да се избегне изда
ването яа редовно ветеринарно свидетелство;
4) Когато прекарването става на по-далечво разстояние, на стада, пешкомъ или по
железницата необходимо е пдтенъ лиегъ отъ
местната ветеринарна власть;
'
5) Пътните листове иматъ валидность 10
дни, следъ изтичането на който срокъ, те треб
ва да се заверяватъ отъ ветеринарните органи
въ всички онези места, презъ където минава
добитъка
6) Заловения безъ п&теяъ листъ добитъкъ
или животински произведения се задържатъ и
изолирва до установяване на произхода и здра
вето му, а стопанина се глобява въ размеръ
до 2000 лева;
7) За пресното краве масло, което се пре
нася на пакети или блокове, търговците се
снабдяватъ съ пътенъ листъ отъ съответния
ветеринар, лекарь, въ което изрично требва да
се спомене, че кравите отъ които е добито ма
слото сътуберкулинизпрани и указала здрави и
8) ПЪТНИТЕ листове за добитъкъ и сурови
животински произведения, както и общинските
свидетелства за произходъ и здраве, се издаватъ само отъ кочани, изпратени отъ Мини
стерството. Общините се снабдяватъ съ таки
ва кочани отъ респективнпте окол. ветеринар.
ни лекари- Най-строго се забранява издаване
то на пътни листове отъ кочани незаверени
отъ Министерството. Нарушителите на това
ще бъдатъ най-строго наказани.
Окръженъ ветер. лекарь: Д-ръ Тюдевъ.
Верно;
за Окрлженъ ветер. лекарь: Д-ръ Ст. Рогачевъ.
Окржжно.
ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия
До Г. Г.
№ 2117
Общинските Кметове
29 септемв. 1925 год.
въ окръга.
гр. Варна
Понеже книгата тия дни ще излезе отъ печатъ, то повторно се поканвате г-нъ Кмете( да
проагитирате между населението за снабдяване съ
въпросната книга която Ви е препоржчена съ ок-
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ръжно предписание на Комисията № 1840 отъ 26
августъ т. г. напечатано въ брой 9 на Окръж
ния вестникъ.
Общината Ви също требва да се снабди съ
тая книга, стойностьта на която пратете въ Ко
мисията.

за Председатель: Ан. Ивановъ.
Секретарь: М, Ботушаровъ
ВАРНЕНСКА
Окръжно.
Окр. Постоян. Комисия
Отд. Администрат.
До г. г. Общинските Кме
№ 2958.
тове въ окръга.
29 септемв. 1925 год.
гр. Варна.
Миналата година съ големъ ентусиазмъ, Вар
ненската и Щуменска окр, постоянни комисии ту
риха начало на едно дело, което ще даде найблаготворни рзултати за здравето на населението
— основа се за двата окръга „Варненска бакте
риологическа и противобесна станция," въ която
наредъ съ изследването на заразни болести, води,
продукти и пр. ще се лекуватъ и ухапаните отъ
бесъ.
Въпреки желанието и максимално пласираната
енергия презъ това лето противобесния огдЬлъ не
можа да се открие, защото следъ произведените
три търга за доставката на нуждните апарати и
инструменти, възлизащи на обща стойность около
600,000 лева, требваше да се дочака и договор
ния срокъ отъ 3 месеци за доставката на същите.
Отъ неколко дни апаратите съ вече присти
гнали въ Варненската митница, назначения огъ 1
октомврий директоръ на станцията Д ръ П. Скорчевъ заминава за София за да изучи устройството
на държавния бактериологическия институтъ и въ
едно близко бждаще освенъ химически анализи на
води и продукти, каквито въ станцията се предвиждатъ отъ 1 априлъ, ще заработятъ и главните
отдели на станцията: бактериологически и противобесенъ.
Може би защото станцията не е дала още
осезателни резултати, констатира се отъ страна
особено*на селските общини голема незаингересованость и липса на желание да подпомогнатъ
своевременно станцията.
Известно е, че за да се организира всЬко ед
но дело преди то да даде своите резултати, по
требни съ големи средства. Такива съ нуждни и
за нашата станция. Нека не се забравя, че даде
ната навреме помощь е двойна помощь.
Предъ видъ на това, че на станцията въ
свръзка съ изплащане на пристигналите апарати и
пр. съ нуждни големи парични средства и то измратени веднага, предлагамъ Ви, г-нъ Кмете, да
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изплатите съ вн. листъ чрезъ Б. н. банка или на
право въ Постоянната комисия — предвидената въ
бюджета Ви парична помощь за станцията въ найскоро време.
Проникнете се отъ важностьта на делото и
съзнателно изпълните дълга си, безъ да става ну
жда да Ви се налагатъ санкции.

за Председатель: Ан. Ивановъ.
Секретарь: М. Ботушаровъ.
ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия
До Господина
.№ 2122.
Варненски Горски Инспекторъ
3 октом"врий 1925 г. л З а сведение до всички
„
общински кметове въ окръга.
гр. Варна.
На № 996.
Господинъ Инспекторе,
Вий имате пълно и законно право да си по
лучите пътните и дневни пари въ случая, даже
ако получавате безотчетно такива по службата си.
Направения начетъ секр.-бирнику не е и не може
да бъде за това, че Вий имате, или немате право.
Начета е направенъ заради това, че платежа
не ще дг е билъ оформенъ и законосъобразенъ,
а именно: командировката требваше да бъде одо
брена отъ Общ. съветъ и утвърдена отъ контрол
ната власть предварително, (чл. 337 отъ правил
ника за селските общини) но утвърждението бива
да стане и следъ извършването на командировката
поради спешностьта й. Тая законна формалность
не е спазена и заради това остава отговоренъ от
четника — секр.-бирникъ, който е и виновника за
неоформяване на платежа
А на тая формалность се държи твърде мно
го при разходите, като се преценява всеки слу
чай на командировка и тогава се утвърждава, иначе злоупотреба и разхищаване на общински сред
ства по командировки не е нещо невъзможно.
А това е имано предъ видъ отъ законодателя,
когато е вписвалъ горните контролъ и ограничение.
Накрай пакъ Ви повтаряме, че въ случая Вий
и Вашето право нема намеса — длъжность е на
секр.-бирника да пригоди платежа си по,законо
установените редъ и форми

Брой 13.

Руслпрсно Училищно Настоятелство — ВарненскоОБЯВЛЕНИЕ

№5
с. Русларъ, 28 септемврий 1925 т.
Обявява се на интересующиттз, че на
12 октомврий т. г. отъ 10 до 12 часа пре
ди обедъ, въ училищната канцелария въ с.
Русларъ, ще се произведе търгъ по добро
волно съгласие за доставката на 30 тона
сухи нар-Ьзани дърва, нуждни за отопление
на първоначалното у-ще и прогимназията.
Доставката требва да се извърши найкъсно до 10 ноемврий т. г.
Предприятието възлиза на 15,000 лева.
88—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Дсълъ-бейлнйсно Ссл Общ Управление ЧйювШсга
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 2422

с. Асълъ-бейлий, 25 септемврий 1925 г.
На 31 денъ отъ публикуване настояще
то отъ 16 до 18 часа въ канцеларията на
общинското управление ще се произведе
търгъ съ явна конкуренция за отдаването
на закупвачи събирането на общинските
приходи „Интизапъ" и „Кръвнина" за вре
мето отъ 1 октомврий 1925 г. до 31 мартъ
1927 година.
Първоначалната цена на двете предпри
ятия е 5200 лева.
Искания залогъ за правоучастие въ тър
га е 10%
Чл. 125 отъ закона за бюджета, отчетза Председатель: Ан. Ивановъ.
ностьта и предприятията е задължителенъ
Секретарь; М. Ботушаровъ. за конкурентите.
ТържнигЬ книжа се намиратъ въ об
иясзцямит и«мти.1И1яваивьидвгав
щината.
Ш
Разноските за публикация на настоя
АДВ.ОКАТЪ
щето и обгербване на книжата по търга
Писалище ул. «Шуменска* № 8
еж за сметка на предприемачите.
(срещу Постоянната комисия)
Кметъ: Б. Георгиевъ
Телефонъ Кг 394 —
Варна.
92-1-1
Секр.-бирникъ: Ив. Филевъ

ш ЛА

ш

Брой 13.

Варненски Окржженъ Вестникъ

Стр.

9.

Кароджд-отско Учил Настоятелство — Провадийско. градина отъ 40 декара и три парчета ниви

въ землището на самото село.
За правоучастие въ търга се изисква
ОБЯВЛЕНИЕ
10%.залогъ върху първоначалната оценка,
№2
която ще се определи въ деня на търга.
Публикащията и гербовия налогъ еж за
с. Караджа-отъ, 22 септемврий 1925 г.
сметка на наемателя.
На 12 октомврий 1925 год. отъ 8 до 12
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
часа преди обЪдъ въ канцеларията на об 81—1—1
щинското управление ще се произведе публиченъ търгъ съ явна конкуренция за от Касшшрско Училнщио Настоятелство—Паовсдийско
даване на наематели експлоатацията на след
ните училищни имоти за време отъ 31 деОБЯВЛЕНИЕ
1925 г до 1 октомврий 1928 г., а именно:
№3
1. Нива въ местностьта „Край-село*•
с. Касъмларъ, 23 септемврий 1925 г.
състояща се отъ 33-2 декара.
2. Нива въ местностьта .Край-селоКасъмларското училищно настоятелство
състояща се отъ 75 декара.
обявява на интересующите, че на 11 день
Първоначална оценки на горните имоти отъ деня на публикуване на настоящето въ
е 80 лв. на декаръ годишно.
Окржженъ вестникъ, въ канцеларията на
Искания залогъ за правоучастие въ тър първоначалното училище отъ 9 до 12 часа
га е 10% върху първоначалната цена.
преди обедъ, ще се произведе търгъ съ
Членове 11 и 12 отъ закона за обще явно наддаване, за отдаване подъ наемъ
ствените предприятия еж задължителни за следните недвижими училищни имоти:
конкурентите.
1) Нива въ местностьта „Калбурджу
ТържнитЬ книжа могатъ да се видятъ отъ 37 декара.
вс^ки приежтетвенъ день въ канцеларията
2) Нива въ местностьта „Кавакъ" отъ
на първоначалното училище.
1-2 декара и зеленчукова градина отъ 21-1
Всички разноски еж за сметка на нае декара.
мателите.
3) Нива въ местностьта „КалбурджуПредседатель: Г. Ивановъ. карши" отъ 401 декара, нива „СулуджаКасиерь: Г. Стояновъ. отъ 8 декара.
4) Училищно дворно место отъ 5 декара.
Верно
Първоначакна цена е 80 лева годишно
80—1—1 Секретарь, гл. у-ль: Д. Георгиевъ. на единъ декаръ на нивите, на градината —
200 лева и на дворното место — 120 лева.
Боозъ-несенсо Училищно Настоятелство - Вашнско
Залогъ за правоучастие въ търга се ис
ка 10% отъ първоначалната цена.
ОБЯВЛЕНИЕ
Срока за отдаване на нивите е за 3
години, а на дворното место — 2 години.
№ 4
Всички разноски по търга еж за смет
ка на наемателите.
с. Боазъ-кесенъ, 20 септемврий 1925 г.
Тържните книжа еж на разположение
Обявява се на интересующите, че на на заинтересуваните въ канцеларията на
10 октомврий 1925 год. отъ 8 до 12 часа училищното настоятелство, и могатъ да се
преди обЪдъ въ помещението на Боасъ-ке- видятъ въ всеки приежтетвенъ день.
сенското първоначално училище ще се про
Председатель: Д. Друмевъ.
изведе търгъ съ явно наддаване за отдаване
Секретарь: Я. Дянковъ.
подъ наемъ за 2 години една зеленчукова 79—1 — 1

Стр.

10.

Варненски Окржженъ Вестникъ

Хпсърджнкско Училищно Настоятелство.

ОБЯВЛЕНИЕ

№н
с. Хасърджикъ, 28 септемврий 1925 г.
На 15 октомврий 1925 год., отъ 9 до 12
часа предъ обедъ, въ канцеларията на об
щинското управление, ще се произведе публиченъ търгъ съ явна конкуренция, за от
даване на наематели експлоатацията на
следните имоти, принадлежащи на Хасърджишкото първоначално училище за време
отъ 15 октомврий 1925 г., до 15 октомврий
1927 год., а именно:
1) Една нива отъ 200 декара въ мЪстностьта „ДЪдо Драгановия чаиръ".
2) Една нива отъ 135-6 декара въ мЪстностьта „Лещака».
3) Една нива отъ 620 декара въ мЪстностьта „Високата могила".
4) Една нива отъ 50 декара въ мЪстностьта „Кутлубейския-пжть".
Първоначалните, оценки на наема на
горните имоти възлиза 180 лева на декаръ
за ц^лия наеменъ срокъ.
Изканиятъ залогъ за правоучастие въ
търга е 5% върху първоначалните оценки.
Членове И и 12 отъ закона за обще
ствените предприятия еж задължителни за
конкурентите.
ТьржнигЬ книжа могатъ да се видятъ
всеки приежтетвенъ день и часъ въ канце
ларията на общинското управление.
Председатель: Т. Вълчевъ.
86—1—1 Касиеръ-счетовод.; П. Яневъ

Брой 13.

на търга съ явно наддаване за отдаване на
наемателъ на училищната керемидарница за
времето отъ 1 октомврий 1925 год. до 30
септемврий 1927 год.
Първоначалната цена за керемидарницата 5000 лева годишно.
Залогъ 10%.
Настоящето обявление е публикувано
но въ Държавенъ вестникъ брой 123 отъ
31 августъ 1925 год.
Председатель: Н. К. Жековъ
85—1—1
Касиеръ: Ив. Димовъ.

Кувпилъшно Училищно Ишоятедство— Провадийско
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 5
с. Куванлъкъ, 19 септемврий 1925 г.

Куванлъшкото училищно настоятелство
обявява на интересушщитб се, че на 4 ок
томврий т. г. въ 2 часа следъ обедъ, въ кан
целарията на Куванлъшкото първоначално
Училище ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция за отдаване подъ наемъ екс
плоатацията на следните училищни имоти,
находящи се въ землището на с. Куванлъкъ,
Провадийско за време отъ 1 ноемврий 1925
год. до 31 октомврий 1927 год.
1. Училищната керемидарница край се
лото състояща се отъ харманъ, 2 пещи и
навесъ за складиране неизпеченъ материалъ..
2, Училищана нива „Долните ливади"
отъ 17 декара и петь ара, която може да
се превърне въ зеленчукова градина. Усло
вия за това има.
Залогъ за правоучастие въ търга се из
исква 10% отъ първоначалоата оценка.
Доишж-Ортеиско Учил- Настоятелство—Пвовпдийско
Постановленията на закона за бюджета,
отчетностьта и предприятията еж задължи
ОБЯВЛЕНИЕ
телни за г. . конкурентите.
Всички разноски за публикация, гербъ
№ 52
и пр. еж за смЪтка на предприемача.
с. Дамналж-орта, 23 септемврий 1925 г.
Поемнитб условия могатъ да се видятъ
На тридесетий септемврий т. г. точно вс^ки приежтетвенъ день и часъ въ канце
въ 8 часа сутриньта въ канцеларията на ларията на първоначалното училище.
кметството ще се започне произвеждането 83—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

Брой 13.

Варненски Окржженъ Вестникъ

Стр.
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Лсълъ-беЯлийсно Сел Общ- Упрпвлвннв - ПровпдиЯско декара. Чатмата — 24-3 декара. Чатмата —

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2421
с. Асълъ-бейлий, 25 септемврий 1925 г.
На 31 день отъ публикуване настояще
то въ Окржженъ вестникъ отъ 14 до 16 ча
са въ канцеларията на общинското управ
ление ще се произведе публиченъ търгъ съ
явна конкуренция за отдаване на предприе
мачи експлоатацията на фондовите земи находящи се въ местностьта „Армутлукъ" —
Асълъ-бейлийско землище отъ 50 декара раз
пределена на 10 части отъ по 5 декара за
времето отъ 1 ноемврий 1925 год. до 1 ноемврий 1927 година.
Първоначалната цена на декаръ е 50 лв.
Искания залогъ за правоучастие въ тър
га е 10%.
Чл. 125 отъ закона за бюджета, отчетностьта и предприятията е задължителенъ
за конкурентите.
Разноските за публикацията и обгерб
ване на книжата по търга еж за сметка на
наемателите.
Председатель-кметъ; Б. Георгиевъ
91-1-1 Отчер.-секр.-бирникъ: Ив. филевъ

Чатмеиска Училищо Настоятелства — Варящо.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1
с. Чатма, 18 септемврий 1925 год.
Съобщава се на интересуващите, че 30
дни следъ публикуване настоящето въ в. в.
.Варненска поща" и „Окржженъ вестникъ",
въ канцеларията на първоначалното учили
ще, отъ 9—12 часа' предъ обЪдъ, ще се про
изведе търгъ съ явна конкуренция за отда
ване подъ ^ наемъ съ две годишенъ срокъ
следните училищни имоти:
Ниви — Церека — 1467 декара. Церека
56-7 декара. Церека — 157 декара.
Топрака —4 - 4 декара. Чатмата— 58-3

20 декара. Чатмата — 4-8 декара и едно
дворно училищно место отъ 25 декара въ
съ Чатма.
Първоначалната оценка ще се опреде
ли при търга. Наддаването става на декаръ
Залогъ за правоучастие въ търга е 5%.
Г. Г. конкурентите требва да изпълнятъ чл. чл. 125—129 отъ закона за бюд
жета, отчетностьта и предприятията.
Поемните условия мо.гатъ да се видятъ
всеки присжтственъ день въ училищната
канцелария.
Председатель- Н. Стойковъ.
82—1—1 Секретарь гл. у-ль: Г. Бомбовъ.

Чамурненско Селсно Общ- Управление—Провадийско.
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 1102
с. Чамурна, 19 септемврий 1925 г.
Общинското управление обявява на интересующмте се, че на 11 день отъ публи
куването настоящето въ Държавенъ вест
никъ, въ общинското управление отъ 3 до
6 часа следъ пладне ще се произведе пу
бличенъ търгъ, чрезъ тайно наддаване, за
продаване дървесната маса, стояща, която
ще се получи отъ изсичане сечището за сто
панската 1925—926 год., на общинската го
ра на с. Чамурна, местностьта „Узунъ-Кулакъ", отъ около 100 декара^ съ първона
чална цена 400 лева на декаръ.
Наддаването ще стане на декаръ.
Офертите ще се приематъ точно до 6 ч.
Залогъ за участие е 10% върху пър
воначалната цена или 4000 лева.
Поемните условия, планътъ за сечището
и другите тържни книжа, могатъ да се ви
дятъ всеки день въ общинското управление,
Отъ конкурентите се искатъ докумен
ти съгласно чл. 125 отъ закона за б. о. п
Гербъ, публикация и др. разноски ся
за сметка на предприемача.
Председатель: В Ганевъ.
84—1—1
Секр.-бирникъ: Д. К. Ефтимовп

Стр.
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Варненски Окржженъ Вестникъ

Брой 13.

Асълъ-бейлнйско Сел- Общ- Управление - Провадийско йсъяъ-бейлнйско Сел. бщ- Управление - Проводнйснв

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2420

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2419
с. Асълъ-бейлий, 25 септемврий 1925 г.
На 30 день отъ публикуване настояще
то въ Окржженъ вестникъ отъ 14 до 16 ча
са въ канцеларията на Комаревското учи
лище ще се произведе публиченъ търгъ съ
явна конкуренция за отдаването на предприемачъ експлоакацията на фондовите, зе
ми находящи се въ местностьта „Яйкжна"
Комаревско землище отъ 50 декара разпре
делена на 10 части за времето отъ 1 ноемврий 1925 год. до 1 ноемврий 1927 година.
Първоначалната цена на декаръ е 50 лв.
Искания залогъ за правоучастие въ тър
га е 10%.
Чл. 125 отъ закона за бюджета, отчетностьта и предприятията е задължителенъ
за конкурентите.
Разноските за публикация на настоя
щето и за обгербване книжата по търга еж
за сметка на предприемачите.
Председатель-кметъ: Б. Георгиевъ
89-1-1 Отчет.-секр.-бирникъ; Ив. Филевъ

с. Асълъ-бейлий, 25 септемврий 1925 г.
На 30 день отъ публикуване настояще
то въ Окржженъ вестникъ отъ 8 до 12 ча
са въ канцеларията на Фете-кьойското учи
лище ще се произведе търгъ съ явна кон
куренция за отдавенето на предприемачи
фондовите земи находящи се въ местности
те „Сазъ-йолу отъ 30 декара разпределелена на 3 части и „Екши - лобода" отъ 70
декара въ землището на с. Фете-кеой за
времето отъ 1 ноемврий 1925 година до 1
ноемврий 1927 година.
Първоначалната цена на декаръ е 50 лв.
Искания залогъ за правоучастие въ тър
га е 100/°Чл. 125 отъ закона за бюджета, отчетностьта и предприятията е задължителенъ
за конкурентите.
Разноските за публикация на настоя
щето и обгербване книжата по търга еж за
сметка на предприемачите.

Руслсгско Училищно Настонтелство — Варненско.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 4

Председатель-кметъ: Б. Георгиевъ
90-1-1

Отчет.-секр.-бирникъ: Ив филевъ

с. Русларъ, 28 септемврий 1925- г.
Обявява се на интересующигЬ, че на
12 октомврий т. г. отъ 10 до 12 часа пре
ди об^дъ, въ училищната канцелария въ с.
Русларъ, ще се произведе търгъ по добро
волно съгласие за доставката на учебници
и учебни пособия на учениците отъ първо
началното училище и прогимназията.
Предприятието възлиза на 25,000 лева.
Доставката да се извърши най-късно
до 20 с. м.
87—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

КНИЖАРНИЦАТА
На

Д. Димитровъ- Ворно
и тази година има пъленъ комплектъ
отъ всички учебници и най добъръ
изборъ отъ ученически потреби.
Поржчките се изпълняватъ най-аку78—2—2 ратно и коректнр.

Печатница «Войниковъ* — Варна.

