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ИЗЛИЗА
ГОДИШЕНЪ

СЕДМИЧНО
ЯБОНАМЕНТЪ

За общини
.
.
.
.
200 лева
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства. 100 „
За частни лица и кооперации
.
.50 „
Г. Гр. Николиевъ, агрономъ.

на общинските бкци дпесъ и т!кшо з ш е ш за
повдигане геведовгсшто.
Отъ обиколките и прегледите. които
с ъ м ъ правилъ на обшинскитъ бици, дойдохъ до заключение, че нъма добиче въ
обшината тъй лошо гледано, както говеж
дия бикъ. Гледа се въобше както м о ж е л а
се гледа в ь насъ обществена собсгвеносгь.
О т ъ Гьоргйовдень говедата се пущатъ на
редовна пеша. ЦЬло л ь т о и есень бика хо
ди съ гтзхъ и намира поделонъ, само ако
тръгне с ъ некои разпасани крави. Презъ
зимата бика се обикновено дава на никого
срещу заплащане да го гледа и храни и то"
зи последния го много добре глепа—„презъ
вратата и чеше с ъ лърта." Не еж р-вдки
случаигЪ, ГД-БТО общинските бици се оста
вятъ на грижитъ на селския кехая, който
забравя и да го напои и прибере. Срещалъ
Ся1мъ бици съ счупени алмажиии, съ следи
отъ зарасли рани отъ брадва и ножъ, резултатъ отъ гостеприемство на стопанина на
кравата, или най-често, презъ зимата, ом
ръзнало ймъ отъ честити му посещения на
с а п л ъ к а или купата съ фий. прибегватъ до
тази мтврка, за да се избазятъ отъ него.
Паметенъ ми е следния характеренъ
случай за единъ селски бикъ. Въ единъ
хладенъ и дъждовенъ декемврийски день.
сЪдейки предъ общинското управление, гледахъ к а к ъ се връщаха отъ паша кравигв

теле4>он-ь м зз4.

т д §с с и
За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или нв. 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 пв. За баланси на Д-ва и
пр. на страница 300 лева.
ЗЛБЕЛЕЖКЛ: Таксите се сметатъ за една публикация
при повторение таксите се удвоявагъ.

и к а к ъ бързо вървяха за к ъ м ъ сайванта.
кждето ги чакаха може би к о ш ъ лл-вва.
Не тъй бързо вървеше обаче селския бикъ,
той като че съзнаваше, какво нЪма защо
да бърза, бавно вървеше следъ стадото.
Д о ш е л ъ въ ср%шъ мегдана, точно срешу об
щинското управление той се спре и дълго
стоя тъй, като че мислеше ПГБ ла отиде,
или чака да излезе нъкой отъ тази общин
ска сграда и му даде нъщо да хапне. По
неже това не стана, то бика жално измука
къмъ общината, може би да изкаже своя
протестъ и зави къмъ една тесна кална уличка, за да търси гкшелонъ въ н^кой сайвантъ или с а п л ъ к ъ съ рискъ да изгуби некой алмаджикъ или най-малкото да му начешатъ гърба съ нъкой колъ.
Пролъчь, когато бикътъ тръбва дг. бжде силенъ. здрйвъ и годенъ зе работа, коя
то му предстои, тъй като повечето отъ на
шити крави се гонятъ презъ пролъньте, той
е измършавълъ и често пжти с ь окапана
козина отъ краста Въ нЪкой общини, има
заведенъ редъ бика рано на пролъть да се
пуща и з ъ зимнит-в посЬви (екинлиците,) и
ги пасе. Този заведенъ редъ не би билъ
непрактиченъ, ако 1-ГБмеше своите недоста
тъци. Първо, т а к ъ в ъ бикъ, понеже не се
прибира и ношя. става жертва на вълци,
или злонамерни личности му виждатъ ра
ботата за наденици въ н4зкой долъ. Освенъ
това такива бици ставатъ зли — злонравни,
вследствие на което става нужда отъ ско
ро бракуване. Но тоза е само по отноше
ние гледането на голяма часть отъ бицитъч
Много отъ селата н1зматъ и никакви биии
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и селските, крави се завеждатъ или отъ
некое по-гол-Ьмо теле или отъ некой бикъ
на близкото село при среща на чардигв,
ако и то има такъвъ, а най-често оставатъ
ялови,
Въ варненската околия споредъ офи
циалните, данни има всичко 6499 крави и
40 говежди бици, часть отъ които еж не
годни. значи на 134 крави се пада единъ
бикъ Скотовъдната наука ни учи обаче, че
еаинъ бикъ, който ходи заедно съ кравите
повече отъ 40 крави неможе заплоди. да
допустнемъ 50, повече едвамъ може да се
допусне. Отъ 6499 крази ше имаме опло
дени само едната трета, останалите 4332
крави еж ялови. Пресметнато, всека крава
телна. би дала по 2 литра млеко дневно,
за б месеца (180 дни) ще даде 360 литра
млеко по б лева, 2160 лева. Еано теле продздено на епна година, за 900 лева или
кржгло 3000 лева годишно се губи отъ
всека крава. Пресметнато за 4332 крави,
ще получимъ внушителната цифра 12,986,000
лева. ТБЗИ пари еж изгубени за СКОТОВЪД
ЦИТЕ, селото и страната изобщо, само отъ
едно нехайство и то само за Варненска околия. Въ Провадийско положението не е
по-побро. Цифрите най-красноречиво говорятъ за това, но и то по отношение на найобикновените крави, които не даватъ по
вече отъ 2 литра млеко и се поятъ само 6
месеца. Това е защото не се обръща и ни
какво внимание, нито на избора на разплопнииитЪ, кравите и биковете, нито на
храненето или гледането имъ.
Известенъ е на всички, закона за наследственостьта, т. е. че родителите предаватъ качествата си, лоши или добри, на на
следниците си. Една крава, предава каче
ствата си, само на едно теле, но единъ бикъ
ше предаде своите качества на 40—50 те
лета. Ако бикътъ е недоброкачественъ или
неподходящъ на цельта, за която отгледваме добитъка си, то ний ще имаме лоши
волове, маломлечни крави и въобще слабъ
и хилавъ добитъкъ.
То значи сжщо, че всека година ще се
раждатъ по 40—50 подобни телета, и ко
гато ни затребватъ чифтъ волове или помлечни крави, ще ходимъ да ги купуваме
отъ Плевенско, Горне-Ореховско, Севлиев
ско и пр.
Тамъ КЖДБТО случайно се е попаднало
на некой бикъ съ по-добри расови качества,
виждатъ се неговитй приплоди. Не еж ред
ки случаите, да чуете и отъ по-стари хора
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изъ селата да казватъ: „По рано имахме
единъ бикъ — добри волове даде".
Много отъ нашите земледелци-скотовъдци, мислятъ. че ще подобрятъ добитъка
си т. е. ше го направятъ „по млеченъ", ка
то си взематъ некой червенъ или шаренъ
бикъ (мелезъ между Сименталъ-Ангелски и
и местни). Нека се знае, че не е само чер
вения бикъ. който ще направи кравите ни
по-млечни, а добрия искуственъ подборъ,
(избиране най-добрите), доброто и редовно
хранене и що годе гледане. Повечето отъ
расите, които днесъ сжшествуватъ еж добиватъ по този начинъ, въ известна местность, при специалните за това условия.
Тези добитъци, докаранни въ България при
съвършено други условия претърпяватъ промена (ако не измратъ), и въ повечето слу
чаи ставатъ по-лоши и отъ нашите и тога
ва вместо да се получатъ по-млечни крави,
изгубва се и ценното въ нашия добитъкъ—
здравината и издържливостьта му. М въ послепните години се доказва, че и нашенска
та крава при подборъ, по-добро хранене и
глеаане дава и до 4—16 литра млеко днев
но съ една по-голема масленость на мле
кото Както споменахъ и по-горе избора
требва да става и на двата разплодника,
мжжкия и женския За женския разплодникъ се грижи всеки стопанинъ, който си
купува една—две крави. За общинския (сел
ския) бикъ обаче не остава другъ никой да
се загрижи за негова" изборъ, хранене, гле
дане и пр. освенъ скотовъдната комисия.
Ето защо дългъ се налага на всеки
членъ отъ скотозъдните комисии да нап
рави всичко възможно за добрия изборъ,
хранене и гледане на общинския бикъ.
По отношение на избора, задачата на
комисията се доста улеснява, тъй квто дър
жавата всека година купува млади бичета
отъ райони, кждето те еж въ по-чисто и
добро състояние, отъ добри и млечни ро
дители, които следъ като отгледа въ свои
те стопанства, продава ги на общини, дру
жества и въ краенъ случай на частни лица.
при цени на които комисиите купуватъ не
кой полугодно селско теле за бикъ.
Живота върви и иска своето, цените
на продуктите се силно покачватъ, но и
всичко друго поскжпва въ сжщия размеръ.
Нужно е, следователно да се намери начинъ за излизането отъ този омагйосанъ
кржгъ, особено въ Варненско.
А ще излеземъ отъ него само тогава,
когато започнемъ да изкарваме на пазара
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повече продукти, отъ които ше се получатъ
повече доходи. Особено ДОХОДИТЕ получени
отъ продажбата на млЪко или млечни про
дукти ще бждатъ чувствителни за нашия
земледЪлецъ, понеже ще бждатъ като при
бавка къмъ Т-БЗИ, които е ималъ до сега.
Нека се помни, че бждащето на много
наши села, въ Варненско е въ говедовъд
ството и мл"Бкарството, подпомогнато отъ
некой другъ клонъ на земледелието.
Г. Гуджевъ. вет.лекарь

Хояерита по дойишннт! птици.
Птицевъдството е важенъ клонъ отъ на
шето стопанство. България има около 7 ми
лиона кокошки, отъ които ежегодно полу
чава около 5—600 милиона яйца. Преди вой
ните се изнасяха ежегодно по 2,000 вагона
яйца за странство, а сега тоя износъ е зна
чително намалелъ поради намаляване число
то на кокошките и увеличаване консума
цията на яйцата въ вжтрешностьта на
страната.
Това народно богатство отъ няколко
години насамъ почти ежегодно търпи гра
мадни загуби отъ върлуването на холерата
и чумата по птиците, две много опасни, особено холерата, за развоя на нашето пти
цевъдство болести.
Предметъ на моите бележки тукъ е хо
лерата по птиците, защото тя е, която вър
лува по-често у насъ и прави страшни опу
стошения въ всички места, гдето се появи.
Заразата се поема обикновено чрезъ
устата, посредствомъ замърсена съ зараза
храна. Инкубационния периодъ (отъ поема
не заразата до заболяването) на холерата
по птиците е 24 часа, а въ некой случай
1—2, па даже и 8 дни.
Причинительтъ на холерата е бацилъ,
който при температура 45°—50° въ продъл
жение на 15—20 минути умира, а при студъ
до —15° остава живъ за дълго време и е
въ състояние да заразява.
Отъ холера боледуватъ всички домаш
ни птици: кокошки, гъски, пуйки, патици и
гължби.
Болните отъ холера птици се много лес
но познаватъ по признаците, които показватъ: никои отъ болните умиратъ скоропостижно и не проявяватъ почти никакви
признаци на болезненость. Обикновено т е
падатъ нощно време въ курниците, безъ да
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еж били видимо болни. Некой боледуватъ
отъ 24 часа до 3 дена и умиратъ.
Болните отъ холера птици нематъ апетитъ, удремватъ се, странятъ отъ другите,
главата имъ е подпухнала, крилете си държатъ отпустнати. Понекога се явява повръ
щане и пяна на устата, а обикновено се продрискватъ и задницата имъ е замърсена отъ
вонещите изпражнения. Гребена имъ посинява, болните птици залитатъ, падатъ и се
мжчатъ да ставатъ пръхатъ и крилете, дремятъ и треперятъ, до като най-после уми
ратъ.
Лесно се различава холерата отъ чума
та: чумата се развива по-бавно и при нея въ
устата на птиците има дифтеритни наслое
ния.. Отъ заболелите отъ холера птици 9 0 %
умиратъ, а само една много малка часть 5—
10% оставатъ живи.
Обикновено въ началото на появяване
на холерата смъртностьта е по-голема, а
следъ това намалява. Това се обяснява съ
намаляване ядовитостьта на заразата
Предпазването на птиците отъ заразя
ването отъ холера може да се постигне
чрезъ предпазно инжектиране съ сериумъ
или вакцина.
Предпазване чрезъ медикаменти е труд
но и въ повечето случаи неприложимо по
ради това, че птиците се хранятъ отъ ос
танки по пжтищата и пиятъ вода по доло
вете, дето има зараза, а не взематъ храна
и вода, въ които имъ се поставятъ лекове.
Единственото и най-сигурно средство остава
присаждането на здравите съ предпазител
на цель, съ сериумъ или вакцина, обаче,
при условие, че труповете на умрелите
требва да еж отстранени чрезъ изгаряне
заедно съ перушината или дълбоко закопа
ни и курниците най-щателно дезинфикцирани. Серумъ и вакцина се добиватъ отъ
Ветеринарно-Бактериологическия Институтъ
въ София, а присаждането се извършва отъ
ветеринарните лекари.
Холерата утихва веднага, щомъ всички
здрави кокошки се присадятъ съ предпази
телна цель, като предварително се отстранятъ труповете на умрелите и изпарятъ съ
врела пепелява вода курниците и всички
места, гдето еж били болните кокошки. Ако
не се отстраняватъ своевременно чрезъ из
гаряне или закопаване, труповете на умре
лите отъ холера птици и не се прави ре
довно дезинфекция и почистване на курни
ците, нищо н1>ма да помогне: нито присаж
дането, нито лекуването.
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Лекарствата които се употрЪбяватъ за
предпазване отъ заразяване птиците, еж:
1. Железенъ сулфидъ (зеленъ камъкъ).
2. Солна киселина 1%, танинова киселина
05—1%, креолинъ, опиумъ и пр. въ водата
за пиене.
Въ единия или другия случай, здравите
кокошки трЪбва веднага да се отделятъ отъ
болните и да се дезинфекциратъ курницитЪ>
Съобщението за появата на холерата
по птиците е задължително за стопаните.
Дългъ се налагана стопани и общински
власти навреме да съобщаватъ на съответ
ните ветеринарни власти, за да може о вре
ме да се взематъ мерки за прекратяване на
болестьта.
(Изъ сп. „Ветеринарно-скотовъдно знание").

ИзгщнП зо татошоп търговия.
Конкуренцията между нг.шите тютюни и
тютюните на съседните страни.
Сдружението нз експортьоритЪ и фаб
рикантите на тютюнъ въ България се е обърнало къмъ г. министра на финансите съ
едно изложение по въпроса за облагането
на тютюна, публикувани въ последния брой
(9—II) на органа на сдружението в. „Тю
тюнъ". Тукъ предаваме едно место отъ то
ва изложение, което посочва опасностите
за нашата износна тютюнева търговия, про
изходящи отъ конкуренцията на съседните
намъ страни.
Мжчнотиите, които българските тютю
ни ще срещнатъ на международния пазарь
занапредъ, ще се увеличаватъ все повече и
повече. Първата и най-голема опасность за
нашите тютюни иде' отъ Турция, чиито малоазиятски области ще ни откриятъ на ме
ждународните пазари една съвсемъ неравна
за насъ борба. Опасна е за насъ конкуренция
та на турските тютюни по следните причини:
а) Реколтата на Турция отъ 1924 г., коя
то тамъ вече е ферментирала и е готова поч
ти за износъ, възлиза на 61 милиона кгр.,
когато тази отъ 1923 г. беше само 24 мил.
кгр.; б) мало-азиатските тютюни превъзхождатъ болшинството отъ нашите тютюни
по цвЪтъ и вкусъ, и затова търговците ги
предпочитатъ; в) турския селенинъ се задо
волява съ единъ много малъкъ екзистенцъминимумъ и затова покупните цени на тур
ските тютюни еж много по-низки въ срав
нение съ тези на нашите тютюни; г) тур
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ските тютюни изискватъ много малка обра
ботка въ складовете, въ сравнение съ на
шите. Но и тази малка обработка струва
много евтино, защото работната ржка въ
въ Мала-Азия е много евтина; д) върху тур
ските тютюни не тежатъ никакви държав
ни, окржжни и общински данъци, берии,
такси, износни мита и пр., освенъ единъ обикновенъ за всички земледелчески култу
ри поземеленъ данъкъ-десятъкъ
Следъ Турция, като опасна наша кон
курентка изпъква Гърция, която ще хвър
ли на международния пазаръ 80 милиона
килограма тютюнъ отъ реколтата 1924 год.
Опасна е Гърция съ своята организация на
тютюневата търговия, съ старите си тър
говски връзки и съ голЬмото си име на до
ставчици на най реномираните ориенталски
тютюни.
Вънъ отъ тези две конкурентки, изди
га се сега и още една — Югославия, съ свои
те македонски, босненски и далматински
тютюни. Миналата година тя има единъ излишъкъ отъ 5 милиона кгр. тютюнъ, а за
реколтата 1924 г, този излишъкъ ще бжде
повече отъ 10 милиона кгр. Югославия на
два пжти вече изпраща делегати у насъ да
проучватъ начина на приготовляването на
тютюните за експортъ. Въпреки политиче
ския натискъ на Югославия, Чешката режия
отказа да купи югославянски тютюни, ос
венъ едно количество отъ 600,000 кгр., са
мо защото въ Югославия липсува техниче
ска и търговска организация за експортъ
на тютюни. Югославия съзнава това и се
готви да даде свобода на експортната тю
тюнева търговия съ единъ проектъ, който
може би утре ще стане законъ.
Унгария и Италия сжщо увеличаватъ
своите тютюневи реколти и отбелезватъ
вече излишъци за износъ.
Кримската и Кавказката области, съ
своите реномирани тютюни, макаръ сега
дезорганизирани отъ войната, се съвзематъ
бързо и ще предяватъ претенции за старо
то си место въ тютюневата търговия на
международния пазаръ.»
Б. Р. Това изложение е отъ големо зна
чение за нашия производитель на тютюна.
То не бива да го обезсърдчава, напротивъ
ще требва да се положатъ по-големи гри
жи при подбора на семе, и по-големо вни
мание при обработката за да могатъ наши
те тютюни, да конкуриратъ и си запазятъ
местото въ пазаря, тъй като те иматъ поч-
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ти всичкигв климатически условия на тур
ските и гръцките и по-добри такива отъ
другитЬ. Съ повече грижи, трудъ и акуратность — нашия производитель ще може да
побЪди въ тая стопанско-икономическа борба.
Н. Г. Николиевъ

Стр.
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вдъхновявани отъ култа къмъ народните идеали
и отечествените интереси . . . "
И днесъ нека всички ний, проникнати отъ големота значение на създаденото отъ Василъ Ап
риловъ и плеада други родолюбщи дело, се помжчемъ да дадемъ поне часть отъ своите духов
ни и материални сили за духовното възраждане
на нашия народъ.

ТЪРЖЕСТВО М КУЛТУРАТА I РОДОЛШ5ЕЕТО.
Въ неделя — 12 того се отпразнува при найтържествена обстановка 50-годишнината на гимна
зията ..Априловъ" въ гр. Габрово.
Преди петдесетъ години родолюбеца Василъ
Априловъ е турналъ начало на българската про
света въ модерната смксълъ нз думата. Създа
дената отъ него гимназия е служила дълги години,
като единственъ светилникъ на сериозната наука.
Хиляди български синове длъжатъ своята просве
та и култура на тоя великъ българинъ. Запале
ния светилникъ отъ ръката на Благодетеля е
светилъ непрестанно съ подкрепата на Габровци,
въпреки бурите, които съ бушували, надъ нашета
малка заробена страна.
Кой е Априловъ? Българинъ-емигранъ въ
Русия Дълги години той се е намиралъ подъ
влиянието на полученото въ гръцките училища
образование, и е сметалъ себе си за гръкъ. Но
вкърменото отъ майчина гръдъ балканско млеко
е отхранило българинъ, и когато Василъ Априловъ
е отърсилъ отъ себе си влиянието на чуждата
култура, той е съзналъ нуждата отъ сериозно
училище, което да даде народна просвета и кул
тура на братята му българи отвъдъ морето и
Дунава, и решава да етери това, като за цельта
жертва почти целото си състояние. Какъвъ припримеръ
за педържание и колцина съ го
последвали!
Значението на неговото дело? То е свързано
съ историята на културното развитие на България.
И прекрасните думи, казани отъ Негово Величест
во въ деня на това тържество, нека останатъ въ
душата на всеки, въ гърдите на когото тупти бъл
гарско сърце.
„. . . Българската нова история ще отреди
специално светла страница на нашия учнтель въ
миналото. Съ адмирация и истинска признателность тя ще напомня на грядущите поколения за
всички ония скромни, но велики по духъ и характеръ труженици, които преди освобождението
и въ първите години отъ нашия свободенъ жи
вотъ служеха беззаветно въ полето на народното
просветно дело, най-благородно и завидно попри
ще по онова време. Те беха възвишени родолюб
ци и учители, фанатизирани жреци, за които учи
лището бе олтаръ, гд^то те свещендйествуваха,

X^гММ^^Й К_А_
Постоянната комисия въ желанието си да
даде възможность на гостите — курортисти, както
и на местното население ефтинъ превозъ до Окр.
стопанство „Св. Константинъ". освенъ автомобили
те съ уредени рейси съ 6 тоната моторна платноходка „Вихъръ" Цениге съ: за отиване и връ
щане 30 лв ; само зз отиване или връщане 20 лв.
За деца до 15 год. отиване и връщане 5 5 лв., а
за такива до 5 год. — безплатно.
Това ще задоволи особенно любителите на
морето.
Отпустнати съ отъ Постоянната комисия за
модерно уредени бубарници на Дяко Николовъ и
Пейчо Атанасовъ отъ с. Авренъ — 1000 лева и
на Ив. Гочевъ отъ с. Козлуджа — 1000 лева
субсидия.
Отпустк&ти ех отъ Окр. Постоянна комисия
на Варненското инвалидно д-во — 2000 лв. помощь по бюджета за текущата финансова година.
Изъ
Отчета на застрахователниятъ отделъ
при Б. ц. к. банка даваме следните извлечения;
застраховка отъ градушка презъ отчетната година
е имало 13,549 или съ едно увеличение отъ 4,809
спрямо 1923 г. новосключенигЬ застраховки съ
били 7,809. Най много застраховки съ сключени
въ Софийски окръгъ — 2875, а най-малко въ
пашмаклийски — 2. Застрахователната сума възли
за ьа 186,557,150 лева или съ 31,158,230 лв.
повече отъ 1923 год. Встъпителните вноски съ
548,473,80, а премиите възлизатъ на 9,134 441,80
или съ 3,402, 630 лв. повече огъ 1923 год.

При застрахователниятъ отделъ на Б. ц.
к. банка досега съ били образувани 356 сдру
жавания за застраховката на едъръ рогатъ добиткъ.
Цзните на пашкулите съ били: въ Хасково
на 6 т. м. съ били продадени 3064 кгр. по
75—90 лв , а на 7 т. м. 698 кгр. по 75 94
лв;
Харманлий на 6 с. м. 519 кгр. по 70—90
лв.,
на 7 и 8 — 680 кгр. 50—'85 лв.; Хасково
на 8 с м . — 468 кгр. по 60—80 лв.; Казанлъкъ
на 1 с. м. — 731 кгр. по 70—90 лв; Севлиево
на 7 с. м. 225 кгр. по 78—92 лв.
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Презъ м. юний, т. г. въ страната еж кон лага по 7 50 лв., съ тенденция на спадане. Въ
сумирани 460732 кгр. тютюнъ бандеролна стой- Т.-Пазарджикъ пшеницата се продавала човалътъ
600 лв., ръжьта човала 82 кгр. —400
ность около 58000000 лв. а презъ м. май — 82 кгр.
лв.
или
7
лв.
на кгр. Ломъ — кгр. пшеница ме
424713 кгр. на бандеролна стойность 46787425 лв.
жду 7—8 лв., съ тенденция на спадане. Видннъ,
Пловдивъ, Ст.-Загора — също. Закупвачите се
Изобилна реколта.
въздържали и въ тези градове.
ГолЪмото епвдпке и ценнтЪ на житата.
Пшеницата, при това, която м. г. на хектоПоеФтишаие на хлЪбалитъръ давала 72 тегло, сега давала 82.
Отъ всички краища на България до Главно
Всеки посЬтъ декаръ м. г. далъ по 130—
то комисарство по прехраната съобщаватъ за изо 140 кгр., сега далъ двойно повече — по 260 кгр.
билната реколта- Отъ много места се получаватъ
При това положение на реколтата ни, Глав
и оплаквания, че производителите немало къде,
ното
комисарство е съ убеждението, че цените на
поради изобилието, да прибератъ храните си.
хлЬба ще почнатъ да спадатъ, а презъ септемврий
Къмъ земледелските центрове съ били от ще имаме хлебъ на цена между 550—650 лв.
правени коли съ храни, които предлагани, макаръ
и на сравнително ниски цени — не намирали ку
На 14 ТОГО излиза въ Държавния вестникъ
пувачи, понеже търговците се въздържали, очак Указа за премахване на забраната за износа на
вайки по-големо спадане. Така отъ 12 лева кгр. зърнени храни. Свободното търгуване съ такова
пшеница въ Бургазъ, днесъ килограмътъ се пред- влиза въ сила отъ 15 т. м.

ОФИЦМЙЛЕНЪ
В и и ш а Държавна Подвижна Землсд- Катедра-

ХВЪРЗДЙ яйш,
заргеайте стърнищата.
Една чешка народна мъдрость казва:
последнята кола, която отиде да вдигне сно
пите, требва да занесе плуга на нивата.
Въ страни, като Чехия, Германия, Да
ния и др. кждето земледелието е много на
преднало, тамъ по настоящемъ въпросъ не
може да става, дали има полза отъ подметането на стърнищата веднага следъ жетва,
или не. Това всички земледелци въ тия стра
ни го знаятъ и вършатъ и то е станало народенъ обичай, по-силенъ отъ законъ,
Нещо повече, понеже следъ пожънване
посевите, нивите бързо губятъ влагата си,
то тоя обичай требвало да се измени и то
тъй, че не псследнята кола, която отива да
вдигне снопите да занесе и плуга но преди
да се отиде за снопи, стърнищата требва
да се заоратъ.
За страни като България, кждето оби
кновено владее суша презъ целото лгзто,
извършването на тая много важна въ зем
леделието работа — подметането стърнища
та требва да става веднага следъ жетва,
преди да еж вдигнати снопите. Този обичай

ОТДЪЛЪ.

постепено си пробива пжть и у насъ, но се
още не се е наложилъ въ практиката.
Да видимъ сега каква е ползата отъ
подметането стърнищата.
Съ подметането на стърнището, т. е. из
ораване нивата веднага следъ жетва, плитко
на 7 до 8 сантиметра се постига следнето:
1) Запазва се влагата въ почвата и ни
вата може да се подготви за засвване още
презъ есеньта, или рано на пролЪтъ. Изораната нива веднага следъ жетва още презъ
месецъ юлий до месецъ мартъ презъ пролетьта лежи на угаръ цели 9 месеца, тъй
че спокойно може да се засее, вместо да се
остави праздна (ялова) угарь презъ целата
следующа година.
2( Заровеното плитко стърнище и дру
гия буренъ бързо огнива и наторява нивата.
3) Съ заравянето стърнището и бурена
въ нивата, веднага следъ жетва, заравятъ
се всички семена на разни плевели, а съ
това се принуждаватъ да поникнатъ; тъй
поникналите бурени не могатъ да завържатъ сЪме, защото съ есенната орань се
унищожаватъ следователно унищожаватъ се
бурените въ нивите, които отнематъ вла
гата и храната на посевите.
4) Ниви изорани веднага следъ жетва
запазватъ влагата си и могатъ рано на есень да се оратъ дълбоко съ плуга, а на
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пролЪтъ само съ едно плитко разрохкване
да се зас&ятъ.
5) Пролетните посЬви даватъ много поголЪмъ приходъ, ако НИВИТЕ СЖ били при
готвени по описания начинъ.
6) Съ въвеждането подметката на стър
нищата и други малки подобрения премахватъ се угарите (яловите,), които не носятъ
нищо на земледелеца.
Ето тия еж на кратко изгодите, отъ
подметането на стърнищата.
Тая година има изобилна влага въ поч
вата която особено благоприятствува за заораване на стърнищата, така че и най-об
ременения съ работа землед-тзлецъ ще има
возможность да подметне стърнището.
Да се не забравя и това, че вейка бо
гата реколта, като тая годишната изчерпва
много отъ ценнине за растенията хранител
ни съставни части на почвата и тя обедня
ва. Съ заравяне на стърнището се отстра
нява до известна степень това изчерпване,
тъй като стърнището и бурена бърже огниватъ и наторяватъ отчасти НИВИГБ.
Самото заораване се извършва плитко
на 7 —8 см. и то съ обикновенъ плугъ. Ако
има двулемеженъ още по-добре, защото за
кратко време ще се заоре двойно погомема площь ниви.
Разумните землед-влци ще требва да
възприематъ тая малка, но отъ голЪмо зна
чение реформа. Техните собствени интере
си имъ повеляватъ да използватъ това що
по-напредналите земледЪлци отдавна <сж
възприели и еж сполучили да увеличатъ до
хода отъ земята си двойнс и тройно.
Директоръ Катед. Агрономъ: П. Поповъ.

Стр. 7.

имоти, отделение ветеринарно подъ № 5102
отъ 4 юлий н. г., поканватъ се всички г. г.
общински кметове въ общините на които
има повече отъ (2000) две хиляди жители
да представятъ на респективните околий
ски ветеринарни лекари за назначение кан
дидати на ветеринарни пазачи.
По-малкитв и близко съседни общини
състоящи се отъ едно село си назначаватъ
единъ районенъ ветеринаренъ пазачъ.
Назначаването на ветеринарните, паза
чи ще бжде за сметка на специаленъ кредитъ предвиденъ отъ тази годишния общин
ски бюджетъ. Въ ония общини въ които н1>ма предвиденъ такъвъ кредитъ, да гласуватъ такъвъ допълнителенъ.
Ценза на кандидатите е такъвъ, какъв
то е за назначаване на стражата, предпочитатъ се санитарно-ветерин. подофицери.
Окр. ветер. лтжарь: Д. Тюлевъ,
ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия
Отд. Админнстрат.
№ 1522.
14 юлий 1925 год.
гр. Варна.

Окръжно.
До Г. Г. Общ. Кметове
въ Варненския окръгъ.

Съобшава се на г. г. общинскигЬ кме
тове, че сумите,, предвидени въ бюджетите;
за 1925/926 година за Скаутската организа
ция ше се внасятъ на самата организация
въ гр. Варна, ПГБТО има образувана такавя.
Зам. преседатель А. Ивановъ.
Секретарь; М. Ботушаровъ
ВАРНЕНСКА

Окржжно.

Окр. Постоян. Комисия

ВАРНЕНСКИ
Окр. Встерин. ПЪкарь
№ 1215
7 юлий 1925 год.
гр. Варна

Окръжно
До Г. Г.
Общинските Кметове
въ окръга.

Поради появилите СЖ епидемии по до
машния добитъкъ въ селата на окржга н отъ
друга страна за да може да се контролира
движението на добитъка и съестнитЬ про
дукти и за да се прилагатъ съ по-голяма
строгость взетите, отъ респективните епизотически комисии мерки за ограничаване и
прекратяване на казаните, болести, то на
основание чл. 61 отъ закона за санитари.
служба и окржжното предписание на Мини
стерството на земледЪлието и държавните.

Отд. Адмннистрат.
№ 1507.
14 юлий 1925 год.
гр. Варна.

До Г. Г. Общинските.
Кметове въ окржга.

Демонстрацията извършена съ пожаро
гасителите КНОКЪ АУТЪ на 15 юний т. г.
отъ представителя имъ В. Иовкоаъ въ гр.
Варна на площада предъ Юнашкия салонъ
отъ протокола съставенъ по случая яветва,
че тия пожарогасители еж съ съвършенно
упростена конструкция: удобни, практични
и сигурни въ действието си и еж съвършен
но безвредни. Препоржчваме ги на всички
общини и за вършачките.
Съ тия пожарогасители ще се избавятъ особено селата и собствениците на
вършачки отъ непредвидени пожари, които
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еж нанасяли големи опустошения съ грамад
ни материялни щети.
Ниската цена на апарата »Кнокъ Аутъ"
го прави достжпенъ за всички.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М. Ботушаровъ
Окржжно.
^ _ л
" " ~~
До Г. Г. Окръжните и ООкр. Постоял. Комисия к о л и йски Данъчни Начални№ 1531.
ци. Общински Кметове, пред,.
„ 1Г.„седателите на учил. Настоя14 юл»и 1925 год. т е л с т в д > Ш е ф о ^ е т ^ н а д ъ р .
гр. Варна.
жавните учреждения и всички кооперации .и кредитни
учреждения въ окръга.
П. Г.
Следните приходи съ гласувани и утвърде
ни по бюджета на окръга за въ полза на окръж
ната каса за текущата 1925/926 год.
1) По 20°/ 0 върху общия доходъ;
2) По 35°/ 0 върху частните акционерни, за
страхователни, спестовни и др. дружества облага
ни по баланса;
3) По 20°/ 0 върху поземелния данъкъ;
4) По 35°/о върху патентите за правопродаване спиртни питиета и тютюнъ;
5) По 10°/0 върху заплатите! добавъчното
възнаграждение, тантиемите и пр. на държавните,
изборни и частни учреждения и заведения въ ок
ръга;
7) По 1 левъ на всеки килограмъ на листи
тютюнъ купенъ отъ тютюнотърговците въ окръ
га, съгласно чл. и, ал II огъ Закона за измене
ние и допълнение закона за окръжните съвети.
Горнето се съобщава за да Се има предъ
видъ при събиране данъците, изплащане заплати
те, издаване патенти и пр.
Председатель: М. Бояджиевъ.
Секретарь: М. Ботушаровъ.
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ВАРНЕНСКА
Ок ръжно
Окр. Постоян. Комисия
Отд. Адмннистрат.
До г. г. Общинските Кме
№ 1532.
тове въ окръга.
15 юл.ш 1925 год.
гр. Варна.
Постоянната Комисия замолва да й се
изпратятъ въ най-скоро време, Госп.одинъ
Кмете, по единъ екземпляръ отъ приклю
чените, Ви на 1-й того избирателни списъ
ци за настоящата 1925 година.
Председатель: М Бояджиевъ.
Секретарь: М. Ботушаровъ.

ВОДИ И ЗАЩИЩАВА ДЪЛА ПРЕДЪ
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Ямшско_См_ш_Общинско Управление __
О Б Я В Л Е Н И Е № 1061.
С- Невша, 2 юлий 1925 г,
Невшенското с. общинско управление
известява на интересуюшигЬ се, че на 2
августъ 1925 год . отъ 2 до б часа после
обЪаъ, въ канцеларията, на
общинското
управление ще се произведе публиченъ
търгъ съ явна конкуренция, за отдаването
на наематель:
1. Общинската мвгазия съ три отделе
ния и на горния етажъ 2 стаи за живене.
2. Една стая отъ борсата при гара Невша.
Наддаването ще стане по отдъ\пно, за
време отъ 1 августъ 1925 год. до 1 августъ1926 година.
Първоначална Оценка на предприятие
то възлиза: за магазията (1000) хиляда лв.,
за стаята (200) двесте лв.
Исканиятъ залогъ за право участие в ъ
търга е 10'Уо върху първоначалната оценка.
Закона за бюджета, отчетностьта и предприята е задължителенъ за конкурентите.
Тържнигв книжа могатъ да се видятъ
ВСБКИ приежтетвенъ день и часъ въ общин
ското управление.
Кметъ: Г. Ивановъ.
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, Секр.-бирникъ: Ив. Илиевъ.

НИКОЛА Р . МИРСКИ !
ЙДВОЙЙТЪ —
Води и защищава д^ла предъ всички :
еждилища.
!
1—2—5 Бюро: ПАЗАРЕНЪ ПЛОЩАДЪ.!
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