Год. X.

20 ноември 1929 г.

Брой 22

,1оигпа1 йераг*еглеп*а1 йе «/ата
ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА ВАРНЕНСКАТА ОКРЖЖНА ПОСТОЯННАКОМИСИЯ
Год. абонаментъ: за общини 200 лева
за учил, н-во 100 и

ИЗЛИЗА СЕДМИЧНО
Телефони: N° № 28 и 502

Йорд. Попова—Тодорова
агрономъ

Землед!блскит4 екскурзии
Нивото, на което стоеше до сега
българското земледЬлие и българ
ското стопанство, далечъ не задо
волява тъй много увеличените нуж
ди на човека.
Следъ войните, много части отъ
плодородни български полета се от
къснаха и дадоха на съседи, а-въ
противовесъ на това населението
значително се увеличи съ всевъз
можни бежанци и пр.
Малкото останала земя и първо
битната обработка не могатъ да
осигурятъ прехраната на увеличе
ното население.— Требваше да се
намерятъ начини да се увеличи до
бива отъ единица площь и да се
въведатъ нови браншове въ про
изводството, т. е. да се направятъ
нововъведения въ стопанството.
Отъ 4—5 години насамъ, ново
въведенията се правятъ и българ
ското земледвлие и стопанство вървятъ напредъ съ сигурни, макаръ
и бавни крачки. Резултатите отъ
4 — 5 годишната дейность отъ стра
на иа българските агрономи съ на
лице. Министерството на земледелието е насочило всичките си сили
и средства за повдигане родното
земледвлско стопанство. А работата
въ тая область е най-разнообразна.
— Правятъ се модерни стопански
сгради за добитъка и птиците, пра
вятъ се бетонирани торища за съ
хранение на тора, засевгтъ се чер
ничеви ливади и градини, увеличава
се площьта засявана съ люцерна и
други фуражни растениа, най-после,
въвежда се по- рационалната обра
ботка на почвата при засеване жит
ните растения, за да се добие поголемъ доходъ. Всичко това, до
известна сгепень е постигнато въ
повечето села на нашия окржгъ.
Всичко това е ставало подъ давлението на агрояомътъ, който постоян
но е въ обиколка изъ селата.
Има места, обаче, където агрономътъ, въпръки желанието си, редко може да отиде и където не е
заработено още систематически. Тамъ
стопаните работятъ още както си
знаятъ отъ стари времена и само
чуватъ за новото, което е напра
вено другаде. Земледелската кате
дра въ желанието си да запознае
населението съ постигнатите резул
тати въ всички клоноае на земле
дЬлского стопанство, отъ време на
устройва екскурзии съ стопани огъ
отъ различни села на окръга до тия

села и стопанства, където има вече
по нещо ново да се види.
Презъ това лето въ Варненски
окръгъ се организираха редъ сто
пански екскурзии до различни села.
Те беха устроени презъ различни
времена на сезона, за да се видятъ
различни моменти отъ живота на
растенията.
На 7 юли бе устроена екскур
зия до с. Козлуджа, варненско. Тя
6Ь посетена отъ стопани, свършили
зимните земледелски училища и
имаше за цель: 1) да стане свиж
дане на учениците, за да самосъзнаятъ значението си, като напред •.
ничавъ елементъ за селското сто
панство. 2) да се импулсиратъ въ
ржководящата имъ роль по про
веждане мероприятията. 3) да се
оприснятъ знанията имъ чрезъ сказ
ки, беседи и посещаване на зало
жени полски опити и построени мо
дерни стопански сгради. Екскур
зията се посети отъ 83 души, бивши
ученици отъ с. с. Козлуджа, Хасърджикъ, Кутлу-бей, Вълчи-долъ,
Емирово, Ботево, Чатма, Гевреклеръ и др. Преди обедъ бе устрое
на конференция, на кояте се тре
тираха въпроси отъ сезонно значе
ние, а следъ обедъ—излети. По
сети се държавното земледвлско
опитно поле, което се намира въ
околностьта на с Козлуджа, където
екскурзиянтите се запознаха съ:
метеорологическата станция; оръ
дията и машините, заложените опи
ти и организацията и значение на
опитното поле.
Направиха се излети и до зало
жените културни и торови опити
съ царевица на частни ниви, посе
тиха се лозята, където се извърши
практически и нагледно облагоро
дяване на зелено и кършене
Най-после, екскурзията завърши
съ разглеждане на модерните сто
пански постройки изъ селото.
На 7 юли бе устроена екскурзия
пакъ до с. Козлуджа, която бе по
сетена отъ 260 души стопани отъ
15 различни села отъ Варненско и
Провадийско. Обекта на тая екскур
зия беше да се запознаятъ екскур
зиянтите съ опитното поле, земледвлския инвеигаръ и постигнатото
до сега въ областьта на опитното
дело въ това поле—заложени опи
ти (торови и културни), сеидбообръщенията, обработка на почвата
и пр. На края се посетиха и сел
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ско стопански постройки. Екскур- чарникъ, тамъ съ циментираниятъ
зиянтяте останаха доволни отъ ви- оборъ и торище. Добнтъкътъ е осиденого въ полето и селото и из гуренъ съ фуражъ, тъй като има
казаха готовность и при другъ слу засята достатъчно люцерна, което
чай да посетятъ селото и полето. дава възможиость да бъде той (до
На 18 августъ беха устроени съ битъка) годенъ за по-тежка работа.
що такива екскурзии до с. с. Ру- За туй и тоя стопанинъ може да
сларъ, Преселци, Ново-село, Тесте- оре по-дълбоко нивите си, съумева
джий и Козлуджа. Екскурзиите б%- да извърши нз време всека работа.
хи масово посетени. Те имаха за Какво по-вече е вложилъ тоя сто
цель да се видятъ резулатите отъ панинъ? — По-вече разулгб и цеторовите и културни ош.ти, сто лесдобразно приложено труда,
пански постройки, организация на целесзобразно
използуване
па
добре уредени кооперации и чита вСПКО парче земя. Значи, посе
лища и пр.
тителите екскурзиянти требва да
Всички екскурзии беха придру се проявятъ въ същите направле
жени съ ковференхии, на които се ния, съ същите качества и въ своите
държаха сказки отъ сезонно значе стопанства, за да постнгнатъ и те
ние, разменяха се мисли върху ви- същите резултати.
деного.
Пропагандата сало чрезъ словото,
Въ резултатъ
екскурзиянтите устно или писменно, не е вече тъй
оставаха осветлени по различни г.ъл. ефикасна. Но виденото съ очите
нуаащи ги въпроси, и насърдчени остава неизличимо. Ако стопани
въ предстоящите си работи—свър нътъ може да се усъмни въ думи
зани съ нововъведения. Не по-мал те на агронома, това което той има
ко беше доволството и на тия сто- възможиость да види при екскур
пааи, чийто стопанства бЬха посе зиите не подлежи на съмнение. Ни
тени. Съ това техния куражъ и же що въ него не може да се скрие.
лание за работа се увеличиха. — Добрите и лоши страни съ на яве.
Факта, че у техъ се водятъ посе Самиятъ стопанинъ е тамъ, той
тители отъ целъ окръгъ, показва разправя на своите гости кое какъ
че тамъ е направено нещо по-вече е извършилъ, кое го задоволява и
отъ другаде. А тая радость дава кое не, завеждатъ се най-разнооб
още поголвмъ импулсъ за работа, разни разговори около стопанствата
Екскурзиите, отъ какъвто и ха- и това сближава стопаните. По тарактеръ да съ те, пробуждатъ ума, къвъ начинъ се подбужда съревно
развиватъ любознателностьта у чо вание: „посетеното стопанство не е
века и го направятъ да се замисли по-големо отъ моето", си мисли
върху поставени предъ него редъ екскурзията, „значи и азъ мога да
въпроси. А още повече това пра постигна това, което е въведено
вятъ СТОПаНСКитгЬ екскурзии. Притамъ",
техъ стопанинътъ има възможиость
Наблюдаваното стопанство се
да наблюдава въ всички детайли критикува, удобрява или не, изу
това, което му се представя, да чава въ всички подробности. За него
пресметне и види добрите и ло екскурзияпта мисли още дълго, следъ
шите му страни (защото те не мо като се е завърналъ вече дома си
гатъ да се скриятъ) и най-после и малко по малко обмисля начини
да съпостави това, което е виделъ и пристъпва къмъ подобрение на
съ това, което е въ неговото сто собственото си стопанство.
панство. Той вижда, че стопанствата,
По такъвъ начинъ подобрението
които посещава, по същество не се
на нашето земледелие става по
много отличаватъ отъ неговото. И
естественъ пъть, безъ да става
т% съ съ по 100 —150 декара зе
нужда отъ налагания и други как
мя, па даже и по малко, иматъ 1—2
вито и да съ мерки. По естественъ
работни двойки добитъкъ, една къ
пъть, то върви напредъ къмъ нови
ща съ 1 —2 декара стопански дворъ
придобивки и осигурява насъщния
и се състоятъ отъ по 4 —5 члена.
на населението, догонва тия страни,
И въпреки това, тия стопанства
които съ ни изпреварили въ своето
съ подредени: тамъ е удобния птиразвитие.

Безъ земледЪлието НБМЗ животъ,
а безъ горитЪ нЪма земледвлие.
Тори си ннвитЪ, за да ти е пъленъ
хамбаря.
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Варненски окржженъ вестникъ

А. Нечаевъ
зав. научния отд"Ьлъ
при Рибарското у-ще

Риболова въ Варненския ранонъ
Продължение отъ брой 21
Притокътъ ма солената вода въ
2. Езерата и блатата.
Гебеджанското
езеро е много поОсвенъ морето къмъ Варненския
слабъ,
затова,
въ
отличие отъ Вар
риболовенъ районъ спадатъ още 1гЬненското
езеро,
Гебеджанското
има
колко езера и блата, които въ вилъ
харакгеръ
на
сладководенъ
басеинъ.
на верига се протакатъ огъ изтокъ
на западъ. Непосредствено до мор Тукъ се срещатъ почти всички ти
ския брегъ се намира Варненското пични представители на сладковод
езеро, което е съединено чрезъ ните риби: бела риба, шаранъ,
дълбоки искуствени канали съ мо щука, платика, червеноперка и др,
рето, з също така и съ Гебеджан Освенъ това въ Гебеджанското езе
ското езеро. Гебеджанското езеро ро живеятъ и сладководните раци.
отъ своя страна е свързано чрезъ Огъ морските ;риби въ езерото се
тесна и плитководна Провадийска срещатъ въ по-големо количество
река съ Синделското блато. Ка- кефаловите риби, които презъ про
раачското блато, което е разполо летьта навлизатъ отъ Варненското
жено между Гебеджанското езеро езеро, а презъ есеньта се връщатъ
и Синделското блато, нема врьзка обратно.
Следъ прокопаването на канала,
съ техъ, защото съединителния ка
който
свързва Варненското и Ге
налъ е засипанъ отъ ж. п. линия.
беджанското
езера, последното поч
Благодарение на големъ притокъ
ти
изгуби
своето
значение като разна солената вода Варненското езеро
плодникъ
за
сладководните
риби.
е заселено предимно съ морски риби,
Затова
неговото
рибно
население
се
а сладководните се срещатъ само
формира
главно
за
сметка
на
ри
въ западната часть на езерото, къ
бите, които се разможаватъ въ
дето водата е по сладка.
Синделското
блато и отъ тамъ доОтъ морските риби, които жихаждатъ
въ
Гебеджанското езеро
веятъ постоянно въ езерото, попо
Провадийската
река. Изключе
големо риболовно значение имагъ.ние
прави
-само
белата
риба, която
1. Писията, която се лови презъ
не
може
да
вирее
въ
застоялата
ц-Ьлата година, а особено презъ
вода
на
Синделското
блато.
— Попролетьта и
видимому
тази
риба
си
изхвърля
2. Попчетата, които също така
хайвера въ западната часть на Вар
се ловятъ презъ делата година.
Презъ зимата Варненското езеро ненското езеро.
служи като свърталище на кефа
Обикновено най-големия притокъ
ловите риби (главно на кефала), на рибите отъ Синделското блато
които се ловятъ въ доста големо има место презъ пролетьта. Коли
количество. Обаче този ловъ не е чеството на рибите, които дохажпостояненъ, защото, ако зимата е датъ въ Гебеджанското езеро, не
студена, кефаловите риби не оста- винаги е еднаково, затова езерото
ватъ да зимуватъ въ езерото, а из- понекога има повече, а понекога
бегватъ въ морето.
по-малко риба. Презъ пролътьта
Отъ пасажните риби въ Варнен 1928 г. драгата, която работи въ
ското езеро се срещатъ скумрията, Синделския районъ, пререза плитхарипа, сребърна и др., но въ мал ковините на Синделското блато,
ки количества, понеже вълнолома, благодарение на което те отчасти
който се намира предъ морския край съ се отводнили, а рибите въ пона канала, пречи за техното на гол%мата си маса съ избЬгали въ
Гебеджанското езеро. По тази при
влизане.
Отъ сладководните риби въ за чина презъ 1928 г. въ Гебеджан
падната часть на езерото се сре ското езеро е имало много повече
щатъ белата риба, шарана и др. риба, отколкото обикновено.

Синделското и Караачското бла
та представляватъ отъ себе си чи- сто сладководни басейни отъ единъ
и същъ типъ, а имено те еж плит
ки, обраснали съ водни растения и
имагъ жълтеникова, застояла • вода.
ТН съ удобни за разможението на
рибите, но иматъ относително мал
ки размери и не могатъ да изхранятъ своето население. Благодаре
ние на това рибите, които . оставатъ тамъ, растатъ много бавно.
Освенъ това те миришатъ на тиня,
което намалява техната пазарна
стойность.
Въ Гебеджанското езеро рибите
намиратъ много по-добри условия.
Тамъ те растатъ побърже и се
освобождаватъ отъ неприятната
блатна миризма, затова преминава
нето на рибите отъ Синделското
блато въ Гебеджанското езеро е
единъ процесъ твърде благоприятенъ за риболовството. Обаче този
процесъ по настоящемъ е доста затрудненъ, защото следъ отводня
ването на Синделското блато, Про
вадийската река почти се пресуши.
Това обстоятелство не може да не
се отрази зле върху рибните запаси
въ Гебеджанското езеро, толкова
повече, че отводняването на Син
делското блато повлече следъ себе
си доста значително намаление на
производителната му сила. Тази за
губа може отчасти да се компен
сира, ако. се възстанови канала,
който по-рано е свързвалъ Гебе
джанското езеро съ Караачското
блато. Последното въ такъвъ слу
чай ще служи като допълнителенъ
разплодникъ за сладководните риби.
Обаче дори и.при това условие
старото риболовно значение на Гебедженското езеро не може да се
възстанови, защото драгирането и
отводняването което е въ свея раз
вой, твърде зле се отразява върху
рибовъдните качества на целата
Гебедже — Синделска систета, коя
то постепенно все повече и повече
обеднява откъм сладководните риби.
Ловътъ въ Варненското езеро се
извършва съ помощьта на грибове,
мрежи, парагади и винтери. Послед
ните представляватъ отъ себе си
конусовидна мрежена торба, която
се подържа въ отворено състояние

съ дървени обръчи. Отворътъ на тор.
бата-има фуниеобразна мрежа, коя
то пропуща рибата вътре въ тор
бата, но не й позволява да излезе
обратно.
Въ Гебеджанското езеро се употребяватъ същите уреди, а освенъ
това и още единъ специалеиъ уредъ
„гардъ". Гебедженския гардъ се
състои отъ мрежена стена съ отворъ по средата, който води въ
мреженъ капанъ. Съ гарда се пре
гражда канала, който съединява
Варненското и Гебеджанското езера.
Рибите, които искатъ да минатъ въ
първото блато, срещатъ стената и
попадатъ въ капана. По такъвъ начинъ най-много се ловятъ кефало
вите риби, когато презъ есеньта
т% се' връщатъ въ Варненското
блато.
Въ Караачското и Синделското
блата ловътъ се извършва предимно
съ парагади и мрежи, защото бре
говете не съ удобни за теглене на
грибовете.
Има ли изгледи за увеличаване
на производството въ езерата и
блатата? На този въпросъ може Да
се даде отрицателенъ отговоръ. Из
ползуването на морските риби въ
Варненското езеро и на кефаловите
риби въ Варненското и Гебеджан
ското езера по настоящемъ е доста
интензивно и, ако резултатите не
съ много задоволителни, това се
дължи не на недостатъчната активность отъ страна на рибарите, но
на малкия запасъ на тези риби въ
езерата. Що се отнася до сладко
водните риби, техния ловъ се из
вършва въ по-големъ размеръ, от
колкото би требвало споредъ се
гашното състояние на езерата и бла
тата. Особено това се наблюдава
,въ Гебеджанското езеро, където
презъ есеньта се събиратъ толкова
грибове, че се излавя почти целия
наличенъ запасъ на рибите и езе
рото остава праздно до новото при
иждане на рибите отъ Синделското
блато. Прекомерния ловъ не поз
волява на рибите да пораснатъ и
те се излавятъ въ такива малки
екземпляри, които почти нематъ
никаква пазарна стойность. И въ
Варненското езеро рибарите унищожаватъ доста много отъ малките

ПРОТОКОЛИ

Р е ш е н и е № 35

на Варненски окр. съветъ, 1-ва редовна сесия отъ XIV
избирателенъ периодъ.
ПРОТОКОЛЪ № 3
Заседание на 1-й февруари 1929 год.
(Продължение отъ бр. 21).

Окр. медиц. лекарь Д-ръ В е р б е в ъ прочете изложението си
за санитарното състояние на окръга презъ 1928 г., за което пред
седателя му благодари.
Д, Р а л ч е в ъ . Споредъ изложението, следъ туберкулозата, ка
то болесть иде стомашната болесть, Какво е направено, за да се про
пагандира храна, достъпна и да предпазва населението отъ заболяване.
Д-ръ В е р б е в ъ. Правена е анкета за това, макаръ тя да об
хваща само учащата младежь, храната на която не се отличава отъ
тая на другите. Глабиата храна се явява пипера и гроздето. Конста
тирано е, че много родители хранятъ децата си съ попара отъ хлебъ
съ вино; даже ги заставятъ да пиятъ вино. Беседи за разнообразя
ване българското меню съ държани на ученици и възрастни, въ които
се доказва значението на храната въ връзка съ габолеванията.

Решение

№ 28

П р е д с е д а т е л я предложи да се даде ваканция на окр. съ
ветници отъ 6 до 10 т. м. включително, за да имъ се даде възможность да взематъ активно участие въ общинските избори на 10 т. м.
При малко противодействие отъ страна на Д. Ралчевъ и Ив. Велчевъ,
които искаха да не се дава такъвъ отпускъ, гласувано предложението
се прие съ болшинство.
*
Ф. Р а ф а и л о в ъ . Предложи щото ония съветници, които скжпятъ интересите на пост. комисия да се откажатъ отъ възнагражде
нието си презъ ваканционните лни. Подложена на гласуване се прие.
Заседанието се вдигна въ 17 часа и 50 минути. .
ПРОТОКОЛЪ № 6
Заседание на 11.11 1929 г.
П р е д с е д а т е л я като констатира липсата на кворумъ по при
чина закъсняване повечето отъ съветниците съ влака отъ Провадий
ска околия, отложи заседанието за утре 2 часа сл. обедъ при съ
щия дневенъ редъ.
ПРОТОКОЛЪ М 7

Решение

№36

Инспектора по маларията Д-ръ Ж у п у н о в ъ си прочете доклзда съ пожелание да се отпусне по-голема сума за увеличение за
плата на хининарите, за да работятъ съ по-голема енергия, както и
да имъ се купи единъ 111 класенъ билетъ по железниците, за да мо
гатъ по лесно и бърже да се обхождатъ маларичните места.
Попитанъ за другото средство-лекарство противъ маларията ос
венъ хинина — за „п а з му хи на" отговори, че действително пазмухина действува по ефикасно, но не искоренява маларията, че той
си служи и съ него, като го раздава тамъ, дето хинина се окаже неефикасенъ, но не е още въ широко разпространение по патриотични
съображения.
Заседанието се вдигна въ 16 часа.

Заседание на 12.11 1929 г.
Заседанието се откри отъ председателя въ 14 часа.
Прочете се и прие проток. № 5 отъ 6 т. м,

ПРОТОКОЛЪ № 8
Заседание на 13.11 1929 год

Брой 22
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сладководни риби, особено отъ бе. установяване на запазените места
лата риба.
,вь Гебеджанского и Варненското
При това положение, ако искаме езера, въ конто места ловътъ да
да запазимъ за по-дълго време ло- бъде изобщо злбраненъ. Понеже
вътъ на сладководните риби, се Синделското блато служи като разналагатъ известни ограничения въ плодникъ за Гебеджанското езеро,
ловидбата, които биха позволили а Караачското блато ще може да
поне на часть отъ рибите да жи- се ячи като лонълнителенъ такъвъ,
веятъ и се развиватъ спокойно. разумно е, щото техната експлоа
Най-добра мерка въ това отноше тация да бъде поверена на същата
ние е ограничение на грибчийския кооперация, която наема и Гебе
ловъ въ езерата, комбинирано съ джанското блато.

колаевка, Джиздаръ-кьой, Кара-Хюсеинъ, Гюнъ-догду и Пашаидъ; б)
Провадийска околия въ с. с. Вълчи-долъ, Кушъ-тепе, Чайлякъ, Кутлу-бей, Девня и гр. Провадия.
Н Върлующи епизоотии:
I. Антраксъ по говедата: а) Провадийска околия въ с. Синделъ.
'2) Бясъ по кучета: а) Варненска околия въ гр. Варна и с. с.
Козлуджа и , Река Девня; б) Провадийска околия въ гр. Провадия
(по коне и кучета) и с с. Гор. Чифликъ, Ново-село, Ченге и Кайрадъ
(по кучетата).
3) Дуринъ по конете: а) Варнененска околия въ с с. Авренъ,
Бояна, Джевизлий, Козлуджа, Таптъкъ, Пашаидъ, Кара-Хюсеинъ, Солуджа-алъ, Гевреклеръ и Гюнъ-догду; б) Провадийскиа околя въ с.
с. Караджа-отъ, Акъ-коюнъ, Бурханларъ и Есеглий.
4) Сапъ по конете: Варненска околия въ с. с, Козлуджа, Гевре
клеръ, Солуджа-алъ, Серадъръ и Казакъ-дере; б) Провадийска околия
(Вфициаленъ дтьлъвъ с. с. Капуджи-махле, Хасърджикъ, Мухалий, Дамналъ-орта, Кю.шшшиинннпштп на
пшшшшшнипшшиштшишпишшшш
прюкьой, Чалъ-махле, Каръ-ягдж, Градинарово, Кара-кьосе, Добрина,
Султанларъ, Асълъ-бейлий, Комарево, Есетлий, Елесъ-факж, Гьокче
Варненски о к р ж ж е н ъ ветеринаренъ лЪкарь
дюлюкъ и Махалъчъ.
III. Прекратени:
№ 3062 Варна, 11/XI 1929 г.
Окржжно
1) Антраксъ по говедата: а) Варненска околия въ с. с Чатма и
До г. г. общинските кметове въ
Татаръ махле; б) Прозадийска околия въ с. Бейлий.
Варненски окржгъ?
2) Бвсь по кучетата: а) Провадийска околия въ с. Караджа-отъ.
3) Сапъ по конете: а) Варненска околия въ с. с. Оручъ-гаазн;
Поканвамъ за последенъ пжть г. г общинските, кме
б) Провадийска околия въ с с. Кривия, Равна, Кара-ачъ-Софуларъ,
тове да си уредятъ в ъ най-непродължително време смет
Ясъ-тепе н Бейлий.
ките, на фондовите суми, а именно:
гр Варна, 5 ноемврий 1929 г.
1) по фондъ „Постройка кланица" а) 5 0 % отъ кръвнината и б) такси отъ закланите въ кланицата животни;
Окръженъ Ветер. лекарь: Д-ръ Тюлеиъ.
2) по фондъ обезщетение притежателите на конфиску
ваните меса въ общинските кланица и
3) по фонда за епизоотиигв отъ кръвнина и интизапа.
като вносните листове редовно се изпрашатъ въ окржж
жната канцелария за визиране и вписване въ регистра
При ревизиите, спремо виновниците за нарушение на
БЮЛЕТИНЪ
чл. 236 отъ закона за С. В. служба, ш е се прилага чл. 279
за пазаря на гроздовите и овощни
отъ сжшия законъ.
продукти у насъ.
Окр.
ветер. л е к а р ь : Д ръ Тюлевъ

Лозиро-Овощарско Информационно Бюре—ПлШнъ

Секр-счетоводитель: Г. Друмевъ

Варненски окржженъ ветеринаренъ лекарь

ВИНА.
Общото тазгодишно производство на вино се изчислява
к ъ м ъ 90,000,000 литри. При ограничено търсене цената се
д в и ж и : въ Северна България 8—10 лв. литъра и Южна
България 9—13 лева.

БЮЛЕТИНЪ

ДЕСЕРТНИ ГРОЗДА.

. № 20

Износа на десертното грозде е вече привършенъ. По
следния вагонъ отъ Преславъ е заминалъ на 5 ноември т. г.,
като цената на Димята е стигнала надъ 10 лв. за кгр.
Отъ досегашните сведения, с ъ които разполагаме, се
оказва, че презь този сезонъ е изнесено 400 вагона десертно
грозде, т. е., надъ 2,000,000 кгр.. което значи двойно повече
отъ миналата година, когато се изнесе обшо 196 вагона -•-•
950,000 кгр.
Изнесеното грозде се разпределя отъ отделните райони,
както следва:
Лесксвецъ—Гор.-Ореховица 150 вагона или 871,111 кгр.
П л е в е н ъ 30 вагона; Преславъ, Шуменъ и Е - Д ж у м а я 100
вагона; Русе 70 вагона; чрезъ гара Кричимъ 20 вагона; Б е л а .

За хода на акутните и заразни (епизоотически) болести по домашните
животни въ Варненски окржгь, за времето отъ 16--31.Х 1929 г.
I. Новоконстатирани:
.. 1) Антраксъ а) Провадийска околия въ с с. Кюпрю-кьой (по
говедата и Мурадъ-софу (по овцете).
2) Бесъ по кучетата: а) Провад. околия въ с. Демкръ-ханлъ.
3) Дуринъ по конете: а) Варненска околия въ с. Казакъ-дере и
Николаевка; б) Провадийска околия въ с. Кутлубей.
4) -Сапъ по конете: а) Варнен. околия въ с. с. Преселци, Чокекъ, Добри-долъ, Ясъ-башъ, Яйла, Петре, Ботево, Круша, Айрянъкьой, Емирово, Боазъ кесенъ, Чанкларъ, Коркугъ, Гюлле-кьой, Ни
Въ 14 часа се откри заседанието отъ г. председателя.
Прочете се и прие безъ изменение проток. № 7 отъ 12 т. м.
Решение

№ 37

Варнен. град. община съ едно дълго изложение, изнасяйки факта'
че въ последните 2 години града се посещава лете отъ около 40
хил. курортисти, отъ коиго 10 хил. души чужденци, благодарение
модернизирането на града, баните, хубавия плажъ, околностите на
града съ Св. „Константинъ" припомня, че за привличане на още по
вече курортисти е нуждно рекламирането на града съ Св. „Констан
тинъ- още по на широка нога, като за цельта смета да лземе уча
стие въ панаирите на Прага и Буда-Пеща, секция за курортите. За
цельта обаче съ нуждни средства. Ето защо се обръща къмъ пост.
комисия за отпущане сумата 100 хил. лв., която съ сумата 200 хил.
лв. отъ общината ще задоволи тая нужда. Припомня също, че отъ
това рекламиране ще спечела не само окр. стопанство Св. „Констан
тинъ" но и околните по близки и по далечни села, некои отъ които
и сега се препитаватъ отъ продажба на продуктите си въ града и
курорта Св. „Константинъ". Каквото наистина консумиратъ летовни
цигЬ въ хлебъ, месо, сирене, яйца, пилета, зеленчукъ и пр. е все
отъ селяните купено на добра цена. Понеже въпросътъ е отъ спешенъ характеръ, председателя го внася, като прережда съ него днев
ния редъ Съ малки възражения отъ селски окр. съветници прие се
предложението на председателя да се прати писмото въ бюджетарната комисия за фиксиране размера на сумата за отпущане за цельта.
Решение

№ 38

Председателя даде думата на н-ка на окр. кооперативо планоснемачно бюро инж. В е л е в ъ , който чете изложението си, за което
председателя му благодари.
Д Ш и к о в ъ Наблегна, щото началника да даде сведения и
тази година за постъпленията и разходите по кооперативното плани

ране, съ които ще бъде прегледно положението на фонда и на всека
една община, понеже това обикновено общините незнаятъ, че кмето
вете и секр.-бирниците се често меняватъ.
Н-къ бюрото В е л е в ъ. Нищо не ни костува да дадемъ тия
осветления, но те пакъ нема да ви осветлятъ въ нищо, поради на
чина, по който се водятъ разходите и събиратъ приходите; въ не
редовните общини виновни съ секр.-бирниците.
Решение

№39

Д. Ш и к о в ъ . Прави предложение да се вмени въ обязаност!»
на окр. плапоснемачно бюро да изпраща редовно въ общините из
влечения отъ сметките имъ въ края на отчетната година.
П р е д с е д а т е л ь т ъ . Подложи па гласуване предложението,
което се прие.
Решение
№40
Изслуша се следъ това доклада на н-ка на коопер. водоснабди
телно бюро инж. Вълковъ.
Д-ръ Ц о н е в ъ . Въпросътъ за водоснабдяването на селата върви
Съ много бързъ темпъ Това ни радва и изглежда, че следъ 10—15
год., особенно ако се сключи големия заемъ за водоснабдяването на
окръга, всички села ще се сдобиятъ съ хубава вода. За с. Ново село
обаче не е направено още нищо и водата требваше отдавна да про
тече тямъ. Другъ важенъ въпросъ е изучването минералния изворъ
при с. Синделъ, водата на който, съ лековитостьта си все повече се
търси, особенно следъ изгубването на меричлерската вода, а има се
опасения, че тая вода ще намалее, че се явили пропукваиия на окоп
ната почва следъ прокопаване на канала.
Т. Я к и м о в ь . Обръща вниманието че новоселската община е
приготвила сумата за доставка на манеемгнови тръби, обаче тръбите
ги нема.

Стр. 4
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Черква—Павликени 8 вагона; Стражица—Чаиръ 13 вагона;
Свищовъ—Никополъ 5 вагона.
Относно поукигв и дефектитъ- отъ тазгодишния износ/ь.
ще се повърнемъ впоследствие.
ДЖИБРОВА РАКИЯ.
Отъ новата реколта се продава вече по 70—75 стотинки
градуса. Сливовата ракия отъ миналата година доколкото я
има се предлага по 1'20 лв. градуса.

отъ бр. 17—18; 12) Арапларско, Провад. лв. 170 отъ бр. 18; 13)
Кочакско, Варнен. лв.208 отъ бр. 20.
Кооперации

н

читалища

1) Коопер. „Взаимность" с Ясъбзшъ, Варнен. лв. 150 огъ бр. 2;
2) Читал. „Образование" с. Султанларъ, Провад. лв 91 отъ бр 14;
3)
„
с. Горно Юнузъ-бунаръ, Провад. лв. 130 отъ бр. 19;
като добавятъ и по 2 лв. за обгербване квитанцията и пощ записъ.
РЕДАКЦИЯТА

ОБЛАГОРОДЕНИ ЛОЗИ.
Има извънредно голЪмо търсене, главно на Афузъ-Али
и ДимятъПредполага се ценитЪ да се движатъ за десертни сор
тове отъ 5—6 лева и за виненисв 3—4 леза.

0-Б Я В Л Е Н И Я

Д

СУХИ Ш И П К И .
Има вече станали здЪлки съ странство. Остава на про
изводителите отъ ОПГБЛНИТЪ- райони, кждето има голЪми
количества, да организиратъ гЬхното масово събиране, което
не иска никакви средства а само малко трудъ.
ТЬхното събирание може да става и презъ Ц-БЛИЯ месецъ декември.
Ценигв за сега у насъ се движатъ между 6—8 лв. за кгр.

Ново-Ор-Бховско училишно настоятелство. Варненско

ЗРЪЛЪ БОБЪ.

На 1 декември т. г. ще се произведе търгъ съ явни кон
куренция, въ канцеларията на Ново-ОрЪховското училише,
за отдаване подъ наемъ: 1) една кръчма въ с. Ново-Ор-вхово, съ първоначална оценка 1000 лв. за 3 год. отъ 1 XII
1929 г. до 1 XII 1932 г. 2) нива отъ 15 дек. въ мЪстностьта
.Митова сая" съ първоначална оценка 60 лв. на декаръ, за
2 год отъ 1 XII 1929 г. до 1 IX 1931 г.

При оживени ЗДБЛКИ на Варненската борса ценигв му
се движатъ между 14—15 лв. за кгр.
СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ.
Оживени здЪлки и твърдо държание на ц-внитЪ. Както
на Бургаската така и на Варненската борса средната му
цена е била 585 лв. за кгр.
Пл-Бвенъ, 13 ноември 1929 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№•3
с. Ново-ОрЪхово, 12.Х1 1929 год.

Залогь за правоучастие 10%. Всички разноски за смет
ка на наематекитъч Закона за Б О. П. е задължителенъ.
Отъ настоятелството.

Варна, 13 ноември 1929 г
ОФИЦИАЛЕНЪ БЮЛЕТИНЪ на Варнен. стокова борса
Зимница
Кукурузъ
Кукурузъ
Зимница
Кукурузъ
Кукурузъ
Кукурузъ
Зимница
Кукурузъ
Кукурузъ
Сл. семе
Фий
Сл. семе

Налични пр ода жби
,
София
637-50 лв, 100 кгр. |
Провадия 367-50 м 100
1 отъ 11
Каспичанъ 367 50 и 100 и 1
Дралфа
6 1 / 5 0 р 100 и
Добрина 360 — м 100 *
1
Девня
365 — » 100 и
отъ 12
Добрина 36750 * 100 п
София
680 — » 100 ш
Ломъ
330 — н 100 м
В. Долъ 360--- м 100 »
Ишикларъ 545 — » 100 ш
Ишикларъ 495 — м 100 и
Е. Джумая 545 — и 100 т

Читалище .Съзнание" с. Касъмларъ, Провадийско
ТОГО

ОБЯВЛЕНИЕ
Ма 7
ТОГО

Срочни продажби
Бобъ
1320--— лв. 100 кгр. товарене веднага
о
Фий
500- ~ . Ю0 „ вагона на пжть
о
Сл. семе 545#-. Ю0 „ товарене веднага
(622-50 „ 100 - тов веднага $>р. ваг. Девня
ч
Зимни а
«
(бЗО— : 100 »
•
И
п
п
»
«е
1360 .
Ю0 . предав . до 30.Х1 съ 100% ав.
о
Кукурузъ I 365 - Ю0 „ вагона на пжть
(370 .
Ю0 „ предаване следъ 20.Х1
Ржжь
435 .
Ю0 „ тов. ведн. фр. ваг. Ишикларъ 1 ь
Сл. кюспе 545 . Ю0 „ товарене веднага
*?
Бобъ
1315 .
100 .
ь
Положението на цените въ борсата: Бобъ—по-твърдо. Сл. семе
безъ изменение. Кукурузъ спадане 10 лв. на 100 кгр. пазаря слабъ.
Вчера и днесъ пристигнаха въ Варна вагони; 3 зимница, 24 кукуруаъ, 3 фий, 7 сл. семе, 1 просо, 2 бобъ, 1 леща и 14 кюспе
всичко 55.

с Касъмларъ, 17 октомври 1929 г.
На 11-я день отъ публикуване на настоящето въ Варнен.
окр. вестникъ отъ 2 до 4 часа сл. обЪдъ въ канцеларията
на първоначалното училище ще се произведе търгъ съ явна
конкуренци за отдаване на наематели читалищните ниви.
1) нива „Мандрата" отъ 21 дек. разделена на 7 парц.
отъ по 3 дек. парцела; 2) нива «Мандрата" 2 дек.; 3) нива
„Жел-Ъзовъ участъкъ" отъ 2 дек.
Първоначална оценка на декаръ за една година 50 лв
Залогъ 10%. Разноски за гербъ, публикация еж за сметка
на наемателя.
Отъ настоятелството

Училищно настоятелство, с Дервентъ, Варненско

1

ЗЗДЪЛЖЯЕШТЪ Се долуизброените общини, учил. настоателетва, читалища и кооперации въ най-скоро време да внесатъ въ
касата на Окржж. пост. комисия длъжимите суми отъ печатани въ
вестника обявления, за да не спъватъ иавременото излизане на вестника.
Общини

(скотовъд. комисии)

1) Т. Арнаутларска, Провад. лв. 130 отъ бр. 3; 2) Кестричска,
Варнен. лв. 260 отъ бр. 4; 3) Русларска, Варнен. 143 отъ бр. 4;
4) Куванлжшка, Провад. лв. 104 отъ бр. 14.
Учил.

настоятелства

1) Марковско, Варнен. лв. 475 отъ бр. 1, 4, 19; 2) Невшанско,
Провад. лв. 312 стъ бр. 3, 17—18; 3) Джаферлийско, Варнен. лв.
143 отъ бр. 4; 4) Венчанско, Провад. лв. 91 отъ бр. 14; 5) Еникьойско, Варнен. лв. 156 отъ бр. 14; д) Карахюсеинско, Варнен.
лв. 117 отъ бр. 16; 7) Николаевско, Варнен. лв. 195 отъ бр. 16;
8) Суджаскьойско, Варнен. лв. 169 отъ бр. 17 — 18; 9) Джафер
лийско, Варнен. лв. 182 отъ бр. 17—18; 10) Арапларско, турско,
Провад. лв. 130 отъ бр. 17—18; 11) Хамбарлжшко, Провад. лв. 130

ОБЯВЛЕНИЕ
Ма 29
с Дервентъ, 6 ноември 1929 год.
На 11-я день отъ публикуване, настоящето въ Варнен.
окр. вестникъ ще се произведе търгъ съ явна конкуренция
въ първонач. училище оть 4 до б часа сл. обЪдъ за отда
ване подъ наемъ училищните нива отъ 1.1 1930 год. до 1.1
1932 год.
1) нива въ мЪстн. „Манчу киневири" отъ 30 дек. 3 пар.
по 10 дек. 2) нива въ м^стн. „Манчу киневири" отъ 25 дек.
2 пар. по 125 дек. 3) нива въм-встн. „Задъ лозята" отъ
7 декара
'
•
Първоначалната оцена е 200 лв. на дек. за година за
.Манчу киневири", а 100 лв. га нивата „Задъ лозята".
Залогъ за правоучастие 10%. Закона за Б. О. П. е за
дължителенъ. Разноските еж за смътгка на наемателите.
ТържнигЪ книжа могатъ да се видятъ всеки приежтственъ день въ учил. канцелария.
Отъ настоятелството

Печатница „Войниковъ" — Варна
"Телефонъ 502
"*Я>яК>. •"
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