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№игпаВ с1ераг1етел1а! сЯеШагпа
оФициално чзданиЕ на ваРНЕНскята окржжна постоянна комисия
Год.

абонаментъ: за общини /00 лева
_.
за учил, н-ва 100 „

излиза СЕДМИЧНО

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

Телефони: №. № 28 и 502

но следъ падане на листата. ските имоти" задължава соб
Затова, гжсеничните гнезда ствениците на овощни дървета
става съ помощьта на гжеени- и общинските власти да упочарската, която се поставя на требяватъ разни средства и
тънакъ и лекъ прътъ съ вжже да се полагатъ грижи за уни
за удобно работене и която щожаването на гжсеничните
О б щ о : Преди всичко, за дървета, като ще посоча и до може да се купи отъ бюро гнезда най-късно до 1 мартъ
всека година. Неизпълнителибезплодието на овощните дър бри средства за отстранява „Сеячъ" въ Варна.
те
се наказватъ съ глоба до
Чл
отъ закона за „Завета може да се каже след нето имъ:
2000
лв.
Следва.
сливане на земледелското про
ното: безплодие е не само слу
1)Гжста корона.
изводство и опазване на пол
чая, когато дърветата никакъ
Който е проследилъ, забеля
не плодоносятъ, ами и всички
ония случаи, щомъ не се рен- залъ е, че плодовете се задъртиратъ съ плодоноса си. За да жатъ само ония клонки, които
Ч)гьлъ свободна трибуна
бжде доходно, овощното дърво се нагреватъ отъ слънцето.
е въ пълна зависимость отъ Следователно, въ вжтрешностьклиматическите и почвените та на гжетото разклонение,
условия или друго-яче казано, требва да се проредява чрезъ
Народното ни читалище се въ кръчмата и виното намиживота и плодоноса на всеки гладко изрезване до основа
нието
на
некои
гжети,
препле
именува
.Княгиня Евдокия". ратъ най-после удовлетворение
отд-Ьленъ видъ и сортъ овощно
тени,
сухи
и
заболели
клонки
Основано
преди неколко годи тези чувства на общественость
дърво еж въ зависимость отъ
и
клоне,
за
да
не
пречатъ
на
ни,
то
функционира
и ме на- на игри и развлечения.
състава, дълбочината и влагата
другите
и
задушватъ
короната
Ето защото и делото на въз
зежда
на
редъ
мисли,
които
въ почвата отъ една страна, а
на
овощното
дърво.
Проредядържателите
ще бжде напразискамъ
да
споделя
съ
любез
отъ друга — отъ местополо
ването
се
извършва
ежегодно
но,
докле
не
се
увеличатъ ония
ния
читатель.
жението, мЪстоизложението,
и
отъ
обученъ
човекъ,
защото
културни
фактори,
които да
Читалищния
въпросъ
не
е
въздуха, топлината и светли
така
не
се
причиняватъ
големи
изместятъ
онова,
що
дава
кръч
празенъ
въпросъ.
Читалищата
ната. Ето защо, когато изве
и
много
рани
на
дървото
и
за
мата.
еж
играли
и
играятъ
важна
стно дърво е поставено на съ
такъоъ знае какъ и кои културно-просветна роль въ
Храмътъ Божий, читалище
ответно место на развитието щото
клонки
и
клоне
да
изрезва.
то,
театра, вечерните четения,
българския
животъ.
му и когато то се отглежда Когато се причинятъ големи
вечеринки
и утра, коледарскиЧиталищата ежнаежщна нуж
ум^ло и грижливо, отъ него се рани, те требва да се дезинте
и
светски
хорове, кината и
да за селата. Те идватъ да за
получаватъ твърде задоволи
фекцирвтъ съ 10% карболи- пълнятъ една голема празнота пр , ето духовните и културни
1
телни чисти приходи. Това е неумовъ разтворъ и да се закоито ще затъмнятъ
затова, защото дървото се раз мазватъ и съ овощенъ мехлемъ, въ духовния и културенъ жи храмове,
славата
на
стария и прогнилъ
вива до свойствената на вида за когото по-после ще пишемъ вотъ на селото. Те удовлетво- отъ вековете
храмъ на Бзки сорта му форма и големина, какъ и отъ какво се прави. ряватъ една наежщна нужда хуса — кръчмата.
поради което то почва изобил Изхождайки отъ стопански, за духовна храна и Културни
Големъ делъ въ тази область
но да плодоноси, но следъ из технически и здравословни съ придобивки.
се
пада и на театра Защото
Те
идватъ
да
заместятъ
овестно време, както растежа, ображения, проредяването се
театра,
съ своите представле
нова,
което
представляватъ
за
така и плодоноса постепенно предприема ежегодно презъ зи
ния
е
единъ
могжщъ възпитаграда
театра,
киното,
обще
намалятъ, докато най-после се мата, защото тогава н-Ьма пол
теленъ факторъ. Театра, кой
ствените
зали
и
пр.
пресече растителниятъ му жи ска работа и самото дърво се
Народните читалища еж три то идеализира живота и ни
вотъ. Такова дърво обаче, на намира въ заспало състояние,
буната,
отъ гдето се насаж представя само красивите и
пълно изиграва ролята си. Ко та по-лесно понася раните.
датъ
здравни
и хигиенични хубави страни отъ него буди
гато нЪкое дърво не плодоноси, Едновременно съ проредяване
правила,
познания
по земеде у насъ чувства на любовь къмъ
това значи, че то расте слабо, то требва да се унищожаватъ лие и пр., образование
и наука красивото и хубавото, къмъ
извънредно буйно или, въобще, и разните вредителни насеко за малограмотни и неуки.
То благородното и доброто. Ето
расте при неблагоприятни за ми, като яйца, какавиди, гжее- най-после е местото, гдето ще
защото театра на село требва
вида и сорта му окржжающи го нични гнезда и др. По ежегодно школуватъ селските ни теат- да се поощрява.
условия. Климата, болестите и проредяющите се корони ос- рали, младите ни народни му
*
неприятелите по овощните дър венъ че не се причиняватъ го зиканти, артисти и поети.
Труженици въ това широ
вета указватъ сжщо голямо леми и много рани, но и рабо.
ко поле ние виждаме само на
Читалищата
допринасятъ
най
влияние върху плодоноса имъ. тата съ самото проредяване много за издигане културно- родния учитель и селския инЕто защо, на дадено место върви бързо За забелязване е,
уровенъ на нашия телигентъ. Но селските инте
требва да се насаждатъ само че дърветата, чийто корони се просвйтния
народъ;
те
даватъ
големъ тла- лигенти бегатъ отъ село, въ
ония видове и сортове овощни проредяватъ редовно презъ съкъ въ развоя му къмъ кул- града, по лекъ животъ и весе
дървета, които съ усп-Ьхъ би всека зима, плодоносятъ по-ху. утра и прогресъ.
лия, а народния учитель, самъ,
ха се развивали и главно ония бави и по-едри плодове.
напъва слаби сили.
*
*
сортове, които еж устойчиви
Селския интелигентъ требва
Въ
село
ние
наблюдаваме
хопротивъ болестите и неприя 2) Г ж с е н и ч н и г н е з д а .
да се задържи въ село. Защо
рита,
седенките,
коледуване
и
телите. Пречки за безплодието
Гжсеничните гнезда на зла- други обряди—духовни нрави то всички чакаме, иуЪлъ народъ
на овощните дървета има много
чака младите му синове да изи могатъ да се откриватъ и тозодната, белата овощна и др. на нашия селянинъ Макаръ и дигнатъ високофакела на про
въ
такава
форма,
но
ние
ги
отстраняватъ отъ всеки начи- пеперуди се забелезватъ на
светата, да прокаратъ първите
нающъ овощарь, стига да има първата по високите вървохе виждаме да се проявяватъ въ бразди на тъй желаното мо
тези
игри
и
праздненства.
желание за това. Тукъ азъ ще на овощните дървета, които
Ние ги виждаме да се проя дерно земеделие и модерно зе
посоча по-главните пречки про отъ далеко се белеятъ, а на
вяватъ
още и въ кръчмата. Да, меделско стопанство.
тивъ плодоноса на овощните втората—по низките му части,

Зл.

Ив. Джартовъ

Пречки

грижи, за да
яитЪ

З А ЧИТАЛИЩЕТО

Стр. 2

Варненски окржженъ вестникъ

СелскигЬ интелигенти треб каръ и съ сетни сили, на по
ва да платътъ своята дань къмъ вика за културна и обществе
своя родъ и дЪди, къмъ отру на работа. Той е основалъ при
дения български селякъ.
читалището кулгурно-стопанА народниятъ учитель? Той ски комитетъ, който ще се
дава, той раздава непрекъсна грижи за строителните въпро
то и съ пълни шепи ценности си. Въ този стопански коми
отъ своята душевна съкровищ тетъ се координиратъ усилия
ница, цЪла зима, по вечерни та и на кметъ и учитель, и на
училища и читалища, въ сказ селски първенецъ и бедкякъ.
ки и събрания. И ако той нЪ- И ние виждаме какъ при единъ
ма възможность да запълва такъвъ сговоръ и взаимно съ
своите, душевни съкровища, той трудничество ще се разрешат/ъ
ще заглъхне и ще престане да въпросите относно строежътъ
бжде възпитатель.
на църквата, пъкъ и на други
Е го защо на учителя трЪбва такива, като постройката на
да се запази намаленото пъ читалищна сграда, на селски
туване. Учительтъ трЪбва да хо чешми и пр.
ди по често на Шипка и Рил
*
ския монастиръ, на тоя бъл
* *
гарски Ерусалимъ Учительтъ
Читалището има да допринесе
тръбва да бжде въ контактъ съ н^що и за националното въз
културата и просветения жи- питание. То требва да изнесе,
вотъ. Народниятъ театъръ, ху забравените и покрити съ прадожествените изложби и му хътъ на времето народни цен
зикалните тържества трЪбва ности. То ще се преобърне въ
да му бждатъ достжпни.
храмъ на националните добро
Така той ще бжде наистина детели. Въ него младата гене
народенъ учитель и ще бжде рация ще черпи вдъхновение
по полезенъ синъ на своята и патриотизьмъ; тамъ ще се
Родина.
кръщава въ втзра и любовь
къмъ родъ и Родина. Тамъ ще
Читалището може да допри се калява и култивира верата
несе н-Ьщо и за културно сто
въ жизнеспособностьта и ге
ланското строителство на се роизма на нашето племе. За
лото.
щото само въ едно такова въз
Отъ редъ години въ нашето питание ще се възвърне ве.
село се разисква въпроса за рата у бългзринз, ше се раз
постройка на черква. Благода гони апатията. Нека българския
рение селската несюворчивость интелигентъ работи за възраж
и разни други амбиции, построй дането на нацията Народната
ката все се отлага. Интересни вера, вйрята въ националните
нрави и амбиции: единъ селски идеали требва да закрепне. И
първенецъ иска църквата да нека тя се издигне на оная нибжде въ неговата махала, а сота, на коятг» бе презъ Съе
друга въ техната. и така всич- динението—1885 год., Балкан
ко стои и чака творческа лич- ската войн:; и пр.
ность, която да внесе сговоръ
Защото народъ, който верни
и даде начало. Защото всички въ силите си и идеализира
горещо желаятъ храмътъ да се своите герои, народъ родилъ
построи, и всички еж готови великани като Сииеона и Кру
да помагатъ, но като чели ни ма; преживелъ запугтението и
кой н-Ьма сили ни авторитетъ тъмата на пггь вековно роб
да внесе помирение и да по ство, ^и създалъ изъ споите.
веде.
недра светци като Паисия и
Но нЪкой ще каже, где е на бурните сърдца на Ботевъ,
родния учитель? Учительтъ и Левски и Кяраджата —народъ,
тукъ е на работа. Той може да миналъ презъ огънь и мечъ и .
получи упреци, че е лошъ до- пакъ не зкбравилъ свой родъ
макинъ, че малко се грижи за и язикъ, такъвъ народъ не
семейство и домъ, но той е вся загива.
кога готовъ да се отзове, маП Недевъ
у-ль. въ с. Петре.

©тълъ стопански
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Нашето птицевъдство
Предпазване птииитгъ отв
болести.
Домашните птици съ изложени
всеки м~ментъ на множество бо
лести, които бързо се разпространяватъ и трудно ограничаватъ. Ето
защо по е лесно и ефикасно да
предпазимъ птициге отъ болести.
отколкото да ги лъкуваме Всеки
птицевъдъ требва да знае пред
пазните мерки, които тукъ ще изложимъ накратко. Болестите найлесно се пренасятъ отъ новокупени
птици, птици, ходили на изложба
и разните посетители на птицевъд
ния дворъ, конто мбгатъ да пренесатъ болестьта чрезъ обущата си.
Затова, такива птици, дошли отъ
вънъ. не бива да поставяме при
кокошките, а да ги държимъ от
делно отъ 2—4 седмици, докогато
може да се прояви болестьта.
Чуждите посетители на стопан
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рит* въ зеленчуковите градини,
или между редовете на другите
растеш я, тя дава една хубава си
метрична гледка. Градинската метла
е най пригодната за правенето на
метли за метене въ оборите, въ
двора, на хармани и пр. Като материалъ— храстъ за завиването на
бубите — тя държи първо место.
Всека селска къща, за да задово
ли нуждата си отъ материалъ за
метли и х астъ за завиване на бу
бите,
требва да има всека година
Облагородявайте
дивачкитгь.
между
другите култури посадени и
По полето, по ниви, ливади, лозя
и градини, по междите се намиратъ градински метли. Когато метлите
съ хиляди диви овощни дървета: зазреягь и клонките почвагь да
киселици, круши, джанки и др. На жълтеятъ, те се искубватъ и се
селския стопанинъ нема да струва свързватъ на снопчета и поставятъ
много трудъ и средства да об/.аго на стрехата да изсъхнатъ. Отъ из
роди тия дивачки, за да му даватъ съхналите метли се взема семе за
хубави вкусни плодове. За тази ра посевъ, а другото се оронва и на
бота се иска само желание Добре хвърля като непотребно. Презъ зи
е да се направи това, за да се мата, когато нема полска работа,
остави на поколенията единъ до- стопанина си навързва некОлко ме
тли, малки и големи, за различни
бъръ примЪръ.
нужаи, а другата часть остава за
храсть на бубите. Единъ пжть упо
Градински метли.
Градинската метла е най невзи- требени е метли за храсти на бу
скателно растение; тя расге като бите, требва да се употребяван»
буренъ навс%къде между култур за правене на метли, а втори пжть
ните растения. Като се разсади на да не се упо.ребяватъ за храсти на
бубите
краяцата на парцелите, по сину
да се измият) и дезинфекциратъ
Употреблението на калиевъ пермангаиатъ въ водата ограничава
разпространението на заразата чрезъ
вода. Отъ него се взима разтворъ
една трета чаена лъжичка въ че
тири кила водя. Действува също
д< бре по половинъ лъжичка ан
глийска соль за възрастните ко
кошки, поставена въ мека храна.
Сп. Шумковъ

ХРОНИКА
Варнен. окр. съветв, опфитъ
на 1 11 приключа сложенитЬ
на разглеждане въпроси, гла
сува и прие обшия бюпжегъ
>-а окржга и тия на помош
нит+з му институти, като: ап
течния складъ, окр стопа' ство
„Се Константинъ", ноноснабнителното бюро; плг-.носнемяч
мото бюро, нрхитек.рното бю
ро и благополучно Г1риключи
заседанията си на 5 т< го.
Деятг-лчооьга на окр. съвет*
аъ 22 заседпния е пр ярена
въ обширни пеб ти по всички
сложени за разрешение въ
проси, приключени в. 205.ре
шания, групирани въ 22 т ротоиоли.
Млади балшрски
земледгьлци
вВ Германия • Директорътъ на
института за сближение на страните .
отъ централна Европа въ Дрезденъ
е отправилъ до нашето М-во на
земледелието едно писмо, съ което
предлага гостоприемство на бъл
гарски младежи въ обризцови зе
меделски стопанства, където могатъ да прекаратъ 12—18 месеца
на практик» въ Германия Младе
жите ще бъдзтъ приети безъ все
какви такси и при безплатна храна
и квартира.

ството требва да си изтриватъ обущата на стъргалка или човалъ,
напоенъ съ креолчновъ разтворъ.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ отъ год. отчетъ
Когато се разболее некоя птица,
на
читалишето „Ц-чрь Борисъ 111"
по добре е да се убие, защото
д а се у к а ж е , б о л е с т ь т а с Ясъ-тепе, Провадийско
За дейностьта му отъ 1 януари
заразителна, която още преди да
се узнае, ще 8>рази и остана ите 1929 г. до 21 декември с г.
1. Хроника.
птици. Особено при болестите хоЧиталището е основано на 6 но
лера, чума и туберкулоза, всеко
църене е безъ полза и болните ември 1927 г. но инициативата на
птици требва непременно да убиемъ учителското тело въ селото и група
и изгеримъ, или закопаемт. дълбоко по събудени младежи отъ същото.
Презъ тая отчетна година чита
въ земята. При появата на болестьта
въ курника изваждатъ се отъ него лището ни бе оземлено съ 60 дездравите птици (но не и обратно) кара земя по закона за Т. 3. С.
и курникътъ дезинфекцираме осно
2 Членове.
вно, като се измие съ врела вода
Презъ тая отчетна година чита
и после полее съ креолиновъ раз лището има записани 100 членове,
творъ (2 и половина на сто). Ку- отъ които-45 съ напълно отчетени
ришките отъ птиците требва ре и 55 неотчетени напълно,
довно да се събиратъ и изгарятъ.
3. Културно-прослетна д< йность.
Всички прибори за храни и вода,
Читалището макаръ и поставено

въ тежко финансов положение отъ
една страна :и имаше да се справя
съ редица трудности, коренящи се
въ бита, характера и нравите на
селската ни младежь, все пакъ можа
да изиграе своята просветна роля
до толкова, до колкото позволяваха
условията и лействи • елиост ьта всредъ
коитд се работи Държани еж скаа
ки отъ директора на прогимназията
П Атанасовъ на теми: 1) необходьмосткта за читалището въ селото
ни и предстоящата му дейность 2)
пречки спъващи правилното разви
тие на читалището д и есъ. 3) какви
личности требва да се подбиратъ
за управителни тела на читалището.
Дадени еж две театрални предста
вления: .Евреите въ съдилището"
и .Многобьбривия бръснарь" съ
участието на младежи отъ селото,
подъ ръководството на директора
прогимназията П Атанасовъ; ежщит е се представиха и въ едно
съседно село.
Устроени еж вечерни курсове ва
подпомагане самообразованието на
младежьта.
4. Библиотека.
Читалището ни разполага съ 125
тома книги, отъ които 65 еж по
дарени отъ Негово Величество Царя,
а останалите 60 тома еж подарени
отъ читалищни членове и купени.
Изгубени книги има 2, а извадени
изъ употреба 1.
Презъ отчетното време еж раададени за домашно четене отъ 80
книги, а броя на четците е около
55 души, заедно съ читалищните
членове
5. Читалня.
Читалнята е винаги отворена н
получаваните отъ нея списания и
вестници съ виииги на разположе
нието на желающите да четатъ.
Презъ отчетното време еж полу
чавани 3 вестници и 3 списания.
Читалнята се посещава презъ по
вечето време отъ годината и отъ
доста жители на селото.
6 Имоти (недвижими).
Читалището има 70 дек. ниви,
отъ които 50 дек. еж дадени по
силата на закона ва Т. 3 С. и 20
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дек. отъ общинския съветт. по ис
кане на читалищната "управа.
7 Читалищна каса.
Приходи
V. Огъ членски вносъ
880 лв
2. Предстал. и забави
530 „
3. 5°/ 0 отъ прих д отъ
учил имоти
3600 .
4. Разни
421 ,.
Всичко приходъ 5434 лв.
Р аз х о д ъ
1 За наемъ на чит. пом. 1000 лв
2 ,3а книги спнс вестн. 5й5 .
3. Разни други разходи
256 , .
4. «ФондI» постр. читал. 1080 ,
Всичко, разходи 2921 лв
Приходъ 5431 лв. Разцодъ 2921
лв. Наличность 2510 лв.
8. Фондъ постройка читалище За тоя фондъ има внесени всич
ко 1680 лв.
9. Предстояща дейность на чи
талището (мерки и пречки за осжществяването й).
Читалището като единовенъ ии
ститугъ въ селото, които цели кул
турното издигане на широките на
родни маси има да изиграе гол%ма
роля за бждащето добруване на
•СЖЩИгЪ. То требва да сгаке сре
дище, около което да се сплоти
всичко будно въ селото; то требва
да стане втора школа за образова
ние и възпитание на селската мла
дежь, следъ като тя напусне прага
на народното училище и.работейки
настойчиво въ това направление и
съ твърда в%ра въ бждащето, мо

Варненски окржженъ < вестникъ
же .би ще дойде день когато то
Землгдгьлски бюлетина за съ(читалищего) ще бъде место, кж- •сгоянието на времето, посевите.
Дето съ рад. с.ь ще се стича къмъ «добитъка, хода ня стопанските рауютната му обстановка отруденото боти и за цените на земледЪлските
селско население, за да си от произведения и пр презъ м февдъхне отъ делничния труд-ь, да руари 1930 г. въ ВЗРНСН. ПКОЛИЯ.
почерпи духовна храна и се наслади
Времето презъ месец- беше про
отъ щ.идпбивкиге на науката, тъй менливо. судено съ м*лко слън
както е сега вь много други страни, чови дни Кьмъ края на месеца
м^к-фъ и тия огнища да сжществу- особено застуди и на два пжти
вагъ подъ друга фирма.
паднах» .валежи въ видъ на снъгъ,
Облче има реяъ пречки, спъва по обрязувната малка покривка въ
щи развитието на читалищното де продължен, е на 48 чзса се почти
ло въ село, по важни м<.жду които стопи.
Вал?жи имаше на л .|| — 0.3 л,
съ; картоиграчеството, кръчмите,
нз
кв м ; 4.И—1 л ; 8.11—1 4 л.;
слабата грамотность на населението
911—0.9
л.; 10.Ц — 0.2 л . ; . 2 0 | |
и редица още други коренящи се
—-0.2
л
и
на 22 Ц — 0 2 л на
въ бита, характера на изселението
квадратенъ
метръ,
или псичко презъ
отъ една страна и въ културномесеца
4.2
л.
на
кв.
м.
просветно и обществено развитие
Презъ
месеца
времето
позволя
на народа ни. отъ др. което не му
ваше
да
се
извършватъ
стопански
е тукъ местото да разглеждаме
работи, а именно: извозване торъ
Впрочемъ, нека това не ни стре> на нивите, подготовка на почвата
ска; всеко нещо достига своето за пролетници, продължаване сеидсъвършенство следъ дълъгъ пжть баг'а на ечмимка и овеса. Сжщо
на борби и перипетии*, читалищ продължаваше по подптовката на
ното дело по аналогия ще следва места за овощни градини, реголтоя великъ общественъ принципъ. ване на нови места за американски
Требва само дейци, които съ лозя и за черничеви насаждения.
твърда воля и упоритость да преСъстоянието на отделните отра
• възмогватъ всички трудности и до сли е както следва:
каратъ това светло дело до него
Земледелие: Зимните посеви ивото съвършенство и така се под зобщо еж много добри. Призимуготви, почвата за по добри бжднини ваха добре. Поникналия презъ ена набода ни.
сеньта фий и овесъ въ зимниците,
поради застудявамето къмъ края на
Напредъ къмъ читалището!
месеца фия напълно се унищожи.
Поради слабите валежи презъ
Председатель: П, Атанасовъ
зимния сезонъ влагата въ почвата
е малка и изобщо недостатъчна да
Секретарь: не се чете
гарантира зимните посеви.

Състоянието на земледЪлието въ
окржга презъ 1929 г.
Варненския окр. съветъ заседава редовно отъ 1 II т г. Единъ
следъ другъ сепецизлистите по разните отрасли на стопанствата се
явяватъ предъ него и даватъ отчетъ за извършеното отъ техъ презъ
отчетната 1929 г. Така, първи даде доклада си дирек»ора на аемледелската катедра г. П. Поповъ и за състоянието на земледвлието и
отраслите му въ окржга, отъ кой го извличаме следното;
По рано се е сметало, че поминъка на земл<\делеца зависи из
ключително отъ обраблгването нг житните храни, обаче напоследъкъ
се съзна че еднакво важни за селския поминъкъ еж и скотовждетвото,
овощарството, бубарството н до Вследствие незапомнения студъ зим
ните посеви беха компрометирани отъ 25 до 100%, ето зчщо голема ч«сгь отъ стопаните беха подпомогнати съ храна и семе за по
севъ, като Окр. пост. комисия въ съгласие съ Б. 3. Б. спомогна да
се раздаде за окржга 266 вагона жито Въпреки това земледелието
все повече се подобрява, което обхваща: 1) Подметка на стърнищата,
като еж подметнати въ окржга 130000 дек земя; 2) Дълбока орань
—• средство за запазване влагата върху площь отъ 330000 декара;
3) Редова сеидба — предпочитана вече отъ земледелеца, като така
е засета площь 26000 дек ; 4) Триорене на семето за пречистването
му огъ примеси и плевели", 5) Обеззаразяване семето, което всеки
земледелецъ вече съзначетно прилдге. Използува се вече земята за
разнообразни култури. Все за подобрението на земледелието пласи
рани еж презъ годината 284 плуга, 572 брани, 248 култиватора;
бетонирани торища вече има 220 броя. Скотовждство и овцевждетвото
намалява и ще намалява съ намаляване селските мери. Общо скотовждегвото се поощрява и модернизира всячески, като еж открити 19
жребцови станции, дбетавенн 18 б.щи, модерни свинарници има вече
38; поощриха се 150 обори и пр. Неимоверно е вече увеличеиъ ин
тереса къмъ птицевъдството Смз катедрата е д оставила за разплодъ
55 породиеги петли и 125 кокошки, а частно всички се иадпреварятъ да йодобрявзтъ кокошето си стада. Направено е много и за
лозаро-овощарегвото, като се поощрязатъ кооперативните производ
ства. Обръща се внимание вече и на зеленичарството презъ зимата.
Засадени еж до сега 580 дек. черничеви ливади; уредени еж 10 де
монстративни бубарници за повдигане бубарството за коета има много
добри условия въ окржга. Всички тия придобивки еж реализирани
подъ ржководството на агрономите, макаръ и малко на брой. Ето
и окр. съветъ не е скжпилъ и не ще.скъпи да дава помощьта си,
като им* предъ видъ че тя има за цель повдигане благосъстоянието
на Варненския край.
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Скотовъдство Състоянието иа
ед! ия и дребния дебитъкъ изобщо
е добро. Дребния дебитъкъ не е
подхранванъ и редовно е изкарранъ
на паша. Фуражъ има достатъчно
за ••зхранвянето му.
Носпнвопьта на кокошките по
ряди хубавото вр»ме презъ месеца
е чувствително увеличена, особено
р я въ модерните курници.
Овощните, черничевите градини
и лозята еж въ довро състояние.
Пчелите еж слаби и иматъ нуж
да вече отъ подхранване
Цен-гв на зсмледелските произ
ведения еж както следва:
Пшеница 540—565 лв., ржжь
370 — 400 лв., царевица 260—283
лв., ечмикъ 575—325 лв., овесъ
256-—270 лв, фий 420—525 лв.,
слънчогледи 580—600 лв. стотехъ
килограми.
Говеждо месо 27—30 лв. кгр.,
свинско месо 35—43 лв. кгр.; свин
ска мясъ 45 50 лв. кгр. яйца 1
— 1 60 лв парчето.
Ябълки 18—25 лв. кгр.
Директоръ на катедрата:
П. Поповъ

Варненски археолошч музей.
Постъпления презъ м февру<<рий.
Отъ Варна. Ив. Христовъ—бронзова
монета Одессосъ, Хр. Мирски—фо
тографическа снимка на първите
чиновници при полицейското упра
вление въ Варна следъ освобожде
нието и друга —иа първото бъл
гарско министерство, Д вото „Вар
ненски коренякъ* — фотографическа снимка на членовете презъ
1928 г. по случай патронния праз-

Санитарното състояние на окржга
презъ 1929 год.
Околийските лекари и персонала имъ се издържатъ отъ държа
вата, а 12 участъкови служби заемани отъ лекари и 17 заемани отъ
фелдшери се издържатъ отъ постоянната комисия. За тази служба
окржга харчи повече отъ 2 мил. лева.
Сегашната ориентировка на санитарната служба е къмъ предпаз
ната медицина, вследствие на което лекаря е принуденъ постоянно да
обикаля района си. Тая служба се завежда отъ държавните лекари.
Окржга е повечето балканистъ съ променчивъ климатъ, вследствие
на което има разнородни заболявания, лекуването на които е предо
ставено отъ закона за нар. здраве върху окръжните служители, За<
болеаането на дихателните органи е 18°/ 0 отъ общата заболеваемост*.
Почвата, повечето черноземна съдържа много влага и съ своите блата
и мочури дааа животъ на комарите—разсадници на маларията— %
Селянинътъ обаче съзна вече значението на хигиенични жилища и
вече се стреми къмъ строежъ на такива. Строятъ се модерни торища,
дамове, кокошарници нуждници и др. Всички села се стремятъ и на*
стойчиво работятъ за модерното водоснабдяване.
Училищата въ окржга еж повечето вече модерни, хигиенични. За
насаждане у крехките детски души здравни навици, за ржководстзо
нмъ е даденъ и следния общъ планъ: 1) лична и обществена хигиена
— въ що се състои тя; 2) заразни болести— естество, причини,
предпазване, лекуване и пр; 3) остри заразни болести; 4) туберку
лоза, малария, външни и вътрешни паразити; 5) значение на водните
източници, пагубното влияние на алкохола; 6) средства и начини да
ос.анемъ здрави.
За борба съ острите заразни болести окржга разполага съ 7
парни дезинфекционни машини и 31 пръскачки. Отъ коременъ тифъ
сж констатирани 37 срещу 64 отъ мин. год.; отъ скарлатина— 131
срещу 80 отъ мин год. и дифтеритъ—31 срещу 26. Презъ годи
ната всички амбулатории сж прегледани 45,727 болни. Отъ всички
Заболевания първо место дьржатъ болестите на дихателните органи
_ 8409—18% отъ общата заболеваемость, второ место на храно
смилателните органи — 5714—17% и трето — малария — 3075 —
7 % Туберколознн е имало 810 случая — I 7 % , обаче те посте
пенно се увеличаватъ, вследствие на което требва да се вземагь на
време сериозни мерки. А санаториумите въ Троянъ и Искрецъ сж
недостатъчни, затова за Варненско се излага за амбулаторията въ с.
Арнаутларъ да стане,малка болнична за грждоболни. Венеричпи за
болявания има 32 случая—0-о7%. За 9 месеца въ окржга е имало
6233 раждания и 3484 умирания. Срвдната детска смъртность е Б0%,
като една трета отъ техъ умиратъ огъ вродена слабость—отъ чревни
разстройства и една трета — отъ други заболявания, а най-вече отъ
алкохолизъмъ, срещу който требва да се поведе енергична борба,
като детските здравни съвещателни станции ще изиграятъ въ тови
случай грамадна роль.
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никъ, Ж. Николовъ — бронзова
спойкл и 2 бронз, монети Маринанополъ и Анхиало, П П. Върбановъ
— медна визан. монета, Д. Д Бой
чева—бронзова гривна, Д Недева
— бронзово медалионче, М. Ивановб — икона околовръстъ съ седефъ и фрагментъ отъ седефень
кръсть, М. Велева — бронзова фи
гура, Ив. Георгиевъ — пищовъ и
кама, Н. Перелинговъ—оргина^но
писмо огь Ст. Стамболовъ до Б.
Р. Комитетъ въ Букурещъ отъ 875
год., Гр. Поповъ — медна монета
М?ркианополъ, Г. Чизмаровъ—кар
тина съставена отъ букви изобра
зяваща импер. Александра II, въ
която е описана биографията му,
Г. Стойчевъ — златна монета имп.
Иоанъ Порфирородни и Георги Бе<
кяровъ—бронзова монета имп. И.
Цимисхий. Р. Девня. Кр. Долапчиевъ — бронзова монета Маркианополъ. Кара-агачъ софуларъ. Ж.
Константиновъ — мраморенъ фраг
ментъ релефъ на богиня съ чаша
въ ръка. Аджемлеръ Д Ивановъ
— 9 медни визант. монети, Л. Петровъ — медна рим. монета, Кр.
Кавалджиевъ — също за визант.
Джевизлий. К. Михаиловъ—меденъ
кръсть отъ IV в. Провадия. Ан.
Райковъ — 2 франгменти съ над
писи отъ тракийски конникъ. Дру
жеството изказва бдагодарность на
дарителите.

Ла вниманието на секр -бир Кооперация „СоЛМДарнОСТЬ
ниците и пощенскитгь агенти
В ^ р Н НСкО.
по селата на Варнен. окрЗсМ.
Много частни и длъжностни
лица, като: окржжни съвет
ници, фелдшери, лекари, офи
циални учреждения както амбупатории. читалища, коопе
рации и пр се оплакватъ че
не получаватъ редовно вест
ника, като редъ броеве имъ
се губятъ. А вестникътъ е официално издание на Пост.
комисия, дето се печятатъ окржжни и разни официални
писма и нареждания, за из
пълнение отъ учрежденията
за които се отнася. Съ това
се поражда една аномалия въ
отношенията между редъ уч
реждения, които си служатъ
чрезъ окржжния вестникъ. От
говорницитЪ иъкъ за тая ано
малия еж само селските секр.
бирници, понеже въ селята
вестника редовно достига до
общините, като пошенски агенти. отдето вече се губятъ
броевегЬ, фактъ. че никой
секр. бирникъ яо сега не се
е оплакалъ за това. Ето защо
обръщаме вниманието на тия
секр бирници, които се знаятъ кои еж, да наредя пь да
се предава вестника редовно
на адресантите, за да не по
искаме официално наказание
то имъ. Това е второ преду
преждение.
Редакцията.

, с. Николаевка

ВЕДОМОСТЬ
за загубите и печалбите на 31 декември 1929 г.
Загуби
Наименование на разхода

\

Печалби

Сума

Сума

Наименование на прих да
Лихви и глоби отъ заем.
Печал отъ кооп нива
Печал отъ вършачката
Печ отъоб дост. (стоки)
Печал, отъ осиг марки
Разни
Дефицитъ (загуби)

Лихви на влоговете
30572
Лихви на кредит сметки
52354
Повърнати лихви на заемите
67
Събрани лихви по заемите
за следующата година
8781
Заплата на персонала
'31200
За наемъ на помещение
6256
Делегатски
361
Канцеларски осветл. отопл.
3747
За вестници, спис. и книги
430
Погашен. електр мрежа
11004554
Печалба на наличн. стока
11737
Погашение на сградите
573
Погаш. на вършач. и тракг. 17800
Погаш. на другите машини
508 80
Погашение на остан. предм
1609 05
Загуби отъ стоки
4492
Загуби отъ електр. мрежа
14522 70
Отъ изправл. на грешки
1263
Признати фири на стоки
4232 40
Разни
6600
Погашение на д.фицитъ
45163 61
Всичко 352310 10
Председатель: Ж. Стой^овъ

31869
12554
1656 1
45106 50
651
12173
248300 60

}

,,

ВСИЧКО 35231010

Касиеръ-деловодитель: Г. П Черневъ

Годишна равносметка
на 31 декември 1929 год.
Оборотъ

Остатъци

Наименование на сметките
Да дава

ОБЯВЛЕНИЯ
Сандъкчийско училищно настоятелство.
Обявление

№

2

с Сандъкчий, 25.11 1930 год.
На 31 день отъ публикуването на настоящето въ. пър
воначалното училище щ-г се произвепе търгъ за отдаване
подъ наемъ: 1) 60 дек. земя въ м. „Задъ лозята" за срокъ
отъ петь години. Първоначална оценка 100 лв. на декаръ
годишно. 2) Училищно дворно4 м^сто отъ 5 лек. за срокъ
отъ петь години. Първоначална сценка 50 лв год. на дек.
3) 4 дек. м^сто за нова керемидернииа въ м „До чешмата"
за срокъ отъ три години Първон. оценка 100 лв. годишно.
4) Продава 2400 стари керемиди. Първоначална оценка 400
лв. хилядата
Залогъ за правоучастие 10% Закона за Б. О. П. е задължчтеленъ. Разноските по търга еж за сметка па нае
мателите.
Отъ настоятелството

Белевско училищно настоятелство
Обявление

№

28

с. Белево, 25 февруари 1930 г.
На единадесетия день отъ публикуване настоящето въ
Варнен. окр. вестникъ, 9 часа сутриньта въ първоначалното
училите с. Белеао, ще се произведе публиченъ търгъ за
продажба: 1) на училищните върбови пррчки отъ училищ
ната върбова гора местн „Батаклията" съ първоначална
цена 2000 лв. 2. училищни тухли на брой 21,318 съ първо
начална цена 400 лз. хиляпата.
Залогъ се иска 1О°/0. ПоемнитЪ условия могатъ да се
видятъ всеки приежтетвенъ день въ канцеларията на пър
воначалното училище с. Белево. Гербъ и публикация еж за
сметка на купувача.
Отъ настоятелството
Печатница „Вейниковъ"

Варна.

Каса
Заеми

Движими недвижими имоти
Общи доставки (стоки)
Дебитори (длъжници)
Делове въ съюзи и централи
Деловъ капиталъ
Членски вноски
Срочни влогове
Безсрони влогове
Бт лгар. земл бнака

47679б 09
387338
543295 77
324332 23
120545 81
2100 ;

1
45172
93592 71

ююо

Сметка 1929 г.

13736
5315!
108897 38
359310 10

Сметка 1930 г.

Разни пасиви
Печалби—загуби
ВСИЧКО

'" ;
Председатель: Ж. Стойковъ

Да зема
467116 91
193502
130536 39
240496 03
93141 41

Активъ

Пасивъ

967918
193833
412754 38
83аЗб20
27404 40
2100

107400
107400
40200
40200
96020
50848
360806 45
267213 74
! и 14<чи
522835
1
13736
9009
14324
949,' 98
99404 40
106409 50 2 4 8 3 0 0 60

2483531 !с»| 2483531 90 987405 74 987405 74

II

I I

I I

|- I

Касиеръ-деловодитель: Г. П. Черневъ

Съобщава се за знание, че съгласно решението на Вар
ненската окржжна постоянна комисия, веЪко обявление, дададено за публикуване въ вестника, тр-Ьбва обязателно да
бжде придружено съ таксата за публикуването му, иначе
не ще.се печата, докато не се получи сумата. Таксата за
обявления е 1 лв. на 1 кв„ см. Тази мЪрка, въпръки жела
нието на Окржжната постоянна комисия, е продиктувана
отъ неизправиостьта въ задълженията си отъ обявления на
много общини и учил. настоятелства, още отъ мин. година,
съ което се спъва правилния жичотъ на самия вестникъ.
Тъй като обявленията въ вестника иматъ ширина 13 см.
и на дълбочина — 2 реда заематъ 1 см., вейки може да
пресметне квадратурата му т а к а : ще преброи редовете на
обявлението; половината на това число, умножи на 13, ше
даде квадратурата, което е и таксата на обявлението. *При
това прибавятъ се и 2 лв. за обгербване на квитанцията и
пощенския записъ. Прим-Ьръ: обявление съ 19 реда ще има
10X13=130 кв см. и ще струва 130 лв. еднократното му
публикуване+2 лв.=132 лв.
Тъй като вестника е за сега 10 дневенъ, желателно е,
за избягване на недоразумения, датата на търга да не се
фиксира, а да се постави въ зависимость отъ датата на
вестника, т. е. на 11-я, или 31 я день отъ публикуването.
Отъ редакцията,

