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ИЗЛИЗА

Болестьта перноспора по лозит!
Време е, щото всеки лозаръ да
бъде готовъ за борба противъ перноспората — маната. Следъ резидбата втора главна работа на лозаря,
е да пръска редовно младите — зе
лени части на лозата протнвъ перноспората. Съ пръскането целимъ
да запазимъ зелените части на ло
зата — главно листата, които представляватъ иаз-важния апаратъ за
правилнотъ развитие на лозата,
чрезъ техъ лозата диша, асимили
ра, изпуща излишната влага, и об
разува гроздовата захарь.
Отъ техното запазване зависи ней
ното добро развитие и плодородие.
Лозата като култура е съществувала
неколко хиляди год. преди Христа,
произхода и се смета отъ Кавказъ,
обаче намерено"'е "въ"земнигв плас
тове, особенно въ терциернитъ
много вкаменелости отъ нейните
листа.
Лозата е била пренесена най на
предъ въ Гърция, после въ Италия,
Франция и т. н. до като най-после
е достигнала у насъ. Грешатъ всич
ки лозари които сметатъ, че лоза
та е нова култура и че въ мина
лото не се е пръскало и полагало
грижи за нейното правилно разви
тие. На въпроса, защо требва да
пръскаме, ще отговоря: за да запа
зимъ лозата отъ перноспората—ма
ната—балсарата известна подъ те
зи имена у насъ Перноспората е
била пренесена отъ Северна Амери
ка и за пръвъ пъть константирана
въ 1878 г. Тя напада всички зеле
ни части на лозата — младите пъп
ки, леторастигЬ, опашките, листата,
чепките, цветовете и зеленото гро
зде. Най напредъ се появява по лис
тата, по техъ образува първомъ
едно слабо жълтеникаво петно, кое
то бързо нараства потъмнява и обе
ма целия листъ, ако времето е влаж
но отдоле на петното се обра
зува белъ прашецъ. По нападнатия
листъ могатъ да се развиватъ 3-4
петна въ рагмеръ досгигащъ 2—3
см: въ диаметъръ, такива листа не
следъ много време опадатъ и лоза
та се обезлистява. По нападнатите
леторасти се образуватъ по тъмни
петна, такива леторасти се изкривяватъ и немогатъ да се развиватъ
правилно. Особенно опасна е перно
спората когато нападне ресата, то
гава тя се явява въ двете си най
опасни форми: Р о т ъ - г р и и Р о т ъ
б р у н ъ и може да компроментира
цялата реколта. Болеста перноспо
ра се причинява отъ една малка
нисши гъба, която се нарича П л а -

смопора — Витикола —
Перноспора Витикола, ане отъ това, когато дъждъ преваля и слън
це пече.
Старите хора, макаръ и погреш
но да съ схващали развитието
на тази болесть, все пакъ щомъ
почне да приваля и препича, взематъ пръскачките и почватъ да
пръскатъ защото това съ най доб
рите условия за развитието на гъ
бата. Върху ботаническото описание
на тази нисша гъба нема да се
спирамъ, въпреки, че е много ин
тересна за лозарите, понеже не би
могло да се помести въ еднл ста
тия. На кратко ще споменя условията за покълването на петната спора.
Най големо влияние за покълване на спората има температурата и
влагата безъ тези условия — кап
ка вода и нуждна т-ра не може да
се развива болестьта т. е покжлване на спорите.
При т-ра 5 гр. н%ма покжлване,
при 6 гр. покълва за 18 часа, при
7 гр. за 5 часа и 45 мин, при 8
гр. за 4 часа и 15 мин. при 9 гр,
за 3 часа, при 10 гр. за 2 часа и
45 ми , при 11 гр. за 2 часа и 5
мин., при 15 гр. за 1 и 15 мин.,
при 18 гр. за 1 часъ, при 20 гр.
за 58 мин., при 22 гр. за 55 м.
при 23 гр. за 50 мин., при 25 г.
за 40 мин, при 29 гр. за 12 ч.,
при 30 гр. за 20 часа, при 35 гр.
нема покълваие. Както се вижда
отъ таблицата, покълването на лет
ните спори най добре се развива
при т-ра отъ 15 гр. до 25 гр. при
при ниска и висока т ра немаме
развитие на спорите. Средства про
тивъ тази болесть имаме много и
различни по съставъ, ще споменя
само най ефикасните и бързо дей
ствуващите. Най известния и прак
тикува щъ отъ всеки лозаръ е та
ка наречения „Бордолезовъ" разтворъ. За пръвъ пъть е билъ откритъ въ околностите на Б о р д о
(Франция: отъ г-нъ Милиардетъ).
Приготовлява се по два начина: I.
Американски II. обикновенъ — неотраленъ. Споредъ количеството на
варьта къмъ синия камъкъ разли
чава ме три вида; а) киселъ в) неотраленъ с) алкалически. Най добъръ и за препоръчване е пригото
вляването на обикновения или неу
тралния разтворъ.

СЕДМИЧНО

Т а к с и : за обявления на кв. см. 1 . в.

на до 2 кгр. синъ камъкъ и отъ разтворъ, за да локализира разви
3 — 4 кгр. 9 гасена варъ, за III- тието на болестьта. На край ще
то пръскане 2 кгр. синъ камъкъ и споменя и за много препарати, кои
4 кгр. гасена варъ също за 100 л. то се рекламиратъ като средство
вода. Най напредъ слагаме синия противъ пирроспорната и разните
камъкъ въ една кошничка за да се други болести и неприятели, а иразтвори въ 80 л. вода следъ това менно 1 Тутокила, арзола, сулфаразтваряме варта въ видъ на варе- лора, перуна, носпразена и др. Отъ
во млеко въ останалата вода, единъ тези средства ще споменя тази, кои
оть работниците разбърква силно и то съмъ изпитялъ въ разсадника и
продължително синъ камъчнии раз- дали резолтати I. синъ камъкъ 1
творъ при вливане на варевото мле кгр. II. сулфарола 500 гр. арзола
ко до като се неутрализира сместь- 250 гр. и гасена варъ 1 кгр. Раз
та. За да се увери лозяря, че дей тваря се поотделно арзолата и сулствително разтвора е напълно го фаролата въ хладка вода следъ ко
товъ, опитва го съ синия или чер ето се прибава въ приготвената
вена лакмузова хартия, която, .ако смесъ отъ варевото млеко и синия
е готсвъ разтвора веднага си про- камъкъ, като се разбърква добре.
цвета. Първото пръскане требва Носпразена се приготовлява така:
да се извършва при прираотъ на за 100 литра вода се слага 1 и
ластарите отъ 15 — 20 см. вто половина кгр. носпразенъ и 750 гр.
рото следъ 10 — 15 дни следъ гасена варъ, въ отдЪленъ съдъ се
първото и третото следъ 15 —- 20 разтваря носпразена въ 80 л. вода
дни отъ второто. Това време не е и варьта въ 20 л. вода следъ ко
строго определено, то зависи отъ ето се смесва при постоянно бър
развитието на лозите и отъ вале кане. Прочемъ, апелирамъ къмъ
жите, ако има много валежи, както всички лозари пръскайте редовно
гази година ще се наложи да пръс лозите съ горе посочените разтвори,
каме 4 — 5 пъти. Нека не забра за да спасимъ лозовата култура отъ
вя лозаря и най пагубния разруши- разните болести и неприятели и
телъ на лозите (градушката) вед да осигуримъ техното правилно раз
нага следъ градобиене, лозаря треб витие и богатото плодородие.
ва да пръска и то съ по гжстъ Управитель разсадникъ: Б. Вачевъ

Българската економическа криза.

Рускиятъ емигрантски вест- свежда к ъ м ъ следното:
никъ „Росия и Славянство"
Бързото увеличаване на на
помества една статия отъ про- селението надминава нараства
фесоръ Н. В. Долински върху нето на земната площь за селекономическата криза въ Бъл ско-стопански нужди, както и
гария.
увеличаването н а капитала,
Той намира, че тая криза се който се влага въ селското
дължи на ц-вла редица при стопанство. Това е дало за речини.
зултатъ препълването на сел
Първопричината на кризата ското стопанство съ работни
— казва проф. Долински — се чески сили при недостатъчтаи въ тежката отдавнашна ность на работна земя и инвенболесть на българското народ таръ, ж и в ъ и мъртавъ. Липно стопанство и по-особено въ сватъ условия работническите
устройството на селското сто излишни сили да намЪрятъ ра
панство. На второ мъхто по- ботна земя и инвентаръ, ж и в ъ
водъ за острата проява на бо и мъртавъ. Липсватъ условия
лезненото състояние на б ъ л  работническите излишни сили
гарското народно стопанство да намерятъ работа и въ гра
се яви световната криза въ довете. Така т е принудено
селското стопанство, която пре оставатъ в ъ селата.
дизвика силно спадане въ це
До като въ Германия на 1000
ните на неговите произведе хектара обработвана земя се
ния. Въ този смисъль българ падатъ 38 постоянни работни
ската криза се явява часть отъ ци, в ъ България т е еж 2 4 5 5 .
о
бшата
селско-стопанска Отъ всичкия работенъ добиПриготовлява се по следния накриза.
чинъ: за 1-во пръскане разтваря се
т ъ к ъ на селското стопанство
1 кгр. синъ камъкъ въ 100 лит.
Сжщностьта на органиче конете еж само 26 на сто, в
вода и два кгр. гасена варъ, за II- ското разстройство в ъ българ останалите 74 на сто еж во
ро пръскане отъ 1 кгр. и полови ското селско стопанство се лове, крави и биволи. Но и тоя
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слабосиленъ добитъкъ селско
то стопанство притежава дал е ч ъ по-малко о*тъ нуждите
си: 20 3 на сто отъ селските
стопанства н^матъ ни една
глава работенъ добитъкъ. а
6 7 3 на сто иматъ отъ 1 до 3
глави. Само 28 9 на сто отъ
тия стопанства си служатъ съ
ж е л е з н и плугове, само 5 4 иматъ брани, а дървени рала
употребяватъ 7 0 3 на сто отъ
всички стопанства.
Българското селско стопан
ство произвежда главно зър
нени храни. Съ твхъ се занимаватъ 61*1 на сто отъ всич
КИГБ стопанства. Въ това се
крие една отъ най-важнигв
причини на българското сто
панско тежко положение: не
разумно е дребното селско

стопанство, при конкуренцията та, които съ голема охота ги изна едритЪ стопанства да се равятъ отъ земята. За предпочита
занимава съ добиване на зър не е също ръсенето на лозята съ
нени храни, особено, когато то арсеникови отрови, както е при лое лишено отъ капиталъ и е зовиятъ молецъ, само че тукъ е не
претоварено съ работнически обходимо по силна доза, понеже и
червеятъ е по силенъ, той консу
сили.
При това положение българ
ското селско стопанство по ха
У С Т А В Ъ
рактера на своето аграрно устройство неизбежно требва на съюза за повдигане на селото.
да се насочи по пжтя на едно
I. Цель.
трудово интензивно производ
Чл.
1.
Основава
се „Съюзъ за
ство; то може и требва да из
повдигане
на
селото"
сь седалище
мени своя характеръ. като отъ
София.
Съюзътъ
е
напълно
безпарзърнено-производствено стане
тиенъ.
Той
си
поставя
за
цель
да
трудово-интензивно производ
обедини
дейностьта
на
всички
орга
ство за добиване зеленчуци,
плодове, маслодайни и индуст низации, дружества и лица, които
риални растения, птици, дре- работятъ или желаятъ да работятъ
за стопанското и културно повди
бенъ добитъкъ и пр.
гане на българското село й да за
сили обществения и държавенъ интересъ къмъ проблемите на селото.

Земната гжсеница (сивия червей).
Това е единъ редъкъ, обаче опасенъ неприятель на лозата, който
се храни съ едва развилите се
пъпки и листа на лозата. Освенъ
отъ зелените части на лозата, гъ
сеницата се храни и съ листата на
разни други бурени, зеленчуци и
житни посеви, затова съ право мо
же да се смета като общъ неп
риятель на всички културни рас
тения. Характерното при тази гъсе
ница е, че тя се храни или излиза
на паша само нощно време, и щомъ
се развидели се заравя въ пръстьта 'на 1 — 3 см. и тамъ почива
презъ целиятъ день. Големината на
гъсеницата достига отъ 3 — 5 см.
съ почти голо и оловно — сивъ
цветъ тело и 16 крака. Пеперуда
та на гъсеницата се явява презъ
месецъ юлий, лети само презъ нощьта и снася яйцата си на купчинки
по листата на лозата или въ земя
та. Следъ 14 дни отъ яйцата се
излюпватъ малки гъсенички, които
се хранятъ както по първите, оба
че на есень се зарявятъ по дълбо
ко въ почвата и тамъ заспиватъ
зименъ сънь, който продължава до
м. априлъ идущата пролеть. Случва
се презъ .топли зими гъсеницата да
се храни и отъ корените на лоза
та. Най-големата пакость на лозята
този неприятель нанася презъ про-

летьта, и където нападне масово
опустошава до голема степень, как
то е случая тази година съ лозята
на селата Мансарлий, Войника, Мусукоджалий и др. въ Ямболска околия. Неопитното око, на пръвъ
погледъ, при подобни лозя, би по
мислило, че още не съ искарали
лозята или че градъ ги е билъ, оваче щомъ се приближи и вникне
по-добре ще забележи проядените
очи. Най-силно биватъ нападнати
младите лозя, а най слабо тези съ
висока резидба, защото (жсеницата
не е*много подвижна и не обича
много да се катери Естествени неприятелки на тази гъсеница се явяватъ разни насекоми, които снасятъ
яйцата си въ самите гъсеници или
въ техните какавиди, Отъ по ви-.
шите животни съ: разни гризачи,
мишки, попови прасета и разни
птици, най-вече нощните.
Борбата, която човека може да
води съ този неприятель е на първо
место техническата, като събиране
гъсениците денемъ, а нощемъ съ
фенери отъ лозите. За тази цель
можемъ да си послужимъ съ труда
на деца, а при всека копанъ да се
предупреждаватъ работниците да
избиватъ забелезаните червеи. Къ
дето удобствата позволяватъ добре
е кокошки да се вкаратъ въ лозя-

И. ХРИСТОВЪ
инж. механикъ асс.

Възраждане на българската техника и индустрия
(Продължение отъ бр. № 3.)
Следъ една скъпа и неудачна проба въ Самоковъ железарното
отделение биде преместено обратно въ София, гдето подъ сериоз
ните грижи на г. Гр. Коцевъ е добило първото си значение, до като
къде 1911 бива възложено на сегашния му днректоръ инженеръ
Енчевъ, а г. Гр. Коцевъ е билъ натоваренъ съ преустройството на
Държ. жел. техническо училище „Д ръ Василияди' въ Габрово.
Мечтанията на учащите се въ първите години въ Княжево да
видягь фабрика съ високи кумини, машини за железо и дърво, леарница и искуството за ползуване отъ техъ е било много големо и
тази имъ мечта се задоволява до негде съ новопостроената ж. п.
работилница София въ 1888 г. легото, която бе наредена за по го
лемо изкуство въ занаята. Имаше уредена ковачница съ паренъ чукъ,
леярница, шлосарна, монтажно отделение за локомотиви и вагони.
Тая работилница откри место за деятелность на свършившите учи
лището и новъ хоризонтъ за машинната техника въ отечеството ни.
Мъчно беше по него време създаването на едно такова наредено промишленно предприятие, но усилията на правителството и на всички просветни
органи беха насочени къмъ техника и индустрия и къде 1890 год.
виждаме мнозина отъ свършившите техническото училише въ Кня
жево да следватъ въ Германия и други индустриални държави въ
разни висши и специални технически училища. Между техъ строи
тели инженери бивши началници на служба въ Ссфия —както г ин
женеръ Иор. Русевъ, Георги Михаиловъ, П. Бенчевъ — електроинженеръ, Новоселски машиненъ инженеръ, П Алексиевъ, П. Иосифовъ

Брой 4
мира повече листъ съ който ще
погълне и повече арсеникъ, Зало
жени зелени треви около главините
напръскани съ горните отрови даватъ добри резултати.
Изъ сп „Лозарски прегледъ"

приети отъ същия и 5—10 члена
избрани отъ годишния съборъ Цен
тралния комитетъ се изб.фа отъ го
дишния съборъ измежду. членовете
на върховния съветъ. Числото на
членовете въ централния комитетъ
се определя отъ годишния съборъ.
До свикването на първия годишенъ съборъ учредителното събра
ние избира времененъ централенъ
комитетъ, който ръководи делата
на съюза.
Чл. 7. Проверителния съветъ се
избира отъ събора отъ средата на
върховния съветъ.
Чл. 8. Централниятъ комитетъ и
II. Съставъ.
проверителния съветъ се избиратъ
Чл. 2. Съюзътъ има въ страна отъ събора за по една година.
Чл. 9. Околийските и селски ко
та свои околийски и селски коми
митети
съставятъ програмата си за
тети, въ състава на които, освенъ
отделни лица, влизатъ и предста работа съобразно местните усло
вители на всички ония дружества, вия, като държатъ връзка съ цен
организации и учреждения, които тралния комитетъ.
желаятъ да му съдействуватъ.
Чл 10. За' постигане на целите
Чл. 3. Всеки комитетъ се ръко си-съюзътъ си служи съ сказки,
води отъ постояно присътствие из демонстрации, изложби, излети, пе
брано изъ между членовете му. При чатни издания и др.
емането на нови членове става отъ
Чл. 11. При нужда той призо
постояното присътствие.
вава сътрудничеството на държав
ните учреждения и институти.
III. Управление и начинъ на работа.
IV. Средства.
Чл. 4. Органите на съюза съ:
Чл. 12. Грижата за набавяне магодишния съборъ, върховния съветъ, териялни средства за нуждите на
централния комитетъ, проверителния съюза се възлага на централния ко
съветъ и постояните присътствия митетъ, а изразходването имъ ста
при околийските и селски комитети. ва подъ контрола на проверителния
Чл. 5 Годишния съборъ се свиква
съветъ на съюза.
отъ централния комитетъ веднажъ
V. Общи наредби.
въ годината по изработенъ отъ него
дневенъ редъ. Въ събора взематъ
Чл. 13. За прилагане на настоя
участие членовете на върховния щия уставъ се изработватъ отъ цен
съветъ и по трима представители тралния комитетъ правилници, съ
отъ всеки околийски комитетъ, отъ ставляващи неразделна часть отъ
които единия се избира направо отъ устава.
околийския комитетъ, а другите
Чл. 14. Изменението на настоя
двама отъ околийската сбирка.
щия уставъ става отъ годишния
Чл. 6. Върховния съветъ се съ съборъ.
стои отъ по двама представители на
Чл. 15. Печата на съюза е съ
всички организации, дружества и надписъ: „Съюзъ за повдигане на
институти—пожелали да съдейству селото — София". Въ средата на
ватъ на съюза, отъ частни лица печата има три класа пшеница.
и други мнозина.
Пишущия настоящите редове, благодарение на големи усилия
въ учението си е бивалъ удостоенъ съ отличия още отъ първона
чалното си образование.
А при свършване Княжевското техническо училище 1890 г.
е билъ дипломиранъ и награденъ съ сребъренъ медалъ за отличие.
Такива награди съ дадени също по-рано на всички свършивши съ
отличия курса на училището.
Стремежа за добиване технически знания и усилване занаятите и
промишленостьта, беше възбудилъ всички просветени органи на властьта, на веЬкъде се говореше и мечтаеше за западноевропейското
искуство и съвършенство въ занаятите. Имаше мнозина младежи,
които сериозно се занимаваха съ идеята за регегит т о Ь П е . Така
още презъ 1889 г Варненский окр.^ съветъ билъ сезиранъ отъ окр.
училищенъ инспекгоръ тогава г. Ив. Церовъ съ въпроса за отпущане сгепендий за изучаване железарството въ Германия. Окр. съ
ветъ предвиделъ 2 стипендии по железарството т. е. по машинна
техника и презъ октомврий 1890 г. двамата стипендианти а именно:
Гр. Коцевъ и Ил. Христовъ*) следваха висшето свое техническо обра
зование въ държ саксонска промишлена академия (51ааг.5-Ое\уегЬе
Акасюту) Хемницъ.
Хемницъ е единъ отъ първите индустриални градове въ Герма
ния въ областьта на машиностроение. — Жадно приемаха те всичко
що се даваше въ академията а обширните наредби на фабриките
гдето имаха свободенъ достъпъ имъ дадоха единъ правиленъ мирогледъ върху развитието на промишленностьта и върху познанията,
които требваше да добиятъ. Варненский окръгъ състоящъ се тогава отъ 5 околии включващъ Добруджа, съставляваше за управляю.
*) Първия дълги години директоръ на техн. училище въ София и Габрово е.
втория основатель и директоръ на първата окр. обр. железарска уработилница
ч
военния аревналъ и др. Варна.
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Здравна седмица с. Р.-Девня

Проверката направена въ петъкъ
а тамъ кждето не е имало възмнжСпасението на горигЬ
и
събота,
даде отлични резултати.
носгь да се набабятъ такива, при
Съ постановление на Река Дез готвени беха сгари — носени дре
Населението посрещаше контрол е въ залесяването.
ненския общиаски и хигиенически хи, опрани и закърпени добре и из- ните комисии, безъ да прояви ни
съвети бе организирага въ същото гладеникакво недоволство, напротивъ съ
За унищожението на
село здравна седмица.
Също бЬ и по отношение на радость и чуство на удовлетворение
горитъ* отмжшаватъ, за
Здравната седмица имаше за цель: работницитЬ; на гвхъ не се даде за съзнателно изпълненъ дъмгъ.
1. Основно почистване и белос- заплата отъ господарите имъ дослужено съседнитъ- по
Река Девненский уч. лекарь:
ване на всички жилища, стопански ктто не изпълниха предписаното
Д-ръ Каклюгинъ лета.
сгради и обществени постройки (об имъ пречистване.
щинското управление, т. п, станция,
амбулаторията, ж. п. гара и бюфе шшптнпнишшиинатпнттпиипшниюшнппииш .шишттшншншмшицпшшшп шит ^•шгашиштншшишпшиипшпшшшшшшшшшишишитишш
та, училището, борсата, кръчмите
и кафенетата, бакалниците, фабри
ките, мелниците и др );
На Варнен. окр. посг. комисия, въ заседанието й на 14 мартъ 1930 год. въ съставъ: Председатель
2. Почисване и поправка на дво
Лазаръ
Черпанс..и. членове: Андонъ Ивановъ и Василъ Ж. Хиневъ, въ присътствието на секретаря Николай
ровете, оградите и кладенците;
Г.
Николиевъ.
3. Почистване и белосване на
Комисията, като разгледа писмото на Варнен окр. инженеръ 852 отъ 13 того, и представената отъ
чешмите, каналите и площатките
него
таблица
за стойностьта на грубите извадени кариерни материали* Ю°/ 0 берия и общинско наемно право
при техъ;
и
като
взе
предъ
видъ:
4. Изравняване повърхностъта на
1)
Че
съгласно
чл. 47 отъ правилника за прилагане закона за кариерите, постояната комисия опре
дворовете, улиците, площадите и
деля
стойностьта
грубите
кариерни материали вадени отъ кариерите на окръга, върху която стойность се
пр. и засипване локвите и ямите;
събира
10°/
държавна
берия
и общинско наемно право",
0
5. Измиване на тЬлата, изпиране
2)
Че
среднята
пазарна
цена споредъ представената отъ окр. инженеръ таблица на тези материали
на дрехите и почистване отъ пара
е
почти
еднаква
и
може
да
се
изрази въ общи числа. Р б Ш И Г
зитите;
Презъ
1930/31
финансова
година стойностьта на грубите кариерни материали 10°/ 0 държавна берия
6. Почистване и дезинфекция на
и
общинско
наемно
право
да
става
по цените определени въ следнята
нуждниците;
7. Почистване на оборите и доТАБЛИЦА
битъкъка отъ нечистотии и паразити.
.._
1
!
2
|
3
4
|
5
Макаръ че презъ страстнатс сед
Наименоание
на
кариерите
мица населението обикновенно по
Едъръ каменен Еп д ъ
материалъ за Р? к а м ъ к ъ
Кариеренъ,
отъ които се вадятъ
традиция чисти жилищата си и дре
Кариеренъ
Глина
рЪченъ и мор
трошене и ! * ба 0д *с мл а ние пдоо
рЪченъ
чакълъ
хите си, хигеническия съветъ на
материалите
основна зида° г о л' м и
ски пЪсъкъ
рия и др
*
мери уместео и по-удобно да про
кара здравната седмица въ същото
време, имайки предъ видъ, че ор
ганизираната и "системно проведена
работа ще предизвика отъ страна
на жителите съзнателно отношение
къмъ тая традиция и осветли въ
проса отъ санитарно —-хигиенич
лв.,'ст лв. ст лв.|ст лв.|ст лв.'ст лв. ст лв.|ст лв. ст лв. ст'лв.'ст лв. ст лв.|ст лв.]ст лв.|ст лв.|ст
на гледна точка.
Беха определени лозунгите: „ Чис
Отъ всички кариери въ окръга.
3 50 3 50 160 — 16 — 5 — 7 50 —75 —75 3 — — 30 —30 7 50 —75 —75
тотата е основа на здравето". Перио
Държавни, общински и частни, 35
дично почистване на телото и всич
открити по настоящемъ и ония
>.
ко наоколо за човека е важно, как
които се биха открили презъ
то въздуха, водата и храната.
течение иа годината
Средствата за реализиране на ин
цивтрвата беха: Беседи съ учени
•
ците, съ родителите, агитация
всредъ населението и заповедьта на
3) Настоящето постановление, съгласно чл. 48 отъ правилника за прилагане закона за кариерите да
общинския кметъ.
се изпрати въ 1треписъ па г-на Варнен. окр. управитель на разпореждане.
Главно внимание беше обърнато
къмъ учениците и работниците:
Председатель: Л. Черпански
Анд. Ивановъ
Членове:
всичките ученици беха изкъпани съ
В. Ж . Хиневъ
Секретарь: Н. Николиевъ
топла вода и сапунъ, подстригани,
завсеки бе приготвено по единъ
I штнипштипш
чифтъ долни дрехи (бельо) за свет
Печатница ,.войииковъ" — Варна — Телефонъ 502.
лигЬ празници и нови горни дрехи,

щите кръгове обектъ на най-сериозно внимание. Земледелска До
бруджа имаше нужда отъ техническа помощь за поправка и изработ
ване на земледвлски машини и оръдия. Засилващата се р. Девня съ
по съвършенни мелнични машинарии изискваше тоже помощь. Тия
нужди съ предизвикали варнен. окр. съветъ да проектира и осъще
стви първата окр. образцова железарска работилница въ гр. Варна
сегашната флотска учебна работилница. Тая работилница е проекти
рана въ 1893 г. и завършена презъ 1894 год. подъ личното ръко
водство на завършилия по машинна техника стипендиатъ Илия Христовъ. Следъ нарежданиею и на 21 августъ—2 септември 1894 г.,
тя биде тържествено открита въ присътствието на официалните вла
сти, множество граждани и на основателите окр. съветници: х. В.
Холевичъ, М. Г. Даскаловъ, Ями Дянковъ, Моско Петровъ, Ш. Хафузъ и Никола Щеревъ. По случая съ държани подходящи речи отъ
тогавашния окр. управитель Тодоръ Пеевъ и първия директоръ на
работилницата*).
Работилницата имаше двояка цель: първо учебна—да приема, учи
и обучава определено число ученици по жел-взарство, леярство, ковачество и стругарство; второ индустриална цель—да поправя и из
работва необходимите машинни части и машини за начинающите ин
дустриални предприятия въ окръга. Шесть години усиленъ трудъ и
грижи беха достатъчни за да се уформи работилницата като уредено
предприятие. Липса на средства, липса на понятие за онова което
можеше да се очаква отъ тая работилница съ били причина за спъ
ване деятелностьта на това дело. Но онова, което заслужва да се
отбележи, е че тукъ вече се нареждатъ отделения: Машинно-шлосерно, коваческо, леярно и моделно, дава се видъ, порядъкъ и дейность на фабрично предприятие. Заслугите на работилницата почнаха
*) в. Свобода — 1894 год. „Желязо и въглища влвдеятъ днесъ света".
И. Христовъ

Общин. наемно
право на 1 куб.

Берия 10% върху
стойностьта

Стойность на 1
куб. м.

Общин. наемно
право на 1 куб.

Берия 10% върху
стойностьта

Стойность на 1
куб. м:

Общин. наемно"
право на 1 куб.

Берия 10% върху
стойностьта

Стойность на 1
куб. м.

Общин. наемно
право на 1 куб.

Берия 10% върху
стойностьта

Стойность на 1
куб. м.

Общин. наемно
право на 1 куб.

Берия 10% върху
стойностьта

Стойность на 1
куб. м.
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да се чувствуватъ не само въ Варненско а и въ Бургаско, Т. Пазарджикъ, държ. железници, предприятието за постройка варненското
пристанище, намериха сигурна помощь за отливка и изработка на
разни машинни наредби и части. По него време тя се яви като пър
ва инициатива за обслужване частните промишленни предприятия, а
по наредба заемаше трето место следъ Софийската, Русенската ж. п.
работилници ч арсенала на дунавската флотилия. Въ своя периодъ на
деятелность работилницата е успела да изработи множество водни
колела, трансмисии, мелнични инсталации, плугове и пр. Леярницата
отливаше въ специалните гърнени пещи съ естественна тяга по си
стемата на професоръ Д. Ьес1еЬиг—стомана и стоманени състави за
плугови тела и за други по издържливи машинни части. Вагрянката
построена много икономично отъ директора по нормите на същия
професоръ-технологъ, даваше отлични резултати при много умереиъ
расходъ на гориво. Отливани съ части до 1000 кгр. тежина. Съ
щата служи и до сега на Варнен. пристанище и съ нея еж отливани
чугунни части отъ значителни тежини*).
Така наредена образцовата работилница послужи действително
за образецъ на подобни машинни работилници и къде 1897 г. виж
даме въ Варна да се нарежда работилницата на Панчевъ и Партамиянъ; въ Русе работилницата на Хартюнъ Манукянъ. Къде 1899/
1900 год. въ Ст Загора М Д. Караджовъ и С-ие (сега Кихайовъ
и Харитиновъ); Е. Мюлхауптъ и С о Русе, Фабриката „Стругъ* —
София и др. Много създадени последователно съ увеличение на ин
дустриалните предприятид и нужните на страната.
*) Списание на Икон. д-ство год. II; брой 4, 5. Отзиви проф Г. Н. Колушки.
Търг. промишленъ вестн. 1896 г. брой 7, 8, 24. ЖелЪзарството у насъ И. Хрисговъ
Бюлетинъ на търгов. камари 1899 г. Образцовата работилница И. Христовъ. Бюлетинъ на търгов. камари 1899 г. Еснафските сдружавания. И. Христовъ. Окр. обр.
жел. работилница Варна П. Тишновъ доцентъ. в. „Черно море" 1896 г. Единъ чась
въ Варнен. окр. железарска работилница П Бобевски.
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Стр. 4.
Министерство на Вжтрешните
Работи и Нар. Здраве
Отд. Статист, окр. и общ. финан.

Преписъ.
До г. г. Окржжните
Управит. въ Царството

№ 6603

15 май 1930 год
София
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Въ Държавенъ вестникъ брой 32 отъ 13 май н. г. е публикуванъ закона за бюджета на Държавата за финансовата
1930/31 година.)
Съ сжщия законъ, чл. 35 се одобрява 1Х-то постанов
ление на Министерския съветъ отъ 24. XII 1928 година протоколъ Ле 81, съ което се уреждаше начина зч издръжката
на полицейските участъци въ селата.
Известете на окръжната постоянна комисия, околийски
те началници и селските общини въ окржга Ви, за сведение
и изпълнение.
.
Главенъ Секретарь: (п) И. Разсукановъ
Началникъ на отделението: (п) Хр. Милковъ
Верно, за Началникъ на отделението: "(п) Ржтковъ
В Ъ р н о,
При Варненското Окр. Управление,
Секретарь: Ив Хр. Дучевъ
Вх. № 2248 22.У. 1930 година.
До г. г. Председателя на
Окржжната Постоян. Комисия
и Околийските Началници въ
Окржга.
За сведение и изпълнение.
№ 2943 гр. Варна, 21 май 1930. г.
Зам. Окр. Управитель: Борисъ Германовъ
Секретарь: Ив. Хр. Дучевъ
ципи! анпншпшнн

Варн. окр. пост. комисия
До г. г. кметовете въ
№ 1899 28.V 1930 г.
окржга.
Варна.
За да се добиятъ сведения въ кои села и до колко е застжпено бубохранението и се.взематъ мерки за насърдчението му тамъ кждето требва, поканватъ се г. г. кметовете вед
нага да представятъ:
1. Списъкъ на бубохранителите въ всеко населено мес
то означение кой колко грама бубено семе е вземаль.
2. Списъкъ на притежателите на черничеви ливади и
градини съ означение декарите и броя на дръвчетата.
3 Приблизителниятъ брой на отделните черничеви дър
вета въ всеко село.
за Председателъ: В. Хиневъ
Агрономъ: Е. Балтаджиевъ

Варненски окржженъ ветеринаренъ лЪкарь
БЮЛЕТИНЪ
№9
За хода на акутните—заразни (епизоотически) болести по домашните
животни въ Варнен. окржгъ, за време отъ 1 —15 май 1930 г.
I. Новоконстатирани:
1) Антраксъ по свините: въ гр. Варна.
II Върлующи:
1) Бесъ по кучетата: а) Варненска околия въ гр. Варна и с. с.
Козлуджаи Белево.
б) Провадийска околия въ с Дамналъ-орта.
2) Дуринъ по конете: а) Варненска околия въ с. с. Авренъ,
Джевизлий, Козлуджа.Кара-Хюсеинъ и Гевреклеръ;
б) Провадийска околия въ с. с. Акъ-коюнъ, Есетлий, Куглу-бей.
3) Шарка по овцете: а) Провадийска околия въ с. Акъ коюнъ.
гр. Варна, 16 май 1930 год.
Окржженъ Ввтер. лекарь: Д-ръ Тюлевъ
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се видятъ всеки день въ канцеларията на настоятелството.
Всички разноски по търга, публикации, възлагане, при
емане, гербъ и други, както и данъкъ за предприятие, еж за
сметка на предприемача.
Председателъ: Кр Митеьъ
. Секретарь-главенъ учитель: Дим Драголоьъ

• МИШИШШПНВД

Тестеджийско учил. настоятелство — Провадийска околия
О б я в л е н и е № 46
с. Тестеджий, 22 май 1930 година.
На 19 юний 1930 година, отъ 9 — 12 часа преди обедъ
Тестеджийското училищно настоятелство ще отдаде чрезъ
търгъ съ малонадаване направата на 91-40 метра отъ учи
лищната ограда.
Девизната стойность е 35,000 лева.
Залогъ за правоучастие се иска 10% — 3,500 лева.
Допускатъ се на търга само ония предприемачи, които
представятъ майсторски свидетелства и за честность.
Видовете на материалите и размерите на оградата еж
изложени подробно въ поемните условия, които могатъ да

" Елесъ факжека, обшинска скотовъдна комия
Провадийска околия.
О б я в л е н и е № 906
с. Елесъ- факж, 20 май 1930 година.
Скотовъдната комисия пои общ управление обяьява на
всички интересующи, че "на 11-я день'отъ еднократното пуб
ликуване настоящето въ окржжния вестникъ. въчеанцеларията на общинското управление отъ 9. — 11 часа ще се про
изведе търгъ съ явно наддавание за продажбата на двата
общински кастрирани, досегашни разплодници.
Първоначалната оценка за всеки единъ, по отделно е по
4000 лева.
Залогъ 5% върху първоначалната оценка.
Закона за Бюжд. Отч. Предприятието е задължителенъ.
Председателъ: П. Стояновъ
Касисиеръ-отчетникъ: Ат. Ив. Пашевъ
Суджасъ-кьойско училищно настоятелство
Обявление № 2
с. Суджасъ-кьой, 10 май 1930 година
На 11 юний т. г. отъ 2 до 6 часа следъ обедъ въ по
мещението на първоначалното у-ще ще се произведе търгъ
за отдаване на експлоатация сеното отъ учил. ливада находяща се въ семлището на с. Сужасъ-кьой въ местностьта
»Пещерята" отъ 57 дек. раделена на 9 парцела, както следва:
1 парцелъ отъ 5 дек.; 11 парцелъ отъ 5 дек.; Шпарцелъ
отъ 5 дек,; IV парцелъ отъ 6 дек; V парцелъ отъ 6 дек.;
VI парцелъ отъ 6 дек; VII парцелъ отъ 6 дек,; VIII парцелъ
отъ 6 дек.; и IX парцелъ отъ 12 дек..
Първоначална оценка на декаръ 100 лева.
Залогъ 5% върху първоначалната оценка.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день въ канцеларията на първоначалното училище.
Закона за бюджето и отчетностьта е задължителенъ.
Всички разноски еж за сметка на наемателите.
Отъ настоятелството
Старо-ореховското училишно настоятелство
О б я в л е н и е №19
с. Старо-орехово, 26 май 1930 г.
Старо ореховското училищно настоятелство известява,
че на 29 юний т. г. въ 2 часа сл. пладне въ помещението
на общинското управление ще се произведе търгъ съ явно
наддаване за отдаване на наематели два дюкяна, принадле
жащи на училищното настоятелство и които се намиратъ въ
центъра на "с. Старо-орехово за време отъ 1 .VII. 1930 г. до
ЗО.Н1. 1932 година.
Залогъ за участие въ търга 10% отъ първоначалната
оценка.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всеки день въ
училищната канцелария.
Отъ настоятелството
Тестеджийско учил. настоятелство — Провадийска околия
О б я в л е н и е № 45
с. Тестеджий, 22 май 1930 година
На 19 юний 1930 година, отъ 9 — 12 часа преди обедъ
Тестеджийското училищно настоятелство ще продаде чрезъ
търгъ сеното отъ училищната ливада, намираща се въ мест
ностьта „Манастирски ливади*, състояща се отъ 128 декара,
разделена на 9 парцели.
Залогъ за правоучастие въ търга 10%. На външни на
ематели ще се искатъ свидетелства за честность.
Всички разноски по търга, гербъ, публикации, както и
данъкътъ 5% за фонда .Социално и културно подпомагане
на учителите" еж за сметка на наемателите.
Тържните книжа могатъ да се видятъ всеки день въ
канцеларията на настоятелството.
Председателъ: Кр. Митевъ
Секретарь — главенъ учитель: Дим. Драголовъ

