Таксата е платена.
Година V I .
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Официално издание на Окръжната Постоянна Комксгя
.ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО

ГОДИШЕНЪ
ЯБОНАМЕНТЪ
За общини
.
.
.
.
.
200 лева
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства. 100 „
За частни лица и кооперации
. 50 „

телеФоиъ х з?4.

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 лв.
на кв. с м . по 80 ст. За баланси на кооперации и син
дикати на страница по 150 лв. За баланси на Д-ва и
пр. на страница 300 лева.
ЗНБЕЛЕЖКЯ: ТакситЬ се см^татъ за една публикация
при повторение таксите се удвоявагь.

!^§г1
На 16 того, се навършиха три месеца
отъ ужвсното злодеяние въ катедралата Св.
Неделя. Три месеца ни делятъ отъ деня, въ
който скжпи синове на България, отишли
да отдадатъ последна почить на останките
на запасния генералъ и народенъ представитель Коста Георгиевъ, станаха жертва на
престжпния замисъль на злодеите. Цвъта
на българската мисъль, на българското во
йнство загина подъ развалините на светия
Божи храмъ.
Три месеца ни делятъ отъ оня моментъ,
когато загиналите, днесъ народни светци —
изкупители, б-вха между насъ.

дость ше требва да го понесемъ Ще напънемъ нишите мишци, ше издигнемъ други
борци, но злото ше сломимъ.
Те дадоха въ жертва живота си, отнетъ
имъ по най-подълъ начинъ отъ чуждите орждия и предатели. Но тази жертва спаси Роди
ната ни отъ пъкления заговоръ на ненаситно
то чудовише. наречено III интернационалъ.
България требва да живее и ше жи
вее Подлеците, предателите ще нзмерятъ
своята сждба.
Злодеянието въ Божия храмъ, нападе
нието върху Царя въ Ярабаконашкия проходъ ще отбележатъ тжжни страници въ
историята на България. Грядушите поколе
ния ше спомнятъ злодеите, тъй както следъ
деветнайсетъ столетия името на Юда — Христопродавеца се споменува, като символъ
на измена и предателство.

И никой не би могълъ да предполага
за ужасната сждба, която го е чакала следъ
няколко часа. Тжга, безкрайна тжга ни об
зема при спомена за скжпите покойници.
Т Б не б^ха обикновени смъртни. Техния
животъ беше нуженъ на Родината. Поколе
Дните текатъ, но спомена за ужасътъ
ния ги създадоха. Народа ги откърми, а жи на Распетия петъкъ ще бжде всекога свежъ
вота ги издигна, като общественици и вож въ паметьта ни. Нека Богь успокои души
те на изкупителните жертви.
дове на Племето ни.
Удара беше тежъкъ, но ние съ твърБогь да ги прости.
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Р. Василевъ, гнар. представитель.

Курорта „Св. Кошвншь"
Природата шедро е надарила.съ омай
ни красоти нашия хубавъ г р а д ъ В а р н а —
българската морска царица — пострадала
твърде много въ търговско отношение по
ради войнитъ, като изкупителна жертва на
майка България.
Общитъ народни бедствия и псспедниТБ нещастни събития въ страната отнематъ зъзможностьта на маса сз-кгъ да се
любува и възхищава отъ не малкото прелест
ни природни кжтчета на скжпатг Родина.
А колко е необходимо за успокояване
то и оздравяването на болната българска
душа близкото общуване съ прироанитъ
хубости на Отечеството.
Престояването известно време на кра
сивия морски брътъ, гдето човешкия погледъ не може да обхване морскигЬ необят
ни ширини и ГД-БТО гордия човешки духъ се
сломява предъ величиего на морскитй сти
хии. извьошва чуденъ преломъ в ъ ' д у ш е в 
ния миръ на човека, който, почувсгвувалъ
себе си ничтоженъ и живота си суетенъ. е
готовь да вижд;. въ лицето на другигв близ
ки и нуждпи нему другари за борба съ при
родните стихии
Па ля ши то слънчеви лжчи по красивия
п-осъченъ плажъ, прохладния морски петреиъ. студената вопо и игризигв морски
вълни на чиято монотонна птзсень пригласктъ сребролисгнито крайбрежни трепет
лики — ето природгнго дарове, които могатъ да успокоятъ и усмирятъ и най-разбу~
нената чозешко душо.
Всички тия скжпи природни съкровища
еж събран?-: въ красивия курортъ „Св. Константинъ". отстоящъ само на 9 км. отъ гр.
Варна, край морския бр^гъ по североизточ
на посока и съединенъ съ града чрезъ
хубаво първокласно шосе.
Курорта и ступанегзото около него е
собегвеность на Варненския окржженъ съветъ и се стуланисаа непосредствено отъ
Варненската постоянна комисия.
Отъ дълги години а ъ окржжния съветъ
се е водила борба, дали този имотъ отъ
близо 3000 декара земя съ малко и старин
ни постройки ще требва да служи само за
ступански цели, или да се направи за л ъ тенъ курортъ. Наддълъло е последното мне
ние. Но, поради демагогията и противодей
ствието на голвма часгь отъ бившитъ съ
вети, развитието на курорта се е спжвало
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и посетителигв еж се връщали много раз
очаровани отъ лошата му уредба и отъ т о 
ва малко, що се е правило за тоя курортъ.
И днесъ има за жалость, съветници и о б 
щественици. които мислятъ че тукъ се хвърлятъ излишни средства само за създаване
удоволствие на охолнитъ. Когато в ъ с ж щ ность това се прави за зправето на нуждающиПз се, което не е безразлично за уп
равата на окржга, и за интереса на д о б 
рия ступанинъ, който би се провинилъ в ъ
престжпно нехайство, ако не и з п о л з в а ш е
тия щедри природни дарове. Който е бивалъ в ъ курорта сега и по-рано ще се очуди на голъмитъ промъкни въ него отъ две
години насамъ, дължими на разумнитъ схва
щания на днешния о к р ж ж е н ъ с ъ з е т ъ за
значението на тоя курортъ и неуморимите
грижи на младия и енергиченъ председатель на окр. постоянна комисия.
Човешката ржка днесъ почти е попъл
нила това, що природата сама не дава.
Издигагь се на бързо ноаи сгради, прокопаватъ се и се корегиратъ канали и ръки,
прокарза се електрическо осветление, ук
расява се паркъ и въобще създ-лватъ се
всички удобства за посетителя. Харчатъ се
около два милиона лева. Излишни харчови
ли еж това ?
За демагога и кжсогледа — може би,
но за истинския ступанинъ и общесгвеникъ
тия харчове еж наложителни- И наистина,
уреждането на курорта се придружава с ъ
разумното организиране на целото ступанство.
Така — строи се здание за 700 000 л з . ,
което още тая година отъ своитъ 32 стаи
дава доходъ 150,000 лева.
Корегирзтъсе р-Ьки за 300,000 лв., и з бътзатъ се повреди за милиони. Харченото
за електрическа енергия, ще даде доходъ
отъ осветлението на държ&зния саннториумъ и ОКОЛНИТБ сгради и щ е водоснабди
всички високи мъста на ступанегзото за
посваане съ доходни култури. О щ е тая го
дина Постоянната комисия е насадила 15
декара лозе; облагородила е 600,000 амери
кански лози, увеличила е площьта на зе
ленчуковите си градини, приготвила е разсадникъ съ десетки хиляди акации и топо
ли за залесяване и укрепяване голитъ баи
ри. Доходитв й отъ стопанството и курорта
тази година еж десеторно по-гол оми отъ тия
на миналия съветъ, като доегигатъ почетната
цифра единъ милионъ лева. Развитието на
курорта и на стопанството като производитель за нуждитъ на консумацията въ сжшия
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курортъ — ето здравата политика на днешния
окр. съветь. която единъ день ше възна
гради стократно окржга. Нека пожелаемъ
на окржзи и обшини организирването на по
добни ступанства, които съ доходит^ си да
еж въ състояние да задоволяватъ всички ну
жди на самитъ административни единици и
да облегчаватъ тежкия данъченъ товаръ на
съвременния българинъ.
Нишо чудно и невъзможно, доста е да
се напомни за града Улмъ въ Германия.
чийто граждани еж шастливи да не плащатъ градски данъци и берии, благодаре
ние грижитъ на обшински управници да
развиятъ и организиратъ успъшно общин
ските, си ступанства, отъ доходите, на кои
то се посрешатъ всички разходи на град
ската община.
Благодатно поле за работа, заслужава
ше похвала и пълна подкрепа отъ всъки
съзнателенъ гражданинъ.
Н. Гр. Николиевъ.

Грижел ЗЙ реколтата.
Тази годишната реколта, споредъ све
денията на компетентните органи, е много
добра. Следъ грешките, които се направиха
миналата година по износа на храните и
прехраната на населението, налага ни се т.
г. да бждемъ по-виимателни.
Едни предполагатъ, че ще има излишекъ
за износъ около 50,000 вагона, други за около 5 милиарда лева и пр. Факта, че ще
има голЪмъ излишекъ за износъ, ни налага
едни по-добри грижи за запазване интере
сите на производителното население оть
апетитите на разни спекуланти.
Обикновено явление е у насъ по харманъ да се подбива цената на храните, за
щото тогава селското население, изтощено
икономически, бърза да продаде за да по
срещне зиналите презъ зината нужди. Отъ
друга страна, въ миналото беше заведена
една лоша практика — бирника да тръгва
веднага следъ харманъ и да събира данъ
ците. Ще требва да се отстранятъ. по въз
можность повечето причини, които каратъ
селянина, едва ли не, на зелено още да про
дава часть отъ реколтата си. Това ще стане,
като се отпустне кредитъ на нуждающитЪ
се чрезъ Б. 3 . банка или чрезъ кооперации
т е и синдикатите, където ги има. Иначе тая
богата реколта ще се изплъзне отъ ржцетЬ
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на производителя, безъ той да може напъл
но на получи равноценностьта й
Това големо и бързо спадане ще бжде
естествено, до като цената на житото се
изравни, отъ една страна, съ международ
ната такава, а отъ друга, съ общия индексъ
на поскъпването. Защото до сега, до като
средния индексъ (увеличения показатель) на
поскъпването беше за другите продукти и
стоки около 30—35 пжти, за житото беше
около 90 пжти — положение създадено вслед
ствие неурожайнмтЬ години. Опасно е, оба
че, да не спадне цената на житото подъ тоя
индексъ, поради спекулациите. И тукъ дър
жавната власть ще требва да изиграе сво
ята роль на охранитель на интересите, пре
ди всичко, на производителя.
Въ тая посока виждаме вече доста
грижи и проявено желание отъ страна на
властьта. Разрешенъ е износа на храните.
Уреждатъ се конференции на Популярни
те банки, на дърговцитЪ житари, на ком
петентни органи и пр. Ние имаме верата,
че нещо ще се направи въ тая посока, ка
то се иматъ предъ видъ преди всичко инте
ресите на производителя, защото благосъ
стоянието на производителя ще създаде бла
госъстояние и за другите икономически
слоеве у насъ.
На втори планъ се налага да се гаранти
ра прехраната на непроизводителното град
ско и селско (предимно балканско) населе
ние. Опита отъ миналото ще следва да ни
послужи за добъръ прилгЬръ. Въ тая посо
ка ще требва да заработятъ главно общи
ните, подпомогнати отъ държавата. Цената
на хлеба, който е главния хранителенъ про
дуктъ, не требва да надминава общия ин
дексъ на поскъпването, защото, въ противенъ случай, настжпва едно недохранване
на населението и незадоволяване на други
т е му нужди; а то се отразява гибелно вър
ху здравето и духа на бедния потребитель.
„Страшно безъ брашно", .Гладния лошо
гледа", казва народната мждрость.
Трудно е още сега да се посочатъ мер
ки, както за гарантиране на производителя,
така и за обезпечаване съ нормаленъ по цена
хлебъ потребителя. Обаче, налага се въпро
са да бжде обстойно проученъ и въ найскоро време разрешенъ.
Реколтата е пратена отъ Провидението,
не да забогатява този или оня, а преди всичко,
да се заздрави икономически нашата страна.
Прочие, повече предвидливость и предпазливость и ще се постигне цельта.
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Зърнен цт и щунршнн растевня.
Значеиието имъ за зшедйшето и народното им
стопанствоАко сравнимъ положението на нашето
земледелие преди и следъ войната по зна
чението, което иматъ за него и за народ
ното ни стопанство изобщо разните култу
ри, ние ще забележимъ едно намалено зна
чение на зърнените храни и едно увеличе
но значение на индустриалните растения,
особено тютюна и захарното цвекло. За
илюстрация на тая промгзна могатъ да послужатъ следните данни;
Засега или засадена площь
1909—12 г.
1921—23 г.
(средно годишно въ хил. хектари)
Зърнени храни
2,450
2,140
Тютюнъ и цвекло
10,9
51,4
(средно на житель въ декари)
Зърнени храни
5,6
4,3
Тютюнъ и цвекло 0,025
0,104
Това значи, че взето абсолютно (сред
но годишно) въ зае&ването на зърнените
храни има едно намаление отъ повече отъ
300 хил. декара, т. е. съ около 13 на сто,
а взето относително (средно на житель), то
е 1, 3 декара т. е, съ около 23 на сто. Увеличеннето пъкъ въ засадените и засети
ундустрияяни растения (тютюнъ и цвекло)
е абсолютно съ 40,5 хил. хектара т. е. съ
около 370 на сто, или относително съ 0,079
декара т е. съ около 320 на сто.
Производство:
1909—12 г.
1921—24 г.
(средно годишно въ мил. квинтали)
Зърнени храни
25.6
20,4
Тютюнъ
0,065
0,297
(средно на житель въ кгр.)
Зърнени храни
590
410
Тютюнъ
1,2
6
Производството на зърнени храни, как
то се вижда, се намалило сжщо както аб
солютно, тъй и относително — средно на
житель отъ населението. Докато презъ 1900
—12 г. на 1 житель се падатъ годишно 590
кгр. зърнени храни, презъ периода 1921 —
24 се падатъ само 410, т. е. има едно на
маление отъ около 30 на сто. При тютюна,
напротивъ има силно увеличение — близо
5 пжти,
Намаленото значение на зърнените хра-

Заоравгйте стърнищата.
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ни и увеличеното значение на индустриал
ните растения става по-очебийно, когато се
спремъ на стойностьта на техните произ
водства.
стойностьтъ на производството
1909—12 г.
1919—22 г.
(средно годишно въ мил. лв.).
Зърнени храни
494,6
7,118
Тютюнъ и цвекло
7,5
729
(въ процентъ отъ стойностьта
на общото земл. производство).
Зърнени храни
70
70
Тютюнъ и цвекло 1,0
7,0
Горните цифри показватъ, че докато
стойностьта (въ книжни левове) на зърне
ното производство се е увеличила презъ
разглежданите периоди около 14 пжти, стой
ностьта на тютюневото и цвекловото про
изводство е нарастнала близо сто пжти.
Процентно спрямо общата стойность на зем.
произв. значението на зърнените храни не
се е намалило, но затуй пъкъ това на тю
тюна и цвеклото се е увеличило 7 пжти.
Докато преди войните стойностьта на тютюновото и цвекловото производство е об
разувала 1/70 часть отъ стойностьта на зър
неното производство, следъ войните тя до
стига до 1/10 отъ сжщата.
Но най-ярка е промената, за която тукъ
говоримъ, ако вземемъ значението на раз
глежданите производства за износната ни
търговия,
стойность на износа
1910—12 1921—23 1924 г.
(средно год. въ мил. лв).
Зърнени храни 88,8
1,220
1,190
Тютюнъ
1,8
897
1,828
(въ процентъ отъ стойность
та на целия износъ)
Зърнени храни
44
30,3
23,2
Тютюнъ
0,9
22,3
37,6
Докато стойностьта (зъ банкноти) на из
несените зърнени храки се е увеличила около 13—14 пжти., стойностьта на изнесе
ния тютюнъ се е увеличила хиляда пжти.
А процентно, спрямо общата стойность на
износа, зърнените храни неотклонно губятъ
отъ значението си, докато тютюнътъ отъ
едно. нищожно мЪсто преди войната, сега
заема първо место, надминавайки решител
но всички зърнени храни взети вкупомъ.
Това еж големи промени въ нашето земе
делие, които обхващатъ както производство
то, тъй и търговията — вжтрешна и външна.
Печатница „Всйниковъ" — Варна.
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Ив Странски.

Кършенето ц1тпт1 китки па тютюна.
Практиката на дребнолистните тютюни е ус
тановила отдавна необходимостьта да се кършатъ
цветните китки на тютюна въ време на цъвтенето
или по-рано, за да се засилятъ листата; които еж
цель на културата и да се получи по-доброкачественъ тютюнъ.
Стремежътъ.къмъ новаторството създаде пре
ди две години и спора около това кършене на
тютюна. Опитите на агронома Н, Вичевъ въ Дупница въ тази посока напълно потвърдиха сжществующата програма. Той е изпиталъ за цельта
неколко сорта тютюнъ. Тъй нареченото „Падешко
семе", откършено преди цъвтението е дало на денаръ 102 х.гр , а некършеното •-•• само 68. Джумайското семе, окършено преди разцъвтяването е
дало, 97 х.гр. окършено следъ разцъвтяването —
106 х.гр., а некършеното — само 62 х.гр. Дупнишкото семе откършено преди цъвтенето е дало
144 х.гр. окършено следъ цъвтенето — 161 х.гр.,
а окръшено следъ завързване на семето — 130 х.гр.
Твърдеше се отъ заинтересуваните лица, че
качеството на окръшвания тютюнъ било много
по-долно отъ това на неокършвания. Дупнишките опити опровергаватъ и тоза голослозно твър
дение. Въ първия отъ посочените опити тютюнъ
отъ I и II качество се е получило при окършенате растения
92 на сто, а отъ III качество
— 8 на сто, които при неокършените на вре
ме тези проценти съ биле съответно 83 и 17.
Въ втория опитъ тютюнъ отъ 1 качество е има
ло при навременно окършване*—• 20 на сто, а
при късното — 8 на сто. Въ третия случай окръшваниягь преди цъвтението тютюнъ е далъ 11
на сто първокачественъ тютюнъ, 68 на сто,
— второкачественъ и 21 на сто — третокачественъ, когато окършазаниятъ следъ завързването
на семето е далъ съответно 4 на сто, 55 на сто
и 41 на сто.
Също така и средно тегло на всеки отд%ленъ листъ отъ неокършени тютюни има по-мал
ко тегло. Може да се смета, че тези опити,
прокарани съ нужната точность и вещина, напъл
но потвърждаватъ досегашната практика, че добброкачествените тютюни требва да се кършатъ
преди цъвтеннието и особено преди узреването
на семената.
(в. „Слово").

На 19 того въ града ни състоя се кон
греса на запасните офицери.
На 19 того се отпразднува 30 годиш
нината отъ трагичната смърть на единъ отъ
строителигтз на съвременна България —
Стефанъ Стамболовъ.
Конференции на популярните банки.
Съюза на популярните банки свиква деле
гати отъ популярните, банки на конферен
ция; за южна България на 19 т. м. въ Бургасъ, а за северна България на 22 т. м. въ
Варна, за обмисляне на условията за орга
низирането на търговията съ зърнени храни.
Петролни извади въ България. Министе
рството на търговията изпраща тия дни специал
на комисия, която да проучи петролния теренъ
въ местностьта „Рибница" при Кестенецъ и да се
произнесе за експлоатирането на петрола отъ тоя
теренъ.
ПОСТОЯННИЯТЪ общограждански комитетъ въ
Варна образузанъ съ задача да работи за поздигане града и пристанището му е пригогвилъ
едно изложение, което специална комисия заминала
за София да поднесе на министерския съветъ.
Въ изложението, следъ като се дава картина на
сегашното влошавайте се положение на града, се
посочватъ редица мЬрка, чрезъ които комитетътъ
смета, че ще бъде възможно Варна да заеме ста
рото си место на пръвъ нашъ морски портъ.

Правителството н тютнш. — Параходни съобщеш
Вара — Лзндонъ.
Вчера въ министерството на търговияга, подъ
председателството на миниегра г. Дим. Христовъ,
се състоя конфаренцйя по организиране благоприятенъ износъ на тютюна, произзеденъ и обработенъ отъ кооперациите. Въ конференцията уча
ствуваха г. г. А. Ляпчевъ Ат. Буровъ професоръ
Г. Г. Данаиловъ г. Прокопи Моловъ, г. д-ръ
Данчевъ, директора на земледелската банка, г.
Михаиловъ, администраторъ на Б. Ц. К. банка и
др. Участвуващите съ разменили мисли по ор
ганизирането на износа на тютюна. Конференция
та е изказала мнение министерството и частни
износни кжщи да влезагъ въ връзка съ по-големъ
брой чужди експортни групи и търговци, за да
се създадатъ по-благоприятни условия за износа
на производството на тютюневите кооперации.
*
*
Министрътъ на търговията г. Дим. Христовъ
е свикалъ въ Варна друга конференция, която ще
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открие заседании..а I.» у»нс- Въ нея ще участвувагь група народни представители, между които
г. г. Г. Г. Пеевъ, П. Бъкловъ, Т. Кожухаровъ,
Сл. Василевъ, К. Георгиевъ директоръ на желез
ниците г. Инж. Каракашевъ, бившия поддиректора
г. Божковъ, представители на параходните дру
жества и на търговските камари въ Варна и Бургазъ. Конференцията ще проучи и обсъди въпро
са за създаването на редовни параходни с ъ о б щ е 
ния между българските черноморски пристанища
и Лондонъ. Главната цель на тези съобщения ще
бъде да се улесни износа на замразено свинско
месо, яйца и птици отъ България за Лондонъ.
Ще се цели създаването на редовни съобщения,
като най-малко съ постигането редовното седмич
но пътуване на единъ параходъ между Лондонъ
и Варна и Бургазъ.

Гърция
15,0
Италия
1,648,0
Литландия
5,1
Литва
5,0
Полша
135,7
Ромъния
36.1
Русия
192 6
Унгария
1,7
Финландия
8,3
Франция
3,340,7
Чехословашко
91,9
Югославия
51,1
Управление! 0 на мина „Перникъ" съобщава,
че съ решението си да отпуща въглища до 1
септемврии съ улеснение въ плащането (25 на сто
при поръчката и 75 на сто рамбурслЛ иска да
подбуди населението въ целото царство да се
снабди за благовременно съ потребните му въг
ДържавннтЪ дългове но Европа нънъ Съед Щати. лища. За същата цель то поканва всички държав
Нршо н ш ш а долага
ни, окръжни, общински и.частни учреждения, и
Задълженията на европейските държави къмъ но-крупни частни фирми, домове и банки, които
Съед Щати, безъ лихвите, възлизатъ кръгло на иматъ парно отопление да направятъ веднага по
10 милиярди долара и се разпределятъ както ръчките си, които ще се изпълнатъ предимно до
следва:
20 августъ, следъ което ще се даде место на
други поръчки, поради което мнозина граждани
мил. долара
Австрия
24,0
могатъ да останатъ неснабдени съ въглища. Су
мите за поржчките требва да се внасягъ въ кло
Англия
4,135,8
новете на Б. Н. банка и да се съобщава ведна
Белгия
377,1
Есландия
14,0
га въ мина „Перникъ".

С Ф

ША Л Е Н Ъ

ТЕЛЕГРАМА.
Подадена отъ София на 9 юлий 1925 г.
Получена въ Варна на 9 юлий 1025 г.
Окръжните управители въ Царството.
Посъветвайте селското население да се
въздържа за сега да продава храните но
вата реколта, защото възможно е по-кжсно
да ги продаде по скъпо. № 7021.
Министъръ: Русевъ.

о
1Л

ВЪРХОВНА
Сметна Палата
№ XI—9483
10 юлий 1925 год.
София.

Преписъ.
До Окръжните Сметни
Палати

Върховната смЪтна палата, общо съб
рание на отделенията й, въ заседанието си
отъ 7 юлий 1925 г., като се занима съ съ
здаденото положение следъ влизането въ
сила на Закона за Върховната сметна па
Верно,
лата и Окръжните. смЪтна палати, Д. В. бр,
272/1925 год., въ връзка съ чл. чл. 60, 61,
при Варнен. Окр. Пост. Комисия,
Секретарь: М. Ботушаровъ. 62, 63, 64, 68, 69, и 70 отъ закона за Вър
Настоящата въ преписъ се изпра ховната Сметна Палата отъ 1885 г., чл. чл.
ща на г. г. общинските кметове въ Вар 62 и 63 отъ закона за ОкржжнитЬ съвети
ненския окржгъ за разгласяване между чл. чл 118, 119, 120 и 121 отъ закона за
градските общини и чл. чл. 84 и 85 отъ за
населението.
кона за селските, общини, постави за раз
гр. Варна,21 юлий 1925 год.
решение следните въпроси:
Председатель: М Бояджиевъ.
1) Обясненията на отчетниците по при
Секретарь: М. Ботушаровъ. временните постановления на окржжнитЪ-
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постоянни комисии, по които не еж били из
дадени окончателни постановления следва
да бждатъ разглеждани отъ Окржжни-те по
стоянни комисии, или отъ Окржжните СмЪтни палати.
2) Апелативните жалби на отчетници
по окончателните постановления на окржж
ните постоянни комисии следва да бждатъ
разглеждани: отъ Окржжните смътни пала
ти. или отъ Върховната смътна палата.
3) Обясненията на отчетниците по до
сегашните привременни постановления на
Върховната смътна палата следва да. бж
датъ разглеждани.- отъ Окржжните смътна
палати, или отъ Върховната сметна палата.
За да се произнесе по така поставени
те въпроси, Палатата взема предъ видъ:
1. Съ влизането въ сила на закона за
Върховната сметна палата и за Окржжнитъ
смътна палати, финансозата контрола, коя
то окржжните постоянни комисии упраж
няваха спремо селските общини и училищ
ни настоятелства въ селата, се възложи на
Окржжните сметни палати, съгласно чл. 4
буква „д • и „е" отъ поменатия законъ. По
ради това, за въ бждаще окржжните посто
янни комисии не могатъ да се сезиратъ съ
въпроси отъ контроленъ характеръ по от
ношение поменатите общини и училищни
настоятелства. Издадените отъ тия комисии
привременни постановления, по своите по
следствия, представляаатъ едно предупреж
дение къмъ отчетниците въ смйсъль, че от
четите имъ не ся редовни и се поканватъ
въ даденъ срокъ да дадатъ обясненията по
констатираните нередовности, за да могатъ
постоянните комисии да се произнесатъ по
отговорностите на сжщите отчетници. Ком
петентната власть по установяване отговор
ностите на отчетниците, както се каза ве
че, се възложи на Окржжните смигни па
лати. Поради това, когато постжпятъ обя
сненията на отчетниците по привременните
постановления на окржжните постоянни ко
мисии, то тия обяснения следва да бждатъ
разглеждани отъ компетентната власть, т.
е. Окржжните сметна палати.
2. Когато О к р ж ж н и т е п о с т о я н 
ни к о м и с и и , по силата на досегашната
си компетенция, еж се произнесли по от
говорностите на отчетниците т. е. били
еж издадени окончателни постановления за
неиздължения, то апелативните жалби на
отчетниците по тия постановления следва
да бждатъ разглеждани отъ по-горнята кон
тролна власть. Както се каза по-горе, кон
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тролната компетенция на окржжните по
стоянни комисии се възложи на Окржжни
те сметна палати, т. е. Окржжните смйтна
палати заместиха окржжните постоянни ко
мисии по тая контрола. Щомъ е така, погорната контролна власть се явява Върхов
ната сметна палата, която и ще следва да
разглежда поменатите апелативни жалби.
3. Каза се на друго место; че привре
менните постановления представляватъ отъ
себе си едно предупреждение спремо от
четниците да отстранятъ констатираните
нередовности по отчетите си, за да избегнатъ бждаще едно начитане. Понеже Ок
ржжните сметна палати еж първата компе
тентна власть по установяване отговорно
стите на отчетниците, то следва да се при
еме, че обясненията на отчетниците по при
временните постановления на Върховната
сметна палата следва да бждатъ разглежда
ни отъ окржжните сметна палати.
По тия съображения, на основание чл.
38 ал. III отъ закона за Върховната сметна
палата и за Окржжните сметна палати,
Върховната сметна палата,
РЕШИ:
Обясненията на отчетниците по приврел1ениге постановления на окржжните по
стоянни комисии следва да бждатъ разглеж
дани отъ съответните Окржжня смет;.а
палати.
Апелативните жалби на отчетниците
по окончателните постановления на окржж
ните постоянни комисии следва да бждатъ
разглеждани отъ Върховната смътна палата.
Обясненията на отчетниците по досе
гашните привременни постановления на Вър
ховната ембтна палата следва да бждатъ
разглеждани отъ надлежните Окр. сметна
палати.
Това решение да се съобщи въ Мини
стерството на финансите и въ М-стзото
на вжтрешнпте работи и народното здраве,
за да му се даде гласность за знание на
всички държавни и изборни учреждения, а
така сжщо да се съобщи и на всички 0;<р.
сметни палати, за сведение и ржководство.
Председатель: Генадиевъ.
за Секретарь: Б. Шалварджиевъ.
в е р н о,
при Шуменската окржжна сметна палата
Секретарь: Пав. Анастасовъ.
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при Варненската окр. постоянна комисия
Секретарь: М. Ботушаровъ.
Настоящето въ преписъ се изпра
ща на г. г: общинскигЬ кметове и пред
седателите на училищнитб настоятел
с т в а , за сведение и изпълнение.
Варна, 20 юлий 1925 г.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М. Ботушаровъ
Окръжно
ВАРНЕНСКА
До Господина
Окр. Постоян. Комисия Председателя на Учил. Н-во
Отд. Администрат.
с Куртъ-дере.
№ 1549.
За сведение до Г. Г. Общ.
20 юлий 1925 год.
Кметове и Председателите
на Учил. Настоятелства.
гр. Варна.

Съобразете се Г-нъ Председателю, съ
окръжното предписание на комисията подъ
Л* 1472 отъ 7 юлий т. г, публикувано въ
брой 1 на Варненски Окръженъ Вестникъ.
Вашъ дългъ е да пазите интересите на
Училищната каса и да изпълнявате разпо
режданията на Окръжния съветъ и Посто
янната комисия.
Председатель: М. Бояджиевъ.
Секретарь: М. Ботушаровъ.

Дере- нйойско Училищно НастоятелствоОБЯВЛЕНИЕ
№ 92.
с. Дере кйой, Провадийско 14 юлий 1925 г.
Обявява се, че на 31 день отъ публику
ването настоящето, въ 9 часа сутриньта,
въ Дерекйойската община ще се произведе
търгъ съ явна конкуренция за отдаване
подъ наемъ училищни ниви 1875 декари,
парцелирани за време отъ 30 юлий 1925 г'
до 30 юлий 1927.
Първоначална оценка 50 лева на декаръ за едногодишенъ срокъ.
Залогъ за правоучастие въ търга 10%
отъ първоначалната оценка.
Закона за бюджета, отчетностьта и
предприятията е задължителенъ.
Тържниттз преписки еж на разположе
ние въ училищната канцелария.
7—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

§цдв@к&1гъ — ра$>мш.
ВОДИ И ЗАЩИЩАВА ДЪЛА ПРЕДЪ
ВСИЧКИ СЖДИЛИЩА въ Царството.
Писалище ул. „Чирпанска".
10—1—2 До Печатница „Войниковъ".

Сншлш Селско Обшиисно Упровшие
ОБЯВЛЕНИЕ
/4 1387
с. Синделъ, 15 юлий 1925 год.
Понеже насрочения за 11 того, съ обя
вление № 1276 публикувано въ брой 1954
отъ 1 юлий т. г. на в. „Варненска поща"
търгъ, за отдаване на наематель експлоа
тацията на общинското блато въ с. Султанларъ, не се състоя по неявяване на конку
ренти, то за същата цель ще се произведе
повторно търгъ на десетия присътственъ
день отъ публикуването настоящето въ Вар
ненския окръженъ вестникъ отъ 3 до 5 ча
са следъ обедъ при сжщите условия девизъ
и залогъ.
Кметъ: В Костовъ.
8-1—1 Секретарь-бирникъ: А. Кръстевъ.

АСЪНЪ БРУСЕВЪ
АДВСКАТЪ - ВАРНИ
Води и защищава дЪла предъ всички
СЖДИЛИЩа.

3—2-2

Писалище — Пазаренъ площадъ

сшнъ ствшеъ
швшъ-вшд

ВоДи и защищава д-Ьла предъ всички
съдилища.
;9—1—2 Бюро: ПАЗАРЕНЪ ПЛОЩАДЪ.!
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Стр. 9.

ЗА

Днесъ 13 юлий 1925 год. гр.
Варна, комисията назначена по
устното нареждане на Началника
на Флота—Морската Полицейска
Служба Г-нъ Стефановъ Сава въ
съставъ: Председатель—Домакина
на службата Г-нъ Джебаровъ
Иванъ и членове: Начлника на
техническата служба Г-нъ Щрасеръ Иосифъ, Н-ка на Радио-телеграфната станция Г-нъ Дремджиевъ Веселинъ, отъ Бълг. Тър
говско Параходно д-во Г-нъ Боянъ
Тодоровъ, домакина на Бактериологич. станция Г-нъ Янковъ
Ксенофонъ и представитель отъ
Варненската Окр. Пост. Комисия
Г-нъ Бончо Генчевъ, за следене
действието и резултата отъ демо
нстрацията съ 10 — литровия пожарогаситель „КНОКЪ АУТЪ"
извършена отъ
представителя
Г-нъ В. Иовковъ въ двора на ка
зармата на Флота (морската по
лиция), като се събра къмъ 6 ч.
и 30 м. следъ пладне при клада
та, която бе приготвена за про
извеждане пожаръ и около коя
то беха си заели местата всич

ките чинове отъ морската поли
ция, представители на граждан
ската власть, на Параходното ни
дружество и др. констатира:
Бе приготвена висока клада
отъ множество чамови дъски, талашъ и греди и въ два сжда го
ривна смесь отъ около 20 литри
отъ бензинъ, газолъ и масло.
Най напредъ се показа заредяването — пълненето на апарата
за гасене. Намери се, че това
пълнене е много просто, и лесно
достъпно за всекиго. Само не~
колко минути беха достатъчни
за да се напълни апарата и да
бъде готовъ за действие. Когато
всичко бе готово, Г-нъ В. Иовковъ заля съ часть отъ сместьта
кладата и я подпали. За да се
разгори добре, кладата бе зали
вана на неколко пъти съ части
отъ сместьта и когато се получи
пълно горение, заля се и съ ос
татъка отъ сместьта и целата
клада бе обхваната отъ големи
пламаци, огнените езици на коя
то се издигаха до 10 — 12 метра
въ височина и на около до 15 м.
бе нетърпимо да се стои отъ го-
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рещина. Въ тон моментъ Г-нъ
В. Иовковъ взе апарата въ ръ
цете си и съ обръщането му са
мо на доло, автоматически почна
да истича подъ силно налягане
струя—гасителна пяна презъ тръ
бичката, която се насочи къмъ
горящата клада. Големата сила
на струята даде възможность, що
то гасенето отъ начало да почне
отъ далечно разтояние. Когато
огъня заглъхна и приближаване
то бе възможно, гасенето про
дължи отъ близко разтояние. Гасителната пяна се полепяше по
разгорялите се дъски и въ неколко само секунди пламаците
заглъхнаха и следъ 15 секунди
огъня бе загасенъ, като оставаха
още тукъ таме по земята да се
подаватъ пламъчета отъ раз
лялата се наоколо горителна
смесъ, но скоро се задушиха и те.
Комисията намира а п а р а т а
КНОКЪ АУТЪ за много практиченъ и удобенъ, манипула_
ция съвършено проста, безвредни

ми на гръбъ, а отъ 100 литри на
горе еж возими на специални оси
съ колела.
За горното се състави и подп и с а н а с т о я ш и я протоколъ
Председатель: Домакинъ на морс к а т а полиц. служба: п. Джебаровъ.
ЧЛЕНОВЕ
Н-къ на техническата служба:
п. Щрасеръ.

Н-къ на радиотелеграфната стан- Дремджиевъ.

ция: п

Отъ Бъл. парах. Д-во: п. 5. Тодоровъ.
Домаки на бакт.станция: п. Н. Янковъ
Отъ Варненска Окр. постояна

комисия п. Ь. Генчевъ.
>_ч| .!••«»; и а у у ^

ПРОТОКОЛЪ.
Дкесъ

15 Юний

1925. година гр. Варна.

комисията назначена по устното нареждане на
Началника на гарнй30на Господинъ

полковника

СЪ З а З д р а в е т о н а Х О р а т а И СИГурНИ ВЪ деЙСТВИеТО СИ, ВСЛеДСТВИе
н а КОеТО ГИ н а м и р а НаПЪЛНО П р и ГОДНИ З а НУЖДИТе На К О р а б и т е ,
КаЗаОМеНИТЪ ПОМещеНИЯ, СКЛЗДО-

Пантовчиевъ и П. Кметана града Г-нъ Върбановъ
въ съставъ: Председатель — домакина на брегов.
укрепенъ пуиктъ Господинъ майоръ Николовъ и
членове
Механика на морската полицая Г-нъ Сг.
Николовъ
. о т ъ Машинното училище Г-нъ Г.

вете", работилниците и пр. а съг
що и гза разните, фабрики,
мел
, ници, магазини, домове и пр.
Споредъ обяснението на пред'

Савовъ о т

СТаВИТеЛЯ ИМЪ, ПОЖарОГаСИТеЛИТе
КНОКЪ — АУТЪ
Се ПрИГОТОВЛЯ-
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водното отделение Г-нъ Апосголовски и пожаония
командиръ Велчо Баевъ за следене резултата отъ
деменстрацията съ пожарогасителите „КнокъАугъ" извършена огъ Г-нъ В. Иовковъ представителя имъ за окръга, като се събраха къмъ б
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кръстосани и нахвърлени много чамови дъски.
Опита се прави съ 10 литровия пожарогаситель.
Най-напредъ се показа начина на варедяването,
който е много простъ и лесно достъпенъ за
всекиго.
За подпалване и усилване горенето на кла
дата бе приготвена смесь отъ бензинъ, газъ и
масло общо около 15 литри. Съ часгь отъ сместьта най-напредъ се поля кладата и Подпали и
когато се получи пълно горение, при което пла
мъците се издигаха до 10 метра въ височина и
на около до 8-9 метра бе невъзможно да се
стои отъ горещина, Г-нъ В. Иозковъ взе апарата
„Кнокъ-Аутъ въ ръце и съ обръщането му на
долО съ бронзовата затудка, почна да истича презъ
тръбичката силна и гъста струя пяча, която се
насочи къмъ п&жара. Пяната Се пйлепяше по разгорелите се дъски.
Мигновено големите пламъци заглъхнаха и
следъ неколко само още секунди огъня бе съвъ
ршено загасенъ. Овъглените дъски се разхвър
лиха и се убедихме, че не само съ изгасени но
и охладнели.
Комисията намира, че апарата е съвършенно
ефектенъ, практиченъ и манипулацията му е
съвършенно проста. Само съ обръщчнето на апа
рата, той си действа автоматически и остава само
струята отъ гасителната пяна да се насочва
гдето требва.
Действието имъ е сигурно и безвредно. Стру
ята пяна истича подъ големо налягане, за което
гасенето първоначално можа да почне отъ големо
расгояние, което въ последствие се намали, кога
то горещината около кладата бе намалена и при
ближаването бе възможно.
По обясненията на представителя имъ Г-нъ
В. Иовковъ, тия пожарогасисели се приготовля
вали и има въ размери отъ; 3, 20, 100, 200, 300
и пр. литри.
Комисията ги препоръчва за всички згради,
складове на горивни материяли, фабрики, мелници,
болници, работилници, канцеларии, училища, ча
стни здания, театрални салони; кинематографи и др.
Вследствие на горното, комисията намира за
нуждното да се препоръчатъ на Варненската Град
ска община, на войсковите части и учрежденията
да си набавятъ отъ пожарогасителите „ КнокъАутъ" за да се запазятъ отъ пожарни разруше
ния множество милиони лева.

Стр. 11.

Добре би било, ако въ всеки полицейски
учасгъкъ се намира винаги поне по единъ отъ
тия пожарогасители за първа помощь
За селските общини еж много пригодни,
гдето всичко въ село е лесно запалително, особе
но сега презъ летото. Цената на апарата намира
достъпна за всекиго.
За горното се състави и подписа настоящия
протоколъ.
Председатель: п.
п,
„
п.
Членове
п.
п.

ВАРНЕНСКА
Окр. Постсян. Комисия
Отд. Адмпнпстрат.

%° 1507.

майоръ Николовъ.
Ст. Николовъ.
Г. Савовъ.
Апостоловски.
В. Баевъ.

Окржжно.
До Г. Г. 06ЩИИСКИТ"Ь

Кметове въ окржга.

14 юлий 1925 год.
гр. Варна

Отъ демонстрацията извършена съ
пожарогасителите КНОКЪ глУТЪ
на 15 юний т. г. отъ представите
ля имъ В. Иовковъ въ гр. Варна
на площада предъ Юнашкия салонъ и отъ протокола съставенъ по
случая яветва, че тия пожарогаси
тели еж съ съвършенно упростена
конструкция: удобни, практични и
сигурни въ действието си и еж
съвършенно безвредни. Препоръ
чваме ги На всички общини и за
вършачкигв.
Съ тия пожарогасители ще се
избавятъ особено селата и собст
вениците на вършачки отъ неп
редвидени пожари, които еж на
насяли големи опустошения съ
грамадни материялини щети.
Ниската ц"вна на апарата „Кнокч.
Яутъ" го прави достжпенъ за
всички.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М. Ботушаровъ
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Е най-сигуренъ, практиченъ и безвреденъ за здравието на чов-ька и мебелитЪ

ПОЖАРОГАСИТЕЛЬ.
Необходимъ е за всяка фабрика, складъ, мелница,
магазинъ, домъ, театри, кинематографи, автомобили,
казарма, учреждение, пожарна команда, селски об- I
щини, вършачки и пр.

Намиратъ се въ размери: 3,10,20,1С0, 200, 300 и 500 лктрови.
Ям специолни оброзцизагасенебензинови мотори,автомобилии др.
штш
ЗА ВАРНЕНСКИ И ШУМЕНСКИ О К Р Ъ З И ПРИ
ш &&
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арна-Ул. „Душиш" Н» 4 н нвпвпа „ПЕЗВРЬ Добруджа" яп
Шумевъ-ул. „Сяиь Стефано" Н? 821 и ппорло. ИЛИЯ ПЕЯЕВЪ
срещу грояскета градиво.
11 —

1—1

