Таксата е платена.
Година VI.

Варна, 24 Мартъ 1926 год.
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Официално издание на Окржжната Постоянна Комисия.
ИЗЛИЗА
ГОДИШЕНЪ

СЕДМИЧНО
АБОНАМЕНТЪ

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

Творадсшб дейност» но Варненския
окржженъ сшть.
Варненския окржженъ съветъ презъ по
следната си сесия, закрита на 5 т. м. про
яви една интензивна творческа дейностъ, ка
то взе редица решения.отъ голямо значе
ние за стопанското, хигиенично и култур
но повдигане на окръга.
Поради това, че ограничените. страници
на вестника не позволяватъ даване всички
тия решения и въ подробности, ние тукъ
даваме само извадки на никои отъ гЬхъ.
По х и г и е н а т а .

теле^о^ь и 394.

ТАКСИ

За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/и.
по 1 пв. За частни предприятия и лица на дума по 1 ла,
на кв. См. 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.
ЗНБЕЛЕЖКЯ: Таксите се сметатъ за една публикация
При повторение таксите се удвоява гъ.

ренъ, Синделъ, Кьопрюкьой, Емирово, Карахюсеинъ, Аджемлеръ, Девня, Тюркъ - Арна
утларъ, Ботево, Ясж-тепе, Доленъ-чифликъ,
Черковна, Елесъ-факж, Николаевка, Вълчидолъ, Невша, Дишбудакъ, Преджа, Аптаразакъ, Дамналжорта, Арапларъ, Крумово, Русларъ, БЬлево. Караагачъ и КаджкьЩ
13 ветеринарни фелдшери въ селата:
Невша, Козлуджа, Белево. Караджаотъ, Син
делъ, Кьопрюкьой, Яйла, Тюркъ-Арнаутларъ,
Доленъ-чифликъ, Крумово, Николаевка, Въл
чи-долъ и Градинарово.
Възстановява се ветеринарния участъкъ
въ с. Сарждъръ.
Отпуснати суми за хигиеничното

Освенъ реорганизиране на лекарския
повдигане на о к р ъ г а .
институтъ при Окр. постоянна комисия, съ
доставка на лекарства и превързо
вета реши презъ предстоящата година въ ок- чни За
материали
за всички болници въ окржржга да има:
га
50
,000
лева.
0
12 участзкови лтъкари въ селата; Коз
За набавяне сериуми, ваксини, медика
луджа, Караджаотъ, Кюпрюкьой, Градина- менти, специалитети и превързоченъ матерово, Авренъ, Караагачъ, Саржгьолъ, Ново риалъ за боленъ добитъкъ 140,000 лева.
село, Невша, Шаджкьой, Арнаутларъ и Ре
За набавяне хирургически инструменти
ка Девна.
и др. уреди за изследване, гледане и леку
25 медицински фелдшери въ селата: ване боленъ добитъкъ 50,000 лева.
Сарж-гйолъ, Градинарово, Козлуджа, Девня,
За довършване и обзавеждане започна
Елесъ-факж, Ново село, Преджа, Синдель, тите амбулаторни постройки въ селата Ко
Черковна, БЪла, Ясж-тепе, Аджемлеръ, Не злуджа и Ново село по 75,000 ле.; за огра
вша, Вълчи-долъ, Дамналж-орта, Крумово, ждане дворните, места на сжщитб по 50,000
Горни-чифликъ, Асълбейлий, Тестиджий, Ени лв.; за водоснабдяване сжщигЬ по 20,000 лв.;
кьой, Караджаотъ, Арнаутларъ, Кьопрюкьой, постройки жилищни помещения при сжщитЪ
Ботево и Сарждъръ.
за персонала по 350,000 лева.
35 акушерки въ селата: Яйла, Козлуд
Помощвъг борба съ маларията 50,000 лв.
жа, Ново село, Караджаотъ, Саржгьолъ, Те
За
безплатни лекарства на бедно болстиджий, Градинарово, Еникьой, Бтзла. Ав
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ни отъ окржга и заболели окржжни служи
тели 50,000 лева.
За доставка на инструменти и пр. за
дезинфекция и др. 100,000 лева.
За борба съ холера и други епидемически болести въ окржга Ю,сОО лева.
Помощь на Варненската бактеорологическа станция 100,000 лева
Помощь на Държавната болница въ Варна
за доставка на регентовъ апаратъ 20,000 лв.
За печатане хвърчащи листове за борба съ епизотитЬ въ окржга 5,000 лева.
За издаване единъ 15 дневенъ ветеринаренъ скотовъденъ бюлетинъ 2,500 лева.

Подобрение земледълието в ъ
окржга.
За доставка на семена отъ земледЪлски
растения малко разпространени между на
селението но отъ значение за окржга които
да се раздаватъ съ 30°/0 намаление отъ ко
стуемата цена е еспарзетата безплатно
100,000 лева.
За подобрени семена, които да се раз
даватъ на населението по костуеми цени
200,000 лева.
Уредба на курсове по земледъ\лието и
скотовъдството и отраслите, му 20,000 лв.
Премии на стопани за добре уредени
обори, торища, свинарници, курници, лозя,
градини, бубарници и пр. и демонстративно
отглеждане на добитъкъ 30,000 лева.
Уредба и издръжка на земледелски и
домакински курсове за жени и разхода по
тЪхъ 60,000 лева.
Доставка и раздаване чрезъ окржжнигЬ агрономи безплатно на земледЪлцитб
средства противъ болестите и неприятели
те. на землед-ЬлскитЬ растения 10,000 лева.
За подпомагане направата на модерни
торища 150,000 лева.
За печатане и безплатно раздаване на
земледЪлцитЪ разни брошури, хвърчащи ли
стове и пр. по землед-Ьлието и клоновете
му 5,000 лева.
За екскурзии на земледЪлци и домаки
ни отъ окржга въ страната и въ странство,
устроени отъ Окржжната постоянна коми
сия 50,000 лева.
Подържане и обзавеждане зимните землед-Ьлски училища въ Козлуджа и Хв. Константинъ" и откритите презъ годината до
пълнителни земледелски у-ща ЗОО.ОООлева.
Уреждане земледелски, скотовъдни, овощарски и лозарски изложби по решение
на Окр. постоянна комисия 50,000 лева.
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Субсидиране частни стопани и коопе
рации за основаване овощни разсадници,
черничеви градини, памучни и др. индустри
ални растителности 50,000 лева.
Доставка на земледЪлчески орждия, ма
шини, редосеялки. магани за пречистване на
памукъ и др. 200,000 лева.
За издръжка на техници специалисти
за повдигане овощарството, земледелието и
лозарството въ окржга 100,000 лева.

Подобрение скотовъдството.
За издържане държавните жребци, съвокупителни станции и разходите по тЬхъ
350,000 лева.
Прегледъ и кастриране негодни мжжки
разплодници 10,000 лева.
Обезщетение стопаните на негодните
разплодници ако с» умрели отъ скопяване
10,000 лева.
Купуване разплодници и раздаването
имъ съ 20о/0 намаление отъ костуемите це
ни на общини, скотовъдци, дружества или
частни стопани и субсидиране частни сто
пани на одобрени мжжки разплодници 300
хиляди лева.
За разноски по доставка на Саански
кози на желаюши скотовъдци отъ окржга,
като стопаните плащатъ само покупната
имъ стойность на местото 100,000 лева.

Подобрение пжтните съобщения.
Вписа се въ пжтната мрежа ново тра
се за шосето което да свързва Козлуджа—
Хасърджикъ—Махалъчъ—Шадж-кьой, като
се продължи отъ с. Хасърджикъ нагоре.
Ново трасе отъ с. Асълбейлий направо
за с, Дамналж-орта.
Отмени се трасето Гюлекьой—Суджасъ
кьой като неудобно и се прокара свързва
нето съ шосе Гюлекьой—Николаевка.
Вписа се въ пжтната мрежа трасето
Русларъ—Аджемлеръ.
Сжщо трасето Ботево—Гара Оборище.
Свързване шосето Къзълджиларъ —
Бурханларъ.
Шосе Варна—Пейнирджикъ—Звездица
като отъ Пейнирджикъ се продължи до Гебедже (Белево).
Реши се да се ускори направата на шо
сето Кестричъ—Аладжа-монастиръ.
Трасето Тестиджий — Провадия да се
сключи съ Шосето Каджкьой—Провадия.
Да се сключи шосето Страшимирово
(Аладънъ) съ шосето Варна- Девня—ШУменъ.
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За направа на окржженъ мость въ с.
Куртъ-дере 150,000 лева.
За направа на междуобщинска телефон
на мрежа, за закупуване телефонни мате
риали и пр. 400,000 лева.
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постжпили 3 заявления за помощи на които
е отпуснато 22,000 лева.
Отъ провадийска околия еж постжпили
4 такива заявления на които е отпуснато
25,000 лева.
Освенъ тия помощи, съвета взе реше
ние Окр. постоянна комисия да отпусне ед
на сума, която да се раздаде на всички чи
талища въ окржга.
Отпуснати еж помощи сжщо:
На д-во ъАрхашела Михаилзх—Варна
50,000 лева.
На синдиката „Тича" — 100,000 лева.
Подпомагане културно-просветни дру
жества 200,000 лева.

В о д о с н а б д я в а н е и благоустройство
За постройката на нови каптажи и во
допроводи, довършване на започнатите, до
ставка на всичкия необходимъ материалъ,
хидравлическа варь, камъни, плочи, персоналъ и пр. 2,000,000 лева.
Построяване предимно на нови водо
проводи 1,500,000 лева.
Подържане сжществующитЪ водопрово
ди, чешми, кладенци и пр. 141,481 лева.
Повдигане з а н а я т н т * , промишлеПомощи на б-Ьдни общини за постройка
ностьта и търговията.
на чешми, кладенци, пжтища и мостове
Премии на занаятчии за добре израбо
400,000 лева.
тени и одобрени отъ постоянната комисия
Да се иска 5,000,000 лв. заемъ отъ фон произведения и разходи по дипломи за из
да по водоснабдяването отъ който 2,500,000 ложени въ занаятчийската изложба пред
лева за водоснабдяване на селата Бурхан- мети 60,000 лв.
ларъ, Печелий и Арапларъ и 2,500,000 лева
Устройване занаятчийска изложба 40
за групата отъ селата Емирово, Чанларъ и
хиляди
лева.
Коркутъ.
Помощи
на бедни ученици отъ окржга
За доискарване и обзавеждане Зимното
земледЪлско училище въ гр. Провадия 100 отличили се въ специалните, професионални
училища въ Царството 40,000 лева.
хиляди лева. . . . . . . .
За откриване, обзавеждане и издръжка
На постжпилигЬ 5 заявления за помо на кратковременни ковачески курсове 30
щи отъ Варненска околия за мостове и че хиляди лева.
шми отпустнато 35,000 лева.
Подържане професионални училища въ
На постжпили 6 заявления отъ Прова окржга — обзавеждане държавното учили
дийска околия за сжщата цель отпуснато ще въ с. Доленъ-чифликъ 40,000 лева.
55,000 лева.
Кооперативно д ъ л о и з а 
Подпомагане п р о с в е т н о т о д*ло«
страховки.
На 6 бвмарски училищни настоятелства
За издръжка курсове за касиеръ-делоотъ варненска околия еж отпуснати 21,000 водители на кооперациите 50,000 лева.
лв. и на 2 отъ провадийска околия 10,000 лв.
Записване д-блове въ .Българската ко
На 14 турски училища въ варненска о- оперативна захарь" 50,000 лева.
колия отпусната помощь 40,000 лева.
За застраховка отъ градушка 100 хи
На 21 турски училища въ провадийска ляди лева.
околия 74,000 лева.
1ПпППпг,
Застраховки на едъръ рогатъ добитъкъ
На турското училище въ Варна зо.ошлв. 50,000 лева.
На арменското у-ще въ Варна 20,000 лв.
Окръжното стопанство
На руското у-ще въ Варна 15,000 лева.
.Св. Константинъ".
На еврейското училище въ Провадия
Това окржжно стопанство, разположе
10,000 лева.
но
на
едно отъ най-хубавите крайбрежни
Отъ провадийска околия на 7 постжпи
местности
край Варна въ едно скоро време
ли заявления отъ разни дружества и учре
се
издигна
като първостепененъ курортъ
ждения за помощи, на 6 е отпуснато гл
кждето
се
стичатъ съ хиляди курортисти
хиляди лева.
отъ
цЪлата
страна. Благодарение направе
За гр. Варна отъ 16 постжпили заявле
ните
подобрения
въ него, както и улеснения е отпуснато на 15 сумата 132,000 лева.
Оте читалища отъ варненска околия еж
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нитЪ пжтни съобщения, миналата година той
беше посетенъ отъ извънредно голЪмъ брой
курортисти. А тази година още отъ сега
постжпватъ искания за ангажименти на стаи
за презъ летния сезонъ. Отъ какво значе
ние е издигането на това окржжно стопан
ство въ единъ модеренъ курортъ показва и
факта, че докато до миналата година наемъ
отъ бюфета, мл^карницата и бакалницата
се получаваше само няколко десятки хиля
ди лева, тази година на търга за сжщитЪ
се получи една сума надъ половинъ милионъ лева.:
Ето защо, окржжния съветъ и въ тази
годишната си сесия предвиди няколко крупни суми за довършването на редицата предприети подобрения въ тоя отъ голямо зна
чение за града, окржга и за цялата страна
курортъ.
Така, за доискарзане зданието въ ку
рорта »Св. Константинъ 500,000 лева.
За направа надстройка върху сжществующето здание въ сж*щия 100,000 лева.
За поправка и доизкарване започнато
то пристанище при сжщия курортъ 125,000 л.
За мебели и покжщнина на новопост
роените, курортни стаи, подържане сегаш
ните и пр. Зоо.ооо лева.
При сжщото окржжно стопанство както
се знае е уреденъ и лозовъ разсадникъ за
облагородяване на американски лозови пръч
ки които се раздаватъ на достъпни цЪни
на населението отъ окржга.
Окржжния съветъ въ тазигодишния си
бюджетъ предвиди за облагородяване аме
рикански лозови пръчки и подържане лозе
то на стопанството 4оо,соо лева.
За образуване пъкъ на разсадникъ при
Св. Константинъ за отглеждане дръвчета за
залесяване и за купуване на такива е пред
видено 1оо,ооо лева.

Българската Калифорния.
Нашата Калифорния — това е палата Камчийска долина съ всички нейни природни щедрости и дълбока, плодоносна почва! Тя заема
едно пространство, простиращо се отъ двете
страни на р. Камчия, начнная отъ Кара-буруяъ
до Черно-море, съ една дължина на повече отъ
100 км. и средня широчина наоколо 3 - 4 км.
Оградена отъ югъ съ Коджа-Балканските
висина, отъ северъ съ Чал*-махленското и дру
ги блрда, тя е запазена отъ бушуваяето на
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северните и североизточните студени ветрове,
което е най добрата гаранция за доброто раз
витие на всички почти култури. Близостъта на
Балкана и Черното море създаватъ съ своята
влага подходящи за развитието на всякаква
растителность климатъ.
Почвата на Камчийската долина е дълбо-ка, силна, напоена, земя отговаряща за разви
тието на всекаква растителность, било тя едно
годишна или многогодишна. На източната стра
на, начияая отъ с. Кюпрю-кьой до устието на
р. Камчия на Черно море, се простира един
ствената по редното си великолепие на Балкан
ския полуостронъ гора „Лонгоза". Дървесните
породя на тая гора — осенъ, брестъ и други
съ, едни отъ най-ценните материали за дърво
делската индустрия, която вече си пробива
пъть въ стравата. Нейните великолепни и ги
гантски дървета, които съ своите върхове се
надпреварятъ да стигнатъ небето, а съ круп
ните стволове — да изпълвятъ делата долина,
удивляватъ всекиго.
Поставена при тия природни щедрости^
тази долина притежава най много условия за
развитието на овощарството.
До преди балканската война за овощно
дърво .или овощна градина и дума не е могло
да става Оредъ населението тукъ, обаче, бла
годарение на агронома, който е билъ него вре
ме въ района на Провадийската околия, презъ
пролетьта на 1911 голина се полагатъ основи
те на първите овощни градини въ с Кюпрюкьой на едно пространство отъ около 70 80
декара, които скоро се разрастваха не само въ
него село, но и иъ селата Нова Шипка, Сандъкчий, Ковандъкъ, Горни и Долни Чифлици и
др до толкова, щото днесъ заематъ една площь
надъ 1500 декара!
Въ изброените по-горе села има десеть
такива разкошни и цветущи овощни градини,
щото заслужено извикватъ удивлението на
всекиго, който ги види.
Желателно е да се обърне още по-сериоз
внимание щото палата тая долина да се пре
върне въ овощни градини. Направено това,
всеки стопанинъ може да разчита на добро и
сигурно блдаще.
Като една съществена пречка та тая до
лина, или по право за успеха на културните
ни растения се явява реката Камчия, на коя
то водите при буйни дъждове или при бързо
топене на снеговете излизатъ изъ бреговете,
разливатъ се и нанисатъ значителни повреди.
Това здо може да се отстрани, като се корегира коритото на реката. А това требва час*
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по-своро да стане, чрезъ което да се направи та
зи долина единъ културенъ и курортевъ к&тъ.
Иматъ думата управниците и техниците,
и колкото по-рано, толкова по добре
Ц. Анчевъ — агрономъ..

Вносъ
Износъ
Всичко
Разлика

1925
6,777,0^9
6,153,123
11,930,152

1,623,906

Стр. 5.
1924
4,986,298
4,480,702

9,467,000
505,596

1923
4,595;937
2,964.776
7,560,713
1,631,161

оизводство на камени в ъ г л и щ а

Стопонска България

Благодарение направените технически
и организационни подобрения производст
Земпер^пста
орл&д.5яя5 м а ш и н и и д р . вото на камени въглища въ нашитв мини
ежегодно се увеличава. Презъ последните
И въ нашето земледвлско стопанство
години (за 1925 г. безъ м. Декември) то е
«машината започна макаръ и бавно да си
било:
пробива пжть. Този процесъ указва благот
1923
1924
1925 безъ XI!
ворно влияние върху производството, като Перникъ 914,000 т. 1,025,387 т.
906,826 т.
увеличава добива извънредно много. На Бобов-долъ 34,247 ,
42,593 .
42,743 .
западъ. гдето машината е въведена повсе Марица
15,825 „
17,955 и
18,349 „
местно въ земледвлското стопанство доби- Частни мини 99,586 .
128,905 „
113,401 „
ватъ на хектарь е средно 2500 кгр. докато
Като се вземе предъ видъ, че произ
у насъ той е само около 1000 кгр. и то
водството
презъ м. декември на въглиша
при благоприятни години. Това се дължи
е
най-голъмо,
следва, че производството и
покрай редицата други причини и на огра
презъ
1925
г.
(средно 140—150,000 тона)
ничения брой землед-влски машини у насъ.
ще надминава това на 1924 година.
Тукъ даваме една сравнителна таблица
за въвеждането на землед-вл. машини за
ГОДИНИТЕ 1900,

1905,

1910

и

1920-

1900 г. 1905 г. 1910 г. 1920 г.
орала и плугове 387346 392837 420084 400995
плугове парни,
45
мотори и трактори
400
297
257
297
сеячки
1279
редосеячки
16139
брани
2523
валяци
8937
копачки-огърлячи
1633
косачки
708
сеносъбирачки
1286
8604
1202
1286
жетварки
250
3831
155
250
вършачки
11928 29498 29498 95600
веячки
6527
триори
19090
кукур.-роначки
652
ярмомелки
1463
сламорезачки
403
цвеклор-Ьзачки
16235
пръскачки
738
преси за сено
Огь горната таблица се вижда много
ясно, че модернизирането и машинизиране
то на нашето земледълие се почва отъ
периода 1910—1920 година.

Вноса и износа на Б ъ л г а р и я .
Търговския балансъ и вносъ — износа
на България презъ последните три години
е билъ следния:

Люцерната
Една отъ причинитънашиятъ добитъкъ
да е слабъ и анемиченъ е, че ние не го
хранимъ съ здрава и питателна храна, чес
то пжти добитъка изкарва цълата зима съ
суха слама и царевична шума, а презъ лвтото го пуснемъ на воля изъ угври и стър
нища, където не всвкога може да намери
достатъчно трева за да се нахрани.
Има няколко вида земледелски кул
тури които служатъ като отлична храна за
добитъка, но нашия стопанинъ ръдко от
деля по нъкой деквръ мътто за да ги засъе съ специална храна за добитъка. А
това требва да се прави ако искаме да
имаме здравъ и силенъ добитъкъ. Това се
отнася разбира се и до дойния добитъкъ
който, колкото по-добре се храни, толкова
повече и по добро количество млъко ще
дава.
Една отъ най добритъ землеавлски
култури които могатъ да служатъ за храна
на добитъка е люцерната, Люцерната •
едно отъ най ДОХОДНИТЕ кръмни фуражи.
Отъ нея могатъ да се получатъ 3—4 косидби презъ годината. Пролетъ тя израства
по рано отъ другитв растения и расте до
късна всенъ.
Тя е благодатъ за всичкия домашенъ
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добитъкъ която прави работния по издържливъ и силенъ, дойния по мл-Ъченъ. Тя
сжшо може да служи за отлична храна и
за свините. които, хранени съ нея. бързо
се угояватъ. Даже и кокошките хранени
съ нея увеличаватъ значително носенето
на яйца.
Люцерната е почти единствената хра
на която расте и въ най сушевата година
и дава косидба.
И въпреки тия достойнства, люцерна
та е твърде слабо въведена у насъ. Нея
ще я срещнете тукъ—таме изъ дворищата
и твърде редко изъ полетата.
Време е нашите земл-вделци и стопа
ни да съзнаятъ гол-Ъмата полза отъ тази
благодатна храна за добитъка — люцерната
и да ОТДБЛЯТЪ и засеятъ по-вечко место
съ нея.

ПРОИЗВОДСТВО I КОпСУИОцНЯ ЙО
ТЮТЮН о
Световното производство на тютюна
достига до 1,700 милиона кгр. Най-големия
Д-БЛЪ въ това производство се пада на Съ
единените Щати, годишното производство
у които се движи между 500 и 700 милио
на кгр. Следъ Щатите по количество на
тютюневото производство следватъ държа
вите: Бразилия съ 80 мил, кгр. производ
ство, Япония съ 70 мил., Гърция сжщо съ
толкова. България съ 50 мил. Въ светов
ното производство на тютюна, следователно,
нашата страна заема пето место.
Най-големите импортьори на тютюнъ
еж Германия, Англия, Белгия. Холандия,
Франция, Швеция, Дания, Чехия и др.
Най-големи пушачи на тютюнъ еж хо
ландците. Средно на житель у техъ се па
да консумация 35 килограма годишно, американецътъ пуши годишно 2 7 кгр,, белгиецъгъ 2.5 кгр. немецътъ 19, данецътъ 1.7,
шведътъ 1.4, англичанинътъ и французинътъ по 1 -3, норвежецътъ и финландеиътъ
по 0 9, българинътъ — 0 8 кгр. У повечето
страни средната консумация на тютюна
следъ световната война е значително уве
личена. Така е въ С. Щати. Англия, Гер
мания. Франция и др. У насъ тая консума
ция е сжшо увеличена. Общата консумация
презъ 1912 год. възлизаше на 2,600 хиля
ди кгр.,а презъ 1924—на 4.150 хиляди т. е.

увеличена е консумацията средно на жи
тель отъ 0.6 на 0.8 кгр.
Нашиятъ износъ на тютюнъ постепен^
но се увеличава. Презъ 1921 год. той е
досгигалъ 20 милиона кгр., презъ 1922 г:
— 29, презъ 1924—32 и презъ изтеклата^
1925 г. — 34 мил. кгр.
По държави износътъ ни презъ 1924г~
се разпределя така:

Германия
Чехославия
Италия
Австрия
Полша
Холандия
Унгария

тона
10.927
6.338
4,653
3,214
2,059
1,496
1,161

хил.лева
600,745
368,714
299.046
174,046
107,668
82,522
77,246

Италия произвежда само толкова тю
тюнъ, дори и повече, колкото консомира.
Въпреки това, обаче, тя внася отъ насъ
тютюнъ въ доста големи количества. Презъсжшата година ние сме изнесли суровъ тю
тюнъ и въ С. Щати -- 357 тона на стойность 38 милиона лева.
М.

ПАМУКЪТЪ.
Памукътъ е едно отъ кай важните про
изведения, които лава природата на човека..
Махнете кое да е произведение, като плодъ,
зърнено произведение и др. вие винаги ще на
мерите да го заместите съ друго. Памукътъ,.
обаче не може да се замести съ никое другопроизведепие, нито отъ животното царство, ни
то отъ растителното.
Въ Германия, презъ войната, разбра се
много скоро че е невъзможно да се замести
памука съ некой „ерзац". Когато се привърши
ха запасите отъ памукъ, германците започна
ха да предатъ вълната отъ сърни, питомни зай
ци, смесена съ памучни жици отъ стари, изно
сени платове. Опитаха се да заместятъ паму
ка съ така наречения „Шапелфесеръ", произхождащъ отъ остатъците на искуствената ко
прина, които се режатъ до дължината на папамучните влакна. Употребиха се и жици отъкнига; но всички тия опити показаха че па
мукътъ не може да се замести съ никое отъопитваните произведения
Следните цифри, които вземаме отъ Р. Дюбева, даватъ една приблизителна представа за.
ролята, която се играе отъ памучната индуст
рия въ икономичеокия св$тъ:
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Търговската стойяость на една годишна
реколта на памукъ отъ двадесеть милиона ба
ли се възкачва днесъ на 580 милиона лева.
Изработените памучни произведения достигатъ
годишно до 800 милиарда лева. Индустриалната
•етойность на памучните предачници въ целия
светъ надминава сумата 400 милиарда. Тъкач
ните фабрики за памукъ се оценяватъ на 85
-милиарда лева.
Най-големите производители на памукъ
сл за сега американските Съединени Щати а
Индия. Въ Америка е събрано памукъ презъ
1923—24 год. 10,400,000 бали или 54 6 на сто
отъ световното производство; Индия дава 23'6
на сто отъ сгвтовното производство; Китай —
7 9 на сто и Егапегъ — 4 8 на сто. Светътъ,
следователно се снабдява предимно отъ Съеди
нените Щата.
Въ последните години се правятъ опити
за развъждане на памукъ въ много европейски
държави, като Ромъния, Югославия и др У
насъ само се раввъжда памукъ въ южна Бъл
гария и въ долината на Струма, но до сега не
се е обърнало сериозно внимание отъ гдето
требва, за да се опита, до колко ще е доходно
развъждането ва памукъ въ големи размери.
Памучното растение наречено „царица на
растенията', произлиза отъ семки които се
сеятъ всека година. То достига на височина
1 до Г20 метра, Листата му приличатъ на ло
зовите Цветътъ му е жълтъ матовъ, който
преминава въ червенъ, споредъ местностите,'
обича много слънцето; той се отваря презъ де
ня, а се затваря вечерь На третия или чет
въртия день цветътъ вече не се затваря, за
щото се опяодотворява и започва да вехне, при
което изпадатъ желтите петурки. Цветътъ се
преобръща въ единъ орехъ. Влтрешяо.стьта на
този орехъ се разделя на четири отделения,
всеко отъ което съдържа, три или четири се
лена, свързани на средиьото стълбце и покри
ти съ единъ видъ пухъ, влакната на който
израстватъ малко по малко и разпукватъ плушката ва плода, за да узреятъ на слънце. Тия
влакна еж, собствено памукътъ. Те отначало
СА плоски, после ставатъ кухи и попиватъ
много влага.
Брането на памука става съ рдка, защо
то требва да се бере само узрелия илодъ. За
брането на памука следователно, сл потребни
рдще и то такива, които могатъ да работятъ
при силна жега. Памучните влакна се отдвлятъ отъ семената и после се свързватъ въ
бали за да се изпратятъ въ предачните фаб
ривн.
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Министерството на Земледелието е доста
вило отъ северна Америка и Египетъ памучно
семе, което ще се раздаде на интересующитЬ
се за посевъ.

Бубарството въ България
Бубарството у насъ започва да се засил
ва все повече, като обещава скоро да стане
единъ отъ най доходоносните допъдвяющи от
расли отъ общото стопанство—додето условия
та само за неговото разширяване ве съ тол
кова благоприятни.
Налага се, обаче, да се обърне отъ рес
пективните кеста по-годеио -внимание, главно
да се организвра преработка и обработка на
суровите материали у насъ, а не да се изнасятъ въ чужбина, отъ което губи и отдел
ния производителъ и народното стопанство.
Въ България се ироизвеясдатъ годишно 2
и пол. милиона кгр. пашкули, въ Франция
3 330 милиона кгр., въ Италия 55 милиона, а
въ целия светъ се произвеждатъ 350 милиона
кгр. пашкули.
Ако тези 2 и пол. милиона кгр пашкула
се продадатъ въ чужбина, ще получимъ около
200 милиона лева, а ако се източи отъ техъ
коприва и тя се продаде сурова, ще получимъ
около 400 милиона лева. Тази коприна, обаче,
преработена на платове у насъ, ще струва ве
че около 800 и повече милиона лова.
АкО около нашето бубарство се създаде
една копринена индустрия, ще со създаде ра
бота на много безработни, ще се саестятъ ми
лионите чужда валута изнасянъ за вносъ на
копринени изделия и, следователно, ще се по
добри общото ии економическо положение,

Х Р О Н И Н Й
Предупреждаватъ с е всички абонати на в е с т н и к а , н а н т о и об«
щинитЬ, училищните н а с т о я т е л 
с т в а и снотоаъдньггЬ
ФОНДОВО
д ъ л ж а щ и суми з а публикувани обявления да с е с ъ о б р а з я т ъ с ъ с ъ 
о б щ е н и е т о печатано в ъ брой 31
на вестника, че т ъ е ж д л ъ ж н и
н а й - н ъ с н о до края на т. м. да с е
издължатъ
къиъ
администра
цията.
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Овощарство у насъ започва да ста
ва единъ важенъ факторъ въ земеделско
то ни стопанство. Освенъ добре уреденитЬ
овощни градини въ кюстендилско, тревнен
ско, габровско, севлиевско и др. започнало
е усилено засаждане на овощни градини въ
камчийско, а най вече въ чепинското кори
то кждето до преди 5 години нямаше поса
дено ни единъ декаръ овощна градина.
Въ севлиевска околия тази година е
било произведено надъ 800,000 кгр. суше
ни сливи и 100,000 кгр. мармаладъ.
Министерството на ФИНВНСИт1* е съобщило, че скотовъднитЬ фондове
еж общински и понеже общинигЬ се об
лагата съ данъкъ занятие само за доходи
те имъ отъ покрити недвижими имоти тЬ
следва да се освобождаватъ отъ данъкъ за
нятие за всичките имъ останали доходи,
включително и за лихвите, отъ влогове.
Бубено с е м е ще раздава Земледелската Катедра на нуждающиттз се. Тия
коигБ желаятъ да получатъ такова, да подадатъ заявление до Катедрата най-късно
до края на т. м.
Модерни типови т о р и щ а ще пред
приеме да построява Земледелската Катед
ра. Торищата ще бждатъ изработени отъ
циментъ. Разходите по направата еж за
сметка на Варненската окржжна Постоянна
комисия, за която цель окржжния съветъ
въ последната си сесия предвиди една зна
чителна сума.
Желающите стопани отъ окржга да построятъ такива ще требва най-късно до 1
априлъ да подадътъ заявления до Катедра
та въ Варна или агрономството въ Прова*
дия. Ще се предпочитатъ земледЪлски стопанства въ села които иматъ утвърденъ
регулационенъ планъ.
Първиятъ българсни мостренъ
памаиръ въ Горна Оряховица се откри
ва на 25 т. м. и ше трае до 4 априпъ.
Благодарение усилията на организаторите.,
този панаиръ успи въ кратко време да се
издигне като важенъ факторъ въ нашия
стопански животъ. Въ него най нагледно е
представено ЦБЛОТО наше стопанско и ин
дустриално производство, както и множес
тво чужди произведения, които нвмиратъ
приложение въ нашето стопанско занаят
чийско и индустриално производство. На
посетителитв се прави 50% отстжпка по
Б, Д. Железници.
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С т о п а н с к о т о положение на Турция
пр-Ьзъ 1925 г. — Стопанската 1925 г. се при
ключва. споредъ сведения отъ турска стра^
на, твърде благоприятно за Турция. Произ
водството се е значително увеличило презъ
годината и макаръ че износътъ оше не е
достигналъ вноса» направена е една крачка
къмъ уравновесяване на турската външна
търговия. Главно значение въ производст
вото и износа презъ изтеклата година има
тютюнътъ. Турция е изнесла презъ 1925 г.
36 мил. кгр. тютюнъ на стойность 46 мил.
турски лири (около 3300—3400 м. лв)срешу 24 м. к. за 20 м. лири презъ 1924 год.
което представлява единъ голЪмъ напре
дъкъ. Силно се е увеличилъ и износътъ на
памука. Възъ основа на досегашните поржчки може да се каже^ че износътъ презъ
1925 год. превишава износа презъ 1924 г..
когато еж били изнесени 12 мил- кгр. за
11 мил. -лири. Сжшо и износътъ на смоки
ни и грозде се е увеличилъ и е достигналъ
до 49 мил. кгр. за 18 мил. лири. Това бла
гоприятно положение на турския износъ
намира изразъ и въ стабилностьта на тур
ската лира, която, като се оставятъ настра
ни нЪкои слаби и предизвикани отъ вре
менни спекулации колебания, отдавна не е
била разклашана въ своята стойность.

миши щур.
ДЪРЖАВНА
Подв. Земл. Катедра
№ 756
17 мартъ 1926 год.
гр. Варна.

Ок^жжноГ
До г. г. Общин. Кметове
въ Варненско

Министерството на Земледелието и Дър
жавните Имоти ще до», тави, за раздаване чрезъ
Катедрите и Агрономствата семе отъ бодоиски
конопъ и такова отъ фуражното растение експарзета, отъ които конопеното семе ще се раз
дава съ намаление 75% т. е. по 1750 лв. 1
кгр., а експарзетата безплатно.
Поканвате се да разгласите между на
селението и представите списъкъ на желаю
щите, съ означение количеството за всекиго
най-късно до 1 априлъ т. г.
Да се има предъ видъ, че за засяване ва
1 декаръ отива около 16 кгр. конопено семе,
слщд толкова кгр. е нуждно за засеване 1 де
каръ съ експарзета.
Директоръ: П. Поповъ
Секр.-счетоводителъ: Д. Радевъ.

