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ВАРНЕНСКИ
Официално издание на О к р ж ж н а т а Постоянна Комисия.
|Теявфоиъ № 41В.|=
ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО

ГОДИШЕНЪ ЛБОНАМЕНТЪ:
За общини задължителенъ .
.
. 200 лева
За Учил. Настоятелства задължителенъ . 100 »
За кооперации, църковни Настоятелства,
турски у-ща и частни лица
_50 „
Д-ръ

В. Пачевъ.

Шапътъ
Шапътъ е ед#а заразителна болестъ по дву
копитните животни, прйимущественно но едрия рогатъ добитъкъ, после по свинете и по малко по
овцетЬ и козите. Споредъ н4кои учени, ва зара
зяване отъ шапъ еж изложени и останалите до
машните животни — кучето, котката и птиците,
когато други отричатъ това. Въ всеки случай, те
и да се заразяватъ, това става твърде редко, 8а
щото възприемчивостьта имъ къмъ шапа е твърде
малка Коньтъ не се заразява отъ шапъ. Човйкътъ страда твърде често отъ шапъ и се заразява
или направо отъ болните животни, или най-често
отъ употреблението на сурово млеко, произходящо
оть тйхъ и се изразява въ появяването на пришки
и рааи въ устата и гърлото. Всички диви дву-ко
питни животни също страдатъ отъ шапъ.
Той се явява по отделно въ устата, или ко
питата, но вайч^сто едновременно, пето се явявагь най-напр4дъ мехури, които се пукать и оставятъ следъ себе си язви.
Да правя описание на признаците на шапа
азъ намирамъ ва излишно, защото нашето насе
ление, което въ грамадното си болшинство е скотовъдно и достатъчно го познава, затова ще на
правя само едно общо описание на болестьта, ка
то особенно подчертая загубите, които той нанася
на страната и насоча ветеринарно-полицейските
мерки, които тр4бва да се взематъ за предпазвание отъ него и ограничението му.
Причинительтъ (микроба) на шапа не е откритъ още. Той е толкова малъкъ, че не може да
се види съ съвременните микроскопични средства.
Той се съдържа ~въ течностьта на мехурчетата,
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които се явяватъ въ устата и по копитата, въ
лигите, въ млекото и извержеяиита.
Шапътъ принадлежи къмъ ония заразителни
болести, които се распространяватъ много лесно и
бърже, било чрезъ съвместно държание на болни
и здрави животни, било чрезъ предметите, ЕОЯТО
еж биле въ съприкосновение съ болните и еж измърсени съ лиги и др материи съдържащи зара
зата, било най-после чрезъ разните животни, които
сами може да не еж възприемчиви къмъ него, но
могатъ да бждатъ мяого добри агенти —- разпро
странители на заразата, щомъ са стояли въ съпри
косновение съ болни и еж замърсени съ лиги. Хо
рата, въ лицето на невежит* стопани и пазачи на
добитъкъ, а особевно разните търговци на доби
тъкъ, които явно, или тайно посЬщаватъ разните
дворове и пазари 8а добитъкъ еж едни отъ найдобрите агенти на шапа
Пазарите и панаирите за добитъкъ сд главнитЬ разсадници на шапа, както и на всека за
разителна болестъ
Шапътъ върлува презъ всички годишни вре
мена и върлуването е въ вависимость отъ движе
нието на добитъка. Зимно време, когато движе
нието на добитъка е ограничено до минимумъ, той
почти изчезва.
Той се явява въ различни форми. Презъ некои години той се явява въ много лека, а презъ
некои въ много тежка форма, но може да се ка
же, че повечето пжти заболяването е леко и бол
ните животни оздравятъ въ 2—3 седмици.
У насъ шапътъ върлува твърде често, като
се появява отъ време на време, пренесенъ отъ
пЪкоя съседна страна и залавя въ повечето слу
чаи цвлата страна, но обикновенно върлува въ по
лека форма. На това се дължи, че той си е спечелилъ между васедението името на една отъ най-
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невновнгЬ 8ара8ни болести, съ които то е свикнало*
Следъ балканската война той бе появи въ
доста голеиъ размеръ, а особенно въ граннчащнте
съ Турция краища, отъ гдето 64 принесенъ 8аедно
съ чумата по добитъка в ва много места върлу
ваше 8аедно съ нея.
Презъ общоевропейската война той взема
слщо доста шнрокъ размЬръ, особенно въ 915 —
916 год., но бЪше пааъ въ много лека норма в
мина беаъ много жертви. Такава имаше, но те се
дължаха плвечето на общото изтощение па доби
тъка отъ военните транспорти и въобще на лип
сата на храна и мизернит* условия, при които
тоП бЬше поставеиъ. Огъ транспортите той се
пренесе въ влтрешностьта на ставата.
ОлЬдъ едно затише отъ нЬколко години, сд*дъ
послЬдната война шапът* се появи наново въ 924
год. в то пай папрЬдъ въ Нетришко, гдЬто 64
пренесен* съ животяитЬ на бежанците отъ Гър
ция, конто биваха прехвърляни въ наша терито
рия пе онрЬдЬлепитЬ отъ между-иародните закони
и по силата на правилата на между съседните от
ношения начинъ, а просто прогонвани отсамъ, и
до като ветеринарните власти въ тоя край се бо
реха—и много уси*шно! — съ неговото уничтожепие, той пропълзя въ страна ни отъ противопо
ложния край — въ Русенско, отъ другата наша
съседка—Ромапия. Въпреки всички взети мЬрки,
резултати не се постигнаха почги никакви: шапътъ
бърже обхана цЪлата страиа и прЬмина стихийно
лредъ пея, макаръ н да вима незначителни жертви,
ващото той бЬше навсЬкяде пакъ велика ф^рма.
ЖертвитЬ бЬха по вечето телета и другъ дребенъ
двукоиитенъ добитъкъ*
Въ насголщиитъ моментъ, слЬдь едно затишие
отъ близо три години следъ върлупаисто му въ
924 год., той наново со пол шит въ Варненскнй
окрлгь н то въ центъра на Провадийска околия,
гд*то вече е обхвапалъ 8—4 села, «запалилъ ги
о напълно, необезпокоявавъ н недекларнраиъ отъ
никого,
Точин сведения ва взетат* жертви и за на
несените у насъ загуби огъ шапа, презъ различ
ните години на неговото върлуване, ние вЪнаме,
но въ всЬкн случай, колкото и самнтЬ жертви да
сл малко, общите стопански загуби отъ него при
чинени чрезъ спирапието на работата въ продъл
жение на 1—2 м. при неговото вьрлувавиа, не
СА малки. Това е така защото колкото в въ лека
форма да върлува той, вс*кога когато се появи,
25—60% *>тъ животните заболЬватъ и работннягъ добитъкъ става за едно доста приблизително
враме негодеаъ ва работа, производството на мл4ко спира, пазариг* за добитъкь се закриватъ и
всека търговия съ такъвь се преустановява, а
това влече слЬдъ себе ся ц*лъ родь стопанска н
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економвчееки загуби, независимо отъ това и олея
прявратявавето ва болестьга и оздравяването з
болните, мното отъ т*хъ оставатъ дълго вр4ц
слаби и вегодва за работа, било поради усложв*
вия въ копитата — хроническа хромота, »а коип
благоприятствуватъ особенно влажните местносп
в въобще кишавите години, било отъ възпалени
на вимето у кравите съ различни гнойни процеа
в редъ други усложнения и съ това загубите ол
шапа се удвояватъ и утрояватъ и ако се пресметнал
в въ години, когато шапа върлува въ вай-лен
форма и не добие особенно разпространение, ве
могатъ да бядатъ подъ 50-— 60 милиона! А тв|
загуби, ва една страна, като нашата, не ся малко!
Това показва, че е съвсЪмъ погрешно шаш
да се смита за една невинна заразна болесть и и
се гледа на него отъ страна на населението С1
ве особелно голЬма загриженость, произходяща оп
погрйшното пресметане на загубите само въ взе
ти гЬ въ жертва животни и се затворятъ очи пред!
ония, навесени чревъ спиране на работа, загубят*
въ млеко и месо, въ помагания, като последствве
отъ него и пр.
Това е достатъчно, за да ни накара да првстанемъ да гледаме на шапа, като па една не
винна заразна болесть и да иогледнемъ съ всиячката сериозность на ветеринарно-полицейский
мерки, които се налагатъ отъ страна на ветери
нарните власти при неговото появяване.
Требва да се каже, че ограничението и потушванието на шапа, т. е. прилагавието на ка
рантинните мерки, както това е спрЬмо всека за
разна болесть, е една тежка задача, а борбата съ
шаиа е една отъ най-труднитй, като се знае, че
той много бърже в лесно се разпространява в
често пхтищата на пеговото разпространение сл
пиьзвЬстни, още повече, че и самото население не
е проникнато отъ съвнанието за значението на
караптипнитЬ мерки и малко се грижи за спазва
нето имъ, а често н умишленно ги нарушава.
Макаръ това да е тава, въ всеки случай тк
сл едничкото средство за борба съ него и дългъ
се налага на всеки стопанинъ, щомъ той забележи,
че между животните въ стопанството му се е появилъ шапъ, веднага да съобщи това на общин
ската власгь, която отъ своя страна ще съобщя
на ветеринарните власси, като схщевременно, вед
нага, безъ да чака пристигането на последнит*,
отд*ли 8дравит4 животни отъ болните въ отделно
аомЬщение, чието гледане да повЬри на отделно
лице. Искарванието на паша и на селския водопой
трЬбва веднага да *5лде спрено и да се забрани
на въпгани лица да влизатъ въ двора и помеще
нията. Всички слс*ди требва да бддатъ предупре
дени за появата на болестьта, 8а да се пазятъ, а
не тя да се скрива, както това най-често става,
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Що се отнася до лекуванието, то е работа
докато пламне ц*лото село и болестьта сама се
на
л*каря.
Тр4бва, обаче, да се знае, че сигурни
вабне въ очите на властите. Изнасянието мл*ко
средства
8а
лЬсувавие па шапа и4ма и тия, които
в други продукти отъ животински производъ вънъ
с_
известни,
не сииратъ болестьта, а само я
отъ 8ара8ннтЬ дворове тр*бва да се пр*крати, а
смегчаватъ.
употреблението на млекото въ самото стопанство
Отъ много лекарства, които сл препоръчани
трЬбва да става сл*дъ като то се извари добр*.
Това са първит* мЬрки, които вейки съзна- за даване вътрешно, първо мЬсто заема оьрната
теленъ стопаиниъ трябва да предприеме и прило киселина (еетронъ наречена отъ населението) тя
жи въ свойто стопанство при появяването на ша се дава въ размеръ 1°/0 по */2 литъръ отъ тоя
па, прЬди пристиганието на ветеринарните власти. разтворъ на едрите животни и се дава отначало
Това е най-първиятъ и най-важенъ моменгь въ 3 дни по редъ, а послЬ 1—2 пъти седмично до
борбата съ шапа и вс4ка заразна болестъ и ако окончателното оздравяване. На телета и малачета
!
тия мЬрки се спазктъ и приложатъ съ пълна стро- до 0 мЬсечна въврасть се дпва по / 4 литъръ отъ
гость, тЬ ще се увЬпчаятъ съ успЬхъ и съ си- горния разтворъ по същия начинъ. Разтвора трЬ
гурносгь може да се каже, че болестьта ще бъде бва да се приготовлява въ дървепъ, или стъкленъ
потушена вь самото й начало. А да се направи сддъ, като се налива съ шише въ устата или иъкъ
всичко това е толкова лесно! А отъ друга страна, въ ярмата.
Слщата киселина е препоръчително да се да
трЬбва да се знае, че колкото тия мЬрки ся при
ети и лесно приложими, толкова т4хнит4 резул ва и па здравите животни, за прЬдвазване отъ
болестьта. И наистина, изглежда, че много отъ
тати ех голЬми и благотворни!
Ако самиятъ заразепъ дворъ бъде по този тЬхъ не се заразяватъ, или пъкъ и да се 8аразятъ,
начинъ изолнранъ, т. е. откъснатъ отъ сношение прЬкарватъ много леко.
Ако е необходимо да се даватъ и друга въ
съ другигЬ отъ самия стопанинъ и ако отъ друга
страна, сд сямат4, вече предупредели, само из трешни лекарства, това може да стане само по
б4гватъ сношението си съ ьего, оъвършенно ясно предписание ьа лекаря.
е, че болестьта ще се локализира, т. е. ще оста
Лекарството на раните въ устата и на копи
не тамъ, гд4ю първоначално се ^ появила и ще тата е една отъ важнитЬ работи въ лечението на
блде задушена. Това направено веднъжъ борбата шапа. Преди всичко болните тр4бва да се-дърсъ шапа по-нататъкъ, както и съ всека заразна жатъ въ чисто и сухо помещение, за да не иусболесгь, не ще представлява ония трудности, които катъ на вънъ въ вално време и ранитЪ да се изсе явяватъ въ нослЪдствие, когато тя обхване в4- миватъ всеки день съ 5°/ 0 креалиновъ разтворъ,
колко двора, ц*ло селище, или множество такива. за да не се изнечистватъ и гноясатъ, което може
Отъ това се вижда, че два ся най-важяит4 да доведе до изпадване на копитата и смърть
моменти съ борбата съ шапа, а слщо и съ всЪка чрезъ кръвоотравяние. За бързото оздравяне раните
заразна болесть а т* са: / ) Ла се съобщава по краката и устата особенно добре действува вс4за появата на болестьта още щомъ бяде кидпевпото имъ мазане, следъ предварителното имъ
рабслмана и веднага да се приложатъ гор*ъ- измиване, както вече се каза, съ пиоктонинъ
изброените прости ограничителни
мпрки 5 ~ - 1 0 % разтворъ въ вода или сниртъ.
отъ страна на стопанина и 2) необходима
Но, както вече ивтъкнахъ, лЬкуванието при
е пр)ъдпазливость и отъ самштъ съседи, кои
шапа е второстепенната работа и всичкото ни вни
то трръбва да избпгвать сношението съ за~ мание требва да бъде налагано къмъ спазвапие па
зазенютъ дворове л селища.
варянтиппит4 мерки, ващото чрезъ лЬкуванието
За да се направи първото е необходимо съз ние ножемъ само да памалимъ загубите отъ него,
нанието за чов4шкнятъ и добросъседски дългъ, а но не и да се запазимъ напълно отъ тЬхъ.
за второто—добре разбраното чувство за себеопазЗатова не л4вуванието на заболелите, а прЬдванвето.
пазванието на здравите отъ заболявание трЬбва да
Това се налага да направи всеки стопанинъ бъде нашата ц4ль. Това требва да легне въ съз
до пристигавнет.) на ветеринарната власть. А ко нанието на вс4кнго.
гато тя пристигне, тя ще изпълня отъ своя стра
А това може да стане само като се спазватъ
на своя дългъ и ще наложи по-нататъкъ необхо изложените по-горе проекги и лесно-осъществими
димите мЬрки, които закона и науката й повеля- м4ркн, както и всички опия, които м4стната ве
ватъ. Отъ тукъ нататъкъ на общинската власть теринарна власть наложи. Всичко друго ще бъде
остава да прилага в съблюдава взпъвнението безплодна работа.
на предписаните мерки, а на населението—да ги
Само по този начинъ можемъ да заиазимъ жи
спазва и изпълнява разумно, а не да ги заобикаля вотните си отъ шапа, който днесъ пакъ се изпра
и нарушава.
вя пр4дъ вратата ни и то въ единъ моментъ, ко-

Стр, 4.

Варненски Окрдженъ Веотникъ

Брой 7,

гато започва най-усилената полска работа и грози се прилага уснЬшно и резултатно за*
да лишн земледйлеца отъ тъй необходимата ра нътъ за кооперативенъ строежъ на надо
ботна сила и имъ нанесе наново грамадни загуби. ни основни училища.
Дългъ се налага това да върша
А да се избегне това, зависи отъ насъ—отъ
И Г. Г. ОкрЖЖНИТ& УЧИЛИЩНИ ИНСП6К1
нашето съзнание и воля.
ри, особено техните помощници, кои
при вс&ка своя ревизия требва най-ц
телно да провЪряватъ дали общини1
внасятъ вноските си — дали спазва
постановленията на споменатия закон
за да не става нужда да се туря рж
Министерство
Окр2ЬЖНО.
на
на общинските връхнини и други общ
Народ. Просвещение
д 0 Г. Г. Окржжнит* учи- нски налози и изобщо да се налага!
Отдел. за основните лищни инспектори, г. г. Пред- нежелателни екзекутивни м&рки.
училища
седателит-Ь на Окръжните
№ 9462
постоянни комисии — за свеГлавенъ секретарь: Радославовъ
2, V. 1927 год.
дение и точно изпълнение.
гр. София.
Начал. на отделен.: не се чете
Настоящето въ преписъ се изпр
Министерството има сведения, че <м
много общини,на които е разрешенъ заемъ .>! ща на г. г. общинските кметове,!
за постройка на училища, било отъ 200
точно изпълнение.
— милионния кредитъ, било съгласно за *
кона за Кооперативенъ строежъ на основ
Варна, 18 Май 19^7 г.
ни народни училища, не изплащатъ или
закъсняватъ твърде много съ изплаща
Председатель: М, Бояджиевъ
нето на анюитетнит-. си вноски и съ то
за Секретарь: Р. Симеоновъ
ва ставатъ причина да се удържатъ тия
вноски отъ съответнгЬ данъчни начални
ци отъ общинските връхнини. Освенъ
Варненски
Окржжно.
това тези аеюитетни вноски, не внесени
Окр*
Ветер.
Лекарь
навреме, се набиратъ въ ио-год&ми су
№ 1216
До Г. Г. Общин. Кметов
ми, които общините при това положе
18. V. 1927 год.
въ
Варненски окръгь.
ние могатъ ПО-М2ВЧНО да внасятъ.
гр. Варна.
За да се избегнатъ въ бждаще по
добни нередовности, Министерството счи
Съгласно окржжното преписаниев!
та за свой дългъ да подкани г. г. пред Министерството на Земдедеяието и Д. Й
седателите на ОкржжнитЬ постоянни ко — отд. Ветеринарно подъ № 2707 оП
мисии, чрезъ своите проверители, при 31. III. н. г., поканвамъ гореспоменати
вс%ки удобенъ случай да следятъ и про- те длъжностни лица да се съобразяван
веряватъ, дали общините внасятъ ре за напредъ съ следното решение на Вър
довно своите анюптетни вноски. Требва ховния Ветеринаренъ Съветъ, взето й
да се държи и настоява, общините да заседанието му на 5. III. н. г. — пр0Я>
станатъ редовни и изправни въ своите колъ № 14:
задължения*
1) Съ общинските, свидетелства и
Старателна проверка и грижа се на произходъ и здраве, стопаните могап
лага и по редовно внасяне кооперативна да откаратъ животните си, не само Р
та вноска 23. Много общини, както и ни пазара въ околията, но и до близки*
кои отъ окржжните постоянни комисии такъвъ отъ съседна околия (чл. 86 от*
не внасятъ тия вноски на време и съ то закона за санитарно?-ветеринарната олу®
ва спъватъ Българската Централна Коо ба.) Ожщите. свидетелства могатъ да б*
перативна Банка досежно нарастване ка датъ използвани отъ стопаните, втори
питала на фонда, поставятъ и Министер пжть, когато животните не се продадат^
ството въ положение да не може да раз но следъ подновяване на срока отъ съО'
решава заеми на общини, които иматъ тв-Ьтното общинско управление;
належаща нужда отъ постройка на нови
Търговците на птици не подпа^училища, да пречатъ и да не може да датъ2)подъ
ударитЬ на чл. 235 отъ вако-

ОШииипленъ отделъ
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на за санитарно-ветеринарната служба и
не следва да внасятъ гаранция;
3) За износъ на птици отъ стопани
и събирачи, не се иска общинско сви
детелство за произходъ и здраве. Пътния листъ за износъ съ железницата за
вътрешностьта или за странство, се из
дава възъ основа на прегледъ. Търго
веца е длъженъ да декларира произхода
на предназначените за износъ птици.
За Окр. Ветер. лекарь: Н. Мариновъ
Секр.-Очетоводитель: Г. Друмевъ
М. В. Р. Н. 3.
Отдо Статистика окр.
И б
° № И*"'™
9 Май 1927 год.
София

Иреписъ.
До Г Г

ОнржжнитЬ Управители въ Царството.

НЪма градъ или село гдето да не
се срещатъ глухон&ми и слепи деца,
мжже и жени. Официалната статистика
показва, че общиятъ брой на глухоне
мите въ България е по вече отъ 4,000
души; сжщо такъвъ голймъ е броя и
на слЗшигЬ. Лишени отъ сигурни сред
ства за изкарване на прехраната си съ
честенъ трудъ, те. еж принудени да ставатъ просяци и дажи крадци, а нЬма
нищо по унизително за човешкото дос
тойнство отъ просията,
За подобрение участьта на тия не
щастници Министерството на Народно
то Просвещение е открило и издържа
три институти за глухонеми и единъ
институтъ за сл_пи въ страната ни. Оба
че констатирани с а нередовности и неправилности при внасяне на помощите,
които общините и окръзите отпущатъ
за въ полза на същите институти. Тия
неправилности и нередовности се заключватъ главно въ това, че помощите се
изпращатъ ту „за института за глухои
НЬМЙГЪ*, ту „за института за сд1ши ,
ту „за инситута за слЪпи и глухонеми*
(какъвто институтъ не съществува) тув
,за дружество за сл&пи и глухонеми
(и такова дружество не съществува).
Поради това, нареде:
1. Окръжната Пост. Комисия и общи
ните (градски и селски), които желаятъ
— съобразно съ средствата си — да пред:видятъ ежегодно въ редовния си бю-
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джетъ помощь *за фонда царица Елеонора", защото отъ тоя фондъ се издържатъ слепите и глухонемите.
2. Тази сума да се внася въ фонда
най късно до 1 Ноемврий на годината,
за която е предвидена.
3. Внасянето на сумата да става въ
най близките, клонове или агентури на
Българската Народна Банка, чрезъ вносенъ листъ, съ текстъ въ него „за фон
да царица Елеонора* по бюджета ла . . . .
Финансова година". Втората половина (оригиналъ) да се задържа отъ вносителя за
оправдателенъ документъ.
4. Общини и окръжни постоянни
комисии, които с ъ предвидили въ бюд
жета си за текущата година суми по
отделно за института за глухонгьми* и
пза института за слппи", да слеятъ су
мите и ги внесатъ общо въ фонда „ца
рица Елеонора* по реда показанъ въ т.
2 и 3 на настоящето окръжното.
5. Настоящето окръжнода се съоб
щи на всека селска и градска община
и окръжните постоянни комисии за зна
ние и изпълнение.
Гдавенъ Секретарь: (п) И. Рзоукановъ
Началникъ на Отд&л.: (п) Маляковъ
Верно,
За. Начал. на Отд&л.: (п) Ив. Тончевъ
До Варненската Окръжна
Пост. Комисия, Варнен. и Провад. Гр. Общ. Кметове, Варнек.
и Провад, Окол. Началници.

За знание и изпълнение, като по
следните го препратятъ до № 3121
гр. Варна, 18 Май 1927 год.
Окр. Управитель: Се Дончевъ
Секретарь^ С Коларовъ
<м
Настоящето се изпраща на г-да
*Е Сел. общ. Кметове въ Окръга за
^ сведение.*
%

гр. Варна 19 V 1927 г.
Председатель: М Вояджиевъ
Секретарь: Н. Николовъ
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Решения но В щ . См. Полото.
Върховна
Сметна Палата
№ У!1-23П
29 мартъ 1927 г.
ст. София

Преписъ.
До Господина Министра
на финасииигЬ
До Г-на Министа на Въ
трешните Р. и Н. Здраве
До Окр. Смйтни Палати.

Съобщавамъ Ви, Господине Министре, за сведение, решението на Общото
Събрание на Върховната Сметна Пала
та № 822, отъ 29 мартъ 1927 г., както
следва:
Върховната сметна палата, общо съ
брание на отделенията й, въ заседанието
си отъ 29 мартъ 1927 г.
РЕШИ:
Изменя пунктъ I на решението си
отъ 28 юлий 1926 г., протркодъ № 91,
т. III, както следва:
Градските и селски общини могатъ
да събиратъ сго на сто общинско право
върху патентите за правотъргуване съ
спиртни пития, начинания отъ 1 юлий
1924 г. до 1 юлий 1926 г. датите на съз
даване и отминаване точка 15 на чл. 67
отъ закона за селските общини и на
чл. 88 отъ закона за градските общини.
Това решение да се съобщи на Ми
нистерството на финансите и това на
Вдтрешните Работи за сведение, а на
окржжните сметни палати за сведение
и изпълнение.
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ските училища въ сжщото село. 0и
сжщата сума следва ли да се даде щ
другите училища, български, турски, в,
съставвните села на Ендже-кьойскат*
община.
Настоящето се изпраща на Мини
стерството на Народното Просвещение,
отделение за фондовете, на разпори
ждане.
На Върховната сметна палата
Председатедь: (п) не се чете.
Началникъ на службата: (п) А. Кировъ,
1) Процентътъ 40% отъ сумите, по*
стопили отъ продажба на мери за двое
ни места, се внася въ фонда на местно
то народно училище. Местните частни
училища не се ползуватъ отъ тия суми.
2) Сжщиятъ процентъ се внася са
мо въ училищния фондъ на заседади
щето, въ землището на което спада про
дадената мера. Ако общината е състав
на, училищата въ другите заселища не
подучаватъ нйщо отъ сумите, за които
е дума чл. 95 буква Ж отъ закона за
Народното Просвещение.
3) Ако продадената мера се е нами
рала въ общо ползуване между, некол*
ко села, безразлично отъ една или отъ
отделни общини, процентътъ се поделя
между заселищата, които общо еж пол
зували продадената мера.

Главенъ Секретарь: (п) Ал. Радославов*
Началникъ на отделението за основ
Председатедь: (п) Генадиевъ
ните училища: (п) не се чете,
Секретарь: (п) В. Шалварджиевъ
Верно,
В е р н о,
при Шуменската Окр, Сметна Палата
при Шуменската Окр. Сметна Палата
Секретарь: Ив. С, Лазаровъ
Секретарь: Ив. С Лазаровъ
Преписъ

Вх. № 20419/926 година.
Надписъ върху писмото на Енджекьойското селско общинско управление
подъ № 2881 отъ 2 Ноемврий 1926 г.,
Шуменската околия съ което запитва:
40% отъ стойностьта на продадените дво-^
рнп места само за българско училище
въ с. Ендже ще се внесе иди и за тур

Читалищенъ отдЪлъ.

За читалище „Пробуда".
въ с Козлуджа, Варненска околия
На 7 Априлъ т. г. читалището има общо го
дишно събрание съ дневеаъ редъ: 1. Приемане
отчета ва настоятелството; 2, Гласуване бюджет*
8а 1927 год.; 3. ИзмЬнение и допълване на уста-
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ва; 4. Разменене мисли по постройката на читалищенъ театраленъ салонъ, 5. Избиране управи
телни т%ла и 6. Разви.
Събранието се откри съ кратка подходяща
речь отъ председателя П. Янковъ, който направи
кратъкъ прегледъ върху развод и значението на
читалището въ миналото и настоящето и се спре
главно на целите и задачите, които ще требва да
преследва читалището като културно-иросветенъ
институтъ. Изтъкна пречките, които епаватъ чи
талището, въ пжтя на неговата дейность, и посо
чи на средствата, съ които то ще постигне свои
те задачи като средище на духовна и материална
култура.
Сдедъ това, сдщиятъ даде отчегъ върху дейностьта на читалището изобщо и констатира, че
настоятелството е направило последното да окрепне и, ако не напълно, то отчасти, да изпълни
своята задача. За тази цель, читалището е ваело
подходящо помещение за читалня и е уредило ирезъ
зимния сезонъ вечерни курсове, на които е гово
рено на следните теми: „Ш> кооперативно дело*
отъ г. г. Н. Николовъ, директоръ на п. банка въ
селото, и Д. Райковъ, студентъ въ висшата кооп.
школа; „заразителни болестни хигиена11 отъ г-нъ
Д-ръ Алтъновъ, окол. лекарь; по „Земледелие,
отраслите му я стопанство" отъ г. г. Поповъ,
директоръ на Варнен. земл. катедра, П. Антоновъ,
спвциалиетъ при сжщата, и П. Цоневъ, директоръ
на зимното земл. училище въ селото; върху зна
чението на родното море и Черноморския брЬгъ отъ
г, Щ. Параскевовъ, директоръ на прогимназията и др.
Презъ месецъ Февруарий т. г. е открило ве
черно училище по начално четене и писане за не
грамотни, което е рдководено отъ II. Янковъ, гл.
учигель въ селото, презъ всичкото време на обуче
нието. Училището е посещавано отъ 60 неграмот
ни младежи — турци и българи, които въ кратко
време сд се научили да четатъ и пишатъ. Уреденъ
е билъ курсъ за малограмотни по аритметика и
практическа геометрия, но последния не е можалъ
да прояви дейность поради болеста на лектора
учителя Г. Пасковъ При читалището се е основа
ло любителска театрална трупа, която е успЬла,
въпреки известни пречки, да престави две сценки
и да даде неколко литературно музикални вечринки.
Секретарь-библиотекарьтъ, Г. Пасковъ, даде
подробенъ отчетъ върху състоянието на библиоте
ката като изтъкна, че за библиотеката се получа
ва 15 списания, 12 вестника, отъ които повече по
стопански, финансови, кооперативни и здравни въпро
си. За същата ел доставени книги на сгойность
2,100 лв. главно съ земледелско стопанство съдържа
ние и всички съчинения на Григори Петровъ. Ко
нстатира се, че числото на прочетните книги се
е увеличило значително, но още незадоволително.
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По финансовото състояние на читалището да
де №четъ Н. Скорчевъ, севр. бнрникъ, върху при
ходите и разходите, отъ който се види, че чита
лището приключва съ наличность 1,845 лева. Оеобенъ интересъ събранието прояви къмъ фонда „ По
стройка читалищенъ театраленъ салонъ", който е
нарастналъ на 300,000 лева.
Въ връзка съ това, събранието размени мис
ли по постройката на салона и възложи на настоя
телството да проучи основно въпроса, ва което да
докладва въ друго събрание.
Гласува се и се прие бюджетъ съ приходъ
22,000 лв. и толкова равходъ. Въпросътъ съ изме
нението на устава се отложи въ свръзка съ окр.
читалищна сбирка въ гр. Варна. Дадените отчети
бЬха излушени съ внимание и приети съ задоволство.
Следъ станалите разисквания, пристжпи се
къмъ изборъ на настоятелство и контроленъ съветъ.
За членове на настоятелството се избраха Щ. Пара
скевовъ, II. Янковъ, Г. Пасковъ — учители, —
Апостолъ Юрдановъ и Нико Щеревъ, а ва члено
ве на контролния съветъ — Иванъ Бомбовъ, Димитъръ X. Отефановъ и Манолъ Илиевъ.
Констатирайки проявения интересъ и вложе
ния трудъ и усилия, ние благодаримъ на настоя
телството за проявената отъ него дейность и на
всички господа, които ся подпомогнали читалище
то съ своите хубави реферати, беседи курсове и пр.
и имъ пожелаваме по-голЬмъ успйхъ въ бхдащата
имъ общополезна дейность.
Нека, най-после, вид имъ нашата родна инте
лигенция сдружена и чрезъ своите читалища да
дава просвета на широките народни маси, които,
за съжеление, ся останали твърде назадъ въ това
отношениеПрочие, на работа!

Слушатель.

Ппшпнтско училищно настоятелство.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 20

с. Пашаитъ, 15 май 1927 год*
Варненска околия.
Пашаитсксто училищно настоятел
ство обявява, че на 15 юний т. г. отъ
9—12 часа предъ обедъ въ канцеларията
на училището въ с. Пашаитъ ще се про
изведе публиченъ търгъ съ явна кон-
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куренция за продажбата на сеното отъ
училищ. ливада „Ливадите" отъ 14 дек,
Сеното се продава на коренъ, как
то е въ ливадата.
Наддаването ще стане на декаръ,
Първоначална цена 50 лв. на дек,
За правоучастие въ търга се иска
10% залогъ върху първоначалната цена и
доиълнителенъ върху наддадената цена.
Закона за бюджета, отчетностьта и
предприятията е задължителенъ за кон
курентите.
Поемните условия могатъ да се видятъ всЬки день въ училищната кан
целария,
РазноокигЬ за публикация на на
стоящето, гербъ и др. еж за смЬтка на
закупчика.

Брой 7,

ТържнигЪ книжа могатъ да се ви
дятъ воЬки цень въ канцеларията ц
училището.
Председатель: Дим. Андреев!
Секр. Главенъ учитель: Д. Драголовъ
1-10-1

Вълчндолско селско общ, управление,
ОБЯВЛЕНИЕ
<№ 1489.

о. Вълчи-Долъ, 14 Май 1927 година
На 28 май 1927 година отъ 8 до 12
часа преди обедъ в ь канцеларията на
общинското управление ще се произведе
публиченъ наддавателенъ търгъ съ с&
кратенъ срокъ за отдаване на наематели
Председатель: П. Божиловъ
експлоатацията на следнитЬ общинска
доходи, за времето отъ 1 Априлъ 1921
1-9- •1
Секретарь: Г. Добрева
год- до 31 Мартъ 1929 год., а именно;
интизапь и кръвника.
Първоначалните оценки на наем*
на горните доходи вжзлиза на: 1-5000 лв;
и И-2000 лева за целия наеменъ периодъ
Искания залогъ за правоучасвие въ
търга е 10% върху целатастойность.
ОБЯВЛЕНИЕ
Закона за Бюджета, Отчетнортьта и
Предприятията
е задържитеденъ за кон
№ Ш
курентите.
ТържннгЬ книжа могатъ да се вие. Тестеджий, 16 Май 1927 година.
дятъ всеки приежетвенъ день и часъ въ
Обявява се на интересующитЗ* се, кинчеларията на общин. управление.
че на 11-я день отъ обнародване на то
Кметъ: Н. Славовъ
ва обявление въ Варненски Окржженъ
Секр. Бирникъ: Г. Продановъ
вестникъ въ канцеларията на общин
ското управление ще се произведе търгъ 1 - 1 1 - 1
за отдаване сЬното отъ училищната ли
вада, находяща се въ мЪстноетьта „Монастирски ливади", състояща се отъ 128
декара, раздадена на 9 парцела.
Всички разноски но търга, гербъ,
публикация, както и данъкътъ 5% за
фонда „Социално и културно подпома
гане на учителите* еж за смЪтка на
наемателите.

Тсстеджнйско училищно Настоятелство.

