Таксата е платена.
Година VII.
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ИЗЛИЗЯ СЕДМИЧНО

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

Министерството

тиво т
МЩоЛШО.

Ако се проелт>дятъ внимателно из
мененията на които се подхвърля сто
панството при нагаждането сп къмъ па
заря на коя да е страна, ще се забележи
известна закономърность и последова
телности както и една постепенность
при преходите, който способствуватъ
за безболезненото, изживяване кризите.
Подъ тяжестьта на общите условия, ко
ито и иредпзвикватъ нромънитъ, и които
стоятъ извъкъ човешката воля, ржководната роль на човъка се губи и той
се явява по-скоро като единъ автомати
чески испълнптель на необходимите из
менения, нежели ржководящъ, съзиателенъ центръ. Въпросътъ е тукъ до
навременното схващане повелята на вре
мето и следователно до подготовката на
стопанството за новото, което иде.
Така: неизлт>зли още отъ военното
стопанство при общия стопански залисъ,
яви се тютюнътъ, който спаси тогава
положението. Войната между Гърция и
Турция пречеше на тия две наши кон
курентки да се явятъ на пазаря и сле
дователно нашия тютгонъ имаше едно
почти монополно положение. Това се
отрази върху качеството му и органи
зацията и пласмента, което заедно съ
общата криза на тютюневия пазарь, до
кара до днешното положение тютюне
вите кооперации. Първо перо въ износа
ни е тютюна, обаче, напоследъкъ се за-

Такси:
За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м. по
1 лв. За частни предприятия и лица на дума по 1 лв. на кв.
с/м. по 80 г т. За баланси на кооперации и синдикати на стра
ница по 150 лв. За баланси на Д-ва и пр. на страница 300 лв.
ЗЛБЕЛЕЖКЯ: Таксите се сметатъ за една публикация
ПРИ повторение таксите се/удвояватъ.

белезва едно намаление на засъваната
площь, което явление съпоставено съ
кризата въ тютюневото производство не
дава никакви надежди за разширение
износа, дори се предвижда единъ застой.
иключенитъ заеми по частна инициати
ва съ чужди кжща ще поднесатъ едно
оживление, за което е още рано да се
говори.
На застоя въ тютюневото производ
ство, обаче, се противопоставя едно размърдване въ другъ отраслъ на нашето
стопанство — птицевъдството, което въ
скоро време ще добие една определена
физиономия, ще се канализира. Проследенъ износа ни презъ последните нъколко години, хвърля се на очи постоянно
увеличаващото се значение на яйцето
и кокошката за страната—до достигане
на почетната сума надъ 750.000,000 лв.
И това излизане на яйцето на първа
линия, тази яйчена революция, ако мо
же така да се каже, въ областьта на
нашата износна търговия, става тихо и
незабелезано, безъ особени подготовления, кръсъци и приготовления. Тютю
нътъ сп отива или снпра възхода сп,
излиза яйцето. Пазаря, общия, големия
пазаръ, комуто всички еж роби, го иска
и ние требва да се покорпмъ . . . за на
ша полза, разбира се!
Схванало повелята на времето, Ми
нистерството на земледелието съ окръ
жно нарежда до всички агрономства
и подвижни земледелски катедри, като
влезатъ въ връзка съ ветеринарните
лекари, да почнатъ незабавно подробни
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и точни проучвания в ъ р х у нашата, бъл
гарската кокошка, в ъ р х у нейната носливость и пр. Усилията ще б а д а т ъ на
сочени да се установи дали нъмаме своя
раса, аклиматизирана за нашитъ усло
вия и ако такава с ъ щ е с т в у в а , да се нап р а в я т ь най-точни проучвания, поста
вени на научна база, за носливостьта к
при подобрено хранене, гледане и подборъ при разплода. За цедьта ще бждатъ организирани „птицевъдни гнезда"
в ъ частни и държавни стопанства где
то ще се правятъ опититъ.
Инициативата на Министерството на
Земледълието е повече отъ навременна
и ние апелираме к ъ м ъ всички да се отнесатъ съ нуждната сериозность к ъ м ъ
нея, за да могатъ полученитъ резултати
да нп поолужатъ като ржководенъ изх о д я щ ъ пунктъ при подобрението на
нашето примитивно птицевъдство.
Дългь се налага на кооперациитъ
да организиратъ такива „птицевъдни
гнезда", които не ще струватъ почти
нищо, отъ една страна, а отъ друга, ще
останатъ за в ъ б а д а щ е като гнезда, в ъ
които ще се правятъ опити за по-натат ъ ш н о подобрение и разширение на добптитъ резултати.
Тютюна направи каквото можа, не
ка дадемъ сега пгьть на яйцето!
До като тютюна стабилизира п уре
ди своя плаементъ на чуждия пазаръ,
нека подготвителните, работи за модер
ното птицевъдство и яйчарство б ж д а т ъ
извършени, за да може опирайки се на
тези два стълба чрезъ единъ усиленъ
износъ да се подобри монетата, да се пре
сече спекулата и да се донесе доброденотвие на всички.
П. Нпколовъ.
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У насъ за сега ех въведени следните земле
делски застраховки:
1. Застраховка отъ градушка.

Поради географизеското си положение, Бъл
гария е силно градоносна страна. Градушката при
чинява ежегодно големи загуби на посевите. Тя е
най-опасната стихия за земледелците, а за жалость, борбата съ нея е невъзможна. Единстве
ното и най сигурно средство е само застраховката.
Преди 14 години, съ законъ се създаде у
насъ държавна застраховка на земледелските про
изведения отъ градушка, като тази служба се въз
ложа на специално отдъление при Б. Ц.
Кооперативна Банка. Съгласно този законъ за
страховката е свободна (незадължителна) и сложе
на на принципа на взаимностьта — „единъ За
ВСИЧКИ—ВСИЧКИ з а единъ". Застраховате се вси
чки земледелски посеви, лозя, овощни дървета и
зеленчуци. Годишната вноска (премията) е незна
чителна и по силите на всеки стопанинъ.
Въ случай на градушка обезщетението се из
плаща навреме И Напълно. До сега Банката е
изплатила 48 милиона лева обезщетение нз
много хиляди пострадали стопани.
Ето защо, всЪхи земледЬлецъ тр-Ьбва да за
страхова пос4вите си отъ градушка: бедниятъ да
осигури своята прехрана, а богатиятъ да запази
състоянието си. Да не се забравя, че само въ веколао минути градушката може да унищожи плода
ва едногодйшенъ тежъкъ трудъ. Затова да побър
зате съ застраховката, преди започването на гра
душките.
Градъ гладъ не прави, но тежкому к о 
гото удари!
Сключването на застраховките става чрезъ
местните общински управления или кооперации.
Книжата се приготовляватъ безплатно и не се обгербватъ.
Съ новото изменение яа закона презъ насто
ящата година, за въ бадаще ще могатъ да се застраховатъ посевите и срещу повреди отъ други
природни стихии, като измръзване, суша, навод
нение, пожаръ и др.
Който се заеме специално съ сключването на
п о земледЪлскитЪ з а с т р а х о в к и .
тия застраховки, получава по 25 лв. за вейка но
Земледелските застраховка иматъ за цель да ва застраховка.
иодиомагатъ селскит* стопани, когато посевите
2. Застраховка на едрия рогатъ
имъ пострадатъ отъ градушка или други природни
стихии, както и при моръ и злополука на доби
добитъкъ.
тъка. Те съ поставени на принципа на взаимопоГолемата смъртпость по добитъка, прекомер
мощьта и ех една необходимчсть за землед-елците, ното му поскъпване и предвидливостьта налагатъ
защото чрезъ тЬхъ посевите се предназьатъ отъ застраховката му.
разорение, гладъ и мизерия. Съ застраховките за
Преди 13 години се създаде у насъ законъ
губите се разпределятъ между повече стопани и се
за държавна застраховка ва едриа рогатъ доби
повасять по-леко.
тъкъ, като тазислужба се възложи на Б. Ц. Коо-
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перативна Банка. Съгласно тоя законъ, застрахов
ката почива на принципа на взаимностьта и се
подпомага щедро отъ държавата.
За да могатъ стопаните на една община да
застраховатъ едрия си рогатъ добитъкъ, требва
най-малко 7 души да образуватъ кооперативно
сдружение за застраховка едъръ рогатъ добитъкъ.
Ако въ общината има кредитна кооперация, найдобре е това застрахователно сдружение да бъде
като клонъ на същата.
Годишните вноски (премиите) за застрахов
ката еж много малки. При свободна оценка на до
битъка отъ страна на стопанина, се плаща годиш
но 1'/ 2 лв. на 100 лв. застрахована сума, или
за единъ чифтъ волове оценени за 10,000 лв. се
плаща само 150 лв. годишно! Чрезъ тази нищож
на вноска членовете на застрахователните сдру
жавания си осгуряватъ 70 — 8 0 % отъ загубите,
въ случай на смърть или злополука на доби
тъка имъ.
Обезщетение за умрЪлъ или убитъ по необходимость застрахованъ добитъкъ се изплаща вед
нага, щомъ като се получатъ въ Банката книжа
та, удостоверяващи злополуката.
На основателите на подобни сдружения. Бан
ката плаща по 300 лева възнаграждение, щомъ
като започнатъ редовно да действуватъ.
Подробни сведения по земледелскйте застра
ховки се получаватъ отъ Б. Ц. Кооперативна Бан
ка въ София, отъ местнит4 общински управления,
кооперациите, популярните банки, агрономите и
ветеринарните лекари.

До г. г. селските, главни учители
и свещеници.
Като Ви изпращаме настоящето, еъ знанието
на надлежните власти, молимъ Ви да бъде проче
тено, веднага следъ получаването му, на учениците отъ всички класове на местните учили
ща, а техни благоговейнства свещениците, да държатъ предъ еноряшите си тая беседа, отъ амво
на на църквата, презъ течението на м-те май и
ювий, и то нееднократно. Съ това Вие ще изпъл
ните единъ дългъ и ще допринесете много ва сто
панското повдигане на населението и за доброто
на отечеството ви
София, 1 май 1925 год.
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лед'Ьлие. Ваша първа длъжность е, да осигурите
плодовете на годишния си тежъкъ трудъ.

Земледелци, лозари и овощари,
Бъдете предвидливи и не се оставяйте на
произвола на съдбата! Спомвете си, че нашите
родни полета съ подъ открито небе и че градуш
ката може да удари въ последния часъ преди да
сте прибрали произведенията си. Затова,

Застраховайте нивята, лозята и гради
ните си отъ градушка!
Градъ гладъ не прави, но тежкому ко
гото удари!
Застраховайте и едрия си рогатъ до
битъкъ и конете, срещу смърть и злополука!
Застраховките се сключватъ безплатно отъ
общинските управления, местните кооперации и
популярните банки. Отъ тамъ ще получите всички
необходими сведения и справки.

Земледелци, коневъдци!
Застрахователниятъ отделъ при Б. Ц Коопе
ративна Банка, въ желанието си да подпомогне и
насърдчи българското земледеие, скотовъдство и
коневъдство. разшири застраховката на добитъка
и върху коаете.
Отъ 1 юлий т. г. вие ще можете да застра
ховате, редомъ съ рогатия си добитъкъ, и вашите
отлични помощници въ земледелието и транспорта
— конете.
Застраховката на конете е сложена на съ
щите начала, като тая за едрия рогатъ добитъкъ.
Тя ще става при действуващите сдружения за за
страховка на добитъкъ, по тарифи, достъпни и за
най-бедния стопанинъ. Тамъ, където нема за сега
сдружавания за застраховка на едъръ рогатъ до
битъкъ, седемь стопани на годни за застраховка
коне и други добит 1ци можете да основете подоб
но сдружаване—и чрезъ него да гарантирате загу
бите си, причинени ви отъ смърть, болесть или
злополука на коне, кобили, кончета или мулета.

Коневъдци»

При днешните високи цени на впрегатните,
товарните и разплодни коне единственото средство
да се запазите отъ големите загуби, които би ви
донесла всека техна смърть, злополука или болесть,
Бълг. Цен. Коопер. Банка. е застраховката. За това застраховайте конет4 и
другия си добитъкъ при застрахователния отделъ
ва Б. Ц. К. Банка.
Отделението за застраховка на добитъка дава
Времето за застраховка отъ градушка всички сведения, книжа и съдействие по образува
настъпи. Няе Ви напомняме това, за да може все не сдружаванията за застраховка н по сключване
ки да се възползува и да застрахова навреме по то на самата застраховка—безплатно.
севите си, преди да еж почнали опустошителните
градушки—най-големия бичъ на българското зем-

Землед&лци,

Б. Ц. коопер. Бика.

Стр. 4.

Варненски Окржженъ Вестникъ

Брой 4.

Брой 4.

Варненски Окржженъ Вестникъ

ПРОТОКЬ № 53/30
На Варненската Окржжна Постоянна К. заседанието й на 15 Яприлъ 1926 год.
Присжтствуваха: Председателя: Милчо В. Бояджиееветъ: Яндонъ Ивановъ и Георги П. Шеревъ.
Присжтствува и бирника Герчо Ятанасовъ съ съвеоасъ.
изпраща табли31189 ^ ^ 2 Р 6 Д С е Д а Т е л я н а к о м и с ията писмотсгъ 15. 111. 1926 год. на Варненския Окржженъ Инжинеръ, който
па за таксите на изваждане камъни и др. мать държавната и общинска кариери за презъ 1926/1927 год.
изслуша доклада на председателя, на

СВОИГБ

членове и заключението на бирника,

Р1:
Възприема сата таблица.
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М. в. Р. Н. 3.*

„
,. Отд. Админ. Изборно
л

№ 5035
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пПреписъ

л
Окржжно.

До Г. Г. Окръжните
Управители.
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ятъ учитель е на постоянно мъсто. Отъ
редакцията на тоя членъ е видно, че
касиери на училищните настоятелства
могатъ да бждатъ само членове на С2Бщото или главните учители, ако с*ь на
постоянни мъста. Секретарь-бирницитъ
следователно, не могатъ да взематъ длъжностьта касиери на училищните на
стоятелства и да получаватъ предвиде
ното по бюджетитъ възнаграждение. Въ
тоя смисъль е и решението на Палата
та, общо събрание на отдъденията й,
заседание отъ 19. XII 925 г. обаче Вър
ховната Смътна Палата и Окр. смътни
палати не еж компетентни да се произнасятъ дали училищното настоятелство
при избирането на касиера си е спазило
чл. 85 отъ Закона за Народното Про
свъщение. Но при проверка на отчета
на училищното настоятелство, ако Па
латата констатира, че лицето което е
изпълнявало длъжностьта касиерь на училищното настоятелство не е лице по
сочено въ чл. 85 отъ Закона за Народ
ното Просвъщение и ако отчета не е
редовенъ отговорни еж солидарно заед
но съ касиера и училищнитъ настояте
ли, които аж го избрали, поради това.
РЕШИ:
„Избраниятъ отъ училищното насто
ятелство каеиеръ е отчетникъ предъ съ
ответната Окржжна Смътна Палата да
же и въ случаите, когато лицето избра
но е изпълнявало тая длъжность нъма
право на избираемость. Въ тия случаи,
обаче за допустнатитъ нередовности или
злоупотребления с а отговорни, наредъ
съ отчетника и солидарно съ него и
членоветъ на училищното настоятелство.
„Избранитъ лица за касиери иматъ
право на съответно възнаграждение.
Главенъ Секретарь: (п) И. Разсукановъ
Начал. на Отделен.: (п) Христовъ

1 Май 1926 г.
София
Съобщете на общините (градски и
селски) въ окржга Ви за сведение и съ
образяване следното решение на Вър
ховната Смътна Палата.
„Върховната Смътна Палата, общо
събрание на отделенията й въ заседание
то си отъ 17. IV. 1926 г. се занима съ
повдигнатия въпросъ отъ Министерство
то на Народното Просвещение съ писмо
№ 7736 отъ 5. IV. 1926 год. съ следно
то съдържание:
„По поводъ възможностьта въ нъкои селища да се уреди въпроса съ касиерството на училищните настоятел
ства, съгласно чл. 85 ад. IV отъ Закона
за Народното Просвещение, Русенската
Окр.жж. Пост. Комисия е отправила до
Васъ изложение № 875 отъ 18. II. т. г.
съ молба да й дадете нужднитъ тълку
вания и нареждания."
„По сгьщия въпросъ Министерство
то е запитвано и отъ Окржжнитъ Учи
лищни Инспекции. По всичко се вижда.
че по въпроса за каеиеръ на училищ
ното настоятелство се налагатъ известни
допълнителни на чл. 85 нареждания.
в Като подкрепя казаното изложе
ние отъ Русенската Окр. Постоянна Ко
мисия, Министерството моли Палатата
да се съгласи да й даде следното наре
ждане: когато училищното настоятел
ство не може да си избере каеиеръ и
гдавниятъ учитель не е редовенъ учитель и на постоянно мъсто, да се въз
лага кнсиерството на общинския секр.
бирникъ. Това да става съ заповъдь отъ
Окр. училищна инспекция. Тая наредба
да има времененъ характеръ до като се
назначи въ селището редовенъ и на по
стоянно мъсто учитель.
в е р н о,
„За да се произнесе по тоя въпросъ
За Начал. на Отд.: (п) Тончевъ
Палатата взима предъ видъ:
„Съгласно съ чл. 85 ал. IV отъ За
№ 5049
Д° г - Г- Варнен. и
кона за Народното Просвъщение каеи Варна, 8 Май п Р о в а Д- Гр. Общ. Кметове
еръ на училищното настоятелство е
1926 год.
' Варнен. и Нровад.
единъ отъ членовете на последното, изОкол. Началници.
бранъ отъ сащото, или гдавниятъ учи
За знание и спазване.
тель, ако между членоветъ на настоя
До Варнен. Окр.
телството не се намъри лице което ще
Постоянна
Комисия
заеме тая длъжность и то, ако гдавни
За сведение
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Настоящето въ преписъ се изпраща на г. г. Общинскитъ Кметове и председателнтъ на училищните,
Първия общъ кооперативенъ кон*
настоятелства въ Варнен. Окржгъ, гресъ въ страната на всички коопера
за знание и съблюдение.
тивни сдружения ще се състои на 30 й
31 т. м. въ столицата при дневенъ редъ:
Варна, 12 Май 1926 год.
1) Откриване конгреса, 2) Изборъ на кон
гресно бюро, 3) а) Реферати отъ Кир. Г.
Поповъ върху ролята и значението на
Зам, Иредседатель: А. Ивановъ
Върховния кооперативенъ съветъ, б) отъ
Оекретарь: М. Ботушаровъ г. Андрей Ляпчевъ върху Кооперацията
и в) отъ^г. Рашко Маджаровъ върху:
Селската кооперация и нейнитъ форми.

Хроника

Тестеджийско Училищно Настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 71
с. Тестеджий, 18 Май 1926 год.
Обявява се на интерееующитъ се,
че на 29 май 1926 год. отъ 9—12 часа
преди пладке въ канцеларията на об
щинското управление ще се произведе
търгъ за отдаване свното отъ училищ
ната ливада, находяще се въ мъстностьта „Монастирски ливади" състояща се
отъ 128 декара, раздълена на 9 парцела.
Всички разноски по търга, гербъ,
публикация еж за сметка на наемателитъ.
Данъкътъ 5% за фонда „Социално
и културно подобрение на учителите,",
е за смътка на сжщитъ.
Тържнитъ кнпжа могатъ да се впдятъ всЬки день въ канцеларията на
училището.
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Иредседатель: Ив. Недълчевъ
Секр.-Гл. у-ль: Д. Драголовъ

ЗемледЬлци, застраховайте посевитъ и добитъка си.

Сдружавания за застраховка на добитъкъ еж основани въ селата Вотево,
Енпкьой и Дипшудакъ — Варненско.
5 . 3 . Баика — София е отправила
окржжно до клоновете си, съ което ис
ка сведения за състоянието на разнитт>
землед-влеки култури, нуждни за ориентировка на стопанската политика на
страната и частно тази по отношение
на земледълския кредитъ.
Данъкъ върху овцитъ, споредъ но
вия законъ за бюджета на държавата
публикуванъ въ бр. 22 на Държавенъ
вестникъ ще се събира по 7 лв. на гла
ва, а върху козитъ по 10 лева на гла
ва, отъ които ще оставатъ въ полза на
общинитъ по 1 лв. на глава овца и по
3 лв. на глава коза.
Презъ миналата година Гърция е
изнесла въ чужбина всичко 42,219 тона
тютюнъ, отъ които: въ Германия 14,921
тона; Съединенитъ щати 11,172 тона;
Италия 8,427 тона; Египетъ 3,056 тона;
Холандия 1,402 тона; Австралия 1,352
тона и още никои страни съ незначителенъ износъ.
Производството на пашкули въ
цЬлия свътъ възлиза на около 350 ми
лиона килограма. Само въ България, то
възлиза ежегодно на около 2у2 милиона
килограма.
с. Куванлъкъ, Провадийско, съ указъ № 293 отъ 33. IV". т. г. се отцепва
отъ Горно-Чифлишката община и обра
зува самостоятелна такава.
Млъкаритъ производители въ Со
фийска околия еж основали сдружение,
което между другптт> свои цели има и
тази: да постигне продажбата на съв-
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семъ чисто мл-Ько и да преследва фал ренция за отдаване подъ наемъ презъ
шификаторите, на млекото. Тази цель е тазгодишния коситбенъ сезонъ следуювисоко похвална и подобни инициативи
би тръбвало да се взематъ и другадъ. щитъ ливади:
Съ продажбата на чисто мл-Ько млъка1) Ливада г Геронъ" отъ 50 декара;
ригЬ производители ще запазватъ свои2) Ливада „Скеля" отъ К» декара;
тъ интереси, защото н-Ьма да подбиватъ
3) Ливада „Средния чаиръ" 20дек. п
цтшата на производството си, а отъ
друга страна, ще запазватъ и здравето
4) Ливада „Шарданъ" отъ 8 декара.
на населението.
Допуска се наддаване и по отдълно
за всъко парче ливада.
Залогътъ за правоучастие въ търгътъ е 10 на сто.
Закона за бюджета, отчетностьта и
ОБЯВЛЕНИЕ
предприятията е задъджителенъ.
№ 599
РазноекитЬ за публикация, гербъ и
др. както и 5% такса за учит. фондъ
с. Емирово, 4 Май 1926 год.
о& за смътка на наемателя.
Подъ надзора на това управление
Тържнитъ книжа могатъ да се разсе намира една безстопанска „ЮВА" ко глеждатъ всъки присжтственъ день и
била на 4 години, косъмъ чилесть съ ччасъ въ училищната канцелария.
белези: десното ухо отъ предъ разцеОтъ Настоятелството.
пено.
Ако до двадесеть дни следъ едно
кратно публпкуванпе на настоящето въ
Държавенъ в&стникъ не се яви стопа
ОБЯВЛЕНИЕ
нина и съ нужднитъ документи и си я
№493
прибере ще бжде продадена чрезъ търгъ
за въ полза на скотовъднпя фондъ.
с. Емирово, 14 Априлъ 1926 год.

Емировско селско общинско управление,

Емировско селско общинско управление.
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Общ. Кметъ: Б. Георгиевъ
Секр.-бирнпкъ: Ив. Добревъ

Коястонтиновио училищно настоятелство.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 83.
с. Константпново, 17 1\1ай 1926 г.
На 19 Юнпй н. г. отъ 2 до 4 часа
следъ объдъ въ Общинската канцелария
ще се произведе търгъ съ явна конку

Подъ надзора на това управление
се намира една безстопанска „ЮВА" би
волица на 8 години, косъмъ черъ съ бе
лези: на опашката малко бъло.
Ако до двадесеть дни следъ едно
кратно публпкувание на настоящето въ
Държавенъ въстникъ не се яви стопа
нина и ще бжде продадена на търгъ.
1

—1—10

Общ. Кметъ: Б. Георгиевъ
Секр.-бирникъ: Ив. Добревъ

Печат, и Хромолит. «Просвещение"
на П. Зенгиновъ. Парт. № 307.

